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Bir neslin en büyük mürakibi 1 Günlük kahramanların da boy 
ardından gelen nesildir. Bir neslir. ::>lçütükleri anıda biribirlerini ge
için:len sivrilen ba1 o nesli takiı: çebilenleri görülür. Fakat arala
eclen neslin ve nesillerin hayran- rmda irtifa rekorunu kuran, bir 
lığını da kazandığı takdirdcdir ki gün •~ra herhangi bir rakip kar
adıru ıiıilletin hatırasına nakg::ck- şısmda taJnpiyonluk şerefini mu
bildiğine inanmakta haklı olur. hafaza edebileceğine bizi inandı-
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Bir şahsiyetin içtimai bir buh- ramaz. Ve bunlardan hiç birinin 
ran içinde sivrilmesi ,ilctısadi bir sesinin kısılması için tarihin bir 
buhrandan kurtulan bir nesilden büyük fırtına yaratmaaına ihtiyaç 
sevgi toplam:ş olması, bir harbin yoktur. Onlar yanan mumlara 
kazamlmasmdan doğan bir milli benzerler. Işıklarının devamı ka
vecdin bir nesli bir kahramanz lınlıklarına ve boylarına göre kısa 
bağlaması her gün görülen ıeyler- veya uzun sürer. Yavaı yavaı ve 
dendir. Tarihin hangi devrinde ya sür'atle erirler. Fakat mutlaka 
hangi milletin kahraman yaratma- erirler ve sönerler. 

* Bao;vekll Dr. Refik Saydam ewelkf gftn beraberinde Nafia V&
klll Çetinka.ya bulunduğa halde De'iet Demlryollan Umum MtldtlrHL 
ğttne gitmiştir. 

'Yukardakl re8lm Bafveklllmizln harita Uı:erlnde dem.lryoDan vs
zlyettmlzl tetkiklerini göst.ermektedlr. 

Başvekil burada bir müddet kalmı§ ve alikalılardan demlryolla.. 
nmız ''e Umanlanm.ız hakkında izahat alarak bazı dlrektlfler vermlı· 
Ierdlr. 

* Hariciye Veklllmlz Ankara. garında kendJslnl kal'§ıhya.nlat 
ara.amda. .• 

ldan geçen bir ıünü olmuştur?. Milli kahramanın ıesi fırtınala. 
Hergün görülmiyen §ey, zer o- rı, kasırgaları bastırarak uğuı:ia

lan ıey, hergiinlin yarattığı kah- yan sestir. ~Mı~ 
ramana benzememek, günlük §Öh- Nesiller, milli ufuklara meı•um 
ret olmamak, günlük kahramanlar talih yakla§tırmaınak azmini hep 
gibi bir gün sonra doğan töhretin bu cins seslerden alırlar. Bir mille· 
yanmda kararmamak, hep birinci tin tarihinde bu sesler ne kadar 
kalmak, yetiıenlcrin ve yetiıecek- çok oluna o millet o kadar büyük 
lerin sözünde daima büyüklüğün millettir. Kahramanlığı tek telli 
en mütekAmil nümunesi halinde aazdan dinlemekle bir kahraman
l:almakt.ır . lar koroaundan dinlemek arasın • 

FLoryada bedava 
bir plaj açılacak 

lzmirde bir 
kadını 

genç 
bıçakladı 

beş 

Ancak husual bir hava, phama daki farkı izaha lüzum var mı? 
mahawı sihirli bir koku, en &üm- tnönü, büyük Tilr'k milletinin 
~ilrtWll fırtınalarda bile kulak- kahramanlar koroauna, ulviyetini 
1 ;.rdaıı ailinmiyen, daima hayla- artıran bir acı ilave etmiıtir. Bu 
ran bir ıeı, belirdiği anda en idev aea aolo y a p t 1 i 1 anda bile 
cüsseli düımanı bodurlaıtıran bir bilyük kahramanlar koromuru 
tarihi en.dam bir kahramanı bu e- bütün sesleriyle hançeresinde ko-

KUçUkçekmeceden göle kadar bir kısım plAj 
belediyece tanzim ettirilecek 

Kadıolardan birisi öldü, 
polisce yakalandı 

katil 

rişil:neıi güç zirveye yükseltir. nuıturabiliyOT. 
Eritilmesi &üç zirve: 

Valim.iz L!'ltfi Kırdar, halkın önU. 
mllzdeki yaz deniz banyolarından 
daha gen.İ41 mikyasta istifade ede • 
bilmesi imkAnlan üzerinde bizzat 
meggul olmaktadır. lstanbulun her 
tarafı denizle çevrilmiş olmasına 

rağmen halk ancak Suadiye, Sala -
ca.k, Florya ve kısmen de Altın -
kumdan istifade edebilmektedir. Bu 
ralan da eehirden uzak bulundu • 
iundan halkın denize girebilmesi 
çok pahalıya mal olmaktadır. 

Her nesil tarafından milli kah
raman sayılmak zirvesi. 

İnönli öyle bir kahramanımızdır 

ki onu andığımız anda, hele onu 
aramrzida gördüğümilz anda, bizi 
öyle bir atmosfer içine sokar ki 
elli asırdanberi dUnyanm d6rtte 
ü:tünü sahne edinen tarihimizi bil· 
tün ; ~ref ve heyecaniyle teneffüs 
eJerlz. 

Gi.:nı:.ik kahramanlarm da oriji
nal tarailan yok değildir. 

Bugün üniversite gençliği onun 
sesini dinlemek ıerefini tatmııtır. 
Bugün üniversitede milU heyeca
nın en yüksek derecelere uJaıtığı 
günlerden biri olmuıtur. BuıUn 

gelmit nesil, ıelecek: biltlin nesil• 
lerin tnönOne naaıl bir vecd fle 
bağlanacak:lamu iAb etmiıtit. 

Belediye, halkm parasız olarak 
denize girebilmesi Jmk!nmı ham • 

BuıDn, ln3nU, ıeçmiı tarihten lamakla meuuldllr. Geçen sene 
giydill milli kahramatddı: hıl'atnıa yapılan tetkikler esnaamda Y mi • 
bugUnk:U tarihin en parlak ıereflnl kapı De Kumkapr arasmdaki saha 
katmqtır. !atanbul tarafı halkı, Beşiktqla Or 

BugUn. mabut Şef AtatUrkUn taköy arumdakl sahilde bir kmmı 
finl Alemden aynlmaamdan ldolan 

serbest sahil parçası da Beyoğlu 
tarafı halkı için serbest pllj lttiha- İzmir, 6 - bmirde umumi ev- [ mıyan Osman bunların da üzerine 
zma mllsait cörUlmUttU. Bu tetkik- lcrden birinde bir kitinin ölmesi 1 atılarak rastgele yerlerine vunnı· 
ıer üzerinde yeniden durulmuı ve ve dört kitinin de ağır ıurette ya- ğa batlamrıtır. GürWtUye yctiteı' 
bu sene halkın paruız ve aerbeatçe ralanmaaı ile neticelenen kanlı bir zabıta memurları katili yakalamıt' 
denize gireceği yerlerin bebeme _ kavga olmuıtur. lar ve karakola götürmüşler.dit'· 
hal teebitl için çah§ılmağa ba§lamı§- Denizbank amelelerinden Ali 1 Ali Osman ifadesinde ''Mürvetle 
tır. Osman ismir~de birisi bir müddet- senelerdenberi ıevi§iyorduk. Böt• 
Diğer taraftan Florya plajmm tenberi Mürvet adında bir kadınla le olduğu halde, bana hastalık a• 

KüçUkçekmece plA.jı ismiyle anılan 
1 
yaşamaktadır. Son zamanlarda şıladı, listclik te beni bulunduğıl 

plljdan göle kadar olan kısmına da Mürvet Ali Osmana yüz vermeme eve almamağa ba~ladı.,, demiştir. 
sof halkm meccanen girebileceği ğe ba§lamış ve bu sebepten Os
bir saha ayrılacak ve burası temiz. manı Mürvetin bulunduğu eve al
lenecektir. mamışlardrr. Ne zamandanberi 

Bu sene Şirketlhayrlyenln Ana- fırsat bekliyen Ali Osman da ev
doluhlsarmda vilcuda getirmekte ol- velki gece bir yolunu bulaiak eve 
duğu plajm da boğaz halkınm deniz girıxıiş, ve Q .ır.~~t\JIDf ~~~Je bc
ihtiyacmnı büyük bir kısmmı kar- raber bulunan Mürveti kalbinden 
şıhyacağı glSrUlmektedir. bıçakla yaralayarak öldürmüJtÜr. 

Kadının acı feryatlarına koıan ar

Gayrimübadil 
bonoları meselesi 

Falı:at bunlan bir fabrikanın aerl 
seri çıkardılı sabunlara bcmcrler. 
Bunları idmUne dilzUne ayırmak 
ve ayni cinsten kutulara istif et
~e !: mlimlriln d Ur. 

:natemin üniversitede bittiği ıUn
dtir. 

Nizmneddin NAZiF Haliç tersanesinin 
kadaşlrından Hidayet, Necmiye, 
Şükran ve Ayten odaya girmişler, 
fakat kanlı bıçağını elinden bırak-

Akrabasından devren 
bono alanların vaziyeti 

ne olacak ? 
GayrimUbadillerin ellerindeki bO' 

nolara mukabil kendilerine verile ' 
cek hazine tahvilleri için geçen e1' 
lfilde çıkanlan kanunla ba.şiıyt" 
muamele devam etmektedir. MalOflJ 
olduğu üzere istihkak mazbataıaıi' 
na mukabil gayrimtibadillere veri ' 
lecek hazine tahvilleri mikdan yi1I' 
de ondur. Bonoları devralmDJ oJa!l' 
la.ra.ysa ytlzde beş miktarında h~ 
ne bonosu verilecektir. Burada tıf' 
vaziyet tahaddll8 etmektedir. 

Filistin konferan Meclis Re:sinin 
Çankırıda tetkikleri 

ihyası projesi Meriç nehrinin feyezan
larma karşı tedbir Si akim kaldı 

r .. ~rahhaslar yaran 
Lnndra~an ayrıhyorlar 
Filiıtiode i:lam kararlan 
Londra, 5 (A.A.) -Bugünkü ga

zeteler, yahudi murahhaslannm pa
zartesi gQnil Filistin konferansmı 

terkedecekleri mütaleasındadırlar. 

Çankın, 5 (A.A.) - Müntehip
lerile temas için şehrimize gelmiş 

olan Cankm mebusu Abdülhalik 
Renda, vil~yet, parti-ve belediyeyi 
ziyaretten sonra çocuk esirgeme ku
rumunun tesis ettiği çocuk dispan
::;erini ve süt damlasını gezmiş, halle 
mnde halle ve esnafla görüşerek on
ların dileklerini dinlemiş, kendile
rile memleket işleri hakkında ko-

lngiliz 
istifade 

kredisinden bu yolda 
edilmesi düşünülüyor 

Edirne civarında Meriç nehri sağ 
sahilinde bulunan ve dalına Meri • 
cin feyezanma maruz kalan Bosna 
köyUnUn feyezanda.n kurtanlması ı. 
çin Meriç Uzerinde yapılan inşaat 

ikmal edilmiştir. Bu suretle köy 
feyezandan kurtulmuştur. 

Denizbankm lngiltereye ısmarla
mak üzere olduiu 11 vapur hakkın
daki tahkikat bitmek üzeredir. Bu 
vapurların siparişi içiil lngiltere
den aldığımız kredinin 10 milyon li
raya yakın bir kısmı sarfedilecek
ti. 

Sunday Times gazetesinin siyasi 
muharririne göre, yahudiler konfe
ramtan ayrılırken menfaatlerini mü 
dafaaya yahudi ajanını memur ede
cekler ve konferansın akim kalması 
mesuliyetiııi üzerlerine almamış o
Jacaklardır. l\Ifüteml~ke nazın Mac 
donald bu suretle konferansın niha 
yet bulduğunu değil, talik edildiği 

ni nan edebilecektir. 

nuşmuştur. 

Haber verildiğine göre vekalet bu 
paranın başka türlü sarfedilme~ini 
düşünmektedir. Evvelce inşası ka; 

Abdülhalik Renda bu tema<::ı hak- rarlaşan ve hakkında birçok proje 
·~ındaki intıbalarmı soran bir mu- ler yapılan Hasköy tersanesinin ih-
habirimize şunları söylemiştir: yası tasavvur edilmektedir. 

"- Çankında, bütün memlekette Tersanenin beşer bin tonluk ge· 

Kudils, 5 (A.A.) - Hayfa harp 
divam bugün iki arabı idama mah
kfun etmiştir. İngiliz başkumanda
nı üç arap hakkında verilen idam 
cezasını müebbet kürek cezasına 

çevirmiştir. 

olduğu gibi her zaman mevcut bu- miler ycıpabilecek bir hale getirilme 
lunduğu şe1cilde birlik. iman ve inan si için beş milyon liranın kafi ge-
0)Uldum. Halkla yaptığ·m konuşma, lcceği tahmin edilmektedir. 
memlekette gördüğUm manzara, ba-1 Bu suretle on milyona y~m tah
:ıa. bu kati intihabı vereli. Bu bir- sisatın beş milyonu tersanenın kurul 
'.ik ve inanış tezahürü, Çankırı hak masına sarfedilec~. geri kalan beş 
·~mda herhangi bir şey ilavesine lil- milyon kadar bir para ile de bugün 
zum bırakmamıştır zannederim.,,. ı Avrupaya ı&narlarunası düşünülen 

gemiler inşa edilebilecektir. 

Bir ihtiyar tramvay altında öldü rer.~~~~:p:·:~=~~ 
Diiıı gece saat 21 de İstiklil !Ü vc.ziyette ihtiyar tramvayın önün 

caddesinde üç çocuk babası olan :fon kııç3.ID.a.mış, vatmanm da fren 
ihtiyar bir adaınm feci bir surette yapm:ısı boşun:ı. gitmiştir. Arabo.nrn 
ölmeslle neticelenen bir tramvay :ıltmda kalan Aleksan birkaç met
kazasz olmuş~ur. re sürüklendikten sonra tramvay 

Kaza kurbanı olan, Taksimde, iurmu'} ve etraftan yetişenler ihtJ. 
AbjUlhak Hamld caddesinde Cen- yarı vUcudunun muhtelif yerlerin
netp:ı.l:uı a:-a:tımanında k:ıpıcılık e- :fen ve bi"hııssa ba .. mdan ald·ğı ya
den C3 ya~lar::ıd:ı. Aleıts::ı.r..dır. rahrl::ı kaclar içinde ve bir külçe 

Aleksan, diln gece evine gitmek halinde bulmuşlardır. Beyoğlu has. 
il.zere İstiklal caddeslncie karşıdn.n tanesine kaldırılan ynrah bir mUd
ka~cya gc~·rken Takslmdetı a.şağr det l!IOnra ~lmU~tUr. Htıdlse tahld
doğru inen 2847 numaralı vatman katma mUddeiumumf munvtnlerln. 
Muammerin H sayılı Fatih. Aksa- den Turgud elkoymuştur. Vatman 
ray araba.siyle karşılaşmıştır. Bu A,. Muammer nezaret altına almmıştır. 

Karadenizde serseri bir 
maym görUldU 

Karadenizde Midye limanının 

·.ipka mcvkiintle ser-seri bir mayu 
-:::örüLrnli~tLir. Sularla Boğaza d~t 
ru !>Ürüklcnen mayın gemiler içi 
~::hlikeli görülerek D :niz Ticare 
Mildlirlüğü tarafından blitün va· 
pur ıslivarilcrine malumat verilmi~ 
tir. Mayının aratınlmaaı ve imha 
sı için bir müfreze gönderilecek -
tir. 

!erden çok az olduiu için gemilerin 
burada çok ucuza malocağı muhak
kak görülmektedir. Böylelikle hem 
bir tersane sahibi olacağunız gibi 
gene ayni tahsisatla ihtiyacunız er 
lan vapurlar da memleketimizde in· 
~a edilebilecektir. 

Esasen bugQrı Almanyada inşa e
ı:fümekte olan vapurlar memleketi
mize geldikten sonra vapur ihtiyacı
mız az çok temin edilmiş olacak ve 
tersanenin inşasına kadar da vazi
yet idare edilebilecektir. Yakında 

bu hususta katt bir karar verilecek
tir. 

Tramvayda 
bulunan 270 lira 
Polis vastasile sahibine 

verildi 
Aksaray • Harbiye arasında iflL 

yen 94 numaralı lklncl mevki tram
vay vatmanı Suphi evvelld gUn a

Lt)odra • Istanbul 
asfaıt yolu 

Londra - İstanbul beynelmilel tu
riatlk yolunun Avrupa ve Balkan • 
lard&kl kıaımmı tetkik etmek Uze. 
re geçen lltkeşrinde memleketi • 
mb:e beynelmilel turizm federuyo. 
nu merkez heyetinden on bet kiti· 
Uk bir kafilenin gelme8l mukarerr
dl. Asfalt yolu ıehrlmi.ze kadar o. 
tomobllle katedecek olan bu katile 
ilktetrlnln yedtslnde ıelırlmhde bu 
lunmak Uzere tam hareket edecek
leri aırada Çekoslovakya meseleal 
bUyUmUı ve Avrupada bir harb ih· 
ttmall muhakkak tellltld edilmeye 
bqaldıfmdan bu seyahat de geri 
kalmı:ştL MUnih konferanamdan 
sonraysa kıt b&Btırm.If oldufundan 
bu heyetin seyahatine imkln kal ~ 
ınamıştı. 

raba Aksaray& geldiği zaman booa- Londrayı tstanbula bağlıyaca.k O• 

lan kanapelerden birinin Uzerinde lan bu mUhim yolun A vrupadaki ıu
lıir kadm çantası bulm\13 ve içini sımlan yapılmıo, memleketimizdeki 
açtığı vakit 270 Ura parayla birkaç kısmı da bu sene sonunda ikmal e. 
yilzUk, bilezik gibi mücevherat bu. dilecek hale gelmiftir. Yolun yal. 
'unduğunu g5rmU1tilr. Suphl der • nu Bulgartstandaki kıamı bozuk ve 
11al çantayı polise teallm etmJe ve hentız natamamdır. Havalar lyl glt
yapılan tahkikatta bunun Nip.nta- tlğlnden evvelce ıeyahatl teahbur 
§mda, Vali *>nafi caddesinde E- etmiş olan heyet, nlsan baımda 

mek apartmıanmda oturan bir ka- ıehrlmlzde bulunacaktır. Heyet ge
dma ait olduğu anlqılmlş ve çanta j Urken Edirnede bir gece kalacak • 
~ahiblne teslim edllmiftir. ar. 

Kanuna göre bafkasma devredi' 
len istihkak mazbatalan mukab11" 
nin yUzde beşi verilecektir. Bu, ~ 
rimUbad.U bonolarını muhtelif ~ 
!erde istihkak sahiblerlnln fena~ 
ziyetlerlnden btlfade ederek e' 
geçlrmfe olan sarraflara k8l'fl a1SSI' 
mış bir tedbirdir. Fa.kat bu ars4' 
mazbatalarını kanlarına, yakın ,J• t 

rabalarma ve çoeuklarma tefvll e&
m!t olan pyrlmllbadiller var41' 
Kanuna g8re bunlarm da yQzde ~ 
almuı lbımdır. Halbuld med 
kanun herhangi bir eahR aatııl"' 
da malım hibe etmek hakkml ~· 
mit bulunmaktadır. 

BlSylece, bbıl olan çaprqık 'fi' 
ztyeUn blr tefıdre yol açacafı ~ 
fdınaktadır. / 

Şair Mehmet Akifin 
eniştesi öldU , 

Merhum pir Mehmet AkiflJl i'I 
niş~. Halet .Arslangilin ba~ ..ıl t 

Feyzi Arslangilin kaynatası .tVj 
Hikmet Çobanoğlu dün frtih8l ~ 
miştir. Cenaze~i bugün KosJca ti 
desindeki evinden kaldırılarak tt'' ı 
naze namazı öğle namazını xrıil ~ 
kip Fatih camii ~finde krlr11' j\J'İ' 
ve Edimekapıda merhum şair ,.JJ 
fin kabrinin yanında mak~. 
Allahm rahmetine tevdi eclilece;iJi· 
Merhum hukuktan ve Dar\llJJl ~ 
mini Aliyeden mezundu. Birçok ,a.· 
allimliklerde bulunmuş, birçok ;,1' 
zide talebe yetiştirmiştir. ?tfe 
rahmet eyliye. 
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;:~:'.:n N:~~~'mM~"~ Gayri mamul tütün ihracınd. an 
~ARE EV/ I lstaııbıd ~ ... calılai 35 Bin tütün işçisi üç 

mühim deriden şikayetçi! 
· :;= ~"~,:::wi ~~2.... vaz geçemez miyiz 1 
(, J ili.,.'.~ j. #124370 
I•••"• · .• : 20335 MEMLEKETt"tztx, dlinya plyasalarmda en şöhrctıJ mah- • 
• •ao··N· • •• •• • • • • ,_. • • ı 
1 E ŞARTLAAI ıullerinden birini hiç ıüpheslz, tütün teıtkll eder. Tıbbm 
• • '"'"' [.... • i bütü ı 

1 
•tııaı ' tt.oo x.. 11.oo x,.. ı n mü~adC'lcsine rağmen, be,<"rfyetln, en fazla istihlak et. 

İşçiler Avrupaya gayrimamül tütün sevkedilmeme 
sini, tonga denilen usulün kaldınl masını, bu büyük 

işçi kütlesine bir cemiyet kurulmasını istiyorlar 

I 1 .•)Yllılık T.llO • it.De • I ti~ ·'d d t . t.. d"' ı 1 
1 ı.ocı • 11.00 1 •• ma.u e e u un ur. 

·-.:~ • .:..: •••• ~~- Blıı;ok memleketler Türk tütünilnün nefasctlni kendi tütün-

3l,n,,,.ı ...l-~~ 
.....,~auuu--

Avrupa ve biz 
c l:MARTESl giinü l'ııh·ersilc 

lile konferans ~alonunrla söz süy· 
lıı 

11
11 hatiplerin hep~i Fuat .Köprü· 
Un A onıa Hupalılnrca ela tanınmış, 

lıııı rın da takclirlni kazanmış hir ii· 
!}0~ Olduğundan ısrarla h:ılıst>ttilcr. 
ilderusu bunda in~anın hallı gücüne 
lt l ı:ı bir hnl vnr. Biz kendi kendimi· 
hük~k ınul uz, biz kendi kendimize 
t ıı ~ın \'eremez mh iz ki bir alimim~
l'tın 1ıl'1nctinc inanmak için onu Av· 

eta ıl:ırın da kabul ettiğini sö) le· 
~ı 1~ hu kadar lüzum görüyoruz1 Fu· 

"Öpr-1-• ~k u u lÜ Anupalılar tanımıya· 
lı:ıl Olsaydı biz ona gene bu karlar 
.\"r~anJık gustermil ecek miydik? 
llıq l>kahıar yalnız kıymetli adamları 

:ı dir d 1 ? ltı c er er ... 
lltk ~ar _edelim ld bizde kendimizi 
~ile :çuk sürmek illeti ''ar. Gerçi i· 

:ı .1r ba~ırarak bunun aksini hl· 
ı.r,,~dıloruz; inıınm:ıyın: o bağırma· 
ll:ak ;z kendi kendimizi iknağa çalı~· 
h r Çindir. Hani hocalarından iyi 
h~uınara aldıklarını annelerine 
ta1t arına anlatmak için e\•leriııe ko· 

1 a ilden çocuklar vardır biz de 
~onı ' 

ııl.Jtı . a~a benziyoruz: AYrupıılıların 
t hırı ı~ın yazdıkları makaleleri, bi
t raı. ll:ııze nğzımız kulaklarımıza va· 
l!.rııı 8usıerlyorur. J{cndiınizi bt>ğcn· 
llıa1t ek, etrnrtıın m:ış:ıllahlar kazan-

ııırzumuz var. Avrupalılar da bir 
er· · r h ını methederken onun hudut· 

trı aricindeki tesirlerinden lı:ılıse· 
l ~~; fakat dikkat edin, edaları bi· 
t ııı 1 Bibi değildir, onlıırda kendile
ı.ı111/ene kendi derecelerindeki in· 
trııı~a, emsal ~ e akranlarına bercn

.\Jıııa' olmanın gururu vardır. Dir 
lJ \ il: "Fransızlar bizim şu şairirn1· 
!er tıa şu muharrlrimizi pek sever· 

•• d d la.ırı e iği zaman bununla yalnız o 
~ •• h, 0 mulınrrirl değil Fransızlıırı 
•ıııa,~ ııntayışları için tebrik ettiği 
htrtı 1 ır. Halbuki biz öyle değiliz· 
eıtı:~g.i bir A nupnlının bizi met: 

~tı it nı ıınJntırken: "Onların bizden 
1 lllı 111 Yüksek adamlar olduğunda 
ıu: l:ok; bak içlerinden biri bizi, 

>tııııı· 11Yakntsidiğimize rıığmen be· 
h raı ''· lıize bir aferin ''ermiş, badi 
t ti daha calışalım dıı onların sözü· 
.\rı:~liın,, der gibi bir halimiz var. 

' hundan ,·azgeı:meli, kendir 
td iltvenıneli, başkalarını lendi· 

it, ;n Yüksek 41örmeme~e alışmalı· 
t(l 1ı~ris Ünh-ersitesinin sabık rek· 
lıı, • Charl~ly kimdir? Belki ger· 
ttu~ lı:ıl:meııı bir ftlimdir, belki de 

11 1 
r: hat Köprülü gibi bir adam 

tıa cın iyidir, değerlidir diyecek 
t, l-' hunu :kabul etmeliyiz; fakat 

Uat K" -1-• - k . . k opru unun ·ıymetını ·a-
~rı:•ınek için, tanımadığımız M. 
.\ "ly• . 

l'\ıp nın şehadetini bekliyoruz 
~a~lıl~rın herhangi birinin mu· 

·tıııı hızlcrdcn yüksek olacağına 
trdi~~n kani~iz. Belki en büyük 
~Ltı.ı ız de bu ... 'Mütemadiyl'n onla· 

.. it Zeıneğc ı:ahşmamızın sebebi de 
lı albukı taklidin hiçbir znrnıın 

tld~nz~ınesine imkun yoktur. A· 
~ 4ll· ,1dır, taklit! güliinc olur ... Ha· 

la~; '.ı\~·rupnlı olıılım ! A ''rupalı 
~ azı/dınelim!,, diye bir söz var; 
'l' ak AHupalıları kendimizle 
lıtııarda sürdüğümüz zaman, onla· 
< taıeınck lüzumunu hisselmedi~i

z ~an, onları taklitten vazgeçti· 
ınantlır ki· "Avrupalı ola· Oz. • 

iız. llntlen kasdettiğiıniz hale gc· 
• 

it,)) Nunıllah ATAÇ 

t);ıllıie~,ernbe gllnkO Cumlıııriuel'te 
1 lııe eı ara, demokrasi ve nıünııka· 

lled e~ındcn tekr:ır hehscdiyordu. 
t "erıı~;:ın. biz, mfinnknşn kelimesi· 
· l:ıe _nıız manada anlıışnmıyo· 

/eriı:ı~' ış başına geçmiş atlıınıın fi· 
re " latbik için onları etrafında· 
( iti e l>arliımcn IOl a kabul ettir· 
ıı 2 

11 lnünakaş:ıya mecbur olmn· 
lıııı.~~arıarındun bahsetmek iste· 
dar rneYami Safa ise, zannederim, 
a(a C~kiine geçmeden önceki 
ııl'rı~aları.Ian bah~edh or. nuııln· 
........ ~.el lcr olduğu kanaatinde· 

. ıt. 

r'\ Su hafta çıkan 
l-"' • 
~--~ımli Hafta'yı 

Okuyunuz 

lerinde de tem.in cdebllmek l~in talıştılar, ama, tıpkı ırkmıızm 
kendimize has ,·asıflan gibi, toprağımızın kendine mahsus 
mllmtaz e\'safla yetiştirdiği tütünlcrlmizle boy öl~üşmek de hiç • 

! bir millete naslb olmadı. Bu itibarla tütüncülük, Türk lstlhsalatı. 

1
: nın en kıymetli ıaha.lanndan blrl 'e milli servetimizin en nliıt 

1 

kaynaklarından en mlihlmmldlr. 

Bir taraftan da tütüncülük milstahı.lllerin yüzünü glildilren, • 
tütünün imali Ye tasnın sırasında bilyük bir kitleye iş saha..111 te
min eden feyyaz blr tlraret yoludur. 

1 
Yalnız 1slanbulda tütün imalat l~inde (33) bin Türk l1Klsl

• nln çalıştığını blllyoruz. Bu yekiın vehleten çok nörülebllir. Hal-

i 
buki lstihsali.tımıza nazaran belki onda bir mikyasmdadır. Eğer 

i 

lhrautımızı yı: 'nız mamul tütiinden yapsak, böyle blrknç misil 
iKi dahi kifayet ctmcr.. Kaldı ki, bu lşellerln senenin yalnız dört 
ayında faal olduğunu ,.e ondan sonra lş!llz kaldıklarmı görerek 
mamulat ,.e ihracatımıza göre, bu kadarcık l~lnin dahi işsiz kal. 
malan Yazlyetlnl bir tezat glt;I mUtalea etmek zarureti basıl olur. 

j t11te bu hadise, bize bir hal•ikntl tebarüz ettirir: 

lstabulda tütün depolarında ve 
müesseselerinde 35000 i.çi çalı~mak 
tadır. Bu i~ilerin dertleri ve şika· 
retleri ile meşgul olacak mesleki cm· 
niyetlerini temin için çalı:;acak bir 
cemiyetleri yoktur. 

Bu işçilerden Ka:ıımpaşada Eyyü
hün Ahmet sokağında 17 numaralı 
evde oturan Hemzi adındaki genç, 
tütün işçilerinin dikkate değer şika· 
yet ve dertlerini ayrı ayrı tahlil e· 
derek diyor ki: 

kalmamı§ olmak için çarnaçar bu işi 
yapıyoruz. İşçiler arasında birkaç 
çocuklu, çok nüfuslu aile sahiblerl 
Jlanlar da vardır. 

Bunların vaziyetleri bizim hali
mizden daha acıdır. Tlirkiyc.mizde 
öyle tütün yetişiyor ve o kadar 
fazla çıkryor ki, bizim gibi binlerce, 
belki bugünkü ycklınumuzun on 
misli Türk bu sahada bol bol iş bu
labilir, fakat anlattığımız bu sebcb. 
ferle bu imkanlar ortadan kaldırıl. 
mış oluyor. Bu itibarla hükCımetl
mizden şu tedbirleri almasını isti
yoruz: 

1 - Tonga usulünün kaldırılma 
sı. 

2 - Avrupaya gayrimamul tUttı 
sevkiyatının önüne geçilmesi. 

3 - 35000 tUtün işçisine bir ce 
mlyet teşkil olunması. 

Bilyük Şefimiz, yüce Refslcumbu 
rumuz İsmet tnönli lstanbulluların 
dertlerini dinliyorlar. Tütün mUto 
hassısı olan Eyübü dinlediler. 
belki kendi ücreti için doğru s5ylc
miş olabilir, ama, hadise bizim an
lattığımız gibidir. Yüce CumhurreL 
simlzden bu dertlerimize ve şikll... 

yetlerimizc çare bulmasnu isteriz .. , 
Memlekctimlzden gayrimamul olarak ihraç edilen tütünlerin 

tasnif \'C mürekkep imal denilen lşçlJiği mahtt<'inde yapılmakta 
,.e bu da Türk işçisinin lısb; kalmasına mukabil m:ı.hrec l~l!.ine 
ı, aahıuıı meydana getirmek gibi bir netice ,·ermektedir. 

Neden gayrlmamul lhrat ediyoruz? 

"Tütün depolarında ve müessese
lerinde çalışan binlerce işçinin me· 
sai emniyeti yoktur. İçimizde be~ 

on ki~i müste:ına olmak üzere aldı· 
ğımız en yüksek yevmiye 100 kuru· 
şu geçmez. Her müessesede 
1000·2000 işçi çalışıyor. Bunların 

içinden birkaç işçinin 130-145 kuruş 
yevmiye alması, bu büyük yekuna 
nazaran bir hiç sarılır. 

Yangm yerinde bugün 
:Eğer talib, imal tarzımızdan memnun değilse, bunu ıslah et. 

mek mümk\indür. Ye yalnız mümkün değil, bir lizıme ,.e \Cci
f bedir. Eğer gayrimamuJ halde talebinde kendisini alakadar ede-

keşif yapıhyor 
. 

l
i cek hususi ticaret mC'nfaatlerl n hod<"flerl 'anıa, buna, memlc

ketlmlzln iş ı&hum.ı azaltmak pahasına rl:ıa göstermek doğru 
Ben 27 yaşındayım. Annem \'ar. 

Evliyim 'e iki yaşında bir çocuğum ' 
\'ar. 100 kuruş yevmiye alırorum. 

Ayda elime 22 lira geçiyor. 4 lira· 
smı ev kirasına veriyorum. 2 lira da 
tramvay \'esaireye harcanıyor. Ge· 
ri kalan 16 lira bu vaziyette beni 
ve ailemi geçindirmeğe asla kafi 
gelemez. 

Yanan 
800 

müesseselerde çalLŞan 
olamaz. 

Hangi taraftan ha.karsak bakalım, gayrimamul tütün ibra. 
catmm doğurduğu neticeler, elde edilen faydalarlyle kıyas edt 
lemlyecek kadar, memleketimiz i!)ln muzır olmaktadır. Bunun 
fna bir neticesi daha düşünillebllir. Gayrlmamul ihracatımız, tü

tünlerimlzln nefaset bakımından cihanşümul ııöhretlne naklse n~
rebllir. Bütün cihan istlhsa.Jatmm boy ölçü~medlğl ~n yüksek 
kalite tütünlerlmlz, bu gayrlmamul kitle içinde değerlnı kaybet-

kişi açıkta kaldı 

1 
1 
i 

Sultanhamam yangını hak • kasaların açılmasından sonra 
kındaki tahkikat bitirilmemiş . anlnşılacaktır. Yangın hfı.lfı. de

tir. Tahkikatı müddeiumumilik ida· vanı etmekto ve ankaz nıtıncla 
re etmektedir. bulunan bazı eşya dumanlar 

Zam istediğimiz zaman bizi kapı 
d15arı ederler. Yalnız derdimiz bu· 
nunla bitmez. Biz ancak dört ay 
kadar faaliyette bulunabiliriz 4 ay 
sonra müe ~se sahipleri bizim gün 
delikleri 70·80 kuru~a indirirler. 
Hiç iş vermedikleri zamanlar da o
luyor. Hemen bir yıl içinde iki ay 
da aylak duruyoruz. 

Yapılan bütün tahminler cıknrnrak yanmaktadır. 

1 mi~ \'eya hakiki değerine ka\'uşamaını, olur. 

i Bize kalırsa, nlnki az çok temettüü mevzubahs ol'"1 dahi i ' . 
memleketlml~ lstthsalitmm mlinhasıran mUrekkeb imal tarzile · i 
\'e dikkatle tasnif n imal olunup ihraç edibneslndo ısrar etme. ı= 
mlz menfaa.ümlz muktezasıdır. 

Dünya tlttuallmtlze mubt-.ıetr& a-u aröpttmlls b.bararak f 
~y~::•:rı:ı!!~oz::::ııe::~::.~:!ı:~tünlerinl TUrk tütünü 

1 
Malunız lük.9 lstih~aldlr. O halde buna ''ereceğimiz me\'kl 

de ı:ok mutena ,.e lhtlma.mh olmak lazmıdır. 
Gayrlm.amul de, mamul de utsak aJD('aklardır. O halde bü_ f 

yUk bir 1~1 kitlesi yoluyla lmali.tı;ılığı yurdumuzda kalmak tara- ! 
fmı lltlzam elbette bu işin hedeflerinden biri olma.k 187.ımdır. İ 

Du hareket yalnız Türk \·a.tanda•a ı, n çalışma meydanı 1 
açmı§ olmak değil, ayni zamanda milli sen·etl arttırmak n da- 1 
ha ıamll mlkyuta toda,·ül ettirmek olur. 1 -···---··-............................. _ ...................... -...... 

Ücret azlığına ve aylaklığımıza 
sebebiyet veren tonga dediğimiz ha· 
<liselerdir. 

ateşin Ata Refik hanından çık. 
tığında toplanmaktadır. Yalnız 

yangının hangi kattan yeya da
ireden başladığı da bir UirlU tcs 

bit edilmemektedir. 

Bugün mahallinde bir heyet tara· 
fından keşif yapılac.aksa da k~iften 
bir netice elde edileceği şüpheli gö· 

rülmektedir. 

ÇUnkU hanın bUtUn dahilt ak. 
samı yanmış Ye kUl olarak çök· 
muştur. nutun bina bir dört du 
vardan ibaret kalmıştır. Bu \'a
ziyette de ateşin hangi kattan 
'lfeya odadan çıktığını kestir • 
nıek imkansız telakki edilmektedir. 

Karadenizde büyük bir 
sürüyor 

Malum olduğu üzere tütünler ne· 
vilerine göre tasnif olunurlar. Ye 
bu §ekle mamul tütün denir. lşte 
biz bu yevmiyeyi, işçi dilinde mü
rekkep denilen bu tasnif i~iliğine 
mukabil alırız. Halbuki müesseseler En alt katta yatan han bckci
bir aralık tonga denilen tasnifsiz !erinin de ifadeleri neticeyi mey 

fırtına hüküm 
Olgen vapuru 48 saat gecikerek 

bu sabah limanımıza geldi 

tütün sevkederler. Bu zamanda ka· 
dm işçiler 40-50 kuru~ bu işi ya· 
parlar. Mürekkep işçilikte haftada 
25 kiloluk bir denk yapılabilir. Ton· 
gada bir kadın günde 25 kilo iş atı· 

yor. 
Bir de Avrupaya gayri mamul 

tütün scvkolunması bizim belimizi 
büküyor, 

dana cıkarmağa yardım edecek 
mahiyette değildir. ÇUnkU bun
lar da ateş bina dahilinde hayli 
yayıldıktan sonra dumanın ve 
hararetin tesirile uykularından 
uyanmışlar ve derhal kendileri. 
nl sokağa atmışlardır. Yangın 

mahalline ilk yetişen Fatih it· 
raiye· grupu da binayı tamamen 
alevler ictnde görmüş ve ilk ön· 
ce hangi katın tutuştuğunu tes. 
bit edememiştir. 

Üç gtindenberi Karadeniz ve Ege ı Ülgen vapuru da ancak bu sabah 
denizlerinde hüküm süren fırtına saat 8,30 da limanımıza. varabilmiş 
bütiln tıiddetiyle devam etmektedir. tir. Vapur Bartından halktıktan 

Bilyükdere önlerinde demirli bulu. sonra fırtına ve tipiye tutulmuş, 

nan vapurlar hava açmadığı için bu küçük 'lfe eski tekne dalgalar a. 
diln de Karadenize çıkamamışlar. rasında saatlerce çok tehlikeli an
dır. Seferde bulunan vapurlar li - lar yaşadıktan sonra Ereğliye sığı
manlara 111ğmmı3lardır. nabilmiştir. Fakat orada da !ula 

Burada imal olunması, biz işçile
re iş zemini verir. Bittabi gayrima
mul gidince i§Çi çalrşamryor ve 
böyle tütünlerin tasnifi Avrupada Yanan dört han Ye bilhassa 
yapılıyor, oranın amelesine yarı- bunlardan Ata Refik hanının 
yor. Eğer bunlar olmasa değil (35) vaziyeti tehlikeli gBrUldUğUn • 
bin işçi, belki bunun iki mislini do. den buradaki caddeden halkın 
yuracak iş vardır. Ve i3i.miz do ;>,J_ 

Trabzondan dün ıaat 12 de lima- duramıyan vapur, bütün tehlikele- lık ve mlistemir olur. 
nmııza gelmesi icab eden Güneysu re rağmen diln ıaat 11 de hareket Tütünlerin mamul bir halde ihra
vapurunun süvarisinden gelen bir ederek dalgalarla bofuşa boğuea cı, Türk işçisine iş sahası temin et
telsizde Samsuna gelirken yolda bu sabah limanımıza varabilmiştir. miş olmak bakımından devlet için 
müthiş bir fırtınaya tutuldukları ve Vapur bu suretle 10 saatlik yolu de vasıtalı bir menfaat demektir. 
tipi ytızlinden saatlerce denizde bo- tam 21,5 saatte almış olmaktadır. Biz İ§çiler bu sebeblerle peri.şan 
caladıktan sonra gtıçlükle Samsuna Yolculardan birçoğu fırtına yü. bir haldeyiz. Büsbütün serseri, işsiz 
iltica edebildikleri anlaşılmıetır. zünden hasta ve bitkin bir halde 
Fakat vapur Samsuna yolcu çıka. şehre çıkmışlardır. bölgelerde de kapalı ve yağışlı ge. 
ramadığı gibi yolcu da alamamakta. Devlet Meteoroloji istasyonun - çecektir. Rüzgarların umumiyetle 
dır. GUneysu ancak yarın öğle il- dan verilen malümata göre Trak- şimalden Trakya, Ege ve orta A
zeri, yani 48 saat tcahhurla limanı- ya, Kocaeli ve Ege bölgelerinde ha- nadoluda kuvvetlice ve diğer yer. 
mıza gelebilecektir. va bulutlu, orta Anadolu, Karade. 1 lerdc de orta kuvvette esmesi muh-
Diğcr taraftan Barlından evvel- niz ve Akdeniz kı~,larmda çok bu- temeldir. Karadeniz, Marmara ve 

ki sabah limanımıza gelecek olan lutlu ve yer yer yağışlı ve diğer Akde.nizde fırtına devam edecektir. 

Odunun tarihi değeri 1tasq,ek 

gecmosi menedilmiştir. ÇUnkU 
esasen birer taş ve toprak yı
ğını halinde olan duvarların her 
an yıkılmak tehlikesi vardır. 

Sigorta kumpanyaları yangı
nın çıktığı Ata Refik hanile ya. 
nındakl Kasantopulo hanından 
maada diğer han ve mUcst1ese
lerin görmüş oldutu zarar ve zi
yanları ödemeğe başlamışlar • 
dır. Bu arada bazı yerler de ta· 

mir edilmektedir. 
Netice itibarile yangının se • 

beb olduğu zarar miktarı 
enkaz altında kalmış olan 

Odun çalmış 

A TALARDUZL.'\" bir M>zU nr: 
''Mart kapıdan baktınr, kazma kü

rek yaktınr.,, 
F rankonun beyanatı 

F RANKO mühim beyanatta 
yor \'e tllyor ki: 

bulunu. 
K AMİL Salih admda lılrl, Büyiikde. 

rede meJ'·a l!llab lstuyonnna gi

rip bodrumundan odun ~alarken yakalan
mı,. tubet. Bir e\" soysa da hır.ıızlıktır, bir 
odun ~alııa tla. Ama, bizce hır.ıızdan öneo 

Dunun için ateş görUlen yer-
lero sık sık su sıkılmakta ve a. 
tcş sahasında bir ftrafye grupu 
gece gUndUz nöbet beklemekte· 
dir . 

Yangın dolayısile 

kalmı~tır • 
800 kişi issiz 

Bir kadm diridiri yan
maktan güç kurtuldu 
Şehremininde Saray meydanmda 

oturan Ha)TUllahın karısı Fatma 
dün odasında başını yıkarken man
galdan sıçrıyan bir kıvılcım elbise
sini tutuşturmuş ve ytızU göztı sa. 
bunlu olan kadıncağız neden sonra 
işin farkına varmıştır. 

Fatma elbisesinin alevler içinde 
kaldığını görünce feryada bqlamJI, 
yetişenler kendisini yarı baygın bir 
vaziyette ve vücudunun muhtelif 
yerlerinden yanmış olarak Haseki 
hastanesine kaldırmışlardır. 

f Göz 
J il b k s musa a amız 
{ Fotoğraf gün derme ve 
i fotoğraf çektirme müddeti 

f Bn ayın 7 inci gUnU 

ı s~0.: ~r~!~[ aünü 
} ıona erecek olan göz müıa
) 

bekamız için reıim ıönde. 

rilmeıinde acele edilmeıi

ni rica ederiz. F otograf gön
denne mitddeti de bu ayın 

7 ıinde bitmektedir. 
Bizim heıabımıza, Bey

oğlunda Foto Ethemde re. 
aim çektirecekler için de 
ayın 7 ıi son günüdür. Bu 
müddet içinde cumartesi ve 
pazardan maada her ıün 

Foto Etheme müracaat e
dilebilir. 
Ayın yediıinden aonra e

limize geçen göz resimleri 
maalesef müsabakaya da
hil edilmiyecektir. 

Müsabakaya iştirak eden 
resimleri bundan ıonra be. 
şinci sayfamırda bulacakw
nız. "İspanya İspany:ılılarımlır.,, 

GilzC'I, ama, 1spanya nerede? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~-

\°ine ha\·a ~ırtardı \'e kar düştil. !\le. 
!iöele buratla tleğll. Demek atalanmız zama
nında da. odun fakir nasibi tleğllml,. milıen·ik olan sov ak~aı!---~----'----------------
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1 t~ ~~,acada çıka 
isyan bashrıldı 

Milli Şef U niversitede 
(Başlarafı 1 incide) 

hşmalım, bende i)i intibalar bıraktı. Size teıtelJdirlerimi n takdirle· 
rimi söylemek isterim. 

llllirsiniz ki, Cumhuriyet, t ·tanbnl i!nh-ersltcslnin mükemmel ol. 
masmı, rejimln llk gününden itibaren etMI edindi. Mubtcllf lstik:ımet .. 
lerde samlml gayretlerden sonra, tioh'crsltenlo bugüııl•ü fiCJdf tecsslh 
rtmhtlr. tliın se,iyeslnde ,.e tedrisat malumeslnde, btanbol Vni • 
'ersUcmlzln kıymetine a.mami o!arak gth·enebi!irlz. 

Cıımhnriyet hUkikmeti, yeni Ankara Unl\'Qrslft.slni tedricen mey. 
<lana r;::.~·i::ken İstanbul tinh«~rs1teslnbt ekslkterlnl de durmadan ta
rr .:mlamaya talışacaktır. 

Fakat, as1l mlihim olan nokta, tin1\"erslte menı;ubu talebemhln, is. 
fik~·al l~ln ,·erdiği teminattır. Kız ,.o erkek iinh enik-il nrl:ndn~Jarr
mIZ; çalqkanlılı.'1a, idealde, ahlik ,.e karakterdt, Türklycnin sağlam 
i~tikl::iline en lnandıneı deIIJ olmak mtwldlndciHrlcr. Dfükat <!diyor 
rnu.:;unaz, talebemlzln mezlyetrcrlnden bııhsederken zckü ,.o fstidadfa· 
nndan, yani, daha 7.lyadc fıtri olanlıınndnn, bnhsetmedtm. Çünl•U, bu 
mezlyotlerln dalma bol bol tnlobemizdc mevcut olduğu malümdnr. no 
günkü medeniyette asıl laznn olan ve bir rtd asırdıınberl blllıassa thınal 
ettfğlmlz temel \'t'I hıı.<Js3., mnntn7.ıun, met<>cllk, yorulmıı.l\ bllmadcn ç:ı. 
h,uıalc kabiliyetidir. Onun l~n tinh·erıdtelllcrlmlz!n çalı!lk:mlığı, benim 
için ~.otr kıymetli bir hıuısadır. RO<'.alardan ,.e talcbclcrclçn blllıos 3. ri
ca cttlğlm nokta da budar. 

Gene t.alcbcnln idealist olına.sı, utanm istilch:ıli için büyük temel. 
ili:-. Bizim ldeallerbnlz, ntan \'C millet hizmetinde tnplanır. Her mes. 
!ekte yetl§Cn tinln~rsltcll için, Türk mlllctfnc n Türk Yatanına hi:1.mct 
<·:Jı:.cek faydalı bir unsur olmak ideali, blltlln çnlışma hayatma hlildm 
o ':u'.lk l&zmıdır. Omnhurlyet, Ttirk ml11etlac, milli de,·lctt ,.~ yeni rıe

mlyott temin etti. Bu iki esasla J'Urk mllletl, insaniyet ailesinde, 
kıymetli bir nrhk vaziyetini alnu,tır. Bu n7iyct,. Ul('alı:, temiz ld<•allo 
:reti!lrn genç nesillerin karakter kuvntlcriyle muhafaza olunur, yük. 
selebilfr. Bllmenhi fsterfm ki, ahlik ,.e karalder sağlam olmadıkça 

Ct'mlyette, esaslı bir hlmıct gönntğe lmkin yoktur. Cer.ı'~tin kudret 
,.e ehernmJyetf, 'asati ahlak ,,.e karaktrlnln ytibek kıJ'1lletiur, her falc. 
törden 7.lyade bağhdır. 

Genç ünl,·ersltelller, 

Morallnl% nı karakteriniz, bttytlk l'Urk milletinin yüreğini ümtdler· 
le solduracak güzel ömeklcrlo kendlnl göstermektedir. TUrld.renln lıı
tlkba.ll Uzerlnc te.slıJs koymak lstiyen yabancılar, tahsil çağında bula. 
nan bençlcrl:nlzln ahlik ,.e karakterindeki sağlamhJdan ders almalı· 
dırlar. 

Bu toptanbdan istifade ec1erek btanbuldald sayın Yatanda,ıanma 
Cb tc5eklrlir etmek istiyorum. Vatandaştarun, tiç dört gündür, mu _ 
habbctll mahJtıerinde beni bahtiyar etml~le.rcllr. Bir bakı,ta sade 
görünen me\"'Zulara temas ederken istifade edebllmeinl 1emm edecek 
dddi bir dlkltat ,.e samhn1yet gö termlşlcrcUr. Ralkımızm Jıer tabaka. 

sile memleketin her köşesinde doğrudan doğruyn aradıKım bu t<Jıruuı
br, benim için ç.ok lstlfadeB, hatta Çok &e\'kll bir usuldür. 

Ktiı;Uk büyük meııelelerfn benim önllmde ortaya dökülmesinde ve 
imkibı derecesi tizerlnae hayalata kapılmaksızm, millet derllerlııl~ a
,ıkça mlit.alea edilmesinde, ha:k idaresinin btiyük nimetini bulurum. 
{°A>k defa konn~n.lan teJler, nten billnen şeylerdir. Bununla beraber 
ayni ı;eyin muhtelif muhitte muhtelif ntand~lar tarafından söylen. 
mesinde bile bir istifade vardl1'. Sonra, b:ızan hiç umulmıy:ın köşeler
de, lnsa.o yeni mMelelerin ,-ucudandan haberdar olur, lnanılmryM'ak 
kadar nfa.k tedbirler, mDlet lçln büyük faydalar temin edeuk hizmet. 
le.re fırsat nrfr. Bn uzunca esbabı mucibe ile anlatmak l'i'fJyonım ld, 
vatandastanmla yakından memleket meıreJclerlnJ görU~mek benim l~in 
ınurln bir zevktir. 

Smrgili vatandaılanm, 

. Şimd~ tlstanll>ul üniversitesDıden Mitiin vat.anc•~Janma hit,ap 
ediyonun. Memleketimizin, büyüık millet meclisini;, yer..i scçnr.irutı 
baıınch haiz clduğ;.ı laymet ve kudret, göz kamaıbracak ~r vv.i· 
yette bulunuyor. Türkmilleti, her türlü nif:ü tesirlerir.ıdcn umk 
ve salim bir birlik ve bemıberlik havaıı içinde kendini ptumdıte
dir. 

lnaniJ"'tin geçirdiği buh.rau içinde, f>ir çok milletler ufuktaki 
hidis<"Jere, bilhassa kendi islerindeki nifak ve zaaftan ıCl~layı izb· 
rapla bakryorlar. Türle milleti, beynelmilel siyasetin yann için bek. 
lenmedik hic!iscler hazırlaması ihtimali J.nrıısm'da, her türı:.i ni
faktan masun ve müteıneffir bir halde, kendine giivenir vaziyette
di11. IMillcller için en büyük kuvvet, her silahtan kedcin, her kuc!
rettcn üstün en büyük kuTI·et, kcr.ı:Ji evlildları arcsmdaki birlik 
kuvvetidir. Bilhassa, nüfuslan çok milletlerin henüz in1m1iyet 
ideali için istikrar bulmamıı hırı siyasetleri ka11ııım~ niifuslan 
daha az milletlerin baılfca dayar.nci'\kbn kuvvet, kendi içlerinceki, 
ke.-ıdi aralarındaki nifaksız berabeı·lik kudretidir. ı".forrJol<etimizin 
hali, bu bakımdan çoık kuvvetli ve çok ümidlidir. 

Kırk euı senenin türlü nıfaklannr, tiirlü t-ccrühcslzllklc 
ıinl , .c fcltlketleıinl okumuş \ ' C içinde yaşıynı·nk gc~lrmlş ol· 
gun bir ıdynsct neslimiz yar .ki, yeni ycU~cn nesJ11crlmi7.t, siya· 
setin zclılrlcı·lndcn konıyarnk, onlara, Tiirklyeye uygun olan 
en i) i siyasi mna~cretın hem örneğini hem terbiyesini vermek 
rncvkiin<'le<1lr. Gerek mathuntı mızdA ve gerek siyaset ndanı· 
Jarmıızila gördii~rüm hnl ve mesleğfn1 fstlkhnl f~in çok ümit '\'Crl· 

el oldu:;"tınu Yatnnclaşlarmıın <lııiindc zikretmek, b~nlm için hn 
Jdki bir zevk, samimi bir se\·ln~tfr. 

Adz ,·atandaşhu·ıuı. 

Cumhuriyet halk pnı11sf, ~lmclfden memleketin biitün 
mcnfnntlcrlni ''O hiitün Cl"ldtlnı·ını kucakhyan blr biyasi aile 
haline gelmiştir. 

l·atandnşlnr, büyük, ı>ıırtiııln te~ldldtı içlnı1c, her türlfi 
hizmet ,.o inkişaf inıkıimm hulmaktndırlar. ı•nrtinln bu nınlü-
7ctl, istlkbnl<le, daha ziyade kcmlinl gösterecektir. EnelA,hnlk 
evlerinde mcmlckctiıı ic;tlmni ve killtürel snhtllarmdn, mem
lekete hJzmct etmek için istldft dh ,·atandaşlardıın geniş mlk
~ n~t.a hizmet fstJyeceğiz. Sonra parti teşkHAtmcla, memleketin 
siyası terbiyesi \"O inkişafı için, ,·atanclaşlarmıız, geniş hizmet 
f>nlınlnn bulacnklar<lır. Diychlllrfm Jd, gelecek intfhablardnkl 

mebus n:mızctlcrl, balk:edorlnln ,.c ıuırtinln dört senelik faali
yeti csnn ındn. kendJ kendilerini kolnylıkln. göstermJş olacak· 
la.rdır. Vntımdaşlnmn, bilirler ki, bir siyasi partinin yüksek 
idaresi tarnfmdnn, müntchiplcl"c, namzet gösterilmesi tabii 
bir şeydir. Bizim nnancmiz do böyledir. Bununla beraber, nam 
zetlerln lınlkla temasmı daha ziyade arttıracağız. Ve riyaset 
dh·anmın takdiri Jlo parti tc.~kIIAtının takdirini daha )'Akından 
blrbirilo temasa gctirccok usulleri şimdhlcn. tecrftbo ,.e tekA· 
m ül etti receğiz. 

~\%iz Yatanda';!ları.m, 

Halkçı bil' idarenin bütün yiiksck ,.c ileri tckılmillleri, si
:rasi hayatrnuzda ınütemndiyen talınkkıık ettlrilccektfr. l\lllle· 
Un ruiirııkn.bcsl. i<lare üzerinde lııı.ldki \"C fili olmadıkça ,.c böy 
le olduf,"lınn mtııct~o knnnnt cflinllıncuikçc, lınlk fd:lresl \'D.r

dır. denilemez. 

Onun f1;in, Jlüyük Millet l\fcclJsinfn YR7Jle ifn <'tmcsl en 
ufak bir tcrcddiide mnhal vcnni yccek selAbcUc olncnktır. 

Büyük Millet Meclisi, millcti:ı dahili ve harici ıbütün emniyet
lerinin haklkaten kudretli ve uyanık teminatı olacaktır. Bül)ük Mil. 
lct Meclisi, milletin menafat ve ideallerini hahikate:ı tccnsH eden 
bir millet hülasası vaziyet ve itibarında bulunacakbr. Oı:ıun için, 
onun te~ekkülünde ve onun çalıpnasmda hepimizin en temiz gay
retlerimiz ve emellerimiz mü.nC:emiç b:.ılunacaktır. Geçrniı meclisler 
istiklal zaferlı:ün k<Wlllılrr.asına ve on beı sencd!t' ifihar ettiğimiz 

b!itü<1 icraatta, başlıca meıned ve kudı·et olmuşlardır • 

Geçmi, Büyük Millet Meclislerini, milletimll: ve tarihimiz 
hürmetle yadedecektir. Bizim Büyük Millet Meclisini.., yeni intiha
bı vesilesiyle onun '-asıflarmdan ve vazifelerinden yeniden bahset
memizin sebebi, c:ıa millet bnyatında yeni bir tekamül temin ettir· 
mek içindir. Şüphe yc6'tur ki, IKJ~ün istikrar bulmuş bir milli nr. 
hktan ve feyizli inkıl&pk..rla teıekkül etmiş yeni cemiyetin emniyet 
ve huzurı.ından bahsede~ilmemiz, on be~ seneli!c Atatürk idlıresi.nin 
müsbet neticesi olamk müır.kün ol:naktnchr. Atatür{ciin ebedi admt 
hep beraber yüreklerimizden ta~an sevgi ve tazim hisleriyle yadede· 
Jim. Omın hatırasına ka.rır samimiyet tezahüratmuzla yer yi.izü 
göklere kadar bir c!ahıı. çınlaım. 

Aziz vatanda§larım, 

Biz, halk ldart'slnln, mllletimlzln bllny~lne 'VC arzu~ana en llJ'gDn 

geldiği kanaatindeyiz. Halk idaresinin en na.zfk ia."1lfı, bunun anarşiye 
ve zora meydan ,·ermemc ini taniim edehllmcktlr. Çilnl.11, gerek anar. 
~i, gerek zor halk ldal'C5inln muhitinde kiilfets4..zcc dolaşabilen ve o lda
re)i köldinden tahrib ctmeğo lsttdath olan hastalıklardır. Bn hasta
Jıklara karşı, yctlşml' vatan e\·litlarrnrn k&fl derecede olgun ve yunJ 
dil~nür olmalarllo muka,·emet <'dlleblllr. Bltytilc ımııet Mccll inin 
bünyesinde ,.e şuunın;l:ıld tesanUd \'e ,-atanın yUliliek emniyetini mu. 
Jıafaza kaygusu, tominatlımn on ba.c:rnıla olanıdır. Görliyorsunuı ki, 
halk idaresinin feyizli himıetlerlni tab:ıkkuk ,.c teklmlll ettlrebllmek 
için de ı.,ymeW prllar nrdar. 

Yeni ıı~lm ba.,mda, hUkfmıct proı;rammm Te lr_raatmm f~Tillll 

harklndc olan bir \!il noktadan aziz memlekete hltab etmek lstcdbn. 
nütiln dllnyanm dikkatli gözleri önUnde, bi'rllk , . ., beraberlik kUtlesl 
gö~t:!rcn kuılretll Türk mllleU, kencUne ,.e idaresine ltlmaılını göster· 
mck M, yeni bir fırsat balııcalrhr. Hep beraber bu lmtlluuıdaD !JC. 

r c!le \'C mnvaffakıy<>tle ~ıkn<".ağnnıza eminim. 

inönü 
Gen<:lerin büyük 

tezahüratile 
karşılandı 

Mlııt Şef İsmet lnönil, bu sabah 
latanbul Unlvcrsltesini ziyaret etti. 

Daha sabahın erken saatlerinde 
Unlvcrsitede ve ci,·arında bilyük 

bir faaliyet vardr. 
Sant 9,30 d:ı.n sonra ünlvc.rtıitenin 

b:iliçcd binlerce talebe tarafından 

kütlesinin mUteı:nadt alk11 ve 
"yaşa,, sesleri ara~ında dosru birin· 
ci kata çıkarak rektörlük odasına 
girdi. Burada kısa lıi~ müddet isti· 
rahat ettikten sonra ders yapılmak
ta olan sınıfları dolaşmağa baş'adı. 
En'el~ hulmk fakültesi, sonra ikti

hmcnhmç c!oldunılmuş bulunuyor - sat fakültesi birinci sınıflarına ora· 
du. Talebenin mülıim bir kısmı da dan da Tıp fakültesi ikinci sınıfına 
srnıflarma girmişler, blr taraftan uğnyarak dersleri takip eden Reisi: 
ders yapıyorlar, bir taraftan da cumhur, son olarak tıp fakültesı 
Büyük Şef'in ziyaretini beklirorlar- mikrobiroloji sınıfına da girdi. 
Jr. 

Saat tam 10,18 de, Reisicumhurla ln5nü her uğradığı sım(ta evvela 

ispanya Cumhuriyetini arkadan vurmaya teşebb 
edenler şiddetle cezalandırllacaklar 

rafından azledildi . Azleldili ' Paris, 6 - Alman ajansının bil
dirdiğine göre, "Kartaca radyosu 
bu sabah nnswn verdiği blr baber. 
de hUkümet filosunun isyan ederek 
general Frankoya iltihak ettiğini 

bildlrmi3 ve biraz aonra şehir hal
kının ve sııhU toplarının da bu ha
rekete iştirak ettikleri ve filonun 
bUtün hükıimelçi gemilere beyaz 
bayrak çekmeleri lçin bir Ultimaton:: 
verdiğini ilave etml§tir. 

Fakat sant 11,30 da radyo tek. 
n..r hllltümctçllerin elinde olduğunu, 
bilkfımetçllerln §chrl tekrar işgal 
ettiklerini, ve temizleme hareketi
ne başladıklarmr bildirmiştir.,, 

KartaC3 radyosu ise neşrettiği 

bir tck~bde bazı Fronko taraftarla 
nrun ansızın radyo binnsmı l§gal et 
,iklerinl tasrih etmektedir. 

İspanya Cumhuriyeti başveka· 

leti de dün akşam Madrictde §U 

tebliği neşretmigtir; 

"Pazar gün saat 18 de cumhu. 
riyet kumandanlığı Kartajanada 
vaziyete tamamile hakimdi. Kar
tajana garniz.cnuna mensup asi 
elemanlar, pazar sabahı isyan et
mişler ise de isyan hareketi sür. 
atle ve tamamen bastırılmıştır. 

Kartajanaya gönderilen cumhuri
yet kıtalariyle deniz kLvvetleri 
azimkaranc ve ıayaru takidir bir 
sadakatle hareket etmişlerdir.,, 

Tebliğde ıu aatırlar ilave edil
mektedir: 

•'Memleketin geçirdiği vahim 
ahval içinde ve disipline. birliğe 

ve hiı"ltumete bağlılığa her zaman
dan ziyade ihtiyaç okluğu bir sı· 
rada dü§manla birlik olup c:um_ 
huriyetçi İspanyayı arkasmdan 
vurmağa te!ebbüs edenlerin der
hal a.ıamt bi~ şiddetle cezalandı· 

nlması için asilerin ıilr'atle muha
kemesine ba§Ianmıştır.,. 

Negrin azil mi edildi l 
Berlin radyosu bu gün öğle ü. 

zeri §Öyle bir haber vermiştir: 
''HükCtmetçilerin ba§kumanda

nt Negrin dün Kortez meclisi ta-

sebebi ve hakkında verilen 
rarla bildirilmemektedir.,. 

Fakat, Berlinden geldiği ' 
bu haberin kaydi ihtiyatla te 
edilmesi lbımdır. 

Franko, ispanyanın ın 

takil kalabileceğine k 
Londra, 5 (A.A.) - GeJl 

Franko "Sun.day Chronic:le,, 
zetesinin Barselondaki muhl 
ne verıdiği mülakatta İspanyol 
Jetinin İtalya ve Almanyaya 
olan \'aziyctini teyid etmiş ve 
miJtir ki: 
"- Evvel! §Unu sarih bir 

rette söylemeliyim ki, ne italf' 
de Almanya; ne İspanyol topr 
larının herhangi bir kısmını,. 
de ispanyada askeri üsler te 
istememişlerdir. Almanya 
talya ile, "İspanya ispany:cll 
dır,, prensipini zıman altına 
anlaşmaları müzakere ettim. 

İspanyol toprakların.da.'1 bir 
n§ dahi herhangi bir yabancı 
Jetin hükmii altına geçmiY 
tir.,. 

General Franko sözlerine 
suretle devam etmiştir-
"- Yeni İspanya intikatı' 

kin mefhumlarını tanımıya 

ve bütün dünyanın bunu an 
elzemdir. Zira müsalemetsi.ı 
zafer, boJ bir zı:Jer olur. 

Dünyclrun ve bilhassa ln 
renin bunu anlamasına ihtl 
mız vardır. Keza ispanyada 
ye kadar bize ldüşman olzıl 

da bunu bilmesine ihtiy• 
vardır. Şimdi vaziiem, f.i1lc' 
zlin onlarınki kadar ıamiısıl 
duğuna ve biribirimize kaı1 
halif saflarda harbetmiJ o 
beraber ülkümü.din müştere• 
duğuna inandrrmakhr .DünkU 
manlarımız bizimle teşriki 

etmek istedikleri takdirde, 1 
ya Avrupada kendisine dü~eıs 
kii bizzat kendi gayretiyle el 
debilir • ., 

verdi. 
Bu sırada rektör Cemil 

hk gekli. Kendisi 
Bilsel götürilldil. 

Reisicumhura: 
- Talebenin şeflerine kar~ı duy· 

muş olduğu büyüle ve sonsuz sem· 
pati. bugün biraz izdiham ve inti
zamsızlığa sebeb olmu~tur. Fakat 
çabşnıalarına cevap verebilirim. 
Hepsi de çaiışkandırlar. 

Reisicumhur burada sordu: 
- Imtihanlara ne zaman ba~lıra· 

Ruzvelt 
110 mHyorı 
Dolar kredi ist:yor 

~ksını.z? Yaşlngton, 5 (A.A.) -S· 
- 25 mayına. velt, kongreden tank ve \09 
- Sömestr ne zaman? . t·· b:ıynrun tein 110 milyon dol 
- Sömestri bitirdik. Artık ım 1 bir kredi ile Panama. lll!11ş 

hanlara kadar tatil yok. ı sındıı sahtı tahkimatı fçltı J 

B t 
-'·tö ~mır çuk milyon dol::ı.rlık hlr kte, u cevap an soil!"a ret> r ~ • 16t 

lann mahiveti hakkında Milli Şefe mllstacelen kabulUnU 
. h t • d" 1 tir. 5lJ ıza a ı ver ı: b 

S f1 d k k 1 b l k var Rels2cumhur bund:ın J 
- ını ar a ço a a a ı · 00 0 00 11 

İktisat dershanesi ancak bu sene pllot talimi .lçlıı 7 ·3 ' <' 
ld ! istemiş ve ileride Panaın' J 

yapı ı. 1 nal mıntakası barlc1nde t 

Yer 1111cmtısr, bilhassa Tıp fa. den bir yolun inşası tcl11 
. ur· 

kültesinde fazla ve sınıflar sat fstlyeeeğlnl blldfrıntş 
kalabalıktır. Yalnız bugfin talabe-j 
nin bir k·amı nutkunuzu dinlemek ---------
ı~ın bahçede bulunduklarından 
sınıflar biraz tenha kalmı~tır. 

maiyetlerinin otomobilleri Univcrsi. muallim kürsüsüne çıkarak lale· 

Bir araba devrildi ;, 
iki çocuk yaralan 

l tenin balıçc kapısından içeri girdi. bayi selômhyor, sonra talebe ara· Bu sırada saat 1 l e gelmişti. tn-
1kl Uırnfa dizilen taleb !erin coş- smda outrarak dersi takip ediyordu. önü, $alonun balkonuna çıktr. Bu- BugUn iki ufak çocuğun > 

· kun ve candan tezahüratı arasında Milii Ş:!f, her adım başında yal· radan nutkunu ıöyl.~~eğe. başla- maslle neticelenen blr kaza 
iki dakika sonra 1nönU'nU ta.şıyan mz sınıflarda değil, koridorlara da dı. Hcparlorlarla butun hına ve tur. 
ar:ıba iç kapının önilndc durmustu. • ;ıımıc olan genç üniversitelilerin 1 bahçeye, ayni zamanda lda rad1o 1 Firuzağadan Langaya t 

~ ıg l • 1 b.. .. d.. . la ._,,. 
Reisicumhur, yanında dahiliye sonsuz tezahüratile kar~ılaşıyordu. vasıtsıya e utun. un!aya yayı n ta olan Haşim isminde IJJ.> ~ 

\·ekili Fclk Öztrak, vali Lütfi l\ır_ 1 Inönü v~ maiyeti asat 10.50 de bu nutuk 15 dakıka sUrdil. bugUn ö~lcyc doğru biltnn e 
dar, İstanbul komutanı general Ha- üniversite profesörlerinin toplanmı~ yalarını bir yUk arabası nıetlJI 
lis, Saylav Vedid, muhafız alayı oldukları ve balkonu nutuk için ha· Nutuk bittiği zaman gençtik bü. !emiş ve beş yaşmdnkl oğ.l~t 

1 kkı • od yük 1efin gözlerini dakikalarca al· wl N~ 
kumnndanı Albay sm'lil Ha , ka- zırlanmış bulunan rektö:fük ası _ " . . . _ ile Uç yaşındaki og n ı1tıJf• 
tibi umumileri. kalemi m-ıheuıı mil. ranmdaki biiyuk salona girdiler. kışladıla~: lnonu beş. ~akıka ka (iiya1ann Uzerlne oturt'llu~ f 

dlirlcrl, ve yaverlC'ri olclu~ı hld!.' dar rektor o:iasıntla ıstı rahat et- Araba yolda devriinıiş. ~ ~ 
Üniversiteye girdi. Kendilerini Uni- Pei~icwnhur bu .. ada profesörlerle tikten sonra, saat 11 ,30 da talebe· ld çocuk ceyalarm nıundıı 
versitc nammn rektör Ce.mil BilsP.1 tanıştı ve kon~tu. lnönü bir profe- nin büyük tezahüratı arasında o. yaralanmıştır. 
ile Tıb fal:iiltesl dekanı l'rofesör \:i5re: tomobillerine binerek saraya dön-ı Derhnl cağrnlan fmdad 0 ıı 
Nured-iin All l:arşılndıla!'. 1 - N::iı:ı! talcbe1erd~n memnun :iü. kUçUk yaralr'arı, Şisli çocııl' 

Milli Şef. blnnnın her tnr.-fını m•ısunuz? diye sordu. Bu sıra.da tzdiham•n fazlalığın- tanesine kııldırnustır. 
kaplamış olan bU\'iik bir takbc 1 Profesör; bu suale miisbet ce\'ap dan rektör Cemilin ü~erine fena-1 



G MRAT-1939 

HABER''n 
Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müıabakaııdır 

Numara: 57 UJcli S. A. 
Bu göz aahibinin idarc:1a:lcmizc sarih adresini büdirmc

alni rica edaıil , 
... 

Numara· 58 Kasımpap. Muazzez Barıı 

OkuyacaJanmıza dağıtacağımız müklfatlann kıymeti 800 Orayı 
qkmdır. 

180 Ura lapnetinde bir radyo, kristal bttfe t&lmnlan, krymetll ceb 
ve kol saatleri, mu&amhala.r, elblaelllder, istenilen eu&J'I aJablJ. 
inek saWılyetlnJ veren 20, 15, 1 O Ura gibi para kı)'metlnde kart· 
lar mahtellf ev euuı \'e u1re. 

'Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 .. 52 
11.1.939 • 14.3.939 

Müaabakamıza İ•

tirak ediniz ve ku
ponlanmızı topla -

yınız 

Münih sulhü kahramanı 

Cemberlayn şimdi 
harp taraltarhğile 
itham ediliyor 

t ~. 5 ~A.A.) - Bazı lngiliz 
ı~telerinin beynelmilel siyasi va
l~~t hakkında gö terdikleri nikbin· 
b· 'demokrasilerin bir taarruz har
~ haıırıadıklanna ve artık silfilılan 
ilar~ bir şekil aldığı için bu 

' • 
bın geciloniyeceğine .. kani bulu· 
~ Giomale d'ltar a gazete;;inde 
~Ct~ .şekilde tefsir edilmektedir. 
ı r ngılız bütçesinin 48.639.000.000 
~:ı~ balığ olduğunu kaydeden bu 
~te, Çemberlaynın "müzakere 

}'() 
k llYla banş,, formülünün "koı-
ti~ Yoluyla barış .. formülüne çev 
l>orltlekte gecikmiyeceğini kaydedi-

" \'e diyor ki: 
larr Bir kaç ay zarfında harp depo· 
l\iıı dcl~uruldu&ru için İngiliz sesi
it değışeceğtne ve banş melodisi· 
r~ aı ahenkli bir tınnet göste· 
slltıdi ne kati nazarla bakılabilir. 
tı ~ tnübheın bir ·kbinlik dalga· 

~u:~~te ise de, bu nikbinlik 
r ıdır ... 

500 bin mevcudu vardır. Hulasa ma 
reşal Göringin maksadı ve oynamak 
istediii rol belli delf idil'. Buna.inti
zaren en iptidat ihtiyat kaidesi ga· 
yet müteyakkiz bulunmayı emret· 
mektedir.,, 

lngiliz • Franaır. 
müzakereleri 

Londra, 6 (A.A.) - Fransa sefi· 
ri geçen haf ta zarfında gerek lord 
Halifaks, gerekse Cadogan veya 
Van Sittart ile hergün mü.ıakereler· 
de bulunduktan sonra dün ak§<lID 
Parise hareket etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, bu müazkere· 
!er ~"IlaSında İtalyanın tasavwrlan 
Libradaki yapılan hazırlıkJar ve In
giliz • Fransız askert ve bahri i§bir
liği meseleleri görüşülmilştür. lngi· 
lizler için pek mühim olan bu mese· 
leler zannedildiğine göre Fransa se
firinin Parise hareketini icap ettir-
miştir. 

Bone ile Halifaks, 15 gün sonra 
Lebrünfin Londrayı ziyareti milna· 
sebetile iki memleketi alAkadar eder. 
meseleleri tetkik edeceklerdir. 

l> ~ııaız gazeteleri endişeli 
~;> ~s. 5 (A.A.) - Beynelmilel va· 
lt t tıa:onnda tefsiratta bulunan 
tıiıı ~tin gazete i, Roma muhabiri· 

l' 1
1
r telgrafım neşrctmektedir: Tunus, 6 (A. A.) _General Au-

"te ~rafta ezcünlle deniliyor ki: guste Nogues, dUn Tunusa gelml'
llltı Çtnde bulunduğumuz mart ayı· tir. Mumaileyh, umumf vali Erik 
~ h ilk haf taları zarfında ne olaca- Labonne ve Tunus krt'aları kuman. 
'akkır_ıcıa şimdi bir hayale kapıl· danı general Amedee Blanc tanı -
h1l) ııa mikan yoktur. Meriyette 

Tunusta Hkeri teftitler 

ı ... Unan in iliz - ltalyan anla~ma- fından karşılanmıştır. 
~na General Nogues, dUn T.ııbonne L 
};',...n ragm n, İngiltere kati olarak 

•q sa le birkaç kere görUşmUşt.Ur. Gene-
\e Amerıka ile birlıkte fa- ral. refakatinde general Blanc ol

~-nı"1 "e r. ; o •• al ~ yalizmin dü; 
"''4 an duğu halde buglln cenubi Tunus 
dır.}> . arasında tasnif edilmekte- ekspre&le teftite gidecektir. Salı 
~s • Londra mihverile bütün gUnU de tayyare ne Fas'a hareket 
er.ıra da mücadele etmek ve Po· edecektir. 

da sa.'11 bu mıhv.erin do tlan arasın Labonnc da. Souset ve Sa!ax'a gi. 
~Po~ lazundır.,, decektir. 

}'Ot: (gazetesinde de Kirillis yazı· ------------

ta~~ Göringin seyahati pek 
'l'rab,n edi~ mahiyette değildir. 

• 
11\lst-.1.: • • Al 

rı"'d '<l!U en ıyı man generalle· .. , en b. · 
teaddi U1 olan general Udet ve mü 
taıYa t askeri ve hava heyetleri 1-

ltik Ya gelmi:.ıtir. Seyahat ltalyanın 
11~e hararetlenen a kerl hazır
ledi,. e aYnı zamana tesadüf etmek 
bine· Trablus ordusu 60 binden 130 
?l'\il" ~nlmıJır. Bu kuwet bir 

.rOn 2()() b" k. ·1· na k n ı ı ik Alman ordu· 
atıma .ta d meldir. Halbuki 

n Mt 

Sovyet • Mançuko 
hududunda hAdise 

Tokyo, ::; (A.A.) - Painldng'den 
bildiriliyor: Sovyet hududunda, Vl
Jadivostok'a 300 kilometre meme. 
deki Sulfenho'nun ıtmalinde dlln ve 
bugUn mUsademeler vukubulmu~

tur. Sovyet kıtaatı hudud Uzerlnde
ki Mançuri lutaatma hllcum etmiş. 
tir. 5 Mançurl ve 15 Sovyet nefe
rinin öldfiğll bildiriliyor. Me.nçuri 
kıtaatı Sovyet müfrezelerini pUs • 

H A B E R - 'Alqam Posta ... s 
============~~======:====~~==:~.-.--~ 

1 Bl!UGBr~@L~@rNdlm 
Almanya Mali müşküller 
Londra zabıtasına 

Posta ile 
bomba 

gönderiliyor 
Londra, 5 (A.A.) - Diln akşam 

24 saattenberi ikinci olmak üzere 
bir yangın bombaSJ keşf edilmi~tir. 
Bu bombayı posta telgraf ve tel fon 
nemurlan, payitaht zabıtasının 

l 
rüksek memurlarından birine ait o· 
·an bir posta paketinde bulmuşlar· 
Jır. 

Eksperlerin mütalealanna gört, 
'nfilAk takriben paketin polis ida· 
resine teslimi sırasında vukua gele
:ekti. !ki polis hafiyesi, bu sabah 
Bukingam sarayına, parlamentoya. 
0

Jaşvekilin ve dahiliye nazırının da· 
:relerine ve ikametgahlarına gönde-
ilmiş olan posta P"1<etlerinde tahar 

·at icra etmişlerdir. 

Romanya Hariciye 
Nazırının Varşova 

ziyareti 
Varşova, 5 (A.A.) - Cumhurbaş

'·anı hasta olduğu için, Romanya 
hariciye namı Gafenkoyu ma~~I 
Rydz Smigly kabw etmiştir. 

Keza şatoda verilen öğle yeme· 
ğinde de reisicumhurun yerine ma· 
re,al kalın olmuştur. 

Gafenko, ölleden sonra Bulga· 
ristarun Vat10va orta elçisini ka· 
bul etmiştir. Siyasi mahfiller bu ka· 
'.Jule pek ziyade alAkadar görünmek 
tedirler. 
Framız ajamımıa tahminleri 
Bükreş 5 (A.A.) - Havas ajan· 

sı bildiriyor: 
Dün akşam Gafenko ile Bek tara· 

fınden irat edilmiı olan nutuklan 
iktibas eden gazeteler, bu nutukla· 
nn Romanya ile Polonya arasında 
yeni bir teşriki mesai ümidini uyan· 
dımuş olduğunu ve bu teşriki mesa· 
inin Balkan antantının muslihane 
faaliyetini şimale doğru tevsi etme· 
~ine medar olacağını yazmaktadır. 

Maamafih siyasi mahafil Gafen· 
konun vaziftSinin nazik olduğunu 
beyan etmektedir: Evvela Bekin 
kral Karolu geçen birincikanun a· 
yından sonra Kalasda ziya eti sıra· 
smda müştettk bir Macaristan - Po· 
lonya hududu vücuda getirilmesi 
suretinde müşarünileyhe ya~ ol· 
duğu teklifin boşa çıkmasından do
layı hasıl otan suitef ehhilmiln izale
si, bugün vaziyet, de~şmiştir. Mü· 
nih itilafının neticeleri Bükreşte ta· 
~le hissedilmiştir. Bundan do
layı şahsi bir teşebbüse hacet kal· 
madan Var§Ovanın bütün müsbet 
tekliflerini alAka ile tetkik etmek 
temayülü vardır. Fakat ba~a bir 
müşkül vardır: Macaristanrn meta· 

libatı. 

Maamafih Polonya ile Romanya 
arasında temas tesisinin hakim !mi 
ti, herhalde bir neticeye varmak hu· 
sususndaki müşterek arzudur. Bek 
ile Gafenko arasında mevcut olan 
,.e dün akşamki mrtuklarda bahse· 
:1ilen şahsi münac:;ebetler görü~e
leri kolaylac;tıracaktır. 

Leh Hariciye Nazırının 

beyanatı 
Bi.ikreş. 5 (A.A.) - Rador ajans1 

karşısında 1[4(~1 
Gıda maddeleri kıtlığı olduğunu 

da Göbbels bildiriyor 
Alman Propaganda Nazırı mesu· 

lün Naziler olmadığını söyledi 
Ulypzig, 5 (A.A.) - Laypzig 

panayırının küşat resmi münasebe· 
tile bir nutuk söylemiş olan propa
ganda nazın Göbels ezcilmle, siya· 
set adamının iktisat adamına ha· 
kim olduğunu. Almanyanın normal 
iktisadi mübadeleye mani olan her 
türlü beynelmilel tedbirleri takbih 
etmekte bulunduğunu ve bütün 
dünyanın 80 milyonluk bir milletin 
iktisadi esasının kendisinin yaşa· 

masma ve çalışmasına elvermiyecek 
derecede dar olması keyfi)·etinden 
memnun olamiyacağını bilmesi ıa.
zımgeldiğini söylemiştir. 

Göberls, Almanyanın 1933 sene· 
sine kadar olan inhitatının yanlı~ 
iktbadi prensiplerden müte\ eli it ol· 
duğunu beyan etmiştir: 
"- Almanyanın inhidamı bilhas· 

sa Alm:myanın devlet satvetinin 
bah;'-'tmekte olduğu kuvvetli hima· 
yeden müstefid olamaması ve yal· 
mz mesul §ahsiyetlerin millet ikti 
sadiyatında nizam vücuda getirme· 
ği temin edecek yegane amil olan 
..aruri ve kati bir kuvvete malik ol
madıkça bu nizamın vücuda getiri· 
lebilecPğine kail olmak hatasına düş 
meleri i:e izah olunur. Bu esaslı nok 
ta}·mazar, Almanyanın pek mah· 
dut bır ıktisadi vaziyette bulunması 
dola}-ısile fevkalade milhimdir. Ve 
biz Alman milletine lazım olan gı· 

da maddelerini, ikinci derecede za
ruri olan mevaddı tedarik ve temin 
etmelt ı.ususunda müşkülfıta maruz 
bulurun::ıktayız. Bu kıtlık, zeka ve 
faaliyetimizi kafi derecede işletme· 
mekte oımamızla değil, belki dünya 
servetlerinin tevziinde Alman mille 
tinin hıssesi bulunmamasile izah 
edilebilir. 

Göbels sözüne devamla şöyle de· 
miştir: 
"- Almanya malik olmıvan mil· 

!etler meyanına ithal edilmiştir. Bu 
da devlet zimamdarlannı bir sürü 
tedbirler ittihazına mecbur etmiş· 
tir. Halk, ekseriya bu tedbirlerın 
ittihaz edilmeleri sebeblerini fark 
etmektedir ... 

Hatip, bundan sonra garp demok· 
rasilerini ve bilha~a bü}'Ük Britan· 

ya}'l tenkid etmiş ve bu demokrasi
!erin bu tedbirlerle alay etmekte ol· 
duklannı söyledikten sonra şöyle 

demiştir: 

"- Fakat o demokrasiler, ekseri· 
ya büyük servetlere bir çok iptidai 
maddelere, geniş müstemleke ara 
zisine sahip olmak saadetine nail 
bulunuyorlar ve bunun için de yük 
sek bir zekaya \'e fevkalade bir ça· 
h~kanh~ muhtaç olmıyorlar . ., 

Hatip, ilaveten demiştir ki: 
"- lngilizler için gülmek kolay· 

drr, zira hemen htmen hudutsuz bir 
!ınparatorluğ:ı maliktirler ve İngil
tere için kıtlığa maruz kalmak teh· 
likesi yoktur ... 

Almanyada da bir takım tenkidler 
işitilm wkte olduğunu kabul eden 
Göbbels. Almanyanın şimdiki va· 
ziyetinin Almanyayı harbe silrük· 
lem iş ve sonra V ersay muahedesinin 
Dave? ve Yung planlarını imza et· 
mi~ olan kimselerin beceriksizlikleri 
eseri oldu'hınu ve "vazifelerini ~cip 
bir si:ac:i ihtiras, müteassıbane bir 
faaliyet ve emsalsiz bir şuur ve vic
dan ile ifa eden,, nasyonal sosyalist
lerin bundan mesul tutulamıyacak· 
!arını. bi~akis passooal IQSYalistle
rin iktisadi sahada yaptıkları i§ler 
le iftihar edebilecekleriftt. "90ylemie 
ve Almanyanm iktisadt sahadaki 
noktayi nazarını şu suretle tarif et· 
miştir: 

"Milletlerin hayatı zaruretleri, a · 
rımızm mahiyetine ve zaruretlerine 
muhalif oları ekonomik ideOlojile
rinden çok daha milhimdir ... 

Hatip, şöyle devam etmiştir: 
"- Ecnebner, bize dış pazarları 

~apatmak btiyorlar, maamafih Al· 
manya, çalışkanlığı sayesinde fazla 
sanayi mahsulatına maliktir. Bu se
behten dolayı Almanya bütün dün 
yaya kendisinde tamamen veya kıs 
men mevcut o1mıyan mahsulat ve 
malzeme t:careti yapmağa hazırdır. 
Alman ikt;!:.adiyatı için prensip şu· 
dur: r fali vaziyetimizin müşkillat1 
mu\·acrhesindeyiz, hiçbir zaman ih· 
raç edeceğimizden fazlasını ithal e
demeyjz, Almanya, bu mec:eleyi hal· 
le her zaman hazırdır . ., 

lran Ve.iahdmın dUgUnU munasebetile 

IÇERDE: 
• üç ay evvel şehrimizde yapıl· 

mış olan görüşmelerden sonra tehir 
edılen Türk -Yugoslav afyon anlaş· 
ması müzakerelerine yann Belgrad· 
da tekrar başlanacaktır. 

• Bir romorkörle çarpışarak hasa
ra uğnyan Şirketihayıiyenin 58 nu· 
maralı vapuru Hasköy fabrikaların
da tamir edilmiş \'c dün seferlere 
başlamıstır. 

• Cene\Te ünh ersitesi ruhiyat 
profesörü Klaperet yakında §Chri· 
mize gelerek bir iki konferans vere· 
cektir. 

• Yüksek lktisat ve ticaret mekte· 
bi mezunları cemiyeti dün senelik 
toplantısını yaparak yeni idare he· 
yetini seçmiştir . 

• Yaban domuzu almak için Yu
nanistandan memleketimire müra
caatta bulunulmuştur. Yalova ve 
Karars taraflarında çok yaban do· 
muzu olduğundan halk buralarda 
ava teşvik olunacaktır. 

• Mebus intihabatı münasebetile 
kazalardan gelen mazbatalardan an
laşıldığına göre Samsun vilAyeti· 
nin nüfusu 25976 f azlasile 323.113 
ü buJ ı uştur. 
DISARDA: 

•Papa dün yakın mesai arkadaş
lannr taht salonunda kabul etmiş 
ve müteakiben papalığın münhal 
bulund~ru sırada Vatikanı idare 
etmiş olan kardinalleri huzuruna al· 
mış ve hepc:ine papa vekıli madal
yesini vermiştir. 
• Fransız soşyalist partisinin milli 

ko seyi 27 mayıstan 30 ma~'lsa ka· 
dar Nantesde toplanmağa çağrılmış 
tır. 

• Berlinde bevnelmilel otomob·ı 
sergisi dün akş<im kapanmıştır. Zi· 
yaretçileıin adedi bu sene geçen eoe
nekinden 63 bin fazla olarak 823 
bine baliğ olmuştur. 

• Mareşal Göring ile refika ı dün 
husus[ trenle ltalrada Sanrcmoyo 
vasıl olmuşlardır. 

• Franc:ada Tuluz polisi üç ls
panyol anarşisti tevkif etmiştir. 

• Hitler dun akşam hususi ika· 
metga. mda bütün Almanyarun ar
tistik filemine mensup mühi n şahsi
yetleri kabul etmiştir. 

• Bir aydanberi Tunusda bulun· 
makta olan prens ve prenses Luois 
de Parme dün Fransaya hareket et-
miştir. 

Kıskanç bir kadın 
kocasını bıçakladı 

Birçok erkeklerin :ırıuhteli! se -
beblerle karılarını yaraladıkları her 
gUn olan hadiselerdir. Fakat arada 
sırada. da kadınlar kocalarını yara· 
lama.ktan geri kalmamaktadırlar. 

DUn de ÜskUdarda böyle bir vaka 
olmug, Sultan yokugunda oturan Ne 
rlman kocası Neeeti bıçakla mnh • 
telif yerlerinden yaralamıgtJr. 
Hldüıenln sebebi kıskançlıktır. 

Neriman koca.sının mUtemadiyen 
başka yerlerde eğlendiğini ve eve 
geç geldiğini behnne ederek kendi. 
siyle kavga etmektedir. 

Diln de karı koca arasında bu ıc
bcbden kavga <;ıkmış ve Neriman 
eline geçirdiği bıçakla kocamım U. 
'Zttine atılarak onu yaralamıştır. 

Neşet tedavi altına a.lmmif ve Ne
riman hakkında tahkikata başlan • 

Tahrana Hariciye 
Vekilimizin reisliğin
de bir heyet gidecek 

dönecek ve düğün nisan ayı içinde _m_ıa_tır_. ---------İran veliahdi ile, Mısır kralının 
kız kardeşi prenses Fevziyenin dü· 
ğünlerinde hükQmetimizi temsil et· 
mek üzere Tahrana bir heyet gide
cektir. 

:mıda yapılacaktır. 

Ankaradan gidecek olan heyet ha· 
riciye \•ekilimizin başkanlığında bu-

Akhisar tilccarlarından Bay Et
hem Kar:ı. Ahmet oğlunun kızı ba
yan Samiye ile gazetemlzln Anado
lu muhabiri Bay Hulüsi GUnaym 
nikahlan evvelki gUn Akhisarda 
yapılmt§hr. bildiriyor: 

!\falum olduğu üzere, lran ,·etiah 
:li Kahirere gitmiştir. Nikah mera· 
simi Kahirede yapıldıktan sonra 
veliaht prenses ile Beraber Tahrana 

'tmacak ve ayni zamanda bir askm 
Qta ile iki tayyare filomuz da gi· 
iecektir. Heyet nisanın yirmisinde 
Tahranda bulunacaktır. 

Tempul gazetesi Bekin bir mü15: _ _ _ 
katını neşrediyor. Bek demiştir ki: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Bu evlenme dolayısilc genç çifti 
tebrik eder, saadetler dileriz. 

"- Polonya - Romanya münase
betleri için bu temas çok müsmir ve 
sevindiricidir ve size şunu temin e 
debilirim ki bizi aHikadar eden bü· 
tün meseleler hakkında cereyan e· 
den görüşmelerimiz mlisbet 'e ger
~tam haller bulmağa matuf bu· 
lurunakta ve Gafenko ile olan eski 
~ah!'l dostluğum iki memleket ara· 
c:mdaki anane\i teşriki mesaiye inzi· 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntaza man dişlerinizi fırçalayınız. 

---
-MecidiyeköyUnde 

bir otobüs kazası 
DUn akşam tızeri Taksimden 18 

yolcu ile Yenlma.halleye kalknn 
3006 numaralı otobUs, Şigll ile Me
cidiyeköy araamdakl yolda Mahmud 
isminde bir adama çarpmq'" ha • 
flfge yaralamıştır. Otobtl.s de ltrm• 
nl mezarlığındaki hendeğe gitmiş -
tir Tahlrflrnt.ı h:ıalanmtı:ıhr. 



Temcit plavı 
glbnl 

Delikanlı, kavgadan sonra, genç 
kıza: 

- Mademki nişanımız bozuldu, 
dedi, sana yazdığım mektuplan ge
ri ver. 

- Merak etme onları saklayacak 
değilim: yakacağım. 

- Sakın ha!. Yakayım deme, ba
na ver. 

- Hatıra diye saklıyacak mısın? 
- Hayır. llerde gene işime yarar. 

Yeni zarflara koyup yeni nişanlıla. 
nma yollarım. Dikkat etmedin mi 
mektuplarda isim yoktur hiç .. 

- Bm delilim bay 1ı41tim. be
nim yüzümdı namud4rlık okunu· 
yor zatın! 

- Evtl, tertip hatalmilı bnabn! 
- Fransız karikatürü -

Bedbin 
KoltftranlÇl hararetle anl~r

du: 
- B•yanlar, baylar. İnMnlar htır 

ve aer'beııt olarak doğarlar. 
Dinleyicilerden biri atddı: 
- Fakat bu htırrlyetin deferlnl 

anlryaıruyarak bilyUyUnce evlenir • 
ı ... 

Fırsat bu 
fırsatı 

Genç lm; aylardanberi nişanlı pe
linde idi. Beraber sinemaya gittik
leri delikanlı, antrakatta elini tutup: 

- Ne güzel elleriniz var! 
Deyince fırsatı kaçırmadı: 
- Şimdi bir şey mi? Hele bir ni

pn yüzüğü takınız, bakın o zaman 
ıaitllifi ne kadar çok artacak! 

I 

a ,_ = -

VEDA 
- Artık gitmen zamanı geldi an

nedlim. Vapur çan çalıyor • 
- Fransız karikatürü -

Pişman lok 
Mağazada bir çift çorap çalarken 

görülerek yakalanmış, muhakeme e.. 
diliyordu: 

- Mağazada kasa açıkmış. Sen 
kasaya dokunmadan bir çift çorap 
çalmışsın öyle mi? 
Sabıkab hırsız içini çekip boy -

nunu büktü: 
- Beni siz de paylamayın hakim 

bey; bu yüzden zaten karım bana 
söylemediğini bırakmadı. 

Tarziye 
- tkide bir "sersem,. diyorsun. 

Bu söz ba.ıa değil ya? 
- Ne münasebet canun. Amada 

alıngansın. Dünyada senden başka 
budala yok mu? 

·ll~b . . .. . 

- Kaçıncı katta oturuyorsunuz? 
- Altıncı kalla. 

- Kolaylıkla çıkabiliyor musır 

nuz? nefesiniz krsilmiyor mıı? 
- Hayır. Daim!!_ asansörle ''ka

rım, · 

- Bllll teni peldl J8PMlar •ld meldieb arkadae•um mıf 
'- llaJır. Blllt •IMeJrhlanmf - İtalyan karikatllrtl -

HABER - J\kpm~P~oa~ta;"~====!!!=~=~;:;::~~===:::a:= ===·===="=M=A=R=T=-=1=9=39===3 

Hürmet 
Genç kadın sekiz yaşındaki oğluy 

la beraber mahalle bakkalına gir -
di. Bakkal onu biraz soğuk karşı
ladı. Hatta soğuk davranmaktan da 
ileri giderek kaba muamele etti. 
Genç kadın: 

- Yaşlısınız, dedi, size hürmet 
borçluyum. Fakat. .. 

Çocuk, annesinin sözünü kesti: 
- Anne unuttun mu; geçen ay. 

dan üç kilo şeker, bir paket makar
na, bir kilo pirinç ve bir kilo fasul. 
ye borçlusun! 

- Terbiyesiz! Bir kadınla konu· 
şuyorsım, şapka çıkarmak yok mu? 

- Fransız karikatürü -

Dalgınlık 
Adamca&rız yemekten sonra kana 

peye uzanmış, dalgın dalgın gazete 
okuyordu. Birden küçük oğlu ses • 
lendi . 

- Baba. Baba ... 
-N? var gene? 
- Tavanda bir örümcek var. 
- BUium için mi beni rahata e-

d>yorsun? Bas QstQne ez! 

~ ! ,,,, 
&fn 
n._t--

~t!~ 
1 

Av meraklısı -Av hatıralaım da 
burada .. Nişan alıp kaçırdılım bü· 
tün avlan işte şu tüfekle vurama
dım! 

Mektup 
Patron, hademe çocuğa sordu: 
- Gönderdiğim mektuba Bay 

Mehmedin dikkatini çektin mi? 
- Kendisi orada yoktu efendim. 

Fakat merak etmeyin, koltuğunun 
üzerine iğneledim. Oturur oturmaz 
mektubu görecektir. 

NDşanlılar 
Yeni nişanlılar buluştular. Kız, 

delikanlıya: · 
-Haydi, dedi, seninle Adaya gi. 

delim. 
Delikanlı pşırdı: 
- Bu havada Adada ne yapaca

ğız ayol? 
-Çok mühim bir şey. Benim ar

kadaşlarımdan bir Selma vardır, A
dada oturur. lkide bir bana "Senin
le ni.,anlanacak budala dünyaya gel. 

~ 

m~i~tir!,, der dururdu. 

Köyde 
Yanu•ıar köyünden Mehmet, kasa 

banın yolunda. Viranlar köyün · 
den Ahmedc rastg~ldi: 

- l\te:-haba. 

-Md~aba. 
- Ne aı ~m:!e in? lne'.!er na~ıl? 
- Biri buzaltladı. Ya senin ko-

yunlar? 
- Yünlerini kırptık. Senin keçi

ler? 
- Üçü sütten kesildi. Bilmem ne-

den. At nasıl senin? 
- İyi. Çok iyi. Tavukları.n nasıl? 
- On beşi kuluckaya yattı. 
_ Eee... Karın nasıl yahu, ka-ı 

rm? 

Kıı ortasında yaz: günlerine 
Avruparun Cenup sahillerinde, 
hattl İngilterenin cenup kıyıların• 
da çok tesadüf edilmektedir. Re· 
simde, geçen hafta lngilteredekl 
bir plajda banyo yapan iki kız gö 
rülüyor. .,i 

Güvercinlere yem veren hu ço. 
cuk onlıan t.ıma ıçıluumaktan 
korllımuyor. Kuılar ela çocuğun, 
batı üzerine koyduğu mısırları 
yemek için ora,. kommktan çe
kinmiyorlar.. -' 

r 

lqilterede, ~ocıuldu bdınlann 
da panmldarıına nikah )'imiün
den bafka ayn hir yüzük takmak 
moüumn çdcbjınl yqnuıtık. 

Bu moda INyülc bir ıüratle ta. 
ammüm etmiı ve adet .-- al
·nı~tır. 

"Anne yüzülü,, sol elin yüzük 
'>annaima n nikih yüzütünüıt 
Jı~iiıne talalauıktadır. Yiirik taı
hılır '" basn çocuğu erkekse bu 
tq ,,akut, kızsa elmu, iki:ue hem 
yakut,, bem elmaı olacaktır. 

Resimli Hafta'nın 
Zengin hediyeli müsabaka· 

aına i;tırak ediniz 

~ 
Dilnyaya geldiği zaman yalnız bfr buçuk kilo ağırlıl!mda.ve ~ 

tim boyunda olan bu çocuk, doğduğnnun üçüncü günü amelıyat 
tur. Çocuk bayıltılarak kamından ameliyat edilmiJ ve ondaD 
aunı bir tekilde JSJtılan bir yataia yatm1m.qtır. 
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auçuk'a 
hücuın ! 

insan yiyen balıklar arasında, 
tirnsah dolu derelerde çevrilen 

bir macera filmi 

H X BE R - ~litam Postası 

................ f 

Pariste, bura-
• 
ınanmı-

yanlar klübü 

~ 
~ 1 \ Pilde başrolü oynayan Rtnt Deli ıen .r • 

'a..-a}'o, Brezi:J anın orta kısmına • Hanri biraz müşkülatla Brezil} r ı 
~Yacılar tarafından verilmiş i· hükumetinden icap eden mü~aade 

tın· Burada Kauçuk ağaçlarının yi almıştır. 
l tt t~uğu geniş manzaralar vardır . 

. ~ b d Bundan eoara ka~ ~cısı· 
t do(t ura a Edvar fon .Borsodi nm korlninç maceralan ooşlryor 
~d or Emest Kruger bir film Timsahlarla dolu derelerden, insar 
ltıılli iler. Ve filmlerine buranın is· yiyen balıkların kaynaştığı göller 
'\'trdiler. Bu filme Şarlonun den g-iyor. Buralarda suya dü5(!ı 

Ur ''Alt h" f'l · · · ..., · ına ucum., ı mırun ıs- canlı bir hayvan Uç dakika sonr. 
~ir nazire olarak "Kauçuğa bir iskelet halinde kalır. 
~ fıı~' İ~i de verilebilirdi. Zira 

"<411 hır İngiliz kaçakçısının Kaçakçı, Brezilya ormanlarında 
~· nı anlatır. Bu adam mem ce§im yılanlarla mücadele eder; yer
'~Olan lngiltereye yeni bir ser- li kabilelerin zehirli oklariyle yara· 

... •tnb lanır; sıtmaya yakalanır.. Fakat 
~. aı olarak kauçuk temin e· 
~llıtk kauçuk fidanlarını aşırır ·•e fidanla· 
~ile . için hayvanları ve nebat· n sevgilisinin yardımile Velington 
~ ınsana saldıran korkunç gembine yükletir. 
~ar üzerinde tehlikelerle çar-
~ dolaşmış, kauçul:ru memle· Brezilya hükumeti Hanri Vikha· 
\....."" .llıaledebilmek için tabiatten nın hareketlerinden şüphe etmiştir. 
~ ıllSanı Kendisini yakalar ve hapse atar. 'i arın hilesile de mücade Delikanlı Velington gemisinin 1ngil· 

ı.. e Illecbur kalmıştır. . k .. d · ld ıı;.. 
crııı.ı . tereye gıtme uzere enıze açı ıs,· 

~hır masalı değil, hakikt bir nı hapishanesinin penceresinden 
~ ~ anlatır: 1876 senesinde görür. Kavakçı, aleyhinde delil bu· 
~ ikhan isminde bir İngiliz ka ıunmadılt için bir müddet sonra 
~ lardı. Seyahatten, tehlike- serbest bırakılır. Kısa bir zaman 

'~. çok hoşlanan bir a· sonra Seyllnda, Malagada, ~i~~is 
~~ ~te kaucuk yalnız Bre· t~a kauçuk ... ::::;!arının yetıştırıl· 
~ b.!:1i§1Yor. Brezilya bu serve- mesıne başlanmıştır. 
~ bir itina ile muhafaza Marayo Brezilya ormanlarında 
~-~ . r. Kauçuk fidanlarının çevrildi. Filmi çevirenler çok sıkın· 

~~ı.: ~etle memnudur. Hanri tı çektiler. çünkü Brezilya ormanla· 
.. "ICllı kan,..,t.. ... ~ .. t.,.,•nnn ildınu' ' sah ~ ~ ..,,._ e15-r- .. ~., n aıtmıo sene evvelki gibi tim -

\ı'ı. ~üs a ikıinıine yakın bazı lngi· lar, insan yiyen balıklar, boalar, 
)r,~ ~ekelerinde de yeti~tirile· jagarlar, kocaman ı>rümceklerle do· 

\~§ündil. Bir iÜD İngiliz ludur. Sıtmanın h!ll ônüne geçile-
' de yardunile Brezilya· memiotir. Fakat filmi çevirenler bu 
~ çalmağa karar verdi. maniler ônünde yılmadılar. Seyirci-

~tirasta muhakkak kadın nin çok h<>suna gidecek bir film çe· 
~'\'arda. Hanri, Parada in· virdiler. Bu filmde Hanri Vikhan 
~ile l<>sunun kızı Mari Vaver rolünil Rene Beltgen, sevgilisi ro· 
'İlk~aıncasma sevi~iyor. Genç lünü Vera fon Lange oynadı. 
~ titt.:. defa lngilttteden Brezilya· 
~~ vapurda karşılaştı. Kız * Vlyanadayken bot komediler-
~ ~ .Isı>anyol ile nipnlıdır. de rol almıt olan, fakat Amerika
'~·~. Hanri ile görü~ ya gittikten sonra "Kara korsan,, 
~ ~~ar: Hanri kauçuk se- filminde eski şahsiyetini kaybeden 
. -.q, Mari de bekliyecek· Franslzka Gal, Franşot Ton ile be. 
ı .. _.. . raber blr film çevirmiştir. Yakında 
~ıgılıı tatilini geçirmek Uzere memleketi 
~ ~ceracı seyahatine tama· olan Budapeıteye gidecektir. 

~· () bi bıi IDahi yet vermeie ça1131 
~·~ ngiliz profesörü hesabı· 

'ır ~ bir cinsten timsah bqlı 
ı..)al>tıbn lramak için bu seyaha· 
~ ~ 1 Söylüyor. Elinde bunu 

ltsnıt yesikalar da var .. 

• Conni Vaysmullerin yeni "Tar. 
zan., filmi için M.G.M. şirketi boy· 
lan en aşağı 1,85, sikletleri en az 
95 kilo olan, 150 zenci angaje et· 

mi§tir. 

Batıl itikatlara inananlar, bazı şeyleri ulurlu, bazı eeyterl de ulur 
suz sayan insanlar dünyanın her yerinde mevcuttur. Hristiyanlarca 13 
saym uğursuz sayılır. Fakat Pariste 13 ün uğursuzluğuna inanmıyan 

gençler "hurafelere inanmıyanlar klübü., diye bir klüp tesis etmişler· 

dir. Burada bütün uğursuz şeyler yapılır. Fakat buna rağmen mensup· 
lanndan hiç kimsenin basına bir felaket gelmemiştir. 

1 - Bu klüpte her ayın on üçüncü gülü klüp mensuplarına bir zi
yafet verilı:. Her sofrada 13 kişi oturur. Sofranın üzerinde on üç mum 
yanar. 

' 2 - Klüp içtimaa başlarken reis masa üzerine konmuş bir buz 
parçs:;ııu çekiçle vurarak celsenin açıldığını bildirir. 

3 - · Burada çalışan garsonlar içki dağıtırken §işeyi sol ellerile tut· 

mağa mecburdurlar '(çnnkQ solak olmak Fransızlarca u~luktur.)] 

4 - Başınd:ı şemsiye olduğu halde içki taşımak birçoklarınca ulur
suz telakki olunduğundan burada garsonlar salonda dahi baJlarmda 
açık şemsiye ile dolaşırlar. 

5 - Yemek verilirken tuzluk düsürülüyor. 
6 - Sofra üzerinde makaslar açık tutulur. 
7 - Şaşı bakmak frenklerce uğursuzdur. Onun için şaşıların ou 

klüpte çok fazla itibarı vardır. 

8 - Burada üç kişi bir kibritle cıgara yakar. 
9 - KHibe yeni girene bir çakı hediye edilir. Ve bu ağzı aı;ık ola· 

rak verilir. 

~ 1 ~EMA KÜÇÜK HABERLERİ 
• Seneleıdenberi film çevirmiye caktır. Orada çevireceği filmin adı 

meşhur"Caz şarkıcısı,.Al Jolson sine "Saf hava., dır ve başlıca aktörleri 
maya dönmüstür. Foks şirketi he • çocuklar olacaktır. 
sabına Alis Fey ve Tagron Poverle • Holivutta bulunan Fransız yıl
beraber "Vaşington gülü,. isimli bir dızı Annabella orada Rober Yung 
film yapmaktadır. ile beraber yeni bir filme başlamış. 

,,. Amerikada çe\Tilmekte olan tır. 
"Bir nazi casusunun itirafları., fil. • Klodet Kolber, Paramunt şirke 
minde Hitleri temsil edecek bir ak. tinden M. G. M. ~irketine geçmiştir. 
tör bulmakta milşküUlt çeken reji • Bu ~irkette ilk filmi meşhur rejisör 
sör Vilyam Diterle bu rolü havadis Van Dyke tarafından idare edile • 
filmlerinden istifade suretile bizzat cektir. 
Hitlere temsil ettirmeğe karar ver- * Conl Vaysmllller ile Moren 
miştir. O'salllvan yeni blr "Tarzan,. filmi-

• Boğazından şiddetle rahatsız o. ne bqlamıılardır. Bu filmde oyna
tan Norma Şirer, baş rolünü tem· mak Uzere beş yaımda blr de ço • 
..,il etmekte olduğu filmi yanda bı- cuk bulunmuıtur. Bu çocuk "Tar. 
rakarak hastaneye yatmağa mecbur zan" ın oğlu rolllnU yapacaktır. 
olmuştur. * Nelson Eddf Amerikanın 33 

,,. Bilyük sanatkar Çarli Çaplen şehrinde konser vermek Uzere bir 
"Diktatörler., filmine bugünlerde turneye çıkmıştır. Konser vereceği 
başhyacaktır. Polet Goda~ın ?~o):· salonlarda mevkiler bir ay evve. 
nıyacağı bu film, sanıldıgı gıbı, sı· 
yasi mahiyette değil. maksadı sade- llnden tutulmuştur. 
ce gü1dürmekten ibaret bir hiciv e. * Amerika cumhurreisi Ruzvel
seri olacaktır, Şarlonun bütün film tin doğum yıldönlimU mllnasebetile 
terinde olduğu gibi... , verilen baloda Hollvudu Elenor 

• Dört senedenberi lngilterede ça Povel temsil etmiştir. 
lışan "Milyon peşinde,. ve "Satılık * Amerika ve Kanadada 22 mll
cinayet .. filmlerinin vazii sahnesi yon okuyucusu olan birkaç sinema 
meşhur Fransız rejisörü Röne Tler mecmuası grupu tarafından açılan 
tekrar Fransada çalı§m3p başlıya• bir ankette Janet Makdonald 1939 

senesi için ''sinema kraliçesi,, seçil
miştir. 

* Emil Yanlngs, verem basilleri.. 
nl bulan profesör Koh'un ıinyatmn 
dair Almanyada çevıilen bir film • 
de bnş rolU nlmıştir. 

* Mlşel Simon ''Tuzak" isimli bir 
filme başlamıştır. Filmin diğer ar
tistleri Erik fon Ştrohaym ve Mo
ris Şövalyedir. 

* Amerikalı rejisör Cukor, meş
hur lngiliz romancısı Dikensin 
"Mister Pikvik,, eserin! filme ala. 

caktır. 
* Meşhur zabıta romanları mu. 

harrlri Edgar Valla.sın hayatı ln
giltercde filme alınacaktır. Mevzu. 
muharririn yeğeni tarafından ya -
ztlmtş biyografisine istinat edecek
tir. Edgar Vallas rolUnU ba~-atmın 
mufıtelif devrelerinde Uç ayrı akt5r 

temsil edecektir. 
* 1933 tenberl film çevirmiyen 

Am~rikah yıldız Adrlyen Evm~ 
stUdyoyay d5nmU.'Jtür. Spenser 
Tresl ile birlikte bir film çeVl.rmek. 

tedlr. 
* Janet :Makdonaldm c;evirmelrto 

olduğu yeni filmin adı "Brodvey 
11erenadı'' drr, 

Yeni Amerikan tayyarelerin
deın birinin tecrübesi yapılırken, 

pilot 7 bin metreye çıktiktan son
ra tayyareyi blı aıağı ederek da
kikada 10 mil kadnr bir sür'atle 
diklemesine İnmİf, sonra tekrar 
doğrularak $Ür'aüni lCesmİJ 'Ye ye
re konmuştur. 

Dakikada 10 mil, bir kurtun 
sür'atidir. Şimdiye !kadar en eÜI'• 

atli tayyare saate 440 mil gittiği 
halde bu tayyare dakikada 10 mil 
alarak saatte 600 mile varrnıı IJu. 
lunmaktadır, 
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Istanbul MuhteJiti dün Ankarayı 3-1 yendi 
Ankarahlar daha hakim oynamala- lstanbul takımının galip gelmesine 
rına rağmen bir çok fırsatlardan muhacim hattının sol tarafı 

istifade edemediler amil oldu 
Geç.en sene Ankarada karşılaşan 

lstanbul - Ankara muhtelitleri ma· 
çının revanşım yapmak üzere şeh
rimize gelmiş olan Ankara muhteliti 
ikinci maçını dün gene Istanbul 
snuhtelitile yapmış 3·1 mağlup ol· 
İnu~tur. Evvelki gün yaptıkları ilk 
maçta enerjik \'C İnsicamlı bir oyun 
çıkararak lstanbulu yenen misafir· 
ler dün ayni mu\·affakiyeti göste· 
rememişler ve bütün gayretlerine 
rağmen mağlup olmaktan kurtula· 
JDamışlardır. 

Kuvvetli bir surette esmekte olan 
zyzgar sebcbile bir toz deryası ha· 
lini alan emektar stadyoma havanın 
ğayet soğuk olmasına rab'lllen yedi 
bin kişi kadar bir meraklı kütlesi 
birikmişti. Maça hakem Ahmet A
demin idaresinde başlandı. Takım· 
lar şu suretle yer almışlardı. 

lstanbul muhteliti: Mehmet Ali 
- IWsnil, Lutfi - Mıısa, Angeli
dis, Yusuf - Diranik, Şeref, Budu
ri, Naci, Necdet. 

Ankara muhteliti: Necdet - Nu
ri, Ali Rıza - Keşfi, Ilasaıı, Nııs· 

ret - Hamdi, Haşim, Gündüz, Fik
'iel, Abdiil, 

Kale intihabım Ankaralılar ka· 
zandığı için İstanbul takımı kuwet
le esmekte olan rüzgara kar~ı oy
namak mecburiyetinde kalmıştı. 

Buna rağmen oyunun ba~ından iti
baren maça mütevazin bir şekil ver
meğe muvaffak oldular. tik yapılan 
fstanbul hücumu Ankara defansın
ca kesildi ve solaçıktan ilerliyen 
tir Ankara hücumu İstanbul kalesi· 
:ne kadar dayandı. 

Istanbulun iHc golü 
r Dakikalar ilerledikçe oyun gayet 
seri ve zevkli bir surette cereyan e· 

ŞDOd maçı 

Beylerbeyi : 4 
Çalatagençler : 3 
Dün Şeref stadında, geçen haf

ta şlld maçında berabere kalan . 
Beylerboyl ile Galata geuçler bir-
liği takımları karşıla§tılar. 

Çok heyecanlı ve sıkı bir çekiş -
me ihalinde devam eden oyunun ilk 
devresi LO Beylerbc:ıyinin üstünlü. 
ğU ile bitti. 

İkinci devre iki taraf da biribirle-

diyor ve Istanbul t<L.:ımmm Anka
raya nazaran daha seyrek yaptığı 

hücumlar kale önünde daha mü
essir ve daha tehlikeli oluyordu. 
Nihayet bu hücumlardan birinde 
Xaciden aldığl bir pası güzel idare 
eden Buduri uzaktan çektiği sıkı 

bir l2iitle kalecinin müdahalesine 
rai;,'lllen sol köşeden İstanbul takı
mının ilk golünü kaydetti. 

Rüzgar altında yapılan bu gol An· • 
karalılan harekete geçirdi. Her da
kika artan bir enerji ile hücumları

nı sıklaştırmağa başladılar. Sola4 

çıkları Hamdi vasıtasile yaptıkları"' 
bu hücumlar İstanbul müdafaasınt, 
müşkül vaziyetlere sokuyordu. ~ 
Ankaranın beraberlik 
sayısı 

Devrenin on ikin.ci dakikasında 
Ankaralılar üstüste iki korner ka
zandılar. Fakat bu vuruşlardan bir 
netice çıkmadı. Nihayet 13 üncü 

Mayısta 
lstanbul ve Ankara 

arasında 
Futbol, bisiklet , at let izm 
v e güreş karşılaşmaları 

yapılacak j 
lki gündür şehrimizin misafiri bu· ı 

lunan Ankaralı sporcuların başında 
' gelen Ankara mmtakası idarecileri·' 

le Istanbu111u idareciler arasında 
yapılan görüşmeler sonunda bu iki 
rehir sporcuları beyninde mühim 
müsabakalar tertip edilmiştir. 

?\Iayıs ayında Ankarada karşıla· 
şacak olan İstanbul ve Ankara spor 
culan fut bolden başka güre~. at le· 
tizm :•;e bisiklet gibi branşlarda da 
biribirlerile boy ölçüşeceklerdir. 

Basketbol ve 
voleybol 
Beyoğlu Halkevi 
maçlarında dün 

Haydarpaşa ve Mühendis 
mektepleri finale kaldılar 
Beyoğlu halkevi tarafından tertip 

edilmiş olan Voleybol Ye basketbol 
maçlanna dün de e\•in spor salo· 
nunda devam edildi. 

rine üçer gol nttılnr ve netice de B. SKETBOL: 
böylece 4-3 Beylerbeyinin galibiye
tiyle sonn erdi. Basketbolun dünkü karşılaşma· 

lannda alınan neticeler şunlardır: 
Sen ,;\lişel A, Çelikkola 58·19. Ro· 

Hal ı c ıoğ ı u bert Kollej Sen 1Iişel B ye 41 -29. 

Şerefin Anlm:-:ı nıliı1afn:ı.,.ını Jmr ıştıran lıccuml:ınmlnıı Liri. .. 

aakikada Lfttfinin bir hata~ı yüzün· 
den solaçık Hamdi topu Ankara sol 
insaydine geçirdi. Haşim de §üt gibi 
bir kafa vuruşile Ankaranın bera
berlik sayısını çıkardı. 

Ankaralılar beraberliği temin et· 
tikten sonra sayı adedini arttırmak 
jçin tekrar hücuma geçtiler. Kuvvet 
le esmekte olan rüzgarın yardımile 
bir iki vuruşta İstanbul kalesine i
nen Ankara muhacimlerinin kale 
önünde birkaç paslaşmasını mütea· 

kip solaçık Hamdinin kuvvetli bir 
şütü direklere çarparak geri geldi. 
'Akabinde yapılan ikinci bir hücum
'da sağiçin şütünü Mehmet Ali kor
nere atmak suretile kurtardı. 

Ankara hakimiyeti devrenin yir
minci dakikasına kadar devam etli. 
Bundan sonra oyunda tekrar mü· 
savat teeşsüs etti. lştanbul takımı-

nın oldukça iyi bir surette iı:;liyen 
forvet hattına mukabil defansı icap 
ettiği kadar muvaffak olamıyordu. 

• Bilhassa cenah haOarda"l Musa ha
sımlarından aldığl topu miitema-

l{asımpaşa bi ine 0 

küme.ye terfi etti 
Anadoluhisarhlar dünkü maçı 1 - 1 

beraberlikle bitirdiler. Fakat ... 
Evvelki maçta galip gelmiş olmaları 
Kasım paşalılar a terfi hak kın ı verdi 

...........,,.. . ~~" ..... __.,...,_.. .. --~.-......-J talyan m~ktcbi Alman )icesinc 51-
BarU lQÜCÜJl Ü majlüp etti 12, Pera Feneryılmaza 35·11, Hu

Dün Bakırköy Barutgiicii saha- melihisar Kurtuluşa hükmen, Deniz 
sında Jlalıcıoğlu kliıbile Barut~- lise i Galatasaray B takımına 37·17 
cünün A, B ve C takımları arac;ınd? ~alip geldi. 

Birinci kümeye terfi etmek için rmı da Şeref stadında yaptılar. 1 paşa dn böylece birinci kümeye ter 
biribirleriyle iki maç yapmıılnrı i _ Oyun çok heyecanlı oldu ve her fi etmiş oldu. 

1 

fut bol müsabakaları yapıiml'~tır. \'OLELBOL: 
C timlerı karsılacıma ı 2·1 Barut· Voleybol mücıabakalannda ic:e 

• i' 

gücü lehine bitmi~. B takımları i e cumartesi günü Mühendise yenilen 
ikişer golle berabere kalmışlardır. Galatasaray timi dün de llaydarpa· 

Günün mühim maçı olan A takım şa takımına mağlup oldu. Bu suretle 
lan karşıla~macıı Ifalıcıoğlunun :ı- Mühendis Ye IIaydarp::ı~ takımları 
çık ü:.tllnlüğü altında cereyan etmiş, fir.ı:ıle kaldılar. Bu çok ehemmiyetli 
neticede Bi:\rutgücü 2 O mağltip ol- müsabaka gelecek pazar günü yapı· 
mustur. lacaktır. 

cab eden ikinci kilmeııin A ve n iki taraf da canını dişine t:ıkarnk oy Uzun zamandnnberi çok bilyük 
grupları şampiyonlnrı, Aııadoluhi - nuyordu. İlk devre, 1-0 AnndoluhL bir feragatle çalışan ve spor .şube. 
sarla Kn.srmpaaa takımları evvelce 1 lerın' ı· bı'lhassa gUre" ve futbol kı 

" sarın lehinde bitti. Fnknl ikinci dev- ' " -
kar~ılaşmışlar ve mnç Anadoluhi - sımlarını fevkalade genişleterek 
sarın 1-0 mağlübiycti ile netice _ re Kasrmpaşa!ılar bunn bir golle mu faydalı faaliyetlere giri§mlş olan 

lenmi§li. kabele ettiler ve · oyunun neticesi Kasımpaşalılar birinci kUmcye tcr-
Ka.ııımpaııalılar bu mnçta direğe 1-1 beraberlikle bitmiş oldu. fi gibi çok güç bir işi başarmış ol-

vuran bir golleı-iııin dP hakem ta • Bu oyunun berabere bitmesine dukları için cidden şayanı tebriktir. 
rafından ss.yılmasığtnı iddln ederek rağmen evvelki oyunda galib gel - ler. 

te~ilAta itiraz elnıi~lerdi. mli olması Kasımpnşnya birinci kil- Birinci kümenin genç ve çalıııkftn 
Dün ayni takımlar ikinci maçla - meye terfi hakkı verdi ve Kasım - klübüne, muvaffakıyetler dileriz. 

diyen tekrar ayaklarına atıyordıl· 
Istanbulun i~<inci golü 
25 inci dakikada soldan jJlki, 

eden bir İstanbul hücumunda ~..ı: 
süratle Ankara kalesine doğru s•w 
tı ve topu kendisinden daha nıu.;;, 
\'aziyettc olan Diranike geçirdi. p 
ran bu pası güzel kullandı ve OZ:: 
mesafeden çektii:ri ani bir şutle tst 
bulu tekrar üstün vaziyete geti(v 

Devre bundan sonra her J 
tarafın gayretleri arasında 2· 1 
tanbulun lehine bitti. 

ikinci devre 
Ankaralılar oyunun bu kı~ 

takımlarında küçük bir değişiıdi' 
yaparak çıktılar. Takımın en O: 
vaffak olan oyuncusu Haşim çı1' 
!arak verine Habib, Xurinin 111e' 
ine de. Enver getirilmişti. lst::ıııı-' 
takımı ayni kadroyu muhafaza 
yordu. 

Istanbulun üçüncü sayısı 
!stanbul takımı bu devreder~ 

la beraber oynayacağı için sa}1 8 

dinin artacağı tahmin ediliY~ 
Nitekim oyunun ilk dakikalarl 
Ankara kalesi mühim ve iki tel· 
atlattı. On metre dahilinde kaleı-

d l• le karşı karşıya kalan Bu urı 
:l\ ta atarak muhakkak bir 58) 

(Devamı 14 üncıidC) 
l\lunınnıer Olt;:ıÇ 

-0----

Dun aksamki ziyafet 
' o 

1stıınbul bölged tarafından ,tJ 
akşnm Novotııi otelinde .AJ11' c 
misafirler şerefine bir akşatrı ) 
meği verilmiştir. 

Yüz kadar sporcu, idnrecl, lı~ 
ve gazetecinin hazır bulundu~:: 
ziyafet çok samimi bir hava 1'I" 
geçmiııtir. __/ 

Kısa haberler: 
* Ankara Güneş klübünde o) 

makta olan İskender İstanbul~ 
miş ve eski klübü olan SUlc) 

yeye girmiştir. e~ 
* Ankaradan verilen emir {!~ 

ne İstanbul bölgesinin bUlçc 
kadroları hazırlanmağa ba~ 

F udbol federasyonu 
reisliğine 

Nüzhet Abba' 
1,n y i n t> d i il y o~~ 

101 
Anlcnra S.'\nat mC'ktf>bl r. tılJ.( 

ol:ın Danyal Akbcl, BedC'n 'fcrır4': 
<ıi Umum mlicliirlüğümlcld ,11ıi 1~; 
den istifa ederek ımrnrif~i c. 

1 
f 

lmhnn~'l tndh dtif,-inılcn futıı0,, 
dernsyonu reisliği iıılıilfıl ctrıı· 
zeredir. , 

l\lıwsuk bir mC'nb:ıılan 111'
1
' il' 

lıahcrc ••iire Dıın:v:ıl Al<bcıcfı:tı 
<e .., ... , 

:ılac:ı.k olan futbol fcdr~ ~ 
rrisli ~ine c Id fstnnbul h:ıliC~ 
mite i reisi Pencrb:ıtıı:c.11 ~., 
\.bb=ıs Bab:ı ı;eıtrllC'cc'ktit. ,f' 

Nlizhet Ilaba, çok " ld 1ıtr1 1/' 
cu, dürli t \ c l~ten nnl:ır bir rt'" 
cidir. l\enılisinin fcdcr:ıs,rorı ı.1 
-· ,. ·ı . nı,-ct ıe gme ~<'•ırı ıne ı memnu ,, 
ı;ılanara.k. bir bfıiliscdir. 

l' 

ç 
t 
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.... 

•• 





• 
ır em an fsanesi 

M ASANIN üstünde, knk, 
işe yaramaz bir halde du

ran kemanıma yeisle baktım. A
kord düğmelerinin ikisi bozul
muştu, teller sıkışmıyortiu. Eski 
dostum t~irci Yogine götürür 
yaptırmaktan başka çare yoktu. 

Akpm üzeri, güneş kızgınlığı. 

nı kaybeaip te, ortalrk biraz nefe~ 
alınabilir bir bale gelince, Kalku· 
tarun (Burra) pazarı denilen ka
labal.k çaqısına gittim. Telli 
sazlar tamircisi Yoginin dükkanı
na varıncıya kaclar, çıplak ayak. 
h, fıkara çocuktan tserseri köpek· 
ler ve pazarda satılmağa getiril
miş öküzlerle eşeklerin arasında 

öyle bunalmıJtım ki, küçücük 
dükkan bana cennet gibi göründü. 
Yogin bir yer" minderine bağda§ 

kurmuş, lorık bir keman yayını 

tamir etmekle meşguldü. Beni gö. 
rünce gülümsclli, bir alçak iskem
leye oturmamı işaret ederek işine 
devam etti. Uzun zamandanberi 
tan ştığımız için bu ihtiyar Hind
linin garip huylarına alışıktım. 

Elinde bir iş varken kim gelse, 
işini tamamlamadan ne istediğini 

sormaz, konuşmazdı. Ne zaman 
kemarumı tamir etse, para almaz, 
sevdiii bir parçayı çalmamı ister
di. 

Elindeki yayı bir k~ğıda sanp 
raflardan birine ihtimamla yerleş
tWdikten sonra bana döndU: 

- Söyle bakalım, gene ne ol
du bizim emektara?. 

Kutunun kapağını kaldırarak 

k~mamım gösterdim. Dikkatle, 
sevgi ile baktı: 

- Kolay yaparız, yalnız bitince 
bana kelebeğin uçuşunu çalarsın. 

Men.delact..:n "Madam Batren
lay,, operasından bir parça çalma· 
mı istiyordu. Tabii derhal kabul 
ettim. Kemanın tamirine başlama 
dan evvel duvarda asılı duran ga
rip bir çalııly1 bana uzattı: 

- Bunu çalabilir misin acaba?. 
Gayet ince, keman uzunluğunda 

garip bir çctlgı ildi. Yapısı ve bil
hassa bazı ıon bahar yaprakların
da rastlanan kml kahverengi ağa
cı gayet güzeldi. 

- Nedir bu, nereden aldınız?. 
ihtiyar adam gülümsedi: 

yede ile atıldı. Bu keman da o 
zamanldanberi elcten ele dolaşmak· 
ta.dır. Fena bir · şöhreti var : Ke. 
manın sahibinin başına bir fela
ket geleceği zaman, genç kızın 
ruhu kemana girerek, onu çalar
mış. Anlıyorsunuz ya, keman şu 

rafta dururken, kendi kendine çal
dığını duyacak olsam, bir felaket 
beklemem laz!JD .• 

H tNDLt sustu. Hayret için. 
de dinliyordum. 

- Fakat, Yogin, sana onu sa· 
rak ondan bir an evvel kurtulma- tan adamın başına bir f~laket gel-
ru.n çarelerini araştırmağa başla:dı. 1 • • ? 

nın güzelliğini, zekasmı k skana-

. mış mı • 
Bu çar~lerin ~n ~~lay~, kızı hemen ı _ Seyyar çalgıcıydı, kansı sal-
evlendırmektı. Boylelıkle kocası- b. h talıkt "ld'' .. . gın ır as an o u .. 
nı gucendırmeden rahata kavuş- , B Ik' k d · ·· ı .u· - e ı a en oy ey· ... ı .. 
nuş olurdu. - Evet ama, c:algıcı kemanın 
. ~enç kız, babas~n~ karşı - ~taat- ken.di kendine çaldığım duymu'. 
Jızlik etmemek ıçın, kencm: den y · · h' · •tt' · ·? - a sız, sız ıç ışı ınız mı 

lıüy:ik k zlan olan bir ipek tücca- _ Evet ays.z, karanlık bir gece 
riyle evlenmeği kabu Jetti. Fakat d d 
· ı· k ·· .. !!U d' B' 'ft uy um. .,.ız ıce ço 11zuntuaey ı: ır çı • p k. ? 

~ . - e ı, zaran . 

gayet güzel bir dağda iki odalı bir 
ev kiraladık.. Göç edeceğimizden 
bir gece evvel, balkonda oturup 
ertesi güne ait programı tesbit e· 
diyorduk. Karde§imin karısı Megi 
içerde toplanmakla meşguldii. 

Biı:l:len Fred yerin.de doğruldu, 
bir şey dinler gibi hareketsiz dur. 
du. Sırtımda buz gibi bir el dolaş· 
tı: Bende duymuştum.. Kıristal 

bardakların biribirine çarpmas 
gibi, küçük seslei bir şark çalgı -
sının nağmeleri gibi hafif, hazin 
bir musiki 1 • 

- Ne tuhaf, bambaşka bir çalgı 
sesi geldi kulağıma .. 

Fredin bu sözüne içerden Megi. 
nin kahkahası cevap ver.di: 

- Olur şey değilsin, Fre!d, bi-Çinin oğlu ile aevi§ıyoulu •• Genç a H ·· b' lmadr' - enuz ır şey o . 
dam zengin olmadığı için evlen- N' · tı ld b u - ıçın f!a n a ın un , 
melerine imkan yoktu. • , 

raz daha gayret etsen esrarengiz 
Yo. kemanın sesini duydum diyecek -

D:iğün günü, genç kızm babası· ı gın · • 
nın evi bir çok davetlilerle dol· - Çok güzel.. 
:nuştu. Gelin, babasının arzusu U. Sustuk. Biraı sonra tamir edil-

sin .. 
Kemanın asılı durduğu odaya 

girdim. GariP. bir üzüntü içindey. 

- Bu, çok c&ki bir Çin keınaru
dır. Ne sen, hatta ne de ben doğ
madan çok evvel onun •esini dinli. 
yorlardı. Na5Il aJkhn, diyorsun ... ~ 
Bir çok §eylerin alındığı gibi, pa
ra ile! Küçücük bir yayı da var .. 
Çalar mıs:n?. 

"- Ko111D, diye bağmyordıı, 
. 

evden dışan çıkın, çabuk, koşun!,, 
\..._ 

lnce yayı tellerin ilstünde do
laştırdım .. Biribirine çarpan kıris
tal bardaklann sesine benziyen in. 
ce sesler çıktı. Çok hafif, fakat 
gayet tatlı, hayattan ve ölümden, 
aıktan ve nefretten bahseder gibi 
esrarlı, cazip sesle .• 

- Bunu bana satar mısın, Yo
gin, dedim. Antika meraklıSlyım 

da. bir mücUet, düşünerek bana 
baktr .. Minder.de bana da yer gös
tererek anlatmağa başladı: 

· - Onun hikayesini anlatayım 
dinle ve sonra gene kemanı alma .. 
İstersen, parasız al, hediyem ol
sun. Bu garip macerayı ben de 
kemanı satan adamdan dinlemi~ . 

tim. 

Ç OK eskiden, Çin şehirle

rinden birinde, bir tek kı
.sı olan zengin bir Çinli vardı. Bu 
keman o güzel ve mala.matlı kız 
için utın alınmıştı. Güzel kız, 
l:cmaru çalıp ~arkı söylerken ba. 
ba· ının ıaacletine .diyecek yoktu. 

Fakat bir gün adam evlendi E. 
ve gelen i!dnci harum, üvey kızı-

zerine bu 1cemanı çalıp bir kaç · miı kemanımı alarak dükkandan 
§Clrkı söyledi. : çıktım .. Fakat ertesi günü ilk i~im 

Fakat böyle acıklı bir musiki: Yoginin clükkanır.a koşu~ Çin ke· 
hiç bir düğünde işidilmemitti. • manını istemek oldu. Zaten ben 
Davetliler. hayret ve teeaailr için- batıl itikatlara gülüp geçen bir a 
de, sessizce dinlediler. 1 damımdır .. 

Şarkıları bitince, genç gelin ye. Yogin, kemanı bana vermedcr: 
mek hazırlıklanna bir defa daha evvel dikkatle muayene etti: 
bakmak üzere .davetlilerin yanın
dan ayrıldı. 

Aradan epeyce zaman geçti, 
genç kız meydanda yok .. Nihayet 
babası ... 

- Kendi gözünle görmüı gibi 
1nlatıyorsun, Y ogin 1.. 

- Al n .. tnş:ı1!1.:ı.ll kendi kendi -
ne çaldığını hiç duymazsınız .. 

Duyup duymamak umurumd;:
değildi. İnanmadıktan sonra .. 

KariJeşim Fred. an•ika Çin ke
man.mm esrarını din~eyince ievk.ı. 

15.de asabile~ti.. 

- Müthiş b:r ehane .. Onu eve 
getirmek gayet Wzumsuz, müna
sebetsiz bir hareket .. Neyse, sesi
ni duymıyacağımızr ·:mıd edelim 

dim. Dinledim. Ses hakikaten ke
;:nan.:lan geliyor gibiyldi. 

Kalbim hızla çarparak balkona 
döndüm ve yalan söyledim. 

- Kemandan hiç ses gelmiyor. 
:3elki bir gece kuşuydu. 

Ertesi sabah, bavullarımızı ha
zırladı!<. Megi yeyecek sarmak ü. 
zere mutfağa indi. 

Diraz sonra, kardeşim: 
- Meginin sesi duyulmuyor, 

ben bir bakayım, diyerek gitti.. 
Bir dakika sonra koşarak gel

di. Yüzü bcmbeyazfdı. Titriyor<lu: 
- Otomobili çıkar, çabuk bir 

doktor getir. Megiyi yılan sok • 
mu~ .• 

Diye bağırdı .• 
Bir saat sonra, doktor tedaviyi 

yapıp gidince kardeşim hala ayni 
:ıeyecanın tesiri altında titriyere' 

- Sözümü kesme, dinle .. Niha
yet babası merak edip aşağı indi, 
ve felaketle 'karşılandı. Çinde 
(Yaşi) l.:ienilen•çift intihar!. Genç 
kız ve çiftiçinin -0ğlu kendilerini 
öl.dürm:.lşlerdi. Zavallı baba, kız 

na ettiği fenahğı o zaman anladı. 
lçini saran ateşin hızıyla yerdeki 
bıçağı aldı, karısrnı dışarı çağıra . 
rak evvela onun kafas nı, ve son· 
ra da kendininkini kesti. 

YAZ başlangıc·nd:ı Karkuta yan.ma gel.:!i: 
fırın gibi yan yordu. - Eğer karım ölürse, seni de 

Cildimizi ve gözlerimizi ya· senin o uğursuz antika kemanın 

Zengin adamın eşyaları müza 

·:an sert rüzgarlardi:!n korunmal la b:n parça ederim. 
:i:n bir müddet dağiara çıkmağ2 j - Aklını b:ışma topla, Frecl 
~arar vermiJtik .. Sekiz b:n ayal· senin böyle e:sanelere inarlJığın· 

y~ksekli~inde, Darmaşala isminde j gördükçe, Çinli olduğuna hükme. 

~:..~;:ci>~--~-F, ..... ..,_.,,,_"'-" 

deceğim geliyor. 
- Çinli minli, ulur gibi, ağlar 

gibi sesler çıkardığını duydum ya. 
lkinci bir tecrübeye girmek iste
mem. 

FAKAT Megi ölmedi.. Bir 
hafta teahhürle Darmaşa

le dağ•na gittik. Taze dağ havas: 
hepimizi canlandırmıştı. Evimiz 
Darmaşalenin zirvelerinden birin. 
dey.di. 

Bir kaç aldım ötede buz gibi bir 
akar su, önümüzde genit çay tar
latan ve arkada sı'k çam ağaçlarile 
:>rtülü dağlar .. Tam bir dinlenme 
yerindeydik .. 

Ben, tabiat üstün.deki kuvvetine 
hala inanmadığım kemanımı ıda be 
raber getirmiştim .. O kadar kıy
metli bir antikamı yanımdan u
zak tutarak tehlikeye sokmağı is. 
tememiştim.. Fakat kar.deşim ge
ne sinirlendi: 

- O mel'un kemanı buraya da 
getirilin öyl~ mi? Ne dediğimi u
nutmamışsındır her halde.. Hele, 
birimize bir zarar gelsin, ben ne 
yapacağımı bilirim. 

Haftalar çobuk geçti.. Ekseri 

günler, eşeklere binerek civar çam 
lıklara gezintiler yapıyorduk. Bir 
gün uzak tepelerden birindeki 
meşhur bir mabedi ziyaret etmek 
için eşeklerle dağa tırmandık. Ba. 
zı yerler.;ie yollar o kadar dikle
şiyordu ki, oranın adetine uyarak 
biz ide yere iniyor ve eşeklerin 

kuyruklarına as larak sarp yokuş
ları tırmanıyordu.. Kalkuta eşek

leri bu işe alışıktırlar ve hiç aldır. 
madan kuyruklarına asılan yüki: 
;ekerler. 

Mabed tenhaydı: önünde bi: 
wuç pirinç bulunan bir ta~ ve 
">ir çok kayalar .. Topraktaki ince 
;atlaklarm arasında mavi bir ale 
.rin çıkıp derhal gaza inkılap edi 
;i dikkatimizi çekti.. 

Hava.1a kükürt kokusu vardı. 

Ateşin bir grup seyrederek'ldöner 
ken, hiç bir şey söylememekle be-

raber, rihnen hepimiz bu garip bf. 
dise ile ,tepeden çıkan alevleriıı 
tehlikesini hesaplamakla meıgul· 
duk. 

Akgam yemiğimizi benUz bitir• 
mittik. Megi sofrayı toplamağı kal 
karken, garip bir ıark çalgıaıııı t 
andıran acıklı ıesi gene duyduk ..ı d 
Kestirilemiyen bir mesafeden ıW .. 
lir gibi, derin, inleyen, feryat eden 
bir acı. Fred, bembeyaz yüzünde 
irileşen gözlerini bana dikmitti· 

- Parçalayacağım.. Meı'ul1l 

kemanını parça paraç eideceğitn·· 
Diye haykırdı.. Fakat yerin· 

den kımıldamadı. Belki benim gi· 
bi onun da dizleri uğuşmuştu. 

Tekrar konuşmadan, odalamJll" 
za çekildik. tıı 

O gece yıldızlar, tozdan bir pe· f~ 

çenin arkasına gizlenmişlerdi. Ge' li 
ce, insanı asabileştirecek ka.da! 
durgundu. Sanki gök yüzü gittik• 
çe alçalıyor, topr.ağa doğru iniyor, 
iniyordu. ~t 

d ta 

ŞAFAK bizi uyaruk bul ıı:" ~ 
Konuşmadan, o gece bıÇ ı... 

birimizin uyumadığım anladık. F3 h" 
kat heyecandan, üzüntüden bah· 11~ 
setmeğe dilimiz varmıyordu. ]0 ·ye . ı 

Fred erkenlden atla gezinti 
çıkmıştı .. Megi ile ben kahvaltı e· 
derken, atını dört nala &ürere~ 
geri döndü. Daha attan inmeden: 

- Ko§un, diye bağrıyordu. ıı:1· 
den dışarı çıkın, çabuk koşun f,. 

Ne olduğunu, ancak tep~' 
çam ağaçlarının üzerimize yı~' 
lır gibi eğildiklerini görldilğüm ı•· 
man anladım ve kO§mağa batl•' 
dım. 

Toprak, sancısı tutmuş gibi .,t· 
lanıp gök gürültüsünden korku" 
homurtularla inlerken koşmak if 
değildir. Yüzü koyun çatlak tof 
ra'klara .kapandım, ve beklediıı1-

Zelzele, bir veya iki dakika Jet 
dar sllrdil. Sağlam bir ev bile k 
mamıştı.. Toprakta derin yarı~ 
tar hasıl olmuştu. Ud dakika e"l'l 
çayıı:lda otlayan sürüden bir ko~ 
bile meydanda yoktu. , 

Hararetli bir kazma, ankaz ıf 
tında yaralı ve ölü çıkarma f•: 
allyeti arasında, iç parçalayıcı çrl ~ 
h'lı:lar yUkseliyordu. ) ı~ 

Bizim kiraladığımız evin ane• ~ 
ô' ·~ bir duvarı yıkılmamıştı ve ora 

1 
~ 

benim antika Çin kemanım asıl ?'i 
duruyordu. Fred çılgın gibi 1'" )~ l 
mana saldırdı.. tf '"ld 

Onu, ayaklarının altınl:ia, ide . ~. 
toz haline gclinciye kadar çiğr1~ ~~~ 
di. Bir an bana da sal~r~cakfıl . ' 
gibi gözlerini üstüme dıktı. sofi., 

r•' l lı ra batı önüne .dil§iit. Hıçkıra l . 
dışarı fı rladı. ti~ 

O akşam. arzın gazabında~~ lt-
sılsa yakasını kurtarabilen 'kuÇ •Q~ 

mezarlığa Megiyi gömdük • ' ~ 
Kalkutaya döndükten bir 1'~ h11 

• JÔI' ~I 
gün sonra, Yogın hatırıma ge . l lı 
Kemanın sesini o lda duymuştll• ', lil'i 
caba onun da başına bir fel~ıce ~ .. 
gelmiş miydi? • . ô' ~' 
Dükk~nda her §CY yerli yerıtl 

duruyordu. Yalnız Yogin yottttl~ ' 
Kardeşi onun yerinde çah11f' 
du • o~ ~ 

- Yalmz mısınız? Y ogin 1 
mu? diye sordum. , ıs 

_ Yogin mi? Demek haberıl' 
yok.. Onu kaybettik. 

- Nasıl Yogin öldü mü? 
zaman, Neden?. 

- Verem.. ı 

- Olamaz.. Olmryacaıt ;e1 
Ne zaman öt:iü? . le 

- Geçen haft ı naşını yaktı ~· 
Dizlerimin titremeBs.in~ekn :ı:~ 

1 
ta .. ramıyordum. ır ıs e ~ 

ıtfllirek bir müddet .dalgın d~1:ı,. 
etrafıma bakındım. Birden g;öiİ 
rim dehşetle açıldı. Bana "'e ı&' 
~srarengiz Çin kemanı, e'l";ôıl 
~ördüğüm yerde asılı duruY0 

1,ı, !{ardeşimin parçaladığının tıP~,cı 
ince, uzun, sonbahar yapralı 
gibi kızıl kahverengi t. ıöıl' 

- Ş:ı kemanı nere.den bil 1~· 
-ıuz? Şu Çin kemanı .. nereden ~ 
tı ?. ı, ıce' 

Adam, gözlerini kaldırar~.'~) 
(Den-:nı 14 ü~,ı 
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İngiliz Parlamentosunda bir münakaşa 

Erkekler kazançlarını 
karılarından gizlemeli ! V~~AN: L.Buscb 35Yılını.vahşilerarasınd~geçirmiş birA~~a.~seyyahı 
~:::=::!~:=:-:: ~~:=:~:~-:,;.,;::~:\~~:~~·~:~~~~~;:,~ T!~re!~~ Pohuaya: «Korkma, b1r ~~d~ bulun .bu 
~--··r- ::.: .. c::b:,~;:u:ıı;n:= da-~~.-::. ~"::.ı~~~=~ gordugun adanılan havaya uçurabılmm!» dedım. 

londrada bir 
tır. dikleri parayı ne yaptıkl&rmJ birer 

llebualardan biri son zamanlarda birer söylemeye mecbur tutmak IA.
bazı reımıf muamele dolayısiyle, ka. 

n Ü mayi ş dınlann, kocalarının kaç para ka-s . zandıklanndan haberleri olmadığmı 
osyalistlerle faşıstler söylem.il ve erkeklerin, ayda neka. 

dövüştüler dar para kazandıklannı doğru ola-

taPanya harbi eona erdi ayıl-ı rak kantarma söylemeye mecbur 
a. beraber Londrada iki tara- tutulmalarını istemle. Bunun için de 

leh ve aley~tarlan milcadelele· bir kanun çıkarılması lüzumunu ile-
e devaın ediyorlar. • ri silrmllttUr. ' 

zımdır. Erkek kanama para~ır hak
kmda hesab verdiği gibi, kadm da 
parayı nerelere harcadığına dair 
hesab vermeye mecbur tutulacak • 
trr. Bunun için de bir kanun çıka
nlmıuıı icab edecektir. 

Bunun Uzerine Çemberlayn: 
- Bu gibi aile işlerine k&n1ıl • 

mu, diyerek milnakaşaya son ver
m.iştir. Ceçen gUn, Londrada İspanyol Bu fikir parllmentoda bazı ta • 

huriyetçilerine yardmı edilme. ------------=------.-------~--

'tş hakknıda Sosyalistler bir nUma • 
a terlib etmişler, faşistler de bu
~Ukııbele ederek bir meydanda 
oqlsın çarpışacak bir vaziyet al

tılşlardır. Bu arada, İspanyol cum
ih l'i.tet~ileri lehindeki nUmayifi ter 
~en profesör Haldan'ı döğmilı-

. Profesör "fazla bir yara al 
'• diyerek çekilmi§tir. 

lenin'in karısı 
kimdir? Bismarlt adalarında nişanlı kızlara malzsw beltlmıı kafesi. '(Nişanlanmı, kızlar evlenmeden Ö'1cı gayet 

dar olan bu kafesin ipnde senelerce yaşamala mecburdurlar.). 

Yeni Pammern adalarına hakim _ 5 9 _ Bana usulca, fakat dehşetli bir 

ola ve bütün Melanezya adalarında muşlardı. Bunlar, galiba sihirbazın korkuyla iğilerek: 
şöhreti çalkanan Duk·Duklann re- muhafıılan olacaktı. 
isi işte bu adamdı! .• Yengeç gibi pat Yanan ateşlerin aydınlığında, si· 
lak ve iğri gözleri, kupkuru suratın h" bazı • k' • .;~ ... -ı~ 
d b. 'b" . k" yüzü"' 1 b ır n o çır ın ;r u.ı.wılUe meşum a ır gaga gı ı çır ın y e u b' __ ı.A- 1 d v ~---ı-
~-~ı.A ka 'b" ı, .. ,.J,,.,_ . ır ~uın par a ı .. 1nı ~UCA 

- Mau! dedi. Bu adamlar eğer 
bizi haber verirlerse şimdi birden· 
bire üzerimize oklar yağar! 

~ve >:11 Jl i ~;· ~caıp 'imktnmdı:41e$Mö~aftha llışun· Son derecede korktuğunu gördü· 
:..-ıa111-.111 ~t bir .,... 1 1• 1 , , 1 'r n •&de- iüm Pohuay: 

2 o 2 

' ~e11 cnıı lıloskovada Kremlin 1 
l.e inde 70 yqmda olarak ö. 

ilinin kansı Kropskayaya 
"bUyUk yaılı bayan" derler. 

~lldej 
~ da Xoruıtantlnova Kropska-

llnıst partislnin en eski iıi
f bir.iydl. Leninle Petersburg-
ell lllektebinde okurlarken ta. 
• 0 ndan sonra evlenerek be. 

~taıı3tnı§trr. 
~de Lenın Siberyaya silrlildil-

an kansı da onunla beraber 

lııttıti 
et- '13 den~ sonra Kropskaya Sov-

l lrligi merkezi kra komites.I 
l'~ tnu21, daha sonra maarif ko· 

l&aa tı nıuavinllf;1 etmiştir. 
>il\ ~e, Sovyetler birliğinin en 
'• lllta llişanı olan "kırmızı korde. 

th-. nı ve ''Lenin" nlıanı veril. 

~ edi yaşında 
ır hokkabaz! 

\' ..... 
~ı }'a • y 

~b . ~ındakı bu kız çocugu 
· bırtakım hokkabazlıklarla 

~ ııa' hatta en usta hokkabazları 
L ;}°tett b ~ti ~ ır~maktadır. Dar -
~ · :illlındekı ktiçUk hokkabaz 
k~rıreu · . 

İngiliz aıkert !abrikalarmm mU temadlyen çıkardıkları yeni tip si
llhlardan biri, bu en son hava müda raa topudur. Şimdiye kadar yapılan
ların en kuvvetliai ve uzak menzilli il olan bu top harbiye nezaretinin 
adam.lan tarafından tecrübe edilmif tir. 

Ağacın üzerinde, a~lerin kızıla· 
!evinde insan büyüklüğünde kırmızı 
bir istakoz gibi duran bu adamı hay 
ret içinde seyrettim. 

O, patlak ve şaşı gözlerile etrafı· 
na son derece hısımla ve büyük bir 
hi.kimiyetle bakınıp duruyordu. 
Gözlerini büsbütün şaşılatan bay
ıtm ve dwnanlı bakışlarından, ara· 
da sırada acaip hareketler yapışın· 
elan herifin sarhoş olduğuna hük
mekdilebilirdi. 
Etrafında burunlarına iri halka· 

lar takmış, muharip elbiseleri giy· 
miş, yüzleri maskeli yedi kişi otur-

1 Kızıl GOlge HABER' iN RESiMLi ZABITA 

~ k en kımseden öğrenme • 
' endisi Yaptığını söylüyor. j 

1 

ri gibi nihayetsiz bir vah~tle par- · - Korkma, biranda bütün bu gör 
lıyordu. Elbetteki bu kadar kor düğün adamları havaya uçurabilİ' 
kunç yaratılmış bir adam bu zaval· rim! 
h insanın üzerinde hükümran olabil-
mek için sihirbaz olmaktan, cinler 
le bu biçare insanları teshir etmek· 
ten başka bir ~Y yapamazdı. 

Ben ağacın üzerinde doğru büyük 
bir merak ile şu (tepeleri çıkanla· 
cak) adamları arıyordwn. 

Yanımda, Duk·Dukların bu cin 
tayfasına benziyen ve insanı ürper
ten manzarasını dehşet içinde sey
retm~kte olan zavallı Pohuanm hay 
ret ve korkusundan dudakları titre
mekteydi. 

R o M A N 1 • 1 os I 

fu M 111%1' OiL 
.. llfYI 911101 •• 

ONo> N, lrllMlf .., .. ,.," ... ..,, .. ""' . 
$ ı1>4 t:ılf S4 r ııroı.· 
l4V• .. ...,uŞ '°" •• ,, 

Cevabile teskine çalıştun. Sonra, 
sordwn: 

; 

- Şu tepesi çıkarılacak yedi a· 
dam ortada yok ... Sen bunları göre
biliyor musun? 

Pohua haşretle 

- Evet, Mau! dedi. 

Sihirbazın arkasındaki ağaçlara 
bak! Melanezyalıların gözleri gayet 
iyi görür. Hakikaten Pohuanın gös· 
terdiği ve dehşetle baktığı tarafa 
ben de dikkatle bakınca gördüğüm 
manzaradan titredim. 

Zira Duk-Duklann reisi sihirbaz 
Hulan • Gulunun adamlarile otur
duğu yerin 4-5 metre arkasında a· 
ğaçlarm dallarına bir takım çml· 
çıplak kuzguni siyah vücutlu adam· 
lar ayaklarından tepesi aşağı asıl· 
mışlardı. Bu adamların vücutların 
ötelerine berilerine de bir takım şiş· 
!er saplanmıştı. 

On taraftakinin böğrüne ayrıca 

bir kargı saplı olarak duruyordu. 
Bu kargının dibinden kan oldu· 

ğuna şüphe olmıyan bir mayi ak· 
maktaydı. 

Bir Duk·Duk akan şişin altına 
doğru büyük bir kap tutmuştu. Bu 
kap akan kanla kafi derecede dol· 
dukça adam kabı sihirbaza getiri· 
yordu. Onünde diz çökerek patlak 
şaşı gözlü me5um adama uzatıyor
du. 

Sihirbaz büyi.ik bir iştiha ile bu 
kabıalıyor, yanında testiye benzer 
benzer bir şeyden kaba bir şey daha 
!x>şa:tıyor. haris bir lez::ctle içi:·cr. 
sonra yanındaki muharip kıyafetli 
adamlara uzatıyordu. Kap elden e· 
le dolaşıyordu. Bu kara yengeç su
-atlı sihirbaz, şüphec:;z, düşman ka· 
hileden a\·ladığı bu za,-allı adamın 
kanını içmekteydi! Ona meçhul biı 
şey de kanştmyordu ki bu da her
halde kana lezzet ve sarhoşluk veren 
bir madde ols:ı gerekti. 

.(Devamı var) 
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Acaba bu işte de b.ir 1 eodora d v Sl 

mı vardı, yoksa gene Abdü rah anın 
dertsiz başına bir dert mi çıkıg rdu ? 

Ut.hat paşa Surlye valiliSl za -
manında ııafia işlerine de lllzunge.. 
len ehemmiyeti vererek birçok ye
nl aosc açtırm~. eskileri tamir et • 
tirml§, Berutla Şrun arasında nn -
mune olarak dilfjruıs arabalarıyla 

muntazam yolcu nakliyatı servi 
lhdaa eylemiştir. 

Bir Fransız şirketi tarn!mdan ı~. 
ıetllen bu dllljanıı mmıuım, demlr
yolu olmıyan yerlerinde ekspres 
vuifesl g6rmcktcydL Arııbalar iki 
saatte bir hayvan değiştirirler, gUn. 
düz işliyenlerine alb:, gece işllyen
lerine tse Uç hayvan koşulurdu. Be. 
rut - Şam yolculuğu bu sayede on 
iki saate indirilml§ti. Posta gece n. 
rabalanna ve.tiJb'di. 

Bu hldiseden iki ay sonra ~ 
qirct nafia işlerinde billat çal!. 
cak derecede hlikümete muti 
hale gclmişt!r. Mithat p~a bU 
:rr.dıı tefti.' için g1Uiği Hamada 
lunuyordn. Auirct reisi Erce! a 
bir mektup yazarak: "Bur& 
Trablus~ıuna gideceğim. Lakin ) 
lar bozukmu§. Sana mühcııdl' 
gönderdim. On güne kadar ır.ı 
nrnb::ı. geçebilecek bir hale ı;c 

bilirsen çok memnun olurum. s; 
~·olda filon köyde görmek ısterl1 

- Konyayı muhasara ediım. Fa- - Çok gerilerde değil, tamam başında otlıyıın ntmn bakarak k~ le lilzumunu görmemden ibarettir. 
Yoksa §evkeUQ bıı.bama, ve ucvkct 
ın. saltanata taallfık eder bJr oeyi 
na.sıl isterim ki o babam, Osmanlı 

Demiştir. 

Esat ağa, Mithat paşanm gl5f.l 
girmek gayretiyle kendi oı;irC 
beraber civardaki diğer ı:eJrC 
bıılkıru da kadınlı erkekli toP 
rak on günde yolun toprnk dil 
mesini ikmal ettirmiş, mühcncl 
mu\'akkat köprlllcr kurmu~:.ar, ,a nrnb::ı.siyle mektubunda bil4 

ğ1 köye geldiği %Mlan Esad si 
kendisini bekler bulmuştur. E!JJ 
ğayı arabada kar!jısmn aıar:ık 
fatta bulunmuş: "Seni pıı.;;:ı )., 
t.mı!., demiş, onu Trablus~tnıı 
dar beraberinde götilrınll§, b();' 
ıuıı bir başı keEmektense onu 
lele faydalı bir hale getirmiştit· 
iki ay sonra bu §OSC)Cr ilan:tl (" 
I:liş, chıır halkı yol yüzU g6ıil1 

kat ahaliye dokunanın kellesinl yU- hudud llzcrlnde ağnm. dinden gcçmla bir halde genç, terU 
zerim. Amirlerin emrine itaat iste. - Pc.kl, ama, bu hareket çok tch tnze bir asker gördiller. 
rim. Cenabıhak yolunuzu o.çık, ha- ilkeli olmaz mı? J Eğer AbdUmıhmnn bilmemiş ol -
ZW1t1%U kavi ctaln. - Hayır, dcvleUCi acn.m, 11ultan-l saydı, bunu bir asker 11nrup geçe- yurdu vntıuıım, aiz vatandaşlarım • 

Kenarda duran Kara Abdllmıh • dan başka kimsecikler yok. Tebdi- cektl. ımıız. 
man, belki herkesten !nzla mUte • li kıya!etle bir nefer halinde slıo Atlarından atladılar. Abdllrrah _ 
heyyiçtl. 1nliknnnnı almIOtı, hUn - muntazırdır. mıuı ko§at'ak Nefise olduğunda - Söyle sultanım, dinliyorum. 
kArm da. devletin de intikamı alın. - Bundan Aıncddinln haberi yok 11fiphe bulunmıyan askerin yanında - Alncddln mahvoldu, perişan • 
mış sayılırdı. mu? yere kapandı ve: dır. Konya muhasara olunuyor. Şev. 

HUnkAr ntma binerken uzun boy- - Bilmiyorum nğnm. - Sultanını, dedi. Emrine munta- keUCi babam onu tarihten silecek. 

1 biri T..-- k 1 k Se Lı--in" Nihnyet ben evladıymı. Bir defa-u nurnnın yanma so u ara : - n ıuum • zınm. 

- Ağa, dedL Seni dUmdnr arka.. - Sultanın uşa.klanndan biri. BU Nefisenin gözleri ya lıydI. lık kocamı af buyursunlar. Ne olur, 
smda biri görmek ister. Bir mıuı.ı- tnn hayat.on Bursada geçti. Ben! _ Abdilrrahman nğn, dedi. Se- bunu §evkelli bab:una ana tavas -

zntı varmıo. bizmt sultab aldı. Onun muti bir nin şöhretin cihanı sardı. Elinden sut eder m1sln ! 
- mm bu ııdrun? esiriyim. Bana iUmadı vardır. Ben gelmJyecek bir cıey yok sanının. Abdilrrahman gcnlş bir nefes al-
- Bilmiyorum dovletlfi ağa. Fa- de tebdili hal ve kıynfet ederclt bu. Merdsin, merdllğin beni senden bir nuştı. Bu basit bir f3ti, ama, kendi-

kat herhalde yn huzuruna alınmak, rnda seninle mUIA.kat imk!nlnrmı istirhama 11evkctti. I\abut ~der mi- sinln söylcme!ll blr o.calb olurdu. 
veyahut da nczdlnc cıeref vermcnl bekledim. sin? 
istemektedir. Ne dersin? - Peki oms., şu mre.da, ne blly{lk AbdUrrnhman bir kenara diz - Sultanım, dedi. Ben b&yle bir 

- Pckl, bUnldir yUrUsUn, g6rUvU. tehlikeye girmiş bulunuyorlar! öktU ey s6ylemem, nudl unhanode fe. 
rllz. Abdllmı.hman kendi kendine s6y- ç _ Emret sultnnun. Milmkün 0 • na bir itham altında kalırım. Fakat 

O anı --'· rl dllmd ı ril sol . si% söylerseniz. biz tahrik ederek la-sın ı uımC , ar a e, tenfyordu ! lan bir ecyse yapanm. Devlete, blin 
11 

t m1n cd r1.z. 
cenahlle, ımğ cenııhlle ve bütün _ Garib §Cy. Nefise benden ne kAra Allah zeval \•ermesin. Onla. tcdlğinlzin husulün e ıne:din 
kuvvetiyle küstah Knraman hfildml isUycblllr? ra tnallCık etmedikçe pek Ala. Ancak sultanrmı, bizzatl A rdir 
AlAeddinln tarihten adını silmeğe Fııkat yiğitti, blr kııdmm lmdad hünkar nezdinc izam ey eme ı · 

ha 
... •la""''"tı. - Hayır Abdilrrahman. Bu .ko • ı -P<'ki ama, '-'n kabul otrı:ıezse? 
~ ~...... istemcğc benziyen bu talebini rcd. J 

Kara AbdUrrnbmnn yn\'ll§Ça çe - dedcmczdi. Nihayet NefisP. hUnkii- camın bir hatnsmn benim müdahn. (DC\'8.ltll \'flr) 

kildi ve arkada kendlslnl g6nnek nn kızıydı. Ne olul"S!l olsun ona 
istiyenln yanma doğr\ı yllrUdU. Bu mlimkUn olıın yardanı yapmak, bir 
adamı hiç tanımıyordu. Hiçbir yer. taraftan da hUnkln memnun et • 
de g6rmcntliU. O da bir yeniçeri mek olablllrdi. 

Çapraz eğlence ; 

süvarisiydi, amn, Abdllrrahmanm Fııkat yn bu iıı başka. tUrlU olur- i 
nazan dikkatlnl celbe~ değildi. sa, ya Neftsc ona aşkından bahse. 
Sonrn Korıı Abdllrrahman 'bUtUn dip de bir mUnasebet!1ı:liğc knl -
herkesi de tnnıynmazclı yn.. Herif karsa. .. 
yerlere kndnr eğilerek: Harb eırasmda, kendisine bfiyUk 

2 '--"--.._.._+-.............. ~t.u 
lı.-ı~-1---lr-.d--+--P"~ 
4 

t-+--

Halit Ziyanın bir eseri, 10 - Yazı. 
l 1 - Bir nevi çiçek (kokuludur) • 
Bağlama, 12 - Büyük· fazla. 13 -
Memnu ba1<ıcılık. 14 ~lanalı 
\"C tam bir cüm1e ·bir rilrl harfi, 15 
- Nutuk kablliyeli, 

Yukardan a~: 

Beşinci Muradın gençlili 

•teyı hlmll olan arabalardan 
biri bir gece Baalbck kazasının 

meşhur ~lretlerlnden birine men· 
sub bir C§ktya çeteBi t.nrafmdan so. 
yulmug, nrab "I Ue yanındaki mu • 
hafız jandan neferi öldürülmüı:, 

cesetleri yakılmı;tı. 
Hıi..cfüc Şamda öğrcnlllnce :Mitl nt 

p:ışa derhal Banlbek knymnknmınn 
~elgrnf çek"rck cşltıyanl:.ı mcnsub 
olilul;'U qlreUn re.illi Esad ağayı ta 
.: rmesınr, e~kryııyı potıtad:.\n <;alı • 
nan parnlı::rla bernber teslim etmesi 
teklifinde bulunmasını, aksi takdir
de bUtUn ~iretin mahvedileceğini - Dev1eUCi ağam. Dedi. S6yllye- vazifeler emanet edildiği zaman -

ğim çok mahremdir. Beni nezdlne larda AbdUmilunıınm kadın peein. 
mUlCıltnta sultan Nefise g!Snderdi. de koşmam, bele kocalılarn tccavü

AbdUrrahman hayret.le donıı kal- zil, hele hUnkCır mahremine el u • 

s 1--1~~ 
6 l-..&--..+--111 ..... ~"" -..--+.-4 

1 - Büyük harp . milsaade 2 _ , bildirmesini emretmiştlr. 
Bir kasabamız - emreden • ile 3 _ . Esad ağa o zamana kadar g8rdil-

mıştı. Nefise, yani hllnkfır Muradm zatmast nrtık blr cUrüm değil, bir 
km, yan! Ataeddinln knrısı. cinayet olurdu. 

7L-1.-J--l--l-4--+--P~ 
8 ~~~--+--+---+--+--1 

r d" • ·ı "f ,.r._-, t A ğU \-a}i)erfn tehdidi gibi zıınnettiğ} 
'-en ını verme - ı tı at ~ UL.u, ·• - b ~ 1 k lak b u soz ere u ruımaml§, unun 
manalı tam bir cümle • yeşil - bal llı:crine Mlthat pa~a dcrhnl ıılddetli 

Ne mllnasebetle Knra Abdllrrah. Biçnre Abdl\rrahman kararım 
mana bir elçi göndcrmeğe lllzum vermemişti ııma, tereddUde vakit de 
cörmU§tll. Kam. AbdUrrnhmandan yoktu. 
ne tstiyebllirdi, Abdfirrahmnn hUn- !ki ata ntladıltır \'e hududa doğ-
k~r kızımı, htıklm karısına ne yapa- ru yollandılar. 
billrdi? Arkadan soranlara Abdilrrabma.ıı 

Acaba bu tele de bir Teodora da.. 
\'a!I mı vardı, yoksa yine Abdür
rahmnnm derd!ılz bn§ma bir dert 
mi çıkıyordu? 

lıaykll'arnk cevab \'erdi: 

- Şöyle bir fırsattan istifade 
edip etrafı se)Tetmck isterim. Ben 
Konya önllndo sizden önce bulunu
rum. Merak ctmc)in. 

9 ~ı-~ı--t--ı 

Soldan "ağa: 
- Ne var, diye sordu. Sultan Ne. 

ff.se ben gibi ficlz birinden ne ister! 
ÇOk sUrınemlntı. Birkaç saatlik l - Saracğolunun idare ettiği, 2 

- DevleUQ nğam, sultan Nefise bir yolculuk, Abdilrrahmanın lçinl - Bir ne\i balık, 3 - On bir a}'Jn 
seninle görüşmek istiyor. Beni kır ezen bu mUraenatrn sırrını mey ~ bir sultanı derler, 4 - Siz (yokluk) 
m.a.smlar diyor. 

- Nerede? 
dana. çık rmıştı. • ~ veya bu, 5 - Esassız, 6 - Ra 

Bir ağaç dibinde oturmu5, yanı- ki satan, 8 - Ahirete mcfuLlp, 9 -

• nrJ: ram111rr•!r0 m r.ın::nwaı:ı,..ma ~• 
Evin krıpısı açıldı ve 7..eynep hala görün. .. 

yapan,5 -Dans müzikası - Allah e· icraata geçmiştir. . 
leyen alet. 6 - Allaha mahsus · MUşlr EyUb paşadan aldı~ı dört 

g "zl~ri güzel av hayvanı, 7 - Bir 
daha manasına bir kelime • evlerin 
dıvarlanna sürülen - beyaz, 8 -
ilave - ciğer • çevirme - lst:ınbulun 

ezeU derdi. 
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tabur asker ,.e jandnrmalan ecv
kederck aşiretin bulunduğu orma • 
nın etrnfmı aardırmı;,, kapo.lı zı>.rf ~ 
larl:ı verdiği emri mahalllnde aç~ı
rarnk ormana dört tnraflan e.teg 
verdfrml;, '\"C yalnız bir mabr"ç bı -
rnktmnıştır. Bu \'n:iycıtte kimse 
ka~amış, FAnd ağa Do bcrııber 

bUtUn a6iret teslim olmu§tur. 

Yakalananlar Şanın scvkolunmu11, 
katiller Şamdıı idam olunmuş ve bi
l!harc cUrilın yerinde yc.kılmı tır. 

Esad ağa da ac:kcr vennek, nU!usa 
yru:ılmnk, tllAhlnn teslim ctmt-k gi 
bl §arl.larlıı affolunmuştur. (1) 

aü. Halanın kara ve karanlık çehresinde :::.:-:ı· .-ılf""l!ll,-,li~•:;mr: .... -ı•r-..,.'""t.!iP""'°"ll"'l!ıı"'l!,..-'at"W"l'Pl'!""'t 
thtiyar kadın güldü ve sözlerimi garip 

bir eda ile karşıladı .. 
fena bir haberin izlerini okur gibi oldum. 

Bugün Melikenin hala~ı hergünkünden 
iliıha ihtiynr ve daha yo:-gun görünüyordu. 
l'ıpk"l bilyük bir felaket yükü altında ezil
miş insanlar gibi. Sıkılan sesinde unul· 
rnaz bir kederin ahengi var... Bunu beni 

-~@-

- Zavallı çocuk .. Siz olmıyacak hayalle· 
re kapı1mı~sınız. Siz nerede, Melike nerede. 
O orta halli bir adamın evinde yaşıy:ıcak 
kız d~ildir. O.na 15.}'Jl: olan muhte~m bir 
hayat, muazzam bir serve , ronsuz bir 
debdeb!dir. O, oraya gitti. 

görür görmez söylediği: 
- Gene ne istiyorsunuz? 
Sua1inden anlıyorum. 
- Yeğeninizi görmek ve onunla konuş. 

mak istiyorum. 
Ka::lın tereddüt eder gibidir, ba~ını sallı

>·arak: 
- Durada yok, diyor. 
Ses!mde ve yüzümde ıstırablann en 

korkuncunu sezmek mümkündilr: • 
- Nerede? gene gc~n günkü gibi gezm~· 

ğc mi gitti? 
Zernep hala cevap vcnnek için biraz le. 

reddüt eder gibi o!du: 
- Hayır, gezmeğe der.it .. Daha uzakla· 

ra ... Çok uz:ıkl:ıra ... 
Sonra birdenbire her şeyi sö)•lemeğe ka
wnniş gibi, mnte\·ekkilf!ne bir eda ile: 

- ?çeriye giriniz, dedi. Orada rahat ra. 
hat konu~abiliriz. Nasıl olsa gllnün birin· 
de hakikati öğreneceksiniz. Şimdi öğrenme· 
uiz daha doğru olur. 

ıulbim hızlı hızlı \'ıırma~a başladı. Bu 
mukaddcmelere ne lüzum var? Bu büyücü 
kılıklı kadın bana neler ro}·lemek istiyor? 
Gene bir sürü > alanlar mı atacak, yoksa 
korkunç bir hakikat ile karşılaşacağım" 

Uzerimde bir feHlketin kanat genniş ol. 
duğunu hissedirordum. Bu kadından ala· 
cağ:m haber, hayırlı bir haber değildi. 

Köylü kadın kapıyı kapadı. Sonra bana 
ocak ba~ında yer gösterdi. Kendi de k:ı.l}ı· 
ma diz çöl:tU. lçlerinde merhamet ateşi ya. 
nan gözlerini gözlerime dikti ve hi; be:dc· 
mediğim bir haber verdi: 

- Melike gitti efendıciğim, onu bundan 
ronra görem~zsiniz. 

Hitbir şey anlamadan keke1edim: 
- Gitti mi? 'için gitti? Ne dem ... k isti· 

yorsunuz? 
- Gitti i~te.Bunun anla51lmıy:ı.ca k ne51 

var? O artık Yeşilpmarda değil.. Bır daha 
da buraya dönmiyecek •.. 

Srrtımd:ın soğuk ter damlalarının aktı· 
ğmı hissettim. Göğ umde artık kalbim vur· 

maz oldu: 
- Melike sizden a}•n1dr mı? 
- E\·et. .. 
Kadın ellerini dizlerinin üzerine koy. 

muş ve ba~mı öne eğmişti. Herhalde çok a· 
cmacak bir hale girmiş olacatrım ki Zc)•. 
nel' halanın yüzünün sert çizgileri yuımı;:ı
dı. Karşım:laki ins:ımr. bana acıdığını his· 
ı:etmeğe başladım. 

- Haydi, o kadar üzülmeyiniz efendici. 
ğ'im •• UzUlıncl< bir i:.e yaramaz. Siz §İm· 
diye karlar l'\leli!;enin bir köyde lmp:ı.nıp 

kalacak kızlardan o~madığmı anlamadınız 
dem~k! O bütün hayatım böyle fakir bir 
J:ö} lü evinde na ıl geçirebilirdi? 

Zeynep ha'a"Un gözleri, bu ~özleri söy· 
!erken. ncm!eıımişt;. Bana gelince, bu ha. 
ber kafamın ortasına bir to!~ınak hızıyla 

inrni,ti. Buna rağmen kadının c:5zlerindcki 
am"ıni te" sür edao;ı b~i b!r parça tt> "ili 

ediyordu. 
- Niçin gitti? J3cn bura}·a ~lclikeye 

"seninle evlenelim,, derneğe geldim. 

Hiç bir §ey anlamadan hclaya bakıyor
dum .. İhtiyar kadın gittikçe hararetleniyor, 
canlanıyordu .• 

- Anlıyorsunuz ya Bay Bülent .. Siz ve 
Melike ayn 3}'n dünyaların insanısınız. 
Mclikeri bekliyen istikbal çok parlaktır .. 
Siz onun girmek üze:-e olduğu filemin kapı. 
sından bi:e bakamazsınız. 

- Bir şey nnlamı}·orum. Fakat anlınıa· 
dan inamyol1.!Ill. Yalnız üzüldüğüm bir 
nokta var .. Bunun böyle olduğunu niçin 
bana söylemedi? 

- Söyliyemezdi o .. O size tüdece bir rn:>· 
del olmağı vaadetti. Siz ondan dalın baş:.-a 
~eyler istcm~ğe kalktınız. At~lc 0}11arsa. 
nız tabii parmağınız yanar. 

Ha'anm iri gözleri şefkat!e bana bakı· 
yordu. Onun bu ş~fkati he}·ecanmıı bir kat 
daha arttmyo:-du 

(Devamı l'ar) 

lilr. 
Pa§:ı, Trablus..<ıam:fa ~rnfı 11C 

mnycdnrları toplıyarnk millt bit 
kt'l t~kili~ le Trablus, Hnma \"C 

mu:i :ırasınJa, Bcrut - Şnm ııa•tı 
bi, dillj'.lns sen•isi :ihdası:ıt t 
"Unlş, Tr:ıblus.5n.mda trnm,·aY t 
ııçtırmıştır. 

Meı.ıhur hapishane,1 de bU· 
ksis p•tfrmiş, iıi ntölyeleri, ın 
hi, ct.rnfınds b:ıhc;eti "e 
Suriyede ve Tilrkiyede o zn 

en mfikcmmel ve lnsant hapi!b 
sini \'Ücuda getirmi§tir. 

:Mitahnt paşa. Türklyede ycrll 
lına rnğbeli ilk prop:ı.gnndn et 

adamdır. Surlyede ipe~ ve 
mesucat fabrikaları tcsls ve 
ların mamullitını himaye c 
jandarma, polis "e askerden ~ 
hyarnk hatt!l memurlara ve :.t 
terine yerli mensucattan elbısC 
'tundurn giydirmi~Ur. Dairclcrd 
şi olanlıırm yerli malı kulla 
hırsa işi g5rülmiyece!;'i yolund11 

zanna dilşmclerine sebeb olacV 
recede propaı;anda kuvvetli o' 
tur. 

Mithat paşnnın icraatına dn!f 
rnlnr o kndnr çoktur ld, yıu:r.1 
bitirilemez. Suriye ve daluı ı 
B:ığ<l~d valilikleri zamanına ıı! 
matındnn ikisini kaydctmcdctl 
çemlycc ğ"m: 

Mil.hat pa§a tı>ftiş için a:ıı\ 
gitmişti. Mahalli c;ıraf ve nıcır 
lar t.nra!'ından ken1isino ! < 
do hir istikbal yapıldı. Aluıı' 
gllzel Arnb ntlnn çekildi. Bit 
zel kor.ağa misafir edildi. Mil~ 
mel gümUş sofra taknnl riylc 
teller çekildi. 

O \'nldtler Ha\·r:ın merkeı:l • 
Said elenilen kl.lc;Uk bir kö>-d 
Pa.:ı:ı ornda b5ylo mUkCll'lı>lel 
kon"k ve mükc.mnıcl bir f'IJ!r& J 
lunuııuna §:ıemı~ ''e yaverl~.-t 
~siyle konağın kime ait old~ 
ö~cmnlıjUr: Anbar memuru _.d 

-ırın ... Hnvrond!l iis:ar mııkt:; 
ynen almıı.rnk nnb::.rda fi 

vo ordu Jevıız:mma dcvrolu1l ' 

Ertesi gilnU kabul rcsrnJıı6' 
zengin nnbar memuru J>C

11 

• kdim olununca lıfühnt pc.~: 
tıf, 

- Siz §Öyle durunuz nıcııı 
fendi diyerek onu nlıkoyıtıu1 
oonra isUcvab ct.mistlr: 

:ııııl 
- Bu koıuk, bu ::ofr& tııl-;;I 

bu ınobilyn, blndiğl-nlz b~) 
hep ııl:inmla 6yle mi?. ıırl 

(Devamı c 

(1) Miflınt p:ışn nn;tl:!dd;ı!:'I li 
hıır Arıı.b kıynm~ı <i~ bU ~ e 
b:!!ihnnı", ont rdnn rJdığı .,.ı;Cl' 
le bUtlln B:ığdaı:l, r.:ı.s:n 'c t 
+nıürab havnli l::d;, c._<m)rf ! .. 1 ' 

t'tmlş, uı.ırmo bu!unJal'..'11 ~· t tff 
TuM 'i:Ayetıcrlnde de acın) 
lo oyluna koymu_ştur. 



~en(!t kendime kızıyordum. Bu va. 
~et son derece gülünç değil miydi? 
~ ~ temiz kızcağız benim kont 

1 l'edrik olduğumu sanarak kendisi
~ dost olmamı istiyor, düşünceleri. 

l'l.i anıatıyordu. Ben kont h:.. ! 
fik'B~ hususta Şikago zabıtasının 
~"ti sorulsa netice lehime olmazdı. 
b· landrrıcılık, şantajcılık, hat~ 
ır defa Şikagoda altı yaşında bir 
~ğu kaçıran bir çeteye gözcülük 
apnuştım. 
lngi!tere zabıtası beni bir kaçak 

tıbk rn sel . .. .. d 
1 

e esı yuzun en arıyor. 
k talyada, kalp para basarken az 

1:1dı Yakayı ele veriyordum.Güçbe· 
" kurtuldum. 
d liırsızhk yaptım ve adam öldür· 

1 iiın: Sanghayda hırsızlık maksadL 
{evine girdiğim için beni boğma· 
'iil kalka b0 ç·nl· . n ır ı ıyı ..• 
~anı manasile bir serseriyim; köy 
~ çıkan genç bir Amerikalı ... Tab 
tıe fena bir adam değilimdir. Fakat 
~a~a~ınız; dünyada kimsenin 
lne • ıhtıyacı yo~ görünüyor. Hiz. 
~ı.:ne ihtb•aç yok. Gençliğim, 
ınet· etirn beyhude, hiçbir ticari kıy
~ 1 Yok! Bu vaziyette ekmeği nasıl 
~e etıneıi? Mümldin mertebe baş. 
ı:.1 arına fazla fenalık yapmadan cle
ı;ı llıi? 

Rh;' \~e bu zavallı küçük, beni zen
k hır ldbar sanıyordu. Peşinden 
~up Yetişmeli ve hepsini ona an. 
le ~alrydım belki .•. Fakat niçin her 
~1 anlatmalıydım? Ne lüzumu 
\'ardı? Şimdiye kadar hayatıma 
aı dı? Şimdiye kadar hayatıma dair 

llU nıasaı uydurmuştum? En mü· 
~~tsiz yalanlanma bile inanıl· 
t~-sı ıçin hiçbir gayret sarfına muh· 
\::_olnıaclım bu sefer. halimden u· 
~Ordum. llk defadır ld utanma 

en hissi duyuyordum. 
de~bu İkati birden gördüm: Belki 

Aa küçüğe aşık olmuştum! 
~Bu beni güldürdü. Ben mi 
~ ? Hayır bu olamazdı. Hal· 

~~silktim. 
Qö/\r~arnda ayx~ sesleri işiterek 

1ldurn. 
li;- ~izi arıyordum aziz kont. Gc. 

j. Sızc bir ~ey göstereceğim. 
~.ek gözlü müstchziyane beni sü· 
-.. .>Ordu: 

i;: liaydi gelin benimle beraber ... 
der Iran kaçınağı düşündUm. Fakat 
~an1:1.~geçtim: Tek gözlünün yc
tııa .;1.ozu:ıde öyle bir meydan oku. 
tııu.~ ~~esı vardı ki korkmuş görün· 
-....~ kıbrime yediremedim. 

...... Ge.ı· tı-1..a, • ıyorum. Bana ne göstere 
~ız? 

111~Ulaa. Gözünde zalim ışıldar pa. 
\!adı: 

...... ş· 
lliı a· trndiye kadar hiç gönnediği· 
J..'°lltıır manazra sizi bekliyor aziz 

lto~Clnamdan korkuyoımuş gibi 
~ Yapıştı ve otele doğru Meta 

Du edi. 
~~cır!arı rutubetten terlemiş ka· 
dilen b~ır koridordan geçilerek gi. 
ta~ U}iik bir mahzen ... Beni bu· 
bir götürdü. Kapıyı açtığı zaman 

llıüddet hayretle baktım. 
~el.• 

bir ""1 bir YC§il cuha örtülü büyük 
?llı~~sa tnahzenin ortasını kapla· 
ltllci~ Etrafında genç ve ihtiyar di. 
~~ • bunlar dilenciden ba~a 
Ctntl Se olamazlardı - masanın etra. 
O}·n a toplann113lar, sessizce bakara 

Utorlardı. 

en~ ~akara Olnadım. Dünyanın 
l>arti?~ kumarhanelerinde bakara 
ı:e rr··erı gördüm. Fakat böylesini 
cı~~nnu~. ne de işitmiştim. Bu a
ı~ri beatı_n Yüzleri, kinle bakan göz. 
~ nı titretti. 

b 1etelikl .. . 1 d c:.vetı K.a er uzerıne o~·nuyor ar ı. 
dıkı pı kapı dolaşarak topla· 
clıı an birkaç kuruşla oynamaktay
dı.~~ l\.rupiye mevkiinde Klayf var 
~li al dolu ro\clvcr sağ tarafında, 
ı, tında duruyordu. 

f:-ıl-.-- ~ ·ı b" k'" .nd b" u11u;~.~ ~r ·o~esı e, ır masa 
k;ı:ı hde ıç ~• şı~erı, kirli bardak ve 
s.ı~lcr göze çarpıyordu. Arada 

• kumarbazlardan biri kalka. 
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-6- Nakled~n: F. &<. 
rak oraya gidiyor, bir kadeh ymClr· 
ladıktan sonra tekrar kumar masa
sı başına dönüyordu. Kimsenin ona 
dikkat ettiği yoktu. Herkesin alaka. 
sı, KJayfın dağıttığı kağıtlardaydı. 

- Hayır. Borcum yok benim. Pa· 
ram da yok zaten! Uykum var. U. 
yumak istiyorum! Son dans 

- Borcun ne kadar? Çeviren · ilhan Tanar 
Tek gözlü yanı başımda homur

dandı: 

- Bir parti oynamağı canınız çek 
miyor mu? Mecbur değilsiniz tabii 
aziz kont... Çekinmenizi ve iğrenme
nizi tabii bulurum. 

- Bilmiyonım. Bilsem de ne çı· 

kar? Meteliğim yok. 
- Yalancı! 
- Yalan söylemiyorum. 

- Dansöz: çok mustarip, muh
terem valdem, sabahtanberi başı 

ellerinin arasın.da, hiç kımıldama· 

kaşları, mat rengi ve alnını tersine 
ciönmJş bir {V) harfi şeklinde 

çerçeveleyen düz siyah saçlariyle 
bir şark 6Üzelini an.dırıyordu. Ya
rı aralık, muhteris dudaklannın 

arasından dişlerinin parıltısı göze 
çarpıyordu. Kafese konmuı bir 
Leopar gözleri gibi vahş-i parıltı· 

tarla şimşeklenen gözleri, içeriye 
iki rahibenin girdiğini farketme· 
miş, hiç bir değişiklik gösterme · 
mişti. 

hibe ilk defa olarak içlerinde garip 
bir kıpı~danma duyuyor, eski şen, 
canlı hatıralarının hortlamak te
mayülleri gösterdiğini için için 
hissediyorlardı. 

Güldü: 
- Bununla beraber itiraf edin 

ki böyle bir bakara partisi görül. 
meğe değeri 

- Borcun krrk yedi bin frank 
kont! 

Tek gözlü müdahale etti: 
- Duydun ya kont. 
- Bırak beni. Beş param yok be· 

nim. Uykum geldi. 
Klayf tekrarladı: 
- Borcun kırk yedi bin frank 

kont. Eğer on sanire içinde vermez· 
sen seni köpek gibi gebertirim! 

dan oturuyor. Gözleri dalgın, boş
luklarda. Kaç dıcfa yanma giroim, 
dua edelim dedim, zavallı kız, dua 
bilmezmiş!. Ne müthiş §ey ya 
Rabbi 1 itikadı yok, günah çıkart
mağı bile kabul etmiyor. Şu son 
saatlerinde onu biraz teselli ede· 
bilmek için ne yapabiliriz, muh· 
terem valdem, belki oyalanır di
ye hayatın/dan bahsetmeaini teklif 
ettim; cevap vermedi.. içim par
çalanıyor: Bu kadar genç, bu ka· 

Baş rahibe, yatağın ucuna ilişti: 
- Bir arzunuz var mı, kızım?. 

Dansöz, ipek elbisesinin için· 

Masaya yaklaştım. Dünyayı ba· 
na verseler kağıda el sürmek iste· 
mezdim. Halbuki ben kumarbazun. 
dır. Fakat Klayfa ka~ı oynanır 
mı? Ben onu gayet iyi tanıyordum. 

Oynanan partiyi, müteakip parti
yi seyrettim. lğrenç, kirli parmak
larile dilenciler masa üzerinde mete. 
lik ve kuruşlarla oynuyorlar, kağıt
lar Klayfm parmakları arasında san 
ki dansediyorlardı. 

Hiddetle ona döndüm: 
- Gel ele al bakayım! 
Dilenciler etrafıma toplarumşlar. 

beni süzüyorlardı. Klayfm bir işa
reti üzerine üzerime atıldılar. Hep. 
si birden vuruyorlar. tekmeliyorlar
dı. Yere yuvarlandım ve biraz son
ra aman diledim. 

de vücudunun elastikiyetini belli 
eden bir hareketle omuzlarını silk· 

dar güzel, hayat dolu bir insanın 
ölilme mahkum oluşu çok feci 1 •• 
Hem de nasıl ölüml Kur~una dizi- ti. 
lerek, delik de~ik olarak ölmek ! - Sizi sıkmak istemem kızım, 

ama, belki biraz teselli edebili· 
rim, diye odanıza geldim. Oyala
nabileceğiniz bir şey var mı? Me
sela sevdiğiniz bir kitap, yiyecek, 
içecek bir şey?. 

Akşam yemeği mutaddan evvel 
bitirilmif, masalar kenara çeki· 
!erek dans yeri hazırlanmıştı. Du
var boyunca dizili sandalyelerde 
oturan koyu kurşuni elbiseli, be
yaz başlıklı rahibelerin kalbleri 
biden heyecanla çarptı: Dansöz 
kapıda görünmüştü. Siyah, par
lak ipeklerden bol bir etek, lame 
iskarpinler, belinde sımsıkı sanı. 
m·ş, sırına işlemeli bir uzun ku .. 
şak, siyah aaçlannın arasuıda ko .. 
yu kırmızı bir gül.. 

Rahibelerin solgun renkleri 

Tek gözlü bir kadeh rom getirdi. 
Bir yudumda içtim ve tekrar kağıt
lara baktun. Biraz sonra onlardan 
başkasını görmez oldwn. MelQn ka. 
ğıtlar! bu yağlı, kirli oyun kağrtlan· 
nı elime almak hırsile yanıyordum. 
Dayanarmyarak istedim. Yerdiler. 
Bir kadeh rom daha! Evet, niçin oy 
namıyayım? Ne mahzuru var? Biri· 
biri arkasına iki kadeh tom daha ... 

Tek gözlüye döndüm: 
- Yanınızda ufaklık var mı? 

Bende hiç yok. Hep büyük paralar. 
- Oynamak istiyorsunuz öyle 

mi? Söz üzerine oynasanıza. Size i. 
timat ederler. 
Beş defa üstüste kazandım. Son

ra ... gene kağıtlar ... gene rom; öyle 
susuyordum ki! 

Klayf emretti: 
- Kafi cüzdanım alıp bana ve. 

rin. Bravo! 
Paralan saydr! 
- Tamam, kırk yedi bin frank. 

Hesap tamam oldu: Cüzdanını iade 
edin kendisir.e ..• 

IGayfden başka konuşan yoktu: 
- Bahçe}·e götürün şimdi. Canım 

yakmayın artık. 
Yerden kaldırıldım. Başım bir 

yere çarptı. Yahut dilencilerden bi · 
ri Yurdu. Bayıldım. 

-III- ) 

Kır saçlı, ufak tefek rahibe sö
zünü bitirince buruşuk, kansız, 

ellerini koyu kurşuni elbisesiyle 
örtülü göğsün.de kavuıturdu .. Yu· 
muşak bakışlı açık kahverengi 
gözlerini baş rahibenin duru be
yaz:, ciddi ifadeli yüzüne dikti. 
Baş rahibe düşünüyordu: Ka

nında çingene veya arap kanı ka
rışık olduğu .söylenen bu genç 
dansöz:, bir Fransız bahriye zabi
ti olan Aşıkmdan çaldığı askeri es· 
rarı havi evrakı Almanlara natarak 
casusluk yaptığı meydana çıktığı 
için kurşuna dizilmeğe mahkGm 
olmuştu. Karardan sonra dansözü 
manastıra getirerek: 

- Hükmün infazına kadar bu-
rada kalsın, demişlerdi, bellri gü
nahlarını biraz affettirebilir. Hem 
de hapishanede kalmasından daha 
iyi ..• 

Şimdi, teselli etmek mecburiye
tinde oldukları bu dansöze nas:l 
muamele edeceklerini bir türlü ta-

Dansöz gene cevap vermedi •. 
Kollarını ensesinde kavuşturdu. 

Bu hareket vücudunun bUtlln gü
zelliğini meydana çıkarıyordu. 

Baş rahibenin yüzU hafifçe pem 
beleşti: 

- Bize danseder misin, kızım? 
- Evet, bakın, hayatta en çok 

zevk duyduğum şey odur. Kabil 
ise memnuniyetle dansederim. Ne 
zaman isterseniz ı . 

- Çok iyi.. Elbiselerinizi ge· 
tirtiriz: .. Bu gece yemekten sonra 
olur mu?. Matild hemşire çok iyi 
piyano çalar. 

- Bir kaç basit danı havası 

kafi .. Affedcrsinlz, efendim, c:ıga
u i~ebiUr miyim::'. 

- Peki kızım, §imdi yollarız ..• 
Dansöz elini uzattı. Rahibe ken-

pembeleşmişti.. Ortalarında otu. 
ran başrahibe aağtna, soluna ba .. 
!anarak: 

- ·Acaba hata mı ettim ;diyor
du. Aramızda gençler de var •• Bu 
manzarayı onlara göstermek doğ. 
ru mu?. 

Dansöz, elindeki fildişi yelpaze 
ile bir mask kadar solgun yüzünü 
çok boyalı ağzıru örterek odanm 
ortasında durdu. Bu ağır İspanyol 
dansın.da ayaklar hemen hemen 
hareketsiz gibiydi. Dansöz oldu
ğu yerde sallanarak, \lrpererck, 
titriyerek, müziğin ahengine uyu
yor, k3r§lsmda merak, tecessüs, 
zevk, korku, §Üphe gibi binbir his 
le mücadele eden kansız rahibe. 
lerin yüzlerine diktiği gözleriyle: 
dansın bUtün manasını canlandın• 
yordu.. :< 

Daha :rüksek para üzerine oyna· 
mağa ba,Jadılar. OyUn hararetlendi. 
Klayf soguk kanhlığım muhafaza 
ediyor, yalnız ara sıra tabancalarını 
ok§uyordu. 

- Bu akşamlık oyun bitti. He. 
sa!>1 görelim. 

Bayılmak pek !detim değildir. O 
zamana kadar bu i' başıma iki defa 
gelmişti. llkinde Süveyşte bir vin· 
cin çengeli omuzuma 'düsmüstü. !. 
kincisi ise birkaç sene evvel Madrit 
te bir siyast kanşıklıkta olmuştu. 

Karnımda iki kurşunla beni ölü sa
narak bırakmışlardı. 

Dört saat güneş altında kızardık: 
tan sonra ölülerle beraber beni de 
kaldıımışlardı. Bu bargmhğı ve u. 
yandığım zaman geçirdiğim müthi~ 
korkuyu elan hatırlarım: 

yin edemiyorlardı. Baş rahibe, ı;;i zayıf, damarlı elinin içinde bı 
şefkatli gözleriyle, karşısındaki güzel elin yumuıaklığını hisse
kır saçlı hemşireyi süzdü: dince ürper.idi. Yarın bu el kaska-

tkinci .dansta, füç bir kaygusu 
olaııyan bir kelebek kadar kaygu-4 
suz ve ıendi. Bazan ko§uyor, dö. 
nUyor ,dönUyor, sonra biriden a
ğırlaprak uyur gibi, ölür gibi va
ziyetlere giriyordu. 

BaJ rahibenin kaşları çablmış. 
tı. lnce dudaktan kısılmış, kansız 
elleri biribirine kilitlenmişti. 

Klayf bunu birdenbire söyledi ve 
herkes bana döndü. 

Ben söylendim: 

- Bakalım ,kızım .•• Her insana tı ve soğuk olacaktı. 

- Tek gözlü neredesin? Haydi 
gidelim artık. 

- Hesabı ödeyiniz kont. Kaybet· 
tiniz. 

Kutu gibi bir şey içerisinde upu
zun } atıyordum ve kutunun kapa· 
ğlnı mıhlryorlardt. Deli gibi 

(Devamı var) 

yardım etmek bizim vazifemiz, bir Ogün manastırda büyilk bir he
çare buluruz .. Beni onun hücresi- recan vardı. Ölüme mah'ldim dan
ne götürün. • sözün, o gece dansetmeğe karar 

Dansöz, yatağın üzerinde bağ- verişi manastmn durgun havaamı 
daş kurmuş. oturuyordu. Beyzi dalgalandırmıştı.. DUnyalanndan 
yüz:U, uçlan hafifçe yukarı kalkık J vazgeçmiş genç ,ihtiyar altmış ra-

Eııki bir muzikalı kutudan fırla .. 
yan bebekler gibi maziden dirilen 
hayaller bir bir gözünün önUn.de 
beliriyor, sonra cene kayboluyor .. 

(Lütfen ıayfayı çeviriniz) 
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aın .. Kido Cenaro işitti:ıiz ya, biz 
sizi .dütman &ayarak ölüme mah 
kum ettik. Nitekim elinize ldiiş. 
müt olsaydık, sia de b~i cellada 
teslim edecektiniz .• Kudretli ve 
muhterem reiıimiz size müdafaa 
hakkını veriyor • Binaenaleyh 
kendinizi müdafaa ediniz.. Sizi 
dinliyoruz. Eğer bizi ikna eder· 
fleniz hayatınızın kurtulaca~ına 

emin olabilirsini'V 

' Kido Cenaro acz için.de inle· 
kli: 

- Siz hakim değilsiniz!.. 
- Ya bizi muhakeme edecek 

olanlar hAkim midirler?. 
- Onlar kanun namma hare· 

ket ederler. 
- Biz de kendi kanunumuza 

uyarak icrayı adalet eyleriz .• Si
zin adaletinizde esas, yalan ve 
ifti:adır. Bizimkin.de ise adalet 
ve hak vardır. Siz zengin ve kuv
vetlilere boyun eğer, zayıf ve 
fakirleri ezersiniz. 

Bizim kanunumuz fakir, 
zengin, kuvvetli, iciz bilmez .• 
Herkesin müteaaviyen bir ha'kkı 
hayatı, huzur ve saadeti olduğu_ 
nu teslim eder. 

lUkimlerinizi siz kendiniz in· 
tibap ediyorsunuz. Biz de öyle ... 
Bunda hayret edilecek bir nokta 
var mı?. 

Polis müdUrli, azamet ve tid-

detle aöylenmi' olan bu ııözleri 
dinledi. 

- Pekala! ıdcc.ı. r:arzedelim 
ki siz: muhakeme etn ü aalihiye. 
tini haiz birer hlikims"niz. Beni, 
vazifemi ifa ettiğimden dolayı 

nasıl mahkum edebilirsiniz. 
- Vazife dediğiniz şey hem

cinslerinizi yakalamak ve celUida 
teslim etmek midir?. 

- Umumi nizama taarruz ve 
hücum edenleri tevkif vazifem
dir. 

- Daha doğrusu kendi şahsı. 
nıza taarruz edenleri degil mi? .• 
O halıde bizim de vazifemiz bize 
taarruz edenleri öldürmektir. 

- Haniya hak ve adalet düs
turlarına istinat eden kanunla
rınız vardı? Bizim kanunlarımr. 
z:ı, harekatımızı beğenmiyordu

nuz? Bu kararınızla bize benze
miş olmuyor musunuz? • 
- Filhakika doğru.. gayeyele. 

rimiz ayrı olmakla beraber vcsai 
timiz aynidir. Fakat bunlar bil
mecburiye, düşmanlarımıza kar 
şı konmuş harp vasıtalartdır. 

- O halde kenıdimi müdafaa et
mekliğim faydasızdır. Ben, harp 
ten sonra mağlup olarak elinize 
dilJmÜ§ bir esirim. lstediğinizi 

yapabilirsiniz .. Bir §ey söyleme
ğe hakkım yok .. 

Kido Cenaro baJını önüne eğ .. 
di, 
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tar bugün bizim günümüz ola· 
caktır. Cumhurreisinin bu deniz 
merasimini yapacağı gün, ayni 
zaman:da Foskarinin ölüm günü 
olacalrnr. Merasim toplarının 

patladığı saat bizim işe başlaya· 
cağınıız saattir. Şenlik işareti, 

hepimizin üstümüze aldığımız 
vazifelerin başladığı işaret ola· 
caktır. Bunları tamamen kabul 
ecliyor musunuz?. 

Uzun bir alkış gürültüsü salo· 
nun sü'kiltunu bozdu. 

Altiyeri: 
- O halde cumhurreisinin 

Adriyatik merasiminin yapılaca· 
ğı güne kadar Allaha ısmarladık. 
diye bağırdı. 

Salonun içi yeniden aydınlan
dı. Rolanı buraya getirmiş olan 
kılavuz, elinde feneriyle geldi ·• 
Mezarın gizli yerine tekrar bas
tı. Kapak açıldı .• E ... vela Rolan 
çıktı. Arkasından Cennro, ve I&~ 
kala Brino takip etti. Merdiven. 
den sessizce çıktılar. Kilisenin 
içinde büyük dua salonunun or
tasında bulunuyorlardı. 

Cenaro ,biru evvel gördüğü 
manzaranın, işittiği sözlerin hli
la tesiri altında bulunuyor ve tıp 
kı bir artistin büyük bir san'at e. 
seri karşısında hissedeceği se
vince benzer bir sevinç duyuyor
du. 

Bütün polis hayatında böyle 
Bütün eller Altiyeri ye doğru muazzam teşkilatlı, her §eyi ha. 

uzandı .. Altiyeri bu uzanan elleri zır, yalnız hareket etmeğe mü
gösterişli bir samimiyetle sıktı .. heyya bir ihtilfil şebekesi keşfet
Herkese ayrı ayrı iltifatkar söz:- memişti .• 
lerle cevap verdi. Nihayet merdi. Şimdi, §U anda, r•isicumhuru, 
vene doğru yürüdU. hükumeti, cumhuriyeti kurtara. 

Bir çeyrek saat içinde salon bilmek için yalnız bir söz:, lduda-
boşalmıştı. ğının ufak bir hare'keti kafi idi. · 

Ve etrafı genç derin bir ka- O zaman ise artık bütün emel· 
ranlık kaplamıştı. leri, bütün gayeleri tahakkuk c. 

Yarım saat daha geçti.. debilirdi. ı 

Bu mu:idet zarfında polis Böylece düşünerek, kendini, 
müdi.irü kendi kendine belki yü- ve bulunduğu vaziyeti unuttu._.' 
zilncü defa olarak gu suali soru.. Sevincinden ellerini uğuşturdu: / 
yordu: - Alll, çok aUi diye söylendi..ı 

- Rolan Kandiyano niçin bu ihtilalciler ve ihtilal komitcl~'"i 
müthiş fesatçıların c.-ı 6on celse. için geniş bir saba olan Venedik 
ıinde beni hazır bulundurdu?, böyle bir frticn heyetini §imdiye - . . 



Niçin lztırap Çekiyorsunuz? 
~ü~ DEFA DA 

NEOKÜRİN 
ALiNiZ. 

NEOKORiN Sizi bu müz'ic baş ağrılarından, nezle ve gripten derhal kurtaracaktır. 
NEOKORiN Kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. Tekkaşe 6, altıhk kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

Neokürin ismine 
du. Çok eski zamanlan, 11evgilisi. 
nin §ehid olduğu, keı1disinin ma
nastıra kapandığı seneleri düşü
:nUyordu. 

Bisiklet yarışları lstanbul - Ankara muhteliti 
zuncu dakikasından sonra büsbütün 
arttı. Bu arada kazanılan korner ve 
frikikler Mehmet Ali ve müdafaa· 

Hiç §Üphesiz diğer rahibeler de 
kendisi gibi mustariptiler. Acaba 
bUyUk bir •tedbirsizlik mi yapmış
tı?. Fakat bu betbaht dansözün 
son saatlerini biraz hoşça geçirt . 
me1ı: d e büyük bir sevap değil miy 
lii?. 

(Baş tarafı 9 uncuda) 
bir teşvik müsabakası tertip edecek· 
tir. · 

An karada 
Ankara 5 (A.A.) - Beden terbi· 

yesi genel direktörlüğü tarafından 

tertip edilen bjsiklet seri yarı~ları· 
nın ikincisi bugün 40 kilometre me· 
safede ve Akkoprü süvari kar::ıkolu· 
Istanbul §<>sesi üzerinde 17 koşucu· 
nun iştirakiyle yapıldı. 

Çok sert bir rüzgfu-a karşı ve ol· 
dukça soğuk bir ha\'ada geçen bu· 
günkü koşuya iştirak edenlerin hep
si de yarışı rnuvaffakiyetle bitirmiş· 
!erdi. 

Ba§tarafı 8 incide 
kaçırdı. Fakat bir dakika sonra ya· 
pılan ikinci bir akında Şeref bütün 
müdafileri atlatarak. üçüncü sa},yı 
çıkardı. Devrenin beşinci da
kikasında olan bu gol sayı adetle
rinin hayli artacağı hakkındaki ka
naatleri büsbütün kuvvetlendinniş
ti. Lakin vaziyet tahminlerin büsbü 
tün aksine çıktı. Ve devrenin 15 inci 
dakikasından sonra görülrneğe ba~
layan Ankara hakimiyeti maçın ni
hayetine kadar devam etti. lstanbul 
takımında üçüncü golden sonra yor 
gunluk alametleri belinneğe başladı. 
Buna mukabil Ankaralılar her daki· 
ka daha ağır basmağa başladılar. 
Her iki açığın hazırladığı yerinde 
fırsatları Gündüzün ağır hareketleri 
neticesiz bırakıyordu. Bilhassa ikin· 
ci devre oynamıyan Haşimin yok· 
luğu büsbütün kendini gösteriyordu. 

nın yerinde müdahalelerile bertaraf 
edildi. Devrenin SM dakikalarında 

Danıederken, 1afak vakti öle
~eğini unutmuş gibi mes'ud ve ka
.vıtsızdı. Ne san'at aşkı 1 Ne kud
tet 1 •• 

.Baı rahibenin gözü birdenbire 
r ahibe Mariye ilişti. Manastırın 

lbu en genç, en güzel rahibesi a. 
~ta kendinden geçmişti. Henüz 
yirmi dört yaşındaydı. Nişanlısı 

öleli .daha bir sene olmanuıtı. El
leri titriyor, gözleri sık ıık açılıp 
kapanıyor, yarı aralık ldudakların
'dan derin nefesler çıkıyordu. 

Dans bitmişti. Dansöz rahibele
re elleriyle buseler yollayarak ''A. 

malar dansözü cılıp götürdüler. 
Biraz sonra silah sesleri işitildi. 
Rahibelerin J üzleri biraz daha sol
du. Titriyen dudaklariyle artık an 
cak Al]ahın önünde .dansedebile
cek olan betbaht dansözün ruhuna 
'dua ettiler. 

Ç.Ok çetin bir mücadele ile geçen 
yarış neticeleri şudur: 

Birinci Ankaragücünden Nuri 
Kuş 1 saat 14 dakikada, ikinci An· 
karagücünden Alfieddin üç boy ge· 
rie, dü;üncü Ankaragücünden Or
han Suda bir boy geri.de, dördüncü 
Ankaragücünden Hasan, beşinci An 
karagücünden Nazmi. 

iz mitte 

yapılan birkaç lstanbul akınında 
Diranin güzel bir şütünü Ankara 

kalecisi Necdet kornere atarak kur

tardı. Ve maç her iki tarafın gay

retleri arasında 3-1 lstanbulun gali· 

biyetile neticelendi. I 

Nasıl oynadılar 

Ankara takımında kaleci ve mü
dafiler muvaffak olamadılar. Mua-

Ciiyo., diyordu. 

O sabahtan sonra hemşire Ma. 
ri manastırda görülmedi. iki gün 
sonra baırahibeye bir mektup gel• 
di: 

İzmit, ? (A.A.)' - Bisiklet seri 
yanslannın ikincisi bugün 40 kilo
metre üzerinde bisiklet ajanlığının 
idaresinde yapılmı~tır .. Yanşa yedi 
müsabık iştirak etmiştir. Oldukça 
sert bir rüzgar \'e ara sıra kar tipi· 
si içinde geçen bu yan~ geçen haf· 
tadan daha heyecanlı olmuş ve ne
ticede: 

Ankara hakimiyeti devrenin otu· 

vin hattında oyunun merkezi sikleti· 
ni ta~ıyan Hasan güzel oynadı. For 
vet hattı takımın en iyi tarafıydı. 

Solaçık ffl'a ık ve ~ğiç birinci dev 
rede de sohç hru'faffak otlli'li.ar. iltin 

ci dcYrede-:ifaşimin yerinde• oyına· 
yan l Iabib onun kadar muvaffak 

olamadı. 

Koyukurşuni elbiseler 
nekarııtı ve bir hıçkırık 
du .. 

biribiri- "Beni affedin, muhterem val-
duyul- dem, hayata döndüm.,, 

, - Hepiniz odalarır~a c;ekili
n iz. Siz biraz durun, hemşire Ma. 
ri, niçin ağlıyorsunuz?. Sinirleri
n ize hakim olmalısınız. Bu zaval
lının günahlarının affı için dua e
diniz .. Evet yavrum, hazin şey a. 
ma, kısmet! .. 

Mari., 
Başrahibe, mektup elinde, ha

reketsiz durdu. ölümden !doğan 

hayat, eski muzikalı kutudan fır. 
layan hayaller, dansözün saçında
ki kırmızı gül, silah sesleri, bir 
ölüm ve bir yeniden doğuş 1 Tu
haf şu hayat! Elini a~nında dolaş-

· İbrahim bir saat 27 dakikada bi
rinci, Mitat bir boy geride olarak 
ikinci, Şükrü üçüncü, Vedat dördün 
cü gelmi~lerdir. 

Eskişehirde 

tında on beş bisikletçinin iştirakile 
bugün yapılmıstır. 

Neticede idman yurdundan Ali 90 
dakikada birin::i; tekerlek farkı ile 
Salih ikinci, bi rsaniye farkla Zeke· 

İstanbul takımında solaçık, soliç 
santrhaf ve kaleci en iyi oyuncular-

Genç hemşire Mari hıçkırarak 

uzaklaştı. 

Ertesi sabah, ldua vakti jandar-

' tırarak kağıdı ateşe attı ve öğle 
duasına yetişmek için mal'\astmn 
küçük kilisesine doğru yürüdü. 

Eski~ir, 5 (A.A.) - Bisiklet 
.;eri yarışlarının ikincisi olan 40 ki· 
lometrelik yanş sert bir rüzgarın al· 

riya üçüncü, iki saniye farkla D. 
Spordan Emrullah dördüncü, üç sa· 
niye farkla ldman yurdundan Fa· 
ruk beşinci gelmistir. Diğer koşu· 
cular da az bir farkla koşuyu bitir
mişlerdir. 

dı. Santrfor da fena değildi. Hüs· 
nü çok çalıştı. LCılfi, 1\lusa, Naci \'e 

Necdet muvaffak olamadılar. Yusuf 
da orta bir oyun çıkardı. Evvelki 
günkü maçta muvaffak olamıyan 

Diran dün Şereften gördüğü yardım 
dolayı::ile iyiydi. ı 
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'1" k adar ıineıinde bulundurma
mı§tı .. Bütün orduların baş ku
mandanı, filo amiralı, saray er. 
.kanı, hepsi, hepsi dahil, yalnız 

ben müstesnayım.. Ben onların 
hepsinin planlarını altüst ede. 
ceğim -.ıe cumhuriyeti kurtara-

' y cagım. 

1 Polis mi»dürü Cenaro hem 
böyle düşünüyor, hem de yü-

· r üyordu. 
Birdenbire gayri ihtiyari dur. 

.du .. Ç~nkü Rolan ve tsk~la Bri
no durmuşlardı. 

Ba~ını !:aldırdı. Etrafına ba
.kındı. 

Sen Mark kifüesinin büyük 
mabedi içirı:le bulunuyortlu . 

Karşıs.nda sanki kendisini 
;bekler gibi duran nim c!aire 
§eklinde oturmuş, ses~iz, ciddi 
ve resmi tavırlı altı adam vrrdı. 
Sağma bal:tı, Iskala Brino, 

solu--d1 iki adım ötet.le ise Ro
lan Kan.:liya:ıo ... 

Yakılmış üç mumun hafif ı~t. 
ğı bu garip sahneye titrek b:r 
aydınlık serpiyordu. Geniş salo
nun uzaklarda l.almış köşeleri 

derin bir karanlık içinde gömü
l üydü .. 

Mabedin görülmek kabil ot-. 
mıyan yüksek kulıbesine doğru 
uzanın kalın sütunlar, bir göl. 
gc gibi yilksekle~e biribirine 
karışarak kayboluyordu. 

Esrarengiz ve korkunç bir 
sessizlik vardı. 

En keskin bir kulak, ne kadar 
dikkat etse, ancak kendi uğultu. 
suntlan başka bir şey işidemez
di. 

Polis müdürü biltiin vücudu
nun titrediğini hissetti: 

- Gene nasıl bir sahneye şa
hit olacağım .. 

Diye mırıldandı. Kaf1ısşnda 

oturan altı ad<:.111 ayrı ayrı tet
kike başladı. 

Yüzleri dağlarda ya;ayan in
sanlar gibi sert, elbiseleri bir 
harp askeri elbisesi gibi zırhlı 

idi. Kemerlerinde mütea:ldit ta
banca l:abzeleri görül. yor, kı. 

nından çıkarılarak sokulmuş 

hançer ağızlari parlıyordu. 
- Bunlar kim?. 
Diye .üüşünürken nazarları ye

re, yarım dairenin ortasına tesa. 
düf etti. 

BuraJ:ı ~ar:p bir kutu, tahta
dan yapılmış uzun bir şey gör -
dü. 

Kendisini ve nerede bulundu
ğunu tamamen unuttu. Yüksek 
tiCSlc: 

- Bu uzun şey ncldir? diye 
sordu. 

Sakin bir ses cevap verdi : 
- Senin tabutun 1. 
Kido Cenaro, topukların.dan 

beynine kadar uzayan soğuk bir 
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ürpermenin tesiri altına kaldı. 

R olan, büyük mabedin karan. 
l ·k kubbesi altında korkunç a
kislerle yayılan bir sesle altı '.ki
şiye hitaben söze başladı : 

- Dağ reisleri, O livolo ada. 
sında vukubulacak olan içtimaı
mızı burada yapacağız. Burası 

tamamen emindir, ancak, kendi 
hususi işlerimizin müzakeresine 
girişmezden evvel bu adamı mu
hakeme ediniz. 

Altı kişiden biri : 
- Senyör, dedi. Anto bize 

meselenin neden ibaret olduğu. 

nu anlattı ve biz de suçlu mah
kCım olduğu takdirde lazım gele
cek td3birleri aldık, dedi ve yer
.de duran tabutu işaret etti. 

Anto, Rolam kiliseye sokan 
'kılavuzun adı idi. 

Biraz evvel söze başlam ş olan 
a:Jam tekrar sordu: 

- Suçlu ne yapmıştır? İtham 
den kimdir? • 

Rolan cevap verdi : 
-Ben! .. 
- Buyurunuz senyör, sizi 

di.11iyoruz ve ı:ağ kanunları mu
cibince her t ürlü merasimden 
uzak ve müstakil bir karar ve
receğiz. 

- Benim ilhamım yalnız hir 
kelime ile hUHlsa edilir : Bu a:lam 
V enedik polis müdürü Kido Ce
narodur, 

Altı hakim, kar§ılarındaki sah
t e gemici kıyafetli Cenaroya 
müthiş bir nazarla baktılar: 

- Bu kat'i midir? . 
- Bu akşam beni tevkif için 

Olivolo adasına geldi.. Doğru 

değil mi Cenaro?. 
- Evet... Doğrudur! dedi .. 

Fakat ben vazifemi ifa e.d!yor
dum. 

Hakim ayağa kaJ'ktı : 

- Suçlu cürmünü itiraf etmiş 
tir. Uzun boylu muhakemelere 
ihtiyaç kalmamıştır. Hemen dağ 
kanununu tatbik etmeliyiz 1 Kido 
Cenaro ,sizin icraatınız, mazllım 
halka hürriyet ve istiklal temini 
için çal şan ;t1ukaddes gayemizle 
taban tabana zıttır. Biz, sizin 
burada temsil ettiğiniz Venedik 
hükumetine ilanı harp ettik. Si
zin kanununuz, bizlerden her 
hangi birisi için ele geçtiği tak
ıdir.de ölümü emreder, değil mi? 
Bizim kanunumuz <la sizi bir 
düşman sayarak idama mahk\ım 
ediyor. Binaenaleyh Kido Cena. 
ro ölmeğe hazır olunuz. 

- Kendisini müdafaa etmek 
için suçluya söz verilmesini ta
lep ediyorum. 

Bunu söyliyen Rolan Kandi
yano idi. 

Hfikimler hayretle biribirinin 
yüzlerine baktılar: 

- Pekala! Müdafaasını yap.J 

• 
Bir keman efsanesı 

-- Baştara/ı 10 uncıı~'1 • • c.e ,. 
mana baktı, sonra gene ışıne 

vam ederek: dl 
- Y ogin o kemanı çok sev~r 

0 
d: bir kopyesini yaptırdı, ıdcdı. 

. k' k d' . den bat kadar benzettı ı, en ısın . . 
ka kimse, hangisi nslı, hangısı 
kopye kabil değil, seçemezdi. 

·-· ııan" - Peki ama, bana verdıgı 

gisi idi?. a 
- Adamın dudakları, §arklılar 

rar" mahsus, sebebi anlaşılmaz, es 

1ı bir gülüşle yayıldı: 1c 
- Ne bileyim, ben, onu anca~ 

Yogin size söyleyebilirdi. On 
da, dedim ya, geçen hafta yaktıı.ta 
küllerini kaldırdık. ____. 

Yarınki radyo 
Ankara radyosu 

TÜRKiYE RADYO DtFOZYO!'l 
POSTALARI stı 

Türkiye lladuosız - An/cara /ladll
0 

Oı\1.GA UZU?\1.UGU: Q. 
lG39 m. l83 J\cs./120 Kw.; T. 1-· p. 

19,74 m. 15l!l5 l\cs./20 Kw.; 'f. J.. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TGnI\1\'E SAAT1YI.E 

SAT.l - 7 - 3 - 1939 oıl~I 
12.30 Progrnm. 12.35 TOrk ro ·ıın$ı 

- pl. l3 Memleket sn:ıt aynrı, 111 ı11ıı 
meteoroloji haberleri. 13.15 Kon~~ıı1' 
(Kndın saati • pi). 12.30 - 14 ~~g· 
(Knrışık ı cogram - pi). lS.30 a·ter>
rnm. 18.35 l\lüzik • pi. (l\!t'IO 

1 
.\il' 

18..ı5 J\liizik (Flüt solo - Ahııtel ~p· 
diçcn) nlynseti Cumhur bnndoS ~o· 
dnn. 1 - lılicher Blnvct • Sonnlıt ~dC 
.!. (1 iOO - 1 iGS) And:ıntc, }.llcıılıı 5ıı· 
(Allegro), G:ı,·otte (Lcs Gngııeıs>;,o). 
rabnncle (Largo), Fin:ıle ( \llc~,·1\r-
2 - Cesnr Cinrdi • Knm:ı,:ıl 11·,e 

(1'iir • ' \ao;yonl:ır). 1!) J\onuşınn . 111c-
poslnsı). l!l.Hi Türk müziği~(. a~0ı.:ı• 
,) eli) Tnlısin Knrnl.uş \'C Snh) e 0ı0Jl 
'''" iştir:ıkll le. 20 Aj:ıns, ınctc~~. 20· 
haberleri, zir:ınt lıors:ısı (hl_" pıı· 
15 Tıırk nılı:ı:iği. al:ınlnr: \'ccıhC•0ı;ıı· 
şen Ferit Knın, Cc' del J~oz ~~ '!'\C) • 

\anlar: l\lustnr:ı Çnlll:ır, Hndı 1 ptS 
dik. 1 - Osman beyin· :Nıhn' ~ıt~ıc • 
·e,"ı 2 - Fnik be'-' - Nıhn,eııt ,crıl • • " ı\"h:l 
Visali yare. 3 - Jlnkımın • • ~ _ ı\• 
şarkısı - Nc

0 

yanan kalhlnıc. So) ıc: 
rH he) in • Nihavent şnrkısı - ı:ır· • 

. · VccıhC ı nedir b:ıısı ahın. 5 - - n.ıııııı 
rıııd:ın knnun tal.simi. 6 ~ ı:ırınıl 
lıe)ın - Nilı.ncııt şarkısı •1 s:ıçııl bC" 

• 1 . 7 - sn•• •·· bagln nn ı ey perı. . ı Jııl" . sen ı-
ılll - Nılı:ncnt a~ır scını - hll 

• 1• pııınr • ıı ııılı ezel. 8 - Scl.ılınt ın ı~ r:ı • 
lili lıicnzl,ar şarkı - AşJ,ın' 1 ı,ıır· • ti pııı:ır .. c 

1 

wlhiıne. 9 - Sel.ılı:ıt n ,.1r •· 
Jılı lıic:ızk:ır şarkı - Ne selen • ~uı

. · Pın:ır ı.· ınber. 10 - Sel.ılıaıtın ınc ıı 
lili hıc:ızk:ır ş:ırkı - Akş:ıır; ı~n ı.:r • 
:ıın 11 - Sepoh - ırnrdılı ı ,· ) rı· 

ı• • k t sıı:ı • 
ı)un,lın\ıısı. ~1 Meıııl~ c :ı)ııt:ı ı.ıı • 

.!1 l\oııuşıırn (Jlul.uk 111111 ~ 1 • 1 1.rı111 
• tcılı\I ;ı ' ";J ıııııu). 21.15 J.slının, . ) 21 .. 

(h)ıtl • d -o 
ıiyo - nukut lıors:ısı ,_ (itil ) 

· • •Jt 30 l\lııtı.. rl-. 'eo;clı pl.ıld.ır. - · 
1
• ıt Aln:ı 

. . . il n . er sO• ırkestrnsı - şer· :ısa 10 ,ıroç 
1 - (.i. Fr. H.ınılrl: Conccrl ntc prl'· 

·~ An< •1 ıı .:ıp. G, ~r. 2, fn ınn1ur, ro rnıı ıı ıı 
ıetıo, Allegro, l.ıırso. ı\llc~ 1 incİ sr 
roııtlo. ~ - H. Sclıum:ııı~ · ıJnııtc ıırı . . . ,,ıı .. c 

ıronı si hcıııol ıııaıur, 11 .., i' ııc ' 
' •ııc«ro nıo o j\I' 

1 ııııccı ınncstoso '' " . 1 ,.0 2, ' . ı 0 Trıo oııo ı.nrghello, Sc ıcrz • 3 - ,, 
ııcsro nııimnlo c ı::rnıioso. ı~nı1ı11tıır•ı; 
l.·ieol.ıi: "\'inrl oıun ~~31 ~(ıı 'ı· 

l 
•JH:rnsınd ııı il' l rtıır. --· (~ 1• 11 

) '>3 'lıı7. ı. 'c \'iı tnozl.ır - ııl. · - . 1 ı(icı ı~rı pi.). 23.45 • 2 ı Son npns ı. 
y:ırınki proı;raıu. 
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CAFER MUSHil SEKERi tesiri kat'i, alım1 kolay en iyi nüshil şelCeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

~ı----- Ademi iktidar 
Ankara radyosu 

ı 91763!> m. 183 r<cs./120 Kw.; T. A. Q 
31'

7 
4 ın. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. p 

' O rn. 9465 Kcs.120 Rw. 
l\\z TÜilKlYE SAATİYLE 

.\R.TESt - 6 • 3 • 1939 

ve ~eo <®ie'4ş<e~On~nne ~aıırşı 

HORM • 
1 

N.) •18·35 !\lüzik (hafif müzik· llmm•••• Tabletleri her ecza.nede arayınız. Posta ı..-utusu 1255 Hormobln .. ,llBmDEE 
ı~.1·5 19 .. Konu~m.~. (Doktorun saall) . 
.,, Turk muzıgı (halk musikisi· 
~anı • 
\·e. ıuracı Osman Pehlivan • takdim 

ın.~~it~~ ede~.= ~~a.di Yaver Ataman). 
0~ Tıırk muzıgı (saz eserleri ,.c 
~tın hııvaalrı). Hakkı Derman, Eşref 
.\;<lri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 20 
ı,!'Jans, meteoroloji haberleri, ziraat 
ll(~~~~t (fiyat). 20.15 Türk müziAi: 
'!io ~ık program}. Küme okuyucuları 
ter ro). Ç:ılanlar: Vecihe, Reşat E
!eıt' ~ahire Fersan, Refik Fersan, Ru· 
~ı:ı ham, Cevdet Çağla, Cevdet Ko-
~e • J\emal Niyazi Seyhun. İde.re e· 
tııı~: Mesut Cemil. 1 - Tanburi Ce
Ca • • Dnyati peşrevi. 2 - Dekir a
l[Q llüseyni beste. 3 - Sevki bey • 
~. Scyni şarkı ·Nedir bu haletin. 4 -
~-"ki b ~a ey • Hüseyni şarkı - Gülznra 

Nevralji® NPı.le Baş VP Diş ağrıları 

ME iMA 
Din.dirir 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Mik. Muh. B. beheri Tutan % 15 teminat Eksiltmenin 

CtNS! Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. şekli ve 
saati 

Bo§ bobin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 Açık arttırma "16,, 

li ııtr kıldım. 5 - Rahmi bey. Bayn
lı~~·aban şarkı • Bana seyran cemn· 
~i ır. G - Kemençe taksimi - Kemal 
toiazi s. 7 - Hüseyin Sadettin • A
liııı hnya!i şarkı - Mücessem ruhsun 
&q Sa)j ansın. 8 - Rahmi beyin • Hi· 
r/1'arkı - Bir nev civansın. 9 - K:ı· 
'eııı s~ail ıığa • Hüseyni nakış yürük 
'lll aı • Gönüller uArusu bir yari bi· 
ıa.-ı:n. 10 Saz semaisi. 21 Memleket bo~ 
ı~ ıt)·arı. 21 Konuşma. 21.15 Esham. 
)at~ilat, knmblyo • nukut borsası (fi 

I - Mart 939 tarihinden Ağustos 93.9 gayesine kadar Cibali fa,brikasında birikecek 1500 adet 
bobin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 
lI - Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasxnda yazılımştır. 

~G : 21.25 Neşeli piaklar - R. 21.30 
~{1lc (Küçük orkestra - Şef: Necip 

III - Arttırma 16. 3 • 939 tarihine raslayan perşembe günü hizasml-Ja yazılı saatte Kabataş
ta Levazım mübayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

bre ltı). 1 - Kalman • Cıımhazhııne 
>~ııll&esi (Potpuri). 2 - Stolz - Yi

IV - Nümuneler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. 

r rıtda ilkbahar. 3 - Kutsch • Çigan 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 1 S güvenme paralariyle birlikte 

l t~·zı. 4 - Heuberger - Şarkta isim. 
~,h 11ılcn (Çeşmede· parçası). 5 -

yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1158) 

~ rer • Der Schntzmeister opereti-
) ''alsıarı. 22.30 Müzik (Operet· 
~· 23 Müzik ( c:ızb:ınl). 23.45 • 2t 
~ 0lans haberleri ve yarınki prog-

'-. 
--~~~~--~~~~-

ŞE 111 R TİYATROSU 

G. ili. 39 pazartesi 

~ ' 20,30 dıı . 
~.:ısmı: Bir Mulıasıp aranıyor 

l! A t. J\. O P E R E T 1 
nu :ıkş:ım 9 da 

~ ~ ŞiRiN TErZE 
• · Macar baleti. Pek ya_ 

~ kında: 

- Saç Bakımı -• 
Güzelliğin en birinci ~-- _ 

Petrol Nizam 
Ke,ıeklerl ve saç döklllmea.ini 

tedavi eden tesiri mücerreb biı 
ilaçtır 

~zo DALMAS 

1'1.1H.\N Tl\'ATROSU ı~ E m 1 a k ~, 
nu ııkş.ım hıılk gecesi İŞLERİ 
Ertuğrul Sacli Tek ve İstanbul Balıkpazar Maksu· ı 

arkadaşları diye han. 35, Derviş Uğur, 

\'oq~ lWS'J.'.lK 'L-tl'Tl Tel: 23397 • 49207. 
~Se) Atila re\'ÜSÜ .... 

1 
ÇOK. MCHiM -

Et ve sebzelerin iyice pİpnemeıinden, meyvnların gii
~~lce yıkanmamasından, içilen suların tem.iz ve saf olmama· 
~ırıdac-, hasd olaın solucan dediğimiz banak kurtları en muzır 
~Yvraıllardır. Bunlar ince barsağın iç zanna yapı~arak ve 
tı il emerek yeti~ir ve ürerler. Ekıeriyet)e çocuklarda bulu· 
~I'. 

lİ Halsizlik, kan11zlık, haz:ımıızlık, karın ağrılan, [ \'.rtn 
~ ~bleleri, burun, makat b.ımma sı, ilhal, oburluk, ha§ dön
l;ı l!&İ, salya akmaıı, aat''aya benzer ainil' halleri, gece korku. 

t-ı, görmede, itilmede bOzukluk hep bu kurtlann tesiridir. 

"b iSMET SOLUCAN BJSKOV1Ti 
}' ~ kurtlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emni
~ tt \re itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını· 
~enede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile dclttorunuza 

tınıı;. 

lar ?IKKA T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucan
Sıh duşmezse çocuğunuzda solucan olmaıd.ığına itimat ediniz. 
'ltu hat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 

tllların içinde yazılıdır. 
ay 

1 
)(ııll"'n't tarzı· Bir bisküvit çizgi ile bet müsavi kuma 

cıı~ ll'U§tır. Büyijkler: Gece yatarken iki kutu büs.kivit, ço. 
tııkılr: 10 - 15 ya~ıoa kadar bir kutu, 10 yatmıdan aıağı ço· 

•ra her ya, için gece yatarken bir çizgi biıküvit verilir. 

~iatı her eczahanede 20 kuruştur. iSMET ismine dikkat. 
' .. ·•.\;'•; 

Nafia Vekaleti istanbul Elektrik işleri 
ldare . Umum Müdürlüğünden 
~fesj nın malı olup şebeke servisinde kullanılacak 131 pus dingil 
~t~ke olan bir adet 2 tonluk Fort şasisi üzerine, iki yeya üç parçadan 
diine P 12·IG metre arasında açılıp kapanabilen ve mihveri etrafın· 
~ti s:·. ~erdiven yaptmlacaktır.Merdiven Avnıpa malı olacak ve 

ilıı ~ 51 uzerin t ed"l · · · · bed b'' · t:r İd c mon e ı mesı ıçın ıca en uttin maltımat ve re· 
ın111 a~ere verilecektir. Eksiltme 21-3-939 salı günü Metro han bi· 
~0,.,} tıncı katında saat 15 de toplanacak olan arttırma ve eksilt· 

"''Syo a\l : nunda yapılacaktır. 
~t e~ş hak~ında izahat almak istiyertlerin levazım müdürlüğüne mü 

leri te~~erı. ve teslim edilecek merdiven hakkında dermeyan ede· 
~~an~ ~nen :e maktuan 300 liralık terninatlan ve eksiltmeye iştirak 
~ cııun tı vesıkalan jle eksiltme günü komisyona müracaat etmeleri 

Ur. (1353) 

* * * 
1 - Idaremizin Pa~abahçe Müskirat fabrikası şişe yıkama atölye 

ve üzüm ambarı daireleri çatılarının t~miri işi ~artnamesi mucibince 
kr.p:ılr zarf U'ulile eksiltmeye konr.mştw. 

il - Keşif bedeli 11387.0I lira muvakkat teminatı 854.02 lira· 
dır. 

III - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rasthyan cuma günü saat 
15,30 da Kabataşta levazım \"e mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
levazım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi 
işler yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün ev· 
veline kadar Umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fen· 
ni ehliyet vesikası almaları lazım dır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı fenni ehliyet vesika~ı yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihli\'a edec~!~ kapalı zarfların ihale günli en 
geç saat 14,30 a kadar mezkfir komisyon başkanlı~ma makbuz muka· 
bilinde ve:·meleri lfızımdır. (12781 

Cinsi Adet 
*** 

Muhammen 
Fiatı Bedeli 

Kr. Lira. 
Beyaz Çal "Başı 115000 70 33033 
bağlı., ''Kilosu,, ''Takriben,, 

Teminatı 

Lira 

2477.48 

1 - Yukarıda yazılı çullar için 27-2-939 tarihinde kapalı 
zarfla. yapılan miinakasada teklif ·olunan fiat haddi layık görül. 
mediğinden pazarlıkla mübayaası kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık 7-3-D39 tarihinde saat 16,30 da IKabataşta 
Levazım Müdüriyet binası alım komisyonuncla yapılacaktır. 

JII - Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte belli günde ko~ 
misy0n:ı gelmeleri ilan olunur. (1405) 

8-3-1939 çarşamba günü saat 15,30 dan itibaren sıra 

ile ve kapalı zarf usulile satın alınacağı ilfın edilen 3 liste muh. 
teviyatı, muhtelif toz boya, üstübeç, neft yağı, vernikler ve sika
tif'in görülen lüzuma bianen eksiltsinden sarfınazar edilmiştir. 

(14.28) 

* ı(: * 
Muhammen bedeli 5300 lira olan 20000 adet ~al\"anize telgr:ıf izo· 

Iatör çengeli 14-4-1939 cuma günü $aat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare bina::mda satın alınacaktır. 

Bu ic;e girmek i~tiyenlerin (397.50) liralık mu\ akkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ~aat 14 ,30 za 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A.nkarada l\lalzeme dairesinden, Hay· 
darpa5ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1297) 

M t ütekai 
ortaklara· 

Ankara Memurlar Kooperatif şirketinden: 
Mütekait bulunmaları dolayısile şirket ortaklarından :ıyrılrnak ü· 

zere 31 birincik~nun 1938 tarihine kadar müracaatla numara almış bu
lunanların hisse bedelleri iade edileteği cihetle bu gibi hissedarların 

Ankarada şirket merkezine bizzat veya mektupla ve maaş almakta ol· 
duklan maliye şubesinden halen mütekait bulunduklarına dair alacak· 

• ıan vesika ile müracaat ederek hisse bedellerini almaları rica olunur. 

Pirinç unu · 
Mercimenk unu 

Bezelye unu 
Yulaf unu 
Patates unu 
Pirinç nişantası 
Kornflör (Mısır lıülasası 
Bakla unu 
Fasulye unu 

Nohut unu 

Arpa vesair huhuat 
unları 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii ih· 
l:İyacımızın hakiki karşılığıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş - • 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi: 
6 lfarttan 13 Marta kadar kalkacak vapurla
rın isimleri, lzolluş gün ve saatleri ve kalka
cakları rıhtımlar: 

ICaradeniz hattına - S:tlt 12 de (Cumhuriyet), perşembe 12 
de (Karadeniz), pazar 16 da (Gü. 

neysu), Galata rıhtımından. 
~uıtm hattına Çarşamba 18 de !Ülgen), Cumartesi 18 

de (Antalya L Sirkeci rıhtımından. 
:.Iudanya hattma Her gün 9 tln (Trak) sistemi vapurlar

dan biri, Cumurte .i ayrıca 13.30 da 
(Sus). Tophane nhtımmdan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de 
(Sus). ayrıca c:ar~amba 20 de (Antalya) 
cumartesi 20 de {fll!;en). Toph.'.lne rıhtı. 
mmdan. 

Karab'ga hattına SalI ve Cuma 9 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

tmroz hatlına Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın.. 
dan. 

Ayvalık hattına Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirl:eci rıhtımından. 

Isrnir sürat hattına - Pazar 11 de (!zmir). Gak.ta rıhtımın
dan. 

Mersin hattına - Sair 10 da (.!ersin), Cuma 10 da (Sa. 
dıkzade). Sirkeci rıhtımından. 

lzmit hattına - Perşembe 9.30 da (Tayyar) Tophane 
rıhtımmdan. 

Nol: Vapur seferleri lıakk mla her türlU ma·umat aş0 ğıda 
telefon numaraları yazılı acentC'lerde öğr ilir. 

Karaköy acenteliği - Köpr;.ıba ı 42362 
Galata acenteliği - Deniz Tırareti Müd. 40133 

binam altında 
Sirkeci acenteliği - Yolcu salonu 22740 

Yeni Bilet sat·: G · se ~ -:!rİ: 
ı - J{araköydeki acental• · · Eiıtü h tlar için kamara bi.I 

lelleri. 
2 - Galata rıhtımında. D n·z T'c"' t· bimı. mn bitişik gişe. 

!erde: Bütün hatlar için güverte bile 'eri. 
3 - Tophane rıhtımındaki Yolcu salonunda: Marmara 

ha\'Zasile İmroz hattı postaları iç·n kam rn ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci Yolcu salonunda! i ği el rde: Hersin, Ayvalık, 

Barlın hatları için kamara ve g:.iveıtc biletleri. 
· Fotoğraflı gidiş • dönüş ve halk biletleri almak istiyenlc. 

rin, vapurl:ırm hareket günlerinden bir gün evYcl müracaat 
etmeleri menfaatleri icabındandır. 

İzmit Postası 
Yalruz bu haftaya mahsus olmak üzere 7 mart sah gUnkü 

İzmit hattı postası yaııı1mıy:ıca'·tır. 

llilllii:li~~~------



• 

16 

Havalara güvenmeyiniz 1 
Ani hararet deği~iklikleri sizi nezle ve grip tehlikesine maruz bıraka

bilir. Fakat: 

Vücudünüzü bir ka
le gibi müdafaa e
der. GRIPIN ıade 
soğuk algınlığından 
mütevellit rahatsız
lıklan değil, ba,, 
diş, ıinir ve adale ==== 
ağrılannı da geçirir 1 
Aldanmayınız. Rağ
bet gören her feyİn 
taklit ve benzeri var
dır. GRIPIN yerine 
batka bir marka ve
rirlerse tiddetle red
dediniz. 

• 

traı bıçaklan en ıert 
sakalı bile yener ve 

ER cildi yumupbr. 

~ Heryerde 

" Sirop 
Pectoral ,, 
Eski ve yeni bUtUn ök. 
ıriirilkleri geçirir, bal- • 
gam söktürür, bronşlan 
temizler, nezle v grip. , 
ten korur, göğüsleri za· 
yıf " _nıara bilhassa ea. 

yanı taviiyedir. 

INCILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoilu lıtanbul 

Poker T rt11 Bıçalıla
ını ı .,.arıa ldeyinis. 

• 

--- KURTULUŞ--
Doktorlar, Bankacılar, Kttipler, Mektepliler velhasıl 

bütün mürekkepli kalemle yazı yazanlan, mü
rekkebin ceplerine akmasından, kurumasından, 

ve ucun bozulmasından kurtaran yegane 

''l'iKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 

ıibi Almanyarun bu icadı mil
rekkebli kalemle yazı yazmak 
mecburiyetinde olan halla 
hakikaten bu eziyet-
ten kurtarmııtır. 
TIK U ucu 
apnmaz, bol 
milrekkeb alır, 
kuvvetli 
basılı na 
3·4 kopya 
çıkarılabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ! 
:Kırmm halka llzerine T l K U 
markaya dikkat ediniz. Taıraya 

Açık bıra

~ıldıiı halde her 
ne ıekilde durur

sa dunun mUrekkeb 
akmaz ve kurumaz. 

T t K U en sağlam 
ve en kullanıtlı mürek

kepli kalemledir. 
Siyahtan maada yeıil, 

mavi ve kırmızı renkleri 
de ayni fiatta satılmakta
dır. Heryerde arayınız. 
Fiatı 3 liradır. Deposu: 

.Havuzlu han N~. 1 btanbul. 

1 
RIKARDO LEVt 1 

HALEFi 
FtLIPPO LEVt 

posta ile g8nderilir Bir adet siparit edenler 3 lirayı 
evvelden göndermeli 

HABER - ~fam Poetaıı 6 MRAT- 1939 ' 
-=m:c: ::::::=:: > 

Dünya havadislerini en 
vasıta doğru veren 

4 

çabuk ve 
RADYODUR 

, , , 
11&1'~,.,,._,.~ TERCiH ~DiNiZ 

TUrkiya bmumt --.hf 11eposa: . Suttantiimam Hanilt6ey ieçtdf 
· 19 "°· 

en 

~vrupan.ib.,..t, kurtlu~ aıdalanndan ıalanmız. ! Yavrularumm micleaini abur cuburla dol 
., durmayınız! ~abü saf, lezzetli 

Buna çocuklar 
bayılıyor
lar. Çok ittahh 
ve severek bü • 
yürler. Bu saf öz 
lü unlann vita
mini bol, aıdaıı 
çok ve kalorisi 
yük.ektir. Bütün 
Çocuk doktorlan 
buna plıadet e • 
der. Avrupacla 
diplomalarla mu 
saddak birincili • 
... k iP azanmıttır. 

Bu kadar yükıek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HASAN 
özlü 

unlarıdır 
Pirinç, Yulat 

Mercimek,Bui· 
day, irmik, Pa
tates, Mııır, Tür
lü, Bezelya, Ba- . 

dem, Çavdarözü 
unlarını çocuk • 
lannıza yediri • 
niz, 

HASAN 


