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lnön ünün bu akşarn An 
temel 

a-
raya dönnıesi nıu 

' ' · ' • • • 'Milli Şe] aı1tı 
Re1ıicumliur 1smet lru;nun"ün yarın veya cuma günü Ankaraya 

teç vakit Ankarnya hareket etmeleri muhtemeldir. 

~smet t~öniiniin Çatalca :ve Silivride yaptıkları tetktklere dair 

"Çatalca ve Silivridı ' ' ' 
dönecekleri yazılmıştı. Duyduğumuza göre Milli Şefin bu al{ıam 

tafsilat 4 üncü sayfa.muJdachr. • 

Gene r a ı M i a j a . ı_ ......... Gö·~ .. ~ .......... ı 
Ea 1 

ı müsabakamız l 
aşve k •ı ı O d U j Fotoğraf gönderme ve 

i fotoğraf çektirme müddeti 

~ M fl k h i Bugün bitmiştir .c ıenı· adrı•t u•• uAmetı• sul a t Göz müsabakamıza resim 
i gönderme ve resim çektinne 
i müddeti bugün bitmiştir. Ayın 

ia.ra"tar oldug.., unu bildiriyor il ı~;~~~~nü~~~f~ok~~~I:~ J · ı cak ve k"Upon neşriyatı da sona 

F k 1 erecektir. Elimizde mevcut olan a at spanyanın göz resimlerini de ayın 13 ün-
cü günü bitirmeye !:alışacağız. 

tam nlanasl·ıe mu··s i Maamafih, bunlar fazla miktar 

• • 
• i• da olduğu için ayın on üçüncü 

k 1 1 1 i gününden sonra da yalnız göz ta 1 O masl Şartı e İ: resimleri koymak suretile bun-
Ja.rın neşrini tamamlamaya ca· 

Paris, 7 - lspanya cumhurife· ba~z. ı 
tinde kabine değişmiştir. Ba~ckil i ... ~mterin neşri hitama erdi 
Negrin kabinesi dü~mü~. yerine ge· i gl gun okuyucul~n_mızın na.sıli 
neral l\liajanm reisliğinde bir hü· i hareket ed~ceklerını aynca ı· • 
ktlm k 1 t B . 1 -ka l zah ecleceğız. J 

et uru muş ur. u yenı 1u • • -···-.. ·····-.. -· ........... . 
met şu suretle teşekkül etmiştir: 
Başvekil general Jose Miaja, ha· 

ricine nazırı sosyali~tlcrden Julian 
Resheiro, milli mudafaa nazırı:· 
miralay Segismonde Casado, dahili· 
ye nazın: Umumi işbirliğinden sos· 
yalist Venceslao Carillo, adliye ye 

propaganda nazırı: sol cenah cum

Halep civannda 
1 

isyan çıktı 
Atadriddc l 1\1" .. , . l: v• ·,ı l 1\1 d . genera ıa;a tıın reıs ı gmue top anan a rıt nıı'tda f aası huriyetçilerinden San Andrey, mü-

Ahali jandarmaya 
hücüm etti ...___ konseyi içtima llalinde ... 

~f alya , Fransadan arazi 
ı s t e. mekten vazgeçecekmi ş 
~ibuti, Tun us ve Süveyşte bazı 

1 nıtiyazla ra kanaat edecekmiş 
Sann 

aiansı enıo, 7 (A.A.) - Röyter 

G~ nın ınuhabiri bildirivor· o. J • 

1ltai .~· zevcesi ve onbeş kiıc:ilik 

ma~·a giderek Musolini ile görüşe· 
cektir. 

Tecrübe balonları mı? ~etı ıle d.. h ~ 
delini . ort artalık tatil miid· Paris, 7 {A.A.) - ltaly:ının Fr::ın 
llı.iştir. ~(ınnek üzere buraya gel· sadan arazi terkine tcalhlk etmiyen 
~ore Gö ?1lladan \'Crılen haberlere taleplerde bulunacağına dair dola· 

rıng, bir ınÜddct sonra Ro· , ( Deı:amı 3 iincıtdc). 

ın (Devamı 3 tıcüdc) 

General Miaja 

Bcyrut, 6 (A.A. )- Haleble Ha 
tay bölgesi arasında bulunan Kör 
dağında karışıklıklar çıkmış muh. 
telif mmtakalarda ahali jandarma 
ya hücum etmiştir. 

Fransız makamatı dcmiryolunu 
himaye için zırhh otomobillerle 
kıtat göndermiştir, 

Başvekil şehri
geliyor 
bir nutuk 

söylemesi muhtemel 

• 
mıze 

Burada 

'(.Yazısı 2 incide}. , 

••• 
Romanyanın Demir adamı 

Kalinesk o 
Patrik Miron 'un ölmesi üzerine 

Başve kil 
oldu 

Bükrek, 7 - Romanya Başve· 
kili patrik Miron Kristea istirahat 
etmek üzere gittiği Fransamn 
Kan şehrinde diln ölmüştür. 

Dahiliye nazm Arman Kalines
ko yeni kabineyi kurmağa memur 
cdilmi§tir. 

Arman Kalinesko, Romanyada 
''Demir muhafızlar,, denilen faşist 
teşkilatiyle amansızbir mücadele· 
ye girişen kudretli bir şahsiyettir. 
Bu teşkilatın şeflerinden Roman. 
yayı o kurtarmış, bu sebeple ken

disine karşı suikast tertip edil • 
miş, yüzlerce tehdit mektupları 

gönderilmiştir. Kralın büyük iti· 
maldım haizdir. Kendisine ''Ro
manyarun demir adanu,, ismi ve • 
rilmektedir. Bir gözü sakat oldu
ğu l;in daima siyah bir tek göz· 
lük kullanmaktadır. Arman Kolincsko 

Sultanhamamı yangını 

ig rta şirketleri 
ediyata başlad ı lar 

Şirketlerin ödeyecekleri para yekonu 
4 378 050 lirayı buluyor 

(} azısı 5 incide) 

. . , . . .. .... , . ~. ~ ... ~ . . . . 

ÇERÇEVE 

Boş mide • • 
mucızesı 

Çolitıı.nbcri i mi herhangi bir YcsUenln direğine çckilmiycn Gandl 
yino karsımıza çıldr. Anl:ışrlan, ),ll:ınlır uslu , .e alollr, ye)ip ltlyoriln; 
yino nçlık nöbetine tutuldu. llu <kfnld sebeb bir llind ınlhnıcas11c 

arasmdald llıtilfıftır, 1\lllırncc teban ma. dcmolirntfü bir rejim tatbik 
etmiyormu~. 

lllr znm:ınlar ihtilıiflanna Bü~ ük llritnnya ~npınd:ı hedefler tutan 
Gandi, demek ~imdi bir mihrnccliğc bile razı. Eh-erir ki §U açlık aksL 
yonunun Jtüçük bir faydasını görsün. NC'tcklm Gnndinin boş midesin· 
dcld faci:ı, mihr:ıccye zerre lmdar tesir etmemiş olacak ki, müridlcrl 
İngiliz umumi Yalisine ba.c,·vurmuşlar: 

- Gandlnin vaziyeti fenn, ilemlı:Jer. Arnyıı girin! 
l\IUstehzi İngiliz ~u korkunç cc\'abı \"crmls: 
- Uiz ~ahı lar ıırnsmdaki nizalara karışmayız. 
Xcticc neye Yanrsı:ı. Yarsın İngiliz, boş mide mucizesini ~nhııı ni • 

zsı SC\ iyesinde göriiyor dcmeldir. 

Dünyıınm en büyiik üç knfıısmı Gnndl, Şnrlo ,.c 1 mini unuttuğum 
bir ltnriltatiircü olarak gösteren ı~ran ız muharriri gibi llU5Unınesem 
de Gandiyl kıyrnetsiı. bir ~alııs tclfıkki etmem. Sadece onun aletine 
inıınmıyorum. Boş mide murizcsi bence, sinir istisman kadrosunda. 
bir ı tir. Giindeli!;>ini \'1\ktlnden cnel i tiycn çocuğun, nihayet yufka 
yürekli nnncslne tnsdik ettirebileceği bir is. 

Gnndi zulme karsı mazlumu, nefsine dnlıa beter zulmetmcğc lla
Yct eden, böylece ızulmlin yürcl:rfne korku ,.e süphc zehri serpmek 
i tiyen bir büyük mistih1ir ama, tek 'lalillli nksiyonla filiri en ban~. 
mıyıı.cak cin ten seçmesinde.". • • 

Namütenahi büyül;: ve derin bir müclafaa, nihayet namütenahi bU· 
yük ,.c derin bir nksüÜi.meldir. Mlidafa:ı yolundan ne bir kan' toprak 
laızarulır, ne de bir lm,lcun :fikir. Onlar ki nHarlarmda fikir 1ıfr tıı .. 
anıız mctıdir ,.e dinler mllclafaaylıı. değtl tanrruzlıı yayılmıştır, ~ mt
llo mucizesine inanamazlar. 

Necip Fazıl KISAKVREK 
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Mareşal Petain 
\'azan: Nnzameddlln Naztf 

. Fra~~arun ge:eral .. Fran.ko nez-ı 2 - Frankonun düımanlannı 
dıne gonderece~ı mumcasıli seç- umdukları yardımdan ldikkatl 
mesi, İspanyadaki kanlı macera- mahrum ederek zayıf düıürmür 
nm devamında İtalya, ve Almany~ .:>lmak. -
tarafından yapılan ve yap.lacak o· 3 - Fr~nsız ordusunun dostlu 
lan her türlü müdahalelere rağ- ğunu kazandırmak ihtimallerin· 
men "a.clemi müdahale., politika- Frankoya bildirebilmek. 
una sadık kalmasındaki aırrı izal. Böyle bir mUmessiJ, Fransa 
etmi§ bulunuyor. milli bankasının altınlarını ıda ko-

Fransayı Burgosdaki şef nez- nuşturmayı bilirse Lejiyonerleri
dinde temsil edecek olan zat ma- nin kullanılmasına ]Uzum kalma
re1al 'Petain'ı:iir. Mareşal Petain .nıg, kasaları tamtakır bir İtalya
Verdün kahramanıdır. Bu dem::k. nın nüfuzunu garbi Akdeniz kıyı. 
tir ki, Fransa, Frankonun karıı· lanndan uzaklaıtırmak talihine 
ama or.dusunun en ıerefli simas. mazhar olabilir. 
ile çıkacaktır. Mare~l Petain bir ispanyada başlayan yeni müca 
dipbmat olmadığına göre onun bu deleyi İtalyanın pek zayif silahlar 
vazifeyi kabul edişi Frankoy~ la kabule mecbur olacağı anlaşılı
sempatik ıörünmeğe çalışmakhı yor. 
seciyesine muhalif bir harekette 
bulunmamı§ olacağına inanmasilc 

Nizameddin NAZiF 

mümkündür. Yani bu vazifeyi ka· f ki CaSUS İdam edildi 
bulll ancak düne kadar Franıada 
Franko hareketi aleyhine cephe 
almıı bulunınlann u.fına iltihak 
etmekten çelcinmiı olmaaiyle izahı 

kabil bir jesttir. 

Marepl Petain'nin Fransa mii
messili olarak Azanya'yı Katalon
yadan kaç.ra.n kuvvetlerin baıku
uıandanı nezdine giditi Fransız or 
<!usunun, Franko hareketini, baş 
ladığı gündenberi sempati ile kar
şılamıı bulunduğuna del!Iet eder. 
Şimdi, cumhuriyetçi 1spanyarur. 
en sadık milttefiklerinden olması· 
na rağmen Leon Blumun niçin ''a· 
~eıui müdahale,, yi ortaya atan 
adam olmağı kabul ettiği, niçin 
cumhuriyetçilere yırdım edeme. 
diği, halk cepbetinln ncıden par
?landığı, Dalad!enin ne •uretle 
yeni bir ekıeriyot tertip edebildiği 
aiıkça anlaıılabiliyor. Fransa, Cl'

du::ıu istemediği için Franko aley
hine cephe alamamııtır. 

Ve Franaız milleti istediği için
dir ki ordu Fra.ıikoya Almanlar 
gibi, ltalyanlu ıibi yardım ede. 
m::miştir. 

Fr.:nsız ordusu niçin ispanyol 
cumhuriyetçilerini tutm&.mııtır?. 

!!öyle bir müdahaleden bir harp 
çı!.-abilecegini sanıp korktuğu içir. ., 
m •.. 

Bunu tahmin etmek milmklin 
.değildir. Eğer böyle olsaydı, Mu
solini Tunuıu, Korsikayı, ve Ci· 
butiyi tehdide kalkıştığı anda Da
ladier'nin ıd::rhal bir mukabil nil
mayişe kalkışamaması JSzımdı. 

Demek ki ordu Franaada bir harp
ten korkmuyor. HUkQmeti hare
ketsizliğe mahkQm edişi, İspan

yadaki cumhuriyetçi tarafı tutmal, 
istememesinden ileri gelmiştir. 

Fransada ordu cumhuriyetç: 
fdeğil mi?. 

Bunu iddia etmek te mfirnktr. 
değildir. Zira bir yıl önce Fran
sa.:la krallığı ihya etmek ltıtiyer 
gizli teşkilatı bizzat bu mare~a: 

Petaiu'in yakalattığı henüz unu -
tulmamıştır. Fransada ordu cum· 
huriyet:'.ı:lir. Fakat bu ordu be· 
ğ:ndiği ve koruduğu cumhuriyete 
isp:ıny:ıdaki cumhuriyetin benze· 
diğini bir türlü san:ımamıştır 

Fransız ordusunun, İngiliz ve A 
merikan .demokrasilerinin do:;t 
ve müttefi!ti kalmakta naı.ıl bir iıı 
rarı varsa Barsclon, Valansiya v 
Madrid ıdemck;nsileriyle l:ar.:c 
ol:nam:t~a da öyle dikkat ve itin:: 
sı vardır. 

Daha açık konuşalım: 
Fra.,sada ordu, lsp:ıny.:.:li:.ki h: 

kumet ccphc.::ini kcn.:i anlu.11!:_ 
manada bir dcmol:rasin!n müdaf 
cl=:adığıru sand ğı isin n:Cdara 
etme:ni,,tir. Acaba Fran~ız cr.:iu· 
su, Franko tarafının, i:çCn:ü Frar 
sız ~umhuriyctine milva:i hnfü.r 
olan bir demol:rasiyi temsil cttiğ: 

ne mi k~n:dir?. 
Bunu i:löia etmek te mümkür 

değildir. Marcşsl Petair.'in §U an
tla~d §ahsiyctinl yapan unsurlar 
ıunlardır: 

l - Franltonun cltsmanl:ı.rivk 

birlc§memit olmak. • 

Toulon, 6 (A.A.) - "Vaugue. 
lin,. torpido muhiribi ıubaylarm
dan teğmen Aubert casusluktan 
;lolayı klama mahkOm olmuı ve 
bu sabah kurıuna dizilmiştir. 

Italyada 
Roma, 6 (A.A.) - (Havas): 

Eski Avusturya bahriyesinden 
iken İtalyan donanmasına geçen 
bahriye zabiti Antoni.::> Scarpa, 
-:asusluktan suçlu olarak bu sabah 
kurıuna <lizlimiştir. 

Bulgar Başvekili 
3u ayın 18 inde şehrimize 

geliyor 
Sofya, 7 - Bulgar Bıgvekil'. 

Köseivanof dün Türkiyenin Sof· 
ya elçifi ıieıvki- Jıil!r~ıc.buJ.tcde. 
rek göriltmilttür. Köseivanof \>u 
aym 18 inde Sofyadan hareket e
decek ve ertesi günü tstanbula 
vararak ayni akıam Ankarayı doğ 
ru yoluna devam edecektir. 

Bulgar BagvekiU Ankarada iki 
3ün kalacaktır. Bu mlii:let içinde 
Cumhurreisi İsmet İnönü kendiıd
ni kabul edecektir. 

Köseivanof dönü~te tstanbulda 
da bir gün kalacaktır. 

Beynelmilel 

radyo konferansı 
Möntröde içtimalarma 

başladı 
Montreux, 6 (A. A.) - Montreux 

Palaa'm bUytik salonlarmda 40 
memleket heyeti ınurahhaealarmın 
iştirakiyle laviçre posta ve §}men. 
dl!er nazın Pile Gola'nm rlyaaetln
de ilk toplant.mmı 2 martta yapmJ§ 

olan enternasyonal radyo konferan 
sı mes:ılslne Berne telgraf ve tele
fon eubesl mUdUril Murl'nln riya
letl altında devam etmektedir. 

Koa!erans Lucerne radyo muka. 
vclcsinln tetkiki ile tadUi ve buna 
bağlı radyo dalga tevziat pJAnmm 
yeniden tanzimi He iştigal edecek. 
tir. Konferans 200 den 2000 met
reye kadar olan orta \"C uzun dal
~aıar lşt ile alAk:ı.dardır. 

Töiliik cdllecck birçok mUhlm 
~cknlk mc!lcl::le r lı;indc hey<:tl mu
:-:ıhhasrunız lC')O metreden yukar 
·,ır dn1gn. teminine tercihan şimdlk' 
1 ro9 metreyi muhafaza etıneğ" 

::ıl ı.7lca::tır. 

3ir çöpçüya kamyJn 
çarptı 

Bakırköy tmıizlık ame!elerinde:. 
35 ya~:an=ıda tb:-ahim oğ'u Recep 
tanzifat işlerine yardrm i~in Meci
·Hye köyUne na!dedllmi~ ,.e dün bir 
'camyon yol üzerinde meş~ul olan 
Recebe çarparak ağır surette yara· 
lamıştrr. Yaralı Be}roğlu hastanesi-, 
ne kaldınlmıs. tahkikata baslaruru§· 
tır. 
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Milli Şef imiz Silivridı 

~~Ml 
Başvekil şehri
miz·e geliyor 
Burada bir nutuk 
söylemesi muhtemel 

Ekalliyet mekteplerinde türkçe ı 
muallimleri toplandılar 1 

Ankara, 7 - Baavekil Refik 
Saydamla lnhlaarlar vekili Ali Ra
na Tarhan bugiln.lerde intihab dal. 
releri olan lstanbula giderek mUn
tehlblerlyle temaalarda bulunacak. 
lardll'. Ba§vekilin bu vesile ile la. 
tanbulda mUhlm bir nutuk söyllye
ceği haber veİilmektedlr. 

içtimada, Maarif Şurasına yapıla
cak teklifler üzerinde görüşüldü 

--0-

"Türkkuşu,,nun 
yaz çalışmaları 
Bu sene talebe sayısı 

bini geçiyor 
TUrkkUfu bu eene geçen yıl oldu

ğu gibl temmwı aymda faaliyete 
başlıyacak ıve bütün tubelerde Ha. 
vacılık kampları açılacaktır. Tllrk. 
ku3una yazılmakta olan talebe mik
tarı bUyük bir nispette artmakta ol
duğu için tnısnu kampı tesisatı l?ıti
yaçl~ k811ıl&)'amamnkta ve bu ıc. 
beble eubelerde de kamp kurulması 
mecburiyeti hasıl olmaktadır. 

BugUne kadar yapılmış olan ka. 
yrtlar geçen sene ayni devrede kay
dolanların sayısmdan en az lkJ mis
il fazladır. Bundan bqka Gulanteb, 
Balıkesir, Denizli liselerinden de 
TUrkkuffUDa Uye kaydına bqlanmq 
olduğu için bu senenin mevcudu ge-
c;cn seneye nazaran üç dört misli. 
dlr. 

Ttlrkku3u eski şubeleri bulunduk. 
lan yerlerde hava kampları hazrrlı

ğma oimcliden bqlamıelardır. Gazi
an tcb, Balıkesir, Denizli talebesi i
se ln15nUne getirileceklerdir. 

Haber aldığunıza göre maarif ve. 
k!leti TUrkkueuna ve TilrkkU§u u. 
çucularına un.mt kolaylık gösteril
mesi Jçin alA.kndar direktörlUklere 

Akalliyet ve ecnebi mekteplerln
dek.1 tUrkçe muallimleri dlln maarif 
mUdürU Tevfik Kut'un reisliği al • 
tmda Notr Dam dö Siyon Fransız 

kız lisesinde toplanarak maarif ıfl.. 

ruma yapılacak teltllfler ,lzerlnde 
görllfm llelerdlr. . 
Toplantıyı açan maarif mUdUrU 

ecnebi ve akalllyet mekteblerlndeld 
ttırkı:e muallimlerinin maq, tedrl -
sat ve inzıbat meseleleri ll%erlnde
ki fiklrlerinl teablt için toplanıldı. 
ğmı söylemi§ ve bu husuataki dU. 
§llncelerlnl açık bir lisanla blldlrme
lerlnl fatemlf tlr. 
Uıun mUddet süren mUzakereler

den sonra eu noktalar kararlaeınıe
tır: 

1 - MU§, 2 - Tedmat, 3 - t. 
dare, 4 - tnzrbaU meseleler. 

Bu meselelerin rapor halinde u
mumt heyete blldirllme11l lçln dört 

komite seçilmigtir. 

Anadoluda 
kar akış 

Sinop - Boyabat yolu 
kardan kapandı 

Sinop, 6 (A. A.) - Üç gün ev
vel ba§lıyan fırtına bUtUn uiddetile 
devam ediyor. Deniz çok dalgalıdır. 
Vapurlar sığındıkları limanlarda 
kalınt§lardır. 

Sinop - Boyabat yolu kardan ka
panmq ve mUnakalatm temini için 
karla örtlilU yollara amele çıkarıl. 
mı~tır. 

emirler verml;ıllr. Kar fırtınası 
Türkltuou umum mUdUrlUğU, bu Ş. Karahlsar, 6 (A.A.) - tıçe -

seneki talim ve terbiye için 40 dan mhde bir haftadır tırtina ve soğuk 
Cazla tayyare, 260 kadar da plA.n6r devam etmekteyken dUn kar yağ • 
hazırlamıştır. mağa b&§lamıı ve ka.aaba lçerlaine 

Bu suretle TUrkkuıunun l>nUmUz- dokuz santim kar dilvmügtür. Bu -
ieki yaz devresinde yeti§tlreceği gün de Eğrlbcl dağında yol kapan_ 
talebe .sayısının blni geçeceği tah. , dığmdan fırtınaya tutulan on bir 
min edilmektedir, erkek, ilç kııdm Eğribel jandarma 

--o- karakoluna sığm.mııtır. 

Osküdar açıkla
nnda bu sabahki 

kaza 
Bir sandal parçalanndı 
Bu sabah saat 9 sıra~a:-ında 

ls!~ü::lar a;ıklanna:ia bir deniz ka· 
:m o!mi.1;tur. Üskütlar iskelesine 
ağ"ı Rasim kaptan idaresindeki 
\~lan motörü balık yüküyle lstan· 
~ulda.n gelrne!-\te o1an bir kayığa 

;arpmı~tır. Kayık derhal parçala· 
11p batmı~ ve fa:ıyıkçı bc~u!m<L~ fr 
:e.."'ey!{en !:urtarılmıştır. 

--o-

Uç Noterin Vazifesine 
Nihayet Verildi 

Aıı.::ara, 6 (Husust) - Geçen
lerde nıer,iyete giren noter l:a. _ 
nunu noterler arnsmda. tasfiye . 
yi derpiş etmekte idi. Kanunun 
bu hUkmUne göre adliye vekaleti 
noter sicilleri Uzerinde yaptığı 
tetkikler neticesinde yalnız Uç 
noteri tasfiyeye tabi tutarak va.. 
zif elerir.ıe nihayet vermiştir. 

ıroıntoını a mce 
ve ÇOC\Ul~U 

Dil komisyonuna: Hayati, Tev -
fik, Hatice, Neeide, Selim Cavid, 
İdare koınlsyonuna: Srtlu, MUkrL 
mln, Emin, Sadiye: tedrlaat komla. 
yonuna: Muazzez, Hasan Bedred -
din, Pakize, Nadide, Necatı, Niglr, 
İnzrbat komisyonuna: BWend, Sa
bahat, SelAml Aka, Fahri ve UlvL 

ye ıeçllmiıle~. 

Komisyonlar yarın Beyoğlu Zap. 
yon Rum Useainde toplanacaklar -
dır. 

Haliçteki 
lspanyol vapuru 
F rankocular mahkemeye 

müracaat etliler 
Çanakkale boğaznıda İllpanyol 

Magellanea vapuru tarafmdan batı
rılan Knpopino vapuru davasına 

dün ikinci ticaret mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Geçen celsede Franko hUkümcU. 
ni temsilen mahkemede hazır bulu. 
nan iki avukat vapurun cumhuri -
yetç.i İspanyaya değil, kendilerine 
ait olduğunu, bu scbebdcn dolayı 

cumhuriyet hükumetini temsil e • 
den avukntıarm mahkeme ile alô.kn 
lan bulunmadığını ldclia etmişlerdi 
DUnkU celsede de cumhuriyet bil_ 
"!ıUkflmetinin avukatları bu iddialara 
karşı müdafaalarını yapmışlar ve L 
tirazlarmı bir llyiha ile mahkeme
ye vermi§lercllr. Karar mart sonu
na doğru verilecektir. 

inhisarlar 
Umum müdürü 

Dun akşam Londraya gitti 
lnhiaarlar umum müdürü 

Ankara::la Vekiletle yaptığı te
mnslan bitirerek ıehrimize dön. 
mü} ve diln al:ıam Londraya git
mi;tir. Mithat Yene} geçen aene 
bazı İngiliz fümalariyle batlıyan 
tütün işleri üzerindeki n üzakere. 
leri neticelendirecektir. 

Yakm da buradan gönderilecek 
tütlinlerlm!z oraıdaki fabrikalarda 
3ene Türk işçileri tarafından işlen 
dikten sonra cıgara haline getiri
lecek ve İngiltere piyassaına çı

karılacaktır. Böylelikle hem tü
tünlerimizin sürümü artacak ve 
hem ee cıgaralamruz daha çok ta. 
nmmıı olacaktır. 

r:krem König 
hadisesi 

Ruhiye dair evrak 
Hariciyeye verildi 

Ankara, 6 (Hususi) - TayYa.· 
re kaçakçılığı dolayısiyle cvral' 
sahtekArlığmdnn mevkuf bulu • 
nan Hariciye Vekaleti memurle.
rından Ruhinin vaziyetini vazife
den mütevellit bir suç addedell 
Ankara Cumhuriyet müddeiuın\1 
miliği muhakemenin memurini 
muhakemat kanununa göre icra· 
sı için evrakı Hariciye Vekaleti. 
ne göndermigtir. Hariciye in.ıl· 
bat komisyonu bugünlerde Rubl 
hakkında.ki kararmı vererek 
cumhuriyet mUddeiumumflfğine 
bildirecektir. 

--0-

Etrüsk vapurunu 
muayene 

Almanyadan mütehassıs 
bir heyet geldi 

Etrüsk vapurunda gemiyi inşıı 
eden teıga:ı namına teknik tetki~ 
lerde huh.u'Ul-\c olan -gUvcrte "tt 
makine, kazan mütehassısları :Al· 
manya.dan ıehrimize gelmişler ,,e 
çalıımalara baılamı§lardır. 

Tetkiklerin en gün içinlde biti' 
rileceği umulmaktadır. Etrilsk bı.I 
hafta da Menin postasına çıkarı· 
lanuyacaktır. Tadilat yapılıneıY' 
kadar seferden alıkonulacağı sôY 
lenmektedir . 

Vapurun sipariş müzakerelerin· 
den bugilne kadar geçirdiği safhS' 
lan tetkik eden komisyon işini bi· 
tirmiştir. Komisyon reisi Zira.at 
Bankası hukuk müşaviri Mazhll' 
Nc.::lim Ankaraya gitmiştir. FD· 
porlar üzerinde bizzat izahat ~c· 
recektir. 

Yeni denizalh 
gemilerimiz 

11 Saldıray ,, Almanyadan 
yola çıktı 

Almanya.da Krup tezgahlarıncll 
in§a edilmi§ olan (Saldıray) ldeniı 
altı gemimiz limanımıza geııııe1' 
lizere yola çıkmııtrr. Ayni fabrilc•· 
larda inp edilen (Batıray) deniı· 
altı gemiside denize indirilmi§tit· 

Bu gemimiz de tecrübeleri ya· 
pıldıktan sonra iki aya kadar Ji· 
manrmıza gelecektir. 

Etekleri tutuşan 
kadın 

Muhtelif yerlerinden yandı 
ve hastahaneye kaldırıldı 

Bu sabah Unkapanında bir ıca· 
dm feci surette yanmı§tır. Haraç• 
:ı Karamebmet mahallesinı'dc çer 
mc sokağında 9 numarada oturın 
Kilisli Velinin kızı 30 yaştarınd• 
Melek bu sabah mutfağa astığı ~· 
maşırları toplarken etekleri ınaıt· 
galm içine girmiı ve tutuımuşwt°' 
Alevler için.de kalan Melek f erY'· 
de başlamı~ etraftan yetiıenl::r 1'1' 
dıncağm yüzünden ve vücudunıı1' 
muhtelif yerlerinden tehlikeli ıııl• ••• rette yanmış olduğu halde kut• 
rabilmiıler ve Haseki hastahatle
aine kaldırmışlardır. 
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Karpat Ukraynası hadiselerine 
büyük bir 

• 

iki Hükumet 
ehemiyet verıyor 

Varşova, 6 (A.A.) - Roman- tanlı dcvltıtlerlnde de mevcut-

'------------- ya hariciye nazın Gafenko tur. 

ttl99 T (tj '1 ~ =ı,J if J ;r~t:.\D C:ıt1 
Biz tavuk kesmesini ve ye
tiştirmesini bilmiyor muyuz? 

JI Varşovadan hareket etmiştir. Romanya lle Polonyanın mu, 
~ata da,i,ı:' Nazır istasyonda Bede ile Po· terek menfaatleri saahsındakl 

T avukçu~arımız, bir ihmal yüzünden ihtiyacımızdan 
fazla miktarın işe yaramaz bir halde 

kaldığını iddia ediyorlar . 
-.... ,,. lonyanm Bllkreş bUyUk elçisi B. polltlk icraatları arasında bir .. ~erde gazetelerde bir yazıj görmem. isterlerse biz de onlara Tavuk bizim memleketimizde hü· 

- lonyanın Bükreş büyük elçisi koordinasyon tesisine muvaf _ gördük. Almanlar ınemJeketimizden göndereceklerimizi istedikleri gibi dayi nabit yetişir. Yetiştirme usulle-

Res• Noel, Çek - Slovakyanm ve fak olunmuştur. Mllttefik iki fada miktarda kesilmiş tavuk al- keserdik. Tavuk memleketimizde rini bilmeyiz. Bu itibarla hayvanla· im Balkan antantı memleketleri· memleket, diğer komşu devlet. maktadırlar. Ancak bizim tavuk ke- çok yetişir. Cok şükür ki vehlt hay- nmız çok zayıftır, bakımsızdır ve 
._. nin elçileri ve diğer şahsiyetler !erle dostane münasebetlerini slın tammm beğenmedikleri için vandır. Dikkatli bir bakışla söyle- ancak büyük ihtiyaç karşısında ka· 
' ~KSIM'de küçük, kilçilcilk bir tarafından aellmlanmıştır. karşılıklı olarak kolaylaştırma- şehrimize bir tavuk kasabı gönder- mek lizımgelirse, pek az emekle çok lanlar bizden satın alırlar . 

.ı...- ilkkAn; sekiz on kişi ıirince · 1 di B habe ik" bakımda · ~eriyor. Vitrinde, duv:ırlarda re· Gafenkonun ziyareti münuebeti- ğa amade bulunmaktadırlar. mış er r. U r ı n yetışen bir hayvandır. Ve bu bizi Ayni zamanda biz tavuk besleme 
ıa.. er Birk d h k Ekonomi sah d iki günün meselesi halinde mütalea o büyük bir ihmale sevkediyor.,, ve yetistirme usullerini bilmedı'ğı' -
~ d • . aç a ey el var. Bunlar le neıredilen resmi tebliğin metni asın a, mem· • 
,1etıı: kendilerine milşJeri arıyan ıudur: leket arasındaki mUnakalAta lunabilir. Tavukçunun bu noktadan sonra miz için yumurta ticaretinde de sis· 
s,:serleri. O kilçük dükkAn, Türk taallök eden meseleler ön safta 1 - Bizdeki tavuk kesimi usulle- intikal ettiği taraf, ikinci meseleyi temle hareket edemiyoruz. Köylerde 
~.:"la~ının eserl~r!ni satmak için "Romanya hariciye nazın Gafen- tetkik edilmiştir. Bu sahada ri, teşkil etmektedir. İkinci mesele ta· tavukların hangtlerinin kesimlik ol· 
~ı ilk dilkkAn, ılk daimi serıi.. k v adak! 2 T vuk ibra tı t• t'ril d ~ raJbet ıörece.k, genişliyecek o, arvov ftameti esnumda seri bir tarzı halle varılacağı u- - a ca ve ye ış ı • vuk ihracatı ve yetiştirilmesidir. uğu hangilerinin yumurta yetiştir 

1 ıibi daha başka dükkanları~ Polonya hariciye nazm Beck'le mil- mit edilmektedir.,, mesi, Hariçten tavuk alımı i~ piyasaya ~ müsait bulunduğu bilinemez • 
.:tılnıasına sebeb olabilecek mi? teaddid görUemelerde bulunmU§ ve Gafenko, Beck'ten Lon· Evveli birinci nokta etrafında henüz intikal etmiş bulunuyor. Bu itibarla hükQmetimizin en çok 

s_ tuaıe yarının vereceli cevap ne bu görilşmelerde Leh - Romen itti. drayı ziyareti esnasında Lehls- tayuk kesicilerinden biri ile görüş- Halbuki memleketimizin en velQt ehemmiyet vermesi 13zımgelen if}er-
~A olsun biz buıün sevinmeliyiz; fakmdan ve iki memleketin jeo-po- tan ne Romanyanın Yahudi me- tük ••• diyor ki • . sahasıdır demı"c:ıtik. Bugun- tavuk den bi.ri d.e ta. vuk_ .çuluktur. Ywnur-
• " 0 dükkAnın, o ilk "daimi ser- lltik azi t1 rinin b ı:ııı.ı .. d Almanl vuk k "' ~ tçılnıası Türk ressamlanna ese- v ye e enzer &Et.., en selesindeki müşterek noktal na- . k dil ~ ta esımı usulle- mevcudumuz Türkiyeyi doyurduk- ta tacırlennın ıçtımamda bu cihete 
.:'illi • · doğan bütün meseleler yakından n en enne mahsustur ve bund t 1 ğı ık Bö 1 !le halka satabilecekleri, sanatle· zarını izah etmesini rica ettiği· . . . a 1 tan sonra dışarıya bol miktarda sev· emas 0 unaca nı sanmışt • "ye 
tııı.-. leçinebilecekleri ümidinin ael· ve bllyilk bir samimilik havası için- ni, bununla beraber bunun mlls hır fevkalAdelik yoktur. Bız memle· ked'l ğ kAfid" olmadı. 
l'ltıl .. de tetkik dfl-'atlr +..ı b k t' . . . . ı me e et ı ır. 
• ~ ıösteriyor. Yıllardanberl böy· e &&U9 • .uı; nazır, u temleke meselesiyle hlc bir al!· e ımızın ıtıyadıru nazarı dikkate Fakat Alınanların bizden fazla 
S tey yapmak istiyor, fakat bir mUnuebetle tam mutabakatlerinl kaıı olmadığını na.ve etmiştir. alarak hareket etmek mecburiyetin· Tavukçu diyor ki: tavuk çekmeleri alikadarlan biraz 
~esaret edemiyorlardı; demek mllphede ve teabit ve iki müttefik Romanyanın Macaristan la 0 _ deyiz. Biz tavuğu keserken kanını "Hiç şüphesiz ki memleketimiz· ikaz etmiş oldu. Bir nebze tavuk 

' zeminin az çok hazırlandılı· memleketi allkadar eden politik · • d bırakmalh h tıı.:._llıeınıekette böyle bir şeve ı·htı'yaç lan münasebetlerine gelince, ıçın e 5 ' esap .etmeyiz. ! deki tavuk mevcudu, bizim ihtiyacı· bakımına ehemmiyet verilmeğe baş-
"-"! ~ ve ekonomik i§lerdekl icraatları l. H 1buk" Almanl kam · · d ızd k · "'·•-dutuna dair emareler sezdiler. ::1afenko Romanya ile Polon· a. ı ar, ru ıçın e m an ço tur. Fakat bır ihmalden landı. 
•.,. çln bir koordinasyon tesis etmişler. uhaf .. k 1 Ha hah · B · Se •anatklr için etrafından alılka yanın bu memleketle memnun!- m aza esasına gore eser er. • settık. u ıhmal ihtiyacımızdan Yalnız bunun da doğurduğu fena 

'ı; bfni llmit etmemek kadar fena dlr.,, yet verici münasebetler tesis et· kikatte en doğrusu da budur. Yani fazla kalan miktarın memleketimiz· bir netice var: 
~ tasav~ur edilemez: ya sana· Romanya hariciye nazın Varşo • meleri ıcın mUmkUn olan her biz biraz da kanı gitmiş ve posalan-, de işe yaramaz bir halde kalmasını Şimdi de lAzmı olandan fazla ta
taa l'a ınuhıtine küser. Ya sanatin· vadan hareketinden evvel au beya- şeyin yapılması icap ettlfinf söy mış tavuk eti yeriz, ama, bitde böy- mucip olmaktadır. Halbuki peldla vuk kesiliyor. Kendi hesabıma bu 
~'•zıeçer, yahut zamanına, meka· natta bulunmuıtur: ı ad Belle 1 S bilsbütün yabancı olan eserler lemiştir. e ettir. i Almanların usulü· bunlan Balkanlara, civar komşu 1 işi yoluna koymak l!zmıdır. Tavu-
~ ele kalkar. SanatkAr muhitine, "- Beck'le olan görllpıelerlm Ekalliyetler meselesi Roman- ne" gö": yapsak, memleketimizde 

1 
devletlere sevkedebiliriz. Bugün Al· ı ğu ihracatımızın mühim kısımların· 

~ Zamanının ve mekAnının arzula seri bir surette memnuniyet ve- yanın dahJU meselesi olarak kal muşten bulamayız. /manya alıyorsa yarın diğer memle- dan biri haline getirmek için ziraat 
l\ı boyun eymelidir demiyorum; rlcl neeceler vermiştir. Lehls- maktadır. Polonya ve Roman· Kendi hesabıma Almanlann ta· ketler de alırlar. teşekküllerimizin faaliyete geçmesi 
1..~kendi arzularını muhiline kabul tanda Romanva menfaatleri ve K t Uk 1 ki vuk kasabı göndermesine lüzum 1 Bu ihmal .... Aur: gerektir." 
~Ueceline, kendi ırzulan ile " ya arpa raynasının n • i""' 

~Unin wd arzuları u. usında bir politikası için tam takdir mev- şafmı dikkatl'3 ve biri birleriyle 
~ buıundutuna kanii olmalıdır. cuttur. Bu takdir aynı derece· mutabık olarak takip etmekte· 
l.~ bir serıi açmanın ralbetle ne· de Yugoslavyada ve Balkan an .. dlrlor. 
ı~ecek bir ~ccr.übe pldl&lıınu ıan 
... :~natk&r« ba 1ra11nt .... .._ 

lir: lşte bunun için sevinmeli- G e D er a I Mi 8J. 8 
"'-ıekellmlzde bir şiir ananesi, 

\ llıııaıkı ananesi vardır; bunun i· 

~~de,musikişinasda etrafın· Başvekı·ı oldu 
~ azan muhabbet, hazan da husu-
~ halinde tecelli eden bir alaka 
S Gazetelerimizde, mecmuaları· ... (Baştarafı ı incide) 
~ hlusikl ve şiir hakkında milna· nakali.t ve nafia nazın : milli iş 
~ 1' eksik delildir; hattA son ıün· 
~ • Orhan Veli'nin bir ıiirinin - konfederasyonundan anarşist Edu· 

bulunduklarını blldirmiflerdir. 
Valansiyada mlldafaa meclisi ma 

kamları bazı emniyet tedbirleri al. 
mJ§lardır. Bu meyanda komlinlst 
merkezlerlle bunlarla al9.kadar te. 
gekküllerin merkezleri askeri işgal 

~hnazsa alay mevzuu olarak · ardo Vals, maliye ve iktisat nazın: 
"«ıttu kim~eleri işıal etmesi kabil milli iş konfederasyonundan anar
~ Isbat edildi. Kitap satın alını· şist Gonzales Marin, maarif nazın: 
""'-~• saza, konsere ıltmiyenler de Jose del Ri altına alınmıştır. Yapılan bazı tev-
"-~ıı lüzumlu teyler olduklarını o ... 1oqo· Eski başvekil Negrin ile hariciye klfata rağmen, ameliyat esnasında 
~ "'-t bizde bu cinsten bir resim nazın Del Vayo tayyare ile Fransa- hiçbir hA.dise kaydedilmemiştir. 
~eıı Yoktur: evlerimizin duvar· da Tuluza, oradan trenle Parise Yeni müdafaa nazın Albay Caa-
~ ressamlnrımızın eserleri ile gitmiŞ°lerdir. sada radyoda ıunlan söylemiştir: 
~ ek arzusu memleketin münev· Radyoda söylediği bir nutukta ge- "- Size tam bir dürilstt ile ve 
t..."'.'"!! arasında bile pek yayılınış Unh mili · istik'"l bll 

~dl neral Mia1· a, bilhassa demic:ıtir ki: m asıran etın w ve r-
r, Bittabi resimden anhyan· '# 

~ıı da şiir, edebiyat veya musi· ''Biz sulh istiyoruz. Faakt bu sul· rlyetine yardım etmek duygusu ile 
' •nlıyanlarımızdan, anladıkla- hun lspanyol silMılan için bir eeref hitab ediyorum. İrademiz haricin. 
~ laııanıanmızdan azdır. Memle- olan bu harbe IAyık eerefli bir sulh deki yabancı se~~bler için~ mllcade. 
sreslınden gerçekten anlıyan a· olmasını arzu ediyoruz. Hiçbir mu· le etmiyoruz. Bwm istediğimiz her 
~ t'l'J. çotaltmak bilmem kolay mı- halefet karşısında kalmadığımıza tUrlU ecnebi nilf~undan azade hUr 
"'-~ ...:lkat hiç olınazsa anladıklannı bir vatandır Fcyızll bir hllrriyet l 
~~rı çolaltmala ç:ılışmahyız. bakılacak olursa, yeni hükQmetin · • 
lııa-:'~ bir sanatten ıerçckten anla· halkın arzusuna uygun bir hükfunet le emperyalist devletlere hizmetin-'b: onu aqlıyorum sanmak arsın- olduğuna hükiıim vermek lazımdır.,, de harab edici bir harb arasında in
~!'dıa 1ilk bir fark varsa bunların Miaja, boşanan ihtiraslar karşısın tihab etmek vaziyetinde bulunuyo. 
~dunu ıöstermek kabil delildir. da kan dökülmesine mani olmak i· ruz. Yalnız vatanm menfaatlerini 
~ :• nıutasallif ile ıerçekten an· dUıUnmek zamanı gelmiştir. Bizi L 
· b eınen hemen aynı şeyleri söy· çin evvelce iktidar mevkiine geçmek llkadar eden yegine nokta tspan
i._ litiin fark edadadır. Tnksim'de istemediğini söyliyerek demiştir ki: yanın hayır ve seli.melidir. Ya la-
lı) kilcük dükkAn bizde resimden " Bu mücadelede çok kan dö· 

•1 ıııarı elbette topll"··acaktır·, mu- - l . . d panya için sulh veya ölUme kadar n ~ külmüştür. htilAflar ıçın e aynca 
i" ert de ço#altabilirse ona da . mUcadele ... ,, 
"'ineli · k kan dökülmesine razı olamayız. Bız ,.,,,,. mlldafaa komitesi ''adrid dt Yız, çiln il ressamın ve re- .m.ıuı &n b: anlı> :ının artmasına onların hiç kimseye ihanet etmedik. Esasen radyosuyla neıırettiği resmi bir 

l'iik faydası dokunur. edemezdik te .... Çünkü ortada bir tebliğde Franko ile kayıtaız ve 
hükQmet yoktu. HükQmeti teşkil et· 

Narallah ATAQ 

ı'--------
~nye havuzlarında 
'9aiz amele kalmadı 

tikleri iddia edenlerle reisicumhur 
arasında ihtili.f vardı. 

şartsız olarak mfizakerelerde bulun
mıyacağmı ve İspanya vatanı için 
namuslu bir sulh istediğini bildir. 
miştir. tcab ederse mukavemette 
sonuna kadar devam olunacaktır. 

Bundan böyle hiçbir mes'ul lider 
memleketten ayrılmıyacaktır. 

ValaMiya, 6 (A. A.) - Resmi 
bir tebliğde, blltun cumhuriyet b. 
panya.smda huzur ve nizamın tam 
olduğu bildirilmektedir. 

ltalya - Fransa ihtilafı 
( Baıtarafı 1 incidı) \ Bununla beraber salAhiyettar mah aonra cenuba hareket etmiftir. 0-

şan şayiaların tecrübe balonları ma· fellerde netice olarak Almanyanm radan Fasa geçecektir. 
hiyetinde olduğu iyi haber alan kararsızlığı karşısında ltalyanm ih Cezair umumi vallsi Lebeau. Pa. 
ınahfellerde söylenmektedir. tiyatsız bir harekette bulunmasına riae gitmek Uzere bugiln ~-

Bu ınahfellerde Jtalyanm noktai intizar edilemiyeceği ilAve olunmak· hareket etmiftlr. 
nazarım resmen nasıl bildireceğinin tadır. Bir ltalyan gazetesinin 
malQm olmadığı ilAve edilmektedir. 1 T f"l idc:liuı 
Yalnız Musolininin maksatlanru naı ız 1 osunun Roma, 6 (A. A.) - Birçok mtL 
açığa vurmak için İspanyol ihtill· manevruı him Fransız p.!Wyetlerinbı Tunus .. 
fmm sonunu beklediği tahmin edil· CebelUttank, 6 (A. A.) - tnın- ta seyahate çıkmaları ltalyada hu-
mektedir. Göringin Jtalyada bulun- terenin Akdeniz ve anavatan filo- susf bir alika uyandmDJ§tJr. 
ması bu hususta bir fikir teatisi i· lan, mfiıterek manevraların ikinci Lavoro faaciata gazetesi, Tunua 
çin münasip bir fırsat addedilmek· klsmma havlamak Uzere bu sabah makamlarmm birçok ltalya.n gaze-
tedir. Atlu denizine hareket etnıişlerdlr. tc ve kitablannı müsadere ettikte. 

Alman matbuatının iddiasına gö· rlnl, Fransanm İtalya ile olan zor. 
Fransız aenerallerinin 

re ltalya sadece Cibuti ve Süvenin • luklan arttırmak için hiçbir tırsa. 
idare ~illerinde ve Tunustaki Jtal- teftiıleri tı kaybetmtdiğini ve Tunuatald t-
yanlara mahsus nizamlarda bazı de· Tunus, 6 (A. A.) - Umuml vali talyanlarm bir nevi .temerküz~· 
ğişiklikler yapılmasını istiyecek, general Nogues Tunua'a gelmJf ve pı hayatı geçirmekte oldu~larmı 
fakat arazi talebinde bulunmıyacak askeri makamlarla temas ettikten yazıyor. 

tır. 

Bu hale nazaran Alman efkAn u
mumiycsinin Akdenizde Jtalya le
hinde bir değişiklik yapılması fikri· 
ne müzaheret etmeğe ve bu iddialar· 
dan çıkacak tehlikelere karşı durma· 
ğa hazırlanmadığının anlaşıldıfl 
iyi haber alan mahfellerde söylen· 
mektedir. 

Bununla beraber salMıiyettar 
mahfeller, Korsika halanda ltalya· 
run açtığı mücadelenin devam etti· 
ğini ve Jtalya bir harbi göze aldılı 
takdirde Fransadaki ltal)·anlann 
geri çağrılmasının bit manası ola· 
cağını beyan etmektedirler. Fransa· 
da yaşıyan İtalyanlardan 1.500 ü 
bu davete icabetle memleketlerine 
dönmüşlerdir. 

Belçika Parlamentosu 
feshedildi 

Brüksel, 6 (A.A.) - Kral, Pi
erlot ile görüıtükten sonra parll. 
mentonun feshi baklandaki karar-

Mebus seçimi 
Ankaradan gelen haberlere gö. 

re biltiln vilayetlerde intihabat 
faaliyeti artık son safhaya gir. 
mittir. Bu a~ 17 si ile 20 si a. 
raamda h"r tarafta ikinci dere
ce lntihapçılan aeçilmlı buluna.. 
caktll". 

Müntehlbi sanilerini martm 20 
nci gününün akşamı ili.n edebile. 
cek bir İatanbuldur. 

Burada rey sandıklan ayın 15 
inde çıkarılacak ve 6 gün içinde 
rey toplandıktan sonra açılacak. 
tır. 

Bu hesaba göre, Halk Partisi
nin mebus namzetlerini ilAn ede. 
ceği gün martın 22 si ile 26 sı a. 
rasmda bir gün olacaktır. 

tır. Mütekait generaller le devlet 
ş\lrası ve temyiz mahkemesi aza. 
larından pek çok müracaat vaki 
olduğu söylenmektedir. 
Halihazırdaki mebuslardan kim 

lerin yeni D&m7.et listesine alına
cağı henU.z kararlqtırılm11 de • 
fildir. Şu kadar var ki eski me. 
buslardan değişecek olanların 

yetmiş, seksen kişiyi bq)acağı 

tahmin edilmektedir. Kadın me. 
buslarm sayısı eksilmiyecektir. 

Vilayetlerde mebusluğa talip 
olanlar gUn geçtikçe artmakta • 
dır. Yalnız Konya ve Yozgat vL 
llyetlerinden parti merkezine vu. 
ku bulan mliracaatlann iki yüzll 
bulduğu rivayet ediliyor. 

~~. lstinye havuzlarında 
~t ~tiyaçtan fazla olduğu an· 
~ bır kısım ameleyi işten çı· 
~ r, . Fakat yapılan şikayetler 
~ ~~ bir amelenin işsiz kal· 
~biki ıçın münavebe usulünün 
~ ı. ... bkararlaşınıştrr. Buna göre 
hı_ -ıta bir kısım amele çalışa;:< \te d'V 

Netice olarak Miaja, demiştir ki: 
"- Başkaları bu kardeş kavga

sına devam etmek istiyorlardı. Fa· 
kat biz sulh istiyoruz ve bu harp
den sonra Jspanyolların refaha ka· 
vuşacaklannı ve zaferi elde edenler 
kim olursa olsun neticede vatana 
zarar getirecek olan mücadelelere 
sürükleruniyeceklerini ümit ediyo· 
ruz. lspanyollar, yaşasın İspanyol!,, 

-Fllistinde bir idam nameyi imza etmi§tir. Pieorlot ye
ni bir kabine teıkili teıebbilıleri-

karan nin tamamen akim kaldrimı krala 

Martın 25 i cumartesi, 26 11 pa
zara tesadüf etmekte ve mebus 
seçimler i de böyle bir tatil günil
ne bırakılmaktadır. Buna bakı. 
larak intihabm her yerde bu iki 
günden birinde yapılması ve nam 
zetlerin bu iki günden birinde 
ilin edilmesi beklenebilir. 

Milli Şef, bugüne kadar mebus 
intihabatı işlerine temas etme. 
miş olduğundan galip bir ihti
mal ile cumartesi glinU Ankara. 
ya vanr varmaz bütün faaliyet. 
lerin bu iş U2rinde temerküz e. 
deceği anlasılıyor. Yalnız ayın on 
sekizinde Bul~r baŞ\-ekili Kösel
vano! geleceği iı:in muhterem mL 
safirf mizin Ankarada b!ılmıduğu 
~er zarfında merkezde.ki lnti. 
hap faaliyetlerinin kısa bir fasıla 
geçirmesi tabildir. 

'il, 8 ıger kısmı istirahat edecek· 
ı.:~ ~ilde kazanç azalacaksa 

• ~bır amele işsiz kalmıyacak-

Cumhuriyet donanmuı kuman
danlığı mi1lt müdafaa nazın Casa
doya bir telgraf çekerek mumai
leyhin emrine amade bulunduğunu 
bildirmiııtlr. BütUn hava kuvvetleri 
de mlldafaa mecUslıı.ln emrine t!bl 

Kudüs, 7 (A.A.) - Geçen hafta bildirmiıtir. intihabat sonuna ka
Yafada tevkif edilen ve "Kızıl ölüm dar itleri ıimdiki kabine g6rece1'
çetesini~ reisi,, namile tanılan Ah· ı tir.Parlamento hükumet buhranı • 
met SilnJin, divanı harp tarafındar .nm 26 mcı gününde feshedilmiı-
idama mahkQm edilmiştir. tir, 

Ankara Cumhuriyet Ha.Ik Par. 
tisine mebus namr.etliğl için mU
racaat edenlerle doludur ve tehir 
cumhuriyet bayramlarında görll. 
len kalabalık bir manzara alml§. 
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Milli efin atalca- ve 
Silivri' de geçen saatleri 

Y ~g· sle.::y, c:a 

;, vaçaı çdarı 
yakalandı 

Belgrac:f, 'l (A. A.) - Pravda 

gazetea1, döviz kaçakçılığı yapan 
bir çeto efradmm tevkifi hakkında 
mufaşsal m:ılfimat V(Jrmekte ve 
~yıe yu:ıuıktamr: 

Gandinin açlı 

Halkı 

• 
grevı 

Mihrace aleyhi 
tahrik etti 

Bombay1 6 (A.A.) - Gan 
Rajkot mihracası kendiai 
dan yap:lan teklifleri kabul 
ciye kadar .. çlık grevi yapmd 
rırı biltUn memle-kette bily~ 
telaı ve endiıe uyandımuştıt· 
tün memlekette Rajkot hü~ 
alchin:le nUmayişlcr ve pro 
toplantılan yapılmııtır. Bo 
M:ıdraı, Bihar, Merkeı vilA 
ve birle§ik vil~yetler hUkCı 

ticaret odaları ve diğer tc§C 
ler Gandinin hayatım kurt 
için Rajkot mihracesinin fen• 
resine nihayet verilmesini 
validen telgrafla rica etmi~l 
Mihracenin azlodilece~i uıııi4 
lunmaktadır. 

Çift çiler, Cumhurreisine ziraat aletlerinin noksanllğmı 
va krediye ihfiyaçlannı arzettiler 

"Ecnebf memleketlerine 40 mll .. 
yon dinar kmnetinde dö\is ve tah. 
YllAt kar,mnak lstlyen Belgradlı 1!! 
ıarrat ile beynelmilel blr banger 
Bellf1'1Ld •ahıtuı tarafından tevkif 
edllml§lerdir. Bu cetenfn rei•!l ıran 
tebaasmdan Emlle Tatpnıt lsmlnde 
biridir. Bu adam kar~eal ile birlik· 
te Parlsle bUyilk bir ban1'a i§let· 
m~ktedlr. 

Mlllt Sef Te reflkatıın dlln ôiUcdcn 
on • ...a.ıt ı de otomobllle Ç:ıt:ıJca Is· 

.t~il tine yola çıktılıır.Derobcrle· 
rinde D:ıbiliye Ycklll ı-·:ılk Oıtrak, 
nll nscticumhur U. kiıllbl Kem:ıl Gede 
Jcç. )'averJerl Şilkrll, Cc\·dct, G:ıhlt, 

hususi kalem müdürU Süreyya, lstnn· 
bul \'oU Te Belediye Reisi l.iitrl Kır
clnr, lstıınbuJ Komutanı Gcner:ıl Ha· 
liı Bıyıktay, Muhnhzgüc(l Komutanı 
!sm:ıil Hakkı, Emniyet J)irektörü 
S:ıdri Ak:ı, milslakll l:ıbur komutanı 
Cemal ve diner xot1ar buiunu~ordu. 

Saat ikiyi bulduğu ıııralnrd:ı Sillv· 
rin giden yolun Cntnlcay:ı ayrılan 
kö~csine Yarılmıştı.Buruda "Sinan· 
köyO,, ahalisi yoll:ır:ı dokülmüşlerdi. 

1\11111 Set İsmet ln~nU lmr:ıda oto
mol illerini durdurarak, h:ılkın ııe· 
l!ım~rına mukabele etmişler Ye kcn· 
•! eJ ine iJUCıtta bulunmuşlardır 
IJundıın sonra muhtelif noktnlard'1 
:\er yer tesadüf edilen halk knlııbalı
ih mubterenı Şefin aynı surette Uti· 
fatına nuuhır olmuştur. 

"Bana hakiki bir Çatalcalı 
bulun,, 

lnönil Çatalcaya vardılı zaman sa
,< iki buç-uk ımlarındo)•dı. K:ıza yo
lunun ağzını lıkıır derecede dolduran 
hal ın sevincine pnyıın yoklu. Her 
hirl meserretini bir türlll illin edl· 
yor, alkış ·.-e "Yaşal" ııesleri aCakı 
tutuyordu. 

mu Şef bu mesut balkın ar:ısın
dan geecrken kaymakama şö)le bu· 
yurdu: 

- füıklkt bir Çat:ılcah bulun b:ınn. 
Kendisi, babası, deuesi Çatalcalı ol. 
~un. 

Ve şimdi maiyetine iltihak elmiş 
olan fırka vemevki komutanl:ırı Ge
neral ·Vehbi, General Zeki de ber:ıbe· 
rinde t>lduğu halde komutanlık bina
sını teşrir etli, A& ıonra General Sa· 
illi de Corlud:ın gelerek ayni dairede 
Mılll Şde saygılarını sundu. 

Bi:- köylü "zıraat aletleri
miz: noksan l ,, diyor 
Komutanlık binasının geniş salo-

nund:ı mulılercm Şef lsmet 
tnönil burad:ı ilk oJ:ır:ık Cnt:ılca 
nın .. Bolıa Nakk:ı(' lö) ilndcn lsmnil 
Hatay adında bir genci kabuı etti. 

Önünde talsilatlı bir Çatalca harı. 
lası.- Not de!terled.- .Reisicumhur 
50rll)Or: 

- Ne iş surüyorsun o~lum? 
- Çiftçilik ediyorum. 
- Kaç dönllm arazin 'ar. 
- Yüz dönllm kadar. 
- Kaç >&Jındasıo'I 
- 2!> yaşındayım. 
- Askerliğıni nenle yaptın? 
..- lstnnbulda. 
- Ne kndar e' vel! 
-üc sene oldu. Bedelli piyadeyim 
- Arazini su basar mı'I 
- Basmaz. Su b:ısan yerle.r çayır· 

lardır. 

- Nekı' ekiyorsun? 
- Buldıy. bakla. arpa, nobut, bos-

tan-. 
- Kö)ilnüz ne kadardır? 
- Yilz elli h:ınıı \'Or. 636 nilfusu· 

muz ... 
- l'ıılektebınb 'Tar mıt 
- Var. Den de orııda okudum. 
- Yolda gelirken bu civar arazi· 

sini lena i5lennıiş, lena ekilmiş gör
düm. Sizinki de ö~Je mi? 

- llizioı kô~ün ch-armd:ıki nrnz.i 
kun·etlldir, p:ışnm. 

- Baoa bir şey aö)Jemek ister mi· 
ain? 

- Ent paıam. Zlrut liletlerlmiı 
Doksan dır. 

- Ne illeller:i7 
- .Pulluklarımız ) ok .. Bırkoç tııne 

varsa dıı konukomşu kull, nıyor. Son
ra lırıııılta lhlil acımız nr. 

- Nlç1n :ılamayorsuouz? Bul:ımı
:ror ~sunuz? \'oksa parasızlıktan 
mı? 

- Parasızlı'ktnu. 
- PeUIA, bedava mı 1stiyorsnrıuz1 

Jtredi mi tstl)•orsunuz? Ne gibi bir 
kolaylık btiyorsunud Onu sö>1e. 

- Bedan istemlyonu pıı~m. Bir 
kolaylık isU1onı1. Mesela banka vasa· 
tasiylı bir kolaylık. 

- Tqebbils ettiniz mi? 
- Bir defa bankod:ın para istedik. 

'\"ermec»ler. Ba,Tektlete yazdık. Mah
zar yoksa •erib!n, dediler. Sonradan 
müşkillit hasıl oldu. Pann a~a· 
dik. 

- fstcdiSlniz draal Aletleri ~o~ 
IDU p:ıhalı'I 

- Evet, 5 lira kadar. 

".istediklerinizi not defte
rime yaz bakalım l ,, 

- Şimdi aen kendi elinle 411 not 
defterime )nz l.ı;ıkalım, Yaı:mak bıli· 
yorsun değil mi? .. Yeni harflerle na
sıl yazıyorsun 7 

- Esklho.rOerle oldu~ kadar ko· 
l:iylılda, Paşam. 

- Peki, yıız i))le ise. Ne isliyor-
sım 7 

- Bir çift için pulluk. 
- Katı liradır. 
- Ilur:ıda bir ust:ı nr; on iki lira· 

ya yapıyor. Bir dığer usla aekiz lira· 
ya • .Fabrika malı on )cdl Jir:ı)a. 

- Fabrikanın neden o kodıı.r pa 
!talı? 

- Demiri sert. 
- Başka ne isli) orsun. Onu da ynı. 
-Yazayım Paş:ım. Demir lırmık. 
- Bu kaç Jiradır'I 
- Takriben on beş lira kadar. 
- Başka neye lhUyacıoıı var. 
- Yazın tıım iki ny eski usul hor.J 

mon dövll)oruz. Hannan makinemiz 
ols:ı. bu zamanı asgari bir hadde in
dırerek istifade edccc#iz. lliışka iş
ler sörecejiiı. 

- Sen barm:ın makinesini çalışır
ken öÖrdüo mü? Herkes buğdayı nn
sıl ayırıyor. Her h:ırman için anı nıı 
çalışıyor? 

- Değirmen F:ilil çalışıyor. Herkes 
sırası gelince kendi demetini atı)or. 
Köy köy geziyor. Ye .l.m hiımcüae 
karşılık mu:ıyyea bir yüzde alı) or. 

- Yü:ı:de ne alıyor? 
- Yüz kilo hullda)ıa 17 kilosunu 

makine hakkı ol:ırıık olıyor. 
- Diz h:ır:man m:ıkinesini sizin kö

ye ı~oderlrsek masrafını verir misi· 
nıd 

- Verir.iz Paşam. llasrafıoı mem· 
nuniyeUe ,·erlriı. Tüccarl:ı pahalı llC· 
liyor. 

- Siz, pah:ılı ge1di~i için kutlan· 
n1ı;>orsunuz u)le mi? 

- Evet. Yüzde on l edi makine h:ıJ,. 
kı, 3 iizde on iki tlcğıı men hakkı, \'er. 
dikten \'e l üzde )Jcş de tohum pnyı 
1131rdıktao sonra cllıuizıJc pek ;ız IJır 
şey kalı) or. 

- Honu:ın mokincniz olursa zıı· 

mandan falı fııde cdcccksinız ö~ le nı1? 
lslediginiz fıletkr it"ın kredinin na
s1l olması slzın ı,ıniz:e gelır'l 

- Jki senede ödemek şaı Iİ) le ... 
- 'Mesela otuz lirD alsanız, iki sc· 

nede öueye 1.ıllir nılsinizZ 
- Ödcrlz Paşnm. Bu surcUc hepi· 

miz illet almış olur ~ c biribirıınizden 
istemeyiz:. Şimdi im fılellerı biribirı
miz.den Arl):el alıp kullanıyoruz. 

- Kredi <lort bq 6elle üzerinden 
olursa l>iıtal.ıl dalın kolay üdersini:ı. 

- ElbeUe Pqın:ı. Sağ olun. 

Bir köylü yol ihtiy~cından 
bahsediyor 

!Reisicuınlıur Luııclan sonra Subaşı 
köyünden ıclll n1tı :raşında Siile~ man. 
la konuşlu. Dinç Te levent bir tifitl 
obn Sülc)m3n ÇataJc:ının U:ılknn har 
;.ılnde:ı evvelki ,·ııziyeti nl de balarla. 
>ordu. llalkan harbinde Edirnede. 
Şukrü P:liailın m:ıi)etinde bulundu
ğunu söyledi. Reisicumhur sordu: 

- Balkan harbinde !burnlan banıp 
olmuştu. ÇatalC11nın bugunkl hali il 
Balktıo harbindeıı ene.iki halini na
sıl bulU)'OrlUI\? 

- Şimdi dah:ı mamurdur Paşam.. 
- Car§ıl ı o kadar iyi görmedim. 
- Ornsı ela eskisine nisbeUe daha 

i)•idir Paşnrn. Hatırladıtıma göre es 
L:lden çarşıda binalar daha aıktı. bl· 
rilıirl üzerine bJnmlıtL Simdi daho 
seniş re rerahlır. 

- Zinı:ıti ne)'le yaparsınız? Atl:ı 
mı. <iküzle mi? 

- Atla da, okilıfe de ;yapanı. 
- Jyi ... Demek ki Çatalcada at zl-

nıU railbette .•• Beodea u !stersia'I 
- Kış oldu ma mubuarada7aa P.r 

1&1m. Benim köyümle beraber üç dört 
kö.> lln boJ1ı olduiu bir )'ol vardır ki 
Edmıe.lulpıd:ıı:ı de>J}ru bize kad!lJ' uz:ı
nan ve biıce g:ıyet mfihlm ol:ıo blı 

hattır. Bu yol, l:ı~url:trda kap::ını 
yor. Bfiyük asfalt yola bakılırken bu
ı-au lluna1 edllnlf,ılr. BJr an C\-vel 
nolen ithal edilerek bu yolun >•:.nl
m:ısanı yalvıırırım. Başka bir dHe· 

linı )'oktur. SalUıAmm dilerim ... 
Yalnıı luyınetll huzurunuzdıın aynJ. 
mııdım cnel JUnu da iiiöylemck ffle· 
rlm ki, sizin köylerimize kadar aeı. 
menlı lıu milletin tarHılne :ıllın lçp. 
lemle yaz:ılmah. SaA olunuz; ''ar olu· 
nuz. 

Bir muhacırııı dilekleri 
Du sır:ıd:ı Ç:ıtalc:ının "ÇHUik kö

yll" nden bir rnuhııcırın Jlclsieumhu
ra bazı mnruınlı oldu{iu bildirildi. 
.Cilyilk Scf: 

- Gelsin konu~:ılıın; dhc emir bu. 
:ruruulnr. 

Uzun boylıı, geni, omuzlu, p:ılıı hı· 
yıklı, dine Lır ko.> lü içeriye glrıti. 
Rc\'cr:ıns y:ıptı. Hcisicumhur, kendi· 
sini karşısına oturııu ... o sorJu: 

- Adın no senin? 
- Süleyru:ın Ozcn. Drnnı:ıdon mu-

h;ıcır se1dim. iki ) üı on dlirl aile bir 
:ırada Çlfllik kö~ üne ycrle~nıi,ıik. 
Pakat k6> ümüzOn ıırnziıi P • Geçimi· 
mlz iıe gıı)•et milşkül. Ben l:endl neC
slme sekiz nüfus ınhibiyim. On beş 
dönilm tır:ızlnı vıır. Zorıoruna geçini· 
\'Orum. GcldllUnıiz z.ım:ınd:ınberi nfl· 
fusunuz ha)'li ıırıtı. J"akat ıırazimlzi 
artırmadılar. 

- Size nertlen arazi ,·crelillirler7 
- \'ermenin lınkiıııı }Ok Pıışanı. 

Muhitimiz doğlıkltr. 
- O halde bıışka lıir köye gider 

misin? 
- Huzıynn Paşam. Giderim. Gide

riz ..• mr de şunu arzelmek isthoruııı. 
Civ:ırımızd:ıkl orm:ınl:ırdan bize te
min edılen körııur klfa~et t!lnıi)or. 

Senede lıfıtün !,üy l~ln dört hin kan
tara ınus:ı:ıde edi)orfar. Jfolbuki on 
bin kantar \'crml!lidir. Kömürcüliık 
yapıp ıeçloınck lsli)·vruz. Halk tıa· 
yct fakir. 

Orman memunınun izahatı 
hmet İnönü lıu sır.ıda Çotıılcnnın 

orman memurunu )anına çağırdı.\'<' 
bu orman "aı:l:reti hııkkınd:ı ondan i 
uhat oldı. 
Omıan memuru, altı gencdir Catııl 

cada bııhınduRunu \•e ,·azb eli garet 
hi bllıl'ğini söyledikten ıonro, çırı. 
lik t.ö:yhi Sıılc)mnn Ozenin sözleri 
cloğru olduı!ıınu. fak:ıt orman Mss~
"inin şimdiki halde artırqıağ:ı imkiiıı 
bulunm:ıdı~ını :ınlnltı. 

- A}'lll oralnndan diğer üc köy da· 
ha istifade edi)or, rlrıli. Eğer onlar 
aradan çıknrılırso, Çirtlik kiiyü 1:1-
.> ıki) le islifııdc edebilir. r:ık:ıl o %11· 

m:ın di~er kô;)ler ormansız blncak~ 
hr. 

l\lillt Şef bunun üıerine, kö> lü.> e 
dönerek; 

- Hu nıesclcyi tetkik eıtirece;!iiın, 
,·:ındıodc bulundu. Fnzla ormnn )Ok· 

s:ı, siıe fazla :ırn7.l bulduracağım. 

Sonr:ı Dııhiliye Vekili Fnik Özlr.ıı'Ka 
tencclih ederek şöyle buyurdu: 

- Bunları orın:ın1a mı s:eçindire· 
cel!iz ,nrad ile ıni ... Her halele bir ça· 
resini bulnı:ık l!izım. 

D:ıh!liye \'ekili direk1ifi te.hellüil 
ederek ehcıııml)·etle not aldı. 

- Kö1lfintın THl)'etf nuıl? N~ye 
ihtiyaç}Qrı Yar? 

- Her Ş<:) den eVYcl Jtrcdlye rnuh· 
taçtır. \'aktile Şlllvri kaza ırıerkezl 
iken, burııdıı 7.lroııt lııınk:ı,ı vardı. Bi· 
Uhare Silivri nahiye oldu. ve ziraat 
bınknsının şuhıısl <Alakaya nakletti. 
Daha rıonra bir iki 5eno var ~i Si· 
lil'rl tekrıır lrnıa olılu. Fıı1'at ziraat 
bankası şul;esl n:ıkledilmcdl. MeseJiı 
~imdi yirmi Jlra borç nlmnk fçJn Ca· 
talca)a Jrndıır ııitmek lbımseliyor. 

- Da~ka lstcAlnlıT 

- Kazomızın nüfu5U tok. Adorıı ba· 
şına çok az :-razi hıolıet edl)or. Ge· 
fen rnuhacırlor da zürr11 olılu~und:m 
ihtiyaç Sitlikçe artl)'Or. 

- Eırarta boş arazi yol( muT 
- Yor efendim. Etrafla birçok clft. 

ilkler ·ur. 
.... Bunlar i,lelilnılror mu? 
- D:ıııları i 5lclilmi> or. n"..f ~ene• 

dir fçcrjsln• ldıpş_eniıı slrınçdijl 

~i(tliklcr -yar. 

Başlıca ihtiyaçlar: harman 
makiııesi, Traktör ... 

Hüseyinln ardındın Kücfikln1ıclı 
köyünden Ethern Kllıç kabul olundu. 
llilll Şef kendiıinc ıordu: 

- Toprağın var mı? 
- Çok nz vıır Paşam. Buraya hlc· 

ret ettiA!mlz zaman 70 dönüm arazi 
''erilml~. o ramandanbcrl bu arazi 
dörde tıık~lm olundu. Kulan kı.&ırn 1.ıl· 
ıe kifQ)·et elnıi)'or. 

- U:ı~ka ne~e ihtl3acınız nr? 
.- Köyuıniiıün bJr harmnn mııki· 

ocsh le lıir traktöre ihtly:ıc:-s 'nr. Ha
riçten selen makineler ) Ozde on fit; 
tılıl or. 

- H:ırmnn mııldnesl gt;rdün mü! 
- Gördüm. Bizim köye de geldi. 
- für harman makinc,ğ koç kli>"<' 

:,ifoyet eder'Z 
- Cc k<\lC yeter. Köyümüziin Oç 

,,in lı~ .>üz döniiru arazisi vnr. 
- Gelen mıı';neden herkes lıilif:ıı. 

de elli ml'! 
- Yalnız fazla mahsulü olan. 

!ar istifade etti. Fnkirlcr iıstifa· 
de edemiyorlar. Çünkü yüzde on 
üç makine hakkı ağır geliyor. 

Reisicumhur bu izahatı ald1k. 
tan sonra arazisi pek az olan ve. 
ya hiç olınıyan köylülerle konu§. 
nuı.k arzusunu gösterdi: Si!imlj 
Ali oğlu Ahmet geldi. 

- Senin hiç toprağın yok mu? 
- Yalnız dört dönilm var. 
- Nasıl geçiniyorsun? 
- Ge;;en seneye kadar evka.f a 

alt olan dört yüz dönüm yeri bir 
kaç kişi birlefp kiıa ile tutuy.ct", 

ekiyorduk. Fakat evkaf geçense· 
ne bu topraklan peşin para ile 
sattı. Biz tabit alamadık. Top • 
mkları esasen dörder beşer bin 
dönüm arazisi olan eşraftan Uç 
kişi aldr. 

-Kim bu ıdamlar! 

ta!a Z-eld. 
- Sizin vaziyette kaç kişi var? 
- Yetmiş seksen hane var. 
- &,ka ne derdin var? 
- Var paşam. Pek az kalan 

ta.rlaln.rımızds her sene koyun .. 
t:ınn istilasrnıı manıı bulunuyor. 
Ekinlerimizi mahvediyorl~r. 

- ŞikAyet etmeid!ni.z mi. 
- Ettik pa§am ... ı, mahkeme· 

ye verildi. 

Silivri kayına.kamı P'erit Vak. 
kas, Ali oğlu Alımedin lr.abatmı 
teyjt etti, Dahiliye Vekili Faik 
öztra.Jc bu vaılyete sebep ola· 
rak Gamlann iyi tevzi edilme .. 
mi3 olduğu.ou ileri aürdU. Bl'yUk 
Şef bu meseleyi de tetkik ettire· 
ceğinj vait buyurarak hiç ta.rl8$ı 
oJrnıynn Mchmedi kabul etti. 

Çiftçiyim fakat taprağım 
yok! 

Kalküta~ karıııkhldır 

Londra, 6 (A.A.) - KJ 
dan bildiriliyor: 

Şehirden uzak <ılmıyan as 
ut bölgesinde mUhlm kırıt 

lar vukubulmuı ve polis ııı 

hale etmiştir. 150 ki~i a.;ı çok 

bir surette ~ralıınmııtır. 170 
tevkif edilmitrti. 

Uç silahşörler 
Kitabı 

hazar Dandı 
.Okuyucularımız 

matbaamıza uğrayıp 
alabilirler Mehmet §Öy1a dert yandı: 

- Çi!t)i olduğum halde bir ka. , .--._.,..,_,_._.,.._,. 
rıg toprağım yok pa§a.m. Çocuk • 
tanm bUyUdU. Askerden döndü· 
l~r . ..Ayrı ev bark kurmak ;fatlyor. 
ıar. ''Baba bize toprak ver,, of. 
yarlar. Veremiyorum. 

- Nasıl geçiniYQnun? 
- Biraz hayvanım var, kira ile 

tuttuğum çayırlarda besUyor; yo 
ğu.rtçuluk yapıyorum. 

Muhterem Şef bUttln hasbihal· 
leri esnasında notlar almıştılar. 
Saat altıyı seyrek geçiyordu. Be. 
lediye dairesinin önllnll ve yolla. 
n yığın yığın dolduran halkın Be· 

vjnç nidaları ve ortalığı ~mlatan 
alkı§lar arasında otomobillerine 
binerek sillvrl iskelesine geldiler. 
Ve Silivri sahilleri açığına gelip 
1emirlemiş olan Savarona yatına 

se~eı ek denJı tarikiyle D~ 
'boh~ ııarayma. avdet buy_fJ~ 

Ie.r. _ .. 
Şefin gazetecilere bDJF 
iltifatı 1 
Muhterem Şef, bu ıseyaıı.d M 

nasında kendilerine refakat ~ 
biitün memleket okuyuculııJ'I 
sabma luymetll intibalar ti 
etmiş olan gazeteclleri de Si 
rona yatma kabul etmek !il 
da bulunmu~lardır. -"' 

Ak§am yemeğini Rcisk~"' 
run ratında. yiycıı ga.zıe~ 
Muhterem Milli Şefin aJ-ncl 
sek iltifatlarma mazhar c'irtı' 
tardır . 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞA 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi firça1ayırm. 

- Ahmet Kemal, Tevfik, Mtm. 
Se\gili ser buoLlıın sonr:ı halkın 

sonsuz nJl,ışları 11rasındn otomobille- • 
rioe hin erek ıııni) eti) le birhkte Si-

_,•111ım~nırnawii' 
livri kazasına doi1rı1 yollılndıl:ır. 1 8 

1 
YAŞASJN AŞK 

Silivrililerin aerinci 
Silini kasasının hududuna ~nrdıAı 

1 sırada, ı11e:nc akın akın balkın eo~kun 1 
lkıJlariyle ka~ılandı. Otomobilin· 

den lnip kendisini korşılıyanfııra iJ. 
lifat elti ve bir mtlddet aonra Sılirri 
kazasına dnhn oldukları uman tek· 
rar otomobillerinden inerek rerikalıı· 
rı ve m:ıiyeli crkAnı Ue birHkte 
kazanın temiz asfalt lOlund:ı h:ılkın, 
dizi dizi mekteplllerin ı,liyakına 
.v&bek il111atlıırla mukabele e· 
derek bir müddet yaya olarak yürildü 
Sonra lıel~liJ'C dıılreainde Silivri Jı:ıJ. 
kı namanıı Silivri balkının nı.ü.ua.euil
Jerinl .kabule ba~lallı. 

'~5 

Mart 

TOrkc:e sözl~M~ra_f>c:a sar~' 
ABDÜLVEHAP - LEYLA MURAT 

Heqerden evvel kredi 
ilk önu Silivrililer namına Hüse

yjn adıada orta yaşlı bir çlfttlri ka· 
bul buyurarak sorı1n: 

- Bu seneki malKnliln '\'azlyetf 118· 

sıl' 

- HavolM" ıtu.Jlhntf'da (Ok ~rt r>o 
.-m. ltıt 1eQfl. Doa teblıkesl :kalma
dı. YegAııe endişemiz lıaval:ırııı kurak 
cltmesı jJıllmalldir. 

Sinema arında birden - Biletlerin evvvelden tedariki rica o~ 
~ .... -~ 
----YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN ___ ..,. 

S C M E R sinemasında 
LILiAN 
KiRiK 

HA~~VVY'ln 

ZAMBAK 
GÖ&lel' kam3§tmcı dekor, büyilk mir.an1e11 fevkallde Jüka sa.lmelsr; il.W güzellilder ~ 
da gegeıı. büyük, müuair, acıklı qk ve ihtiras romanL 1:-bu bilyilk eeerde döıt bilyUk ~Ji 
gnıpu ile töhretl cihan tutan TlBET revilsil lle senfonik bUyi1k orkeetranm terennilm e~ 
en nadide Viyana Vaıaı.ri ve b·lletleri BILETLEBINBVVELDE, TED.AR/Kl RIOA OL9fll'1~~1 

t 
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HAB 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

Numara: 59 Kasımpaıa Zehra Coşkun • 

Numara- 60 Feriköy (Kilo - Kilo). 

Okuyucularımıza dnğrtacağİmrz mükafatlann kıymeti 800 lirayı 
a~kmdır. 

160 Ura kıymcttnıle bir radyo, kristal bllfe takmılan, klymctıı ccb 
\'e kol &:ıatlcri, mu~ambatar, clblsellkler, l tenilen eşyııyı alııbll
lbck salilhlyctlnl \'eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart-
lar muhtelif ev esyaaı ,.e •al.re. 

. 
Müsabaka kuponu 

HABER 
Müsabakamıza ış-

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla· 

ymız 

No: 60 - 53 
11.1.939 - 14.S.939 

Sultanhamamı yangını 

Sigorta şirketler· 
tedi ata başladılar 
S;utanh . ~ amam yangını tahkıkatı 1 Alyans 350.150 
~ ltiz bitmemiş ve yangının ne Baluaz 339.200 
ta tle çıktığı da anla§ılamamıştır. Danüb 39.900 

Cat'ddeiumumt mua\inlerinden Ne- Nord§tern 60.000 
~~alakadarları sorguya çekmekte Fonsirer "12.000 
~·~ etmektedir. Yangın sahasın· Helveçya 233.000 
htn keşif yapacak olan heyet, ateşin lttihadi Miili 230.000 
dlJı; ttı tamamen sönmemiş olmasile Ünyon 145.900 
llııi'arlann her an yıkılmak tehlike- Magdeburger sigorta şirketi 51.500 
tına töstermesi yüzilnden çahşmala- Manhaym 629.500 

baslayamamaktadır. Nord Döyçe l 14.500 
t?ı~~ binaların bilhassa demir Şark · 80.000 
~ hala kızgınlığını kaybetme- Riünione Adriyatika 8.000 
:ııı~· Bu yüzden ara§tırmalar ya- Silis 103.000 
~sına da imkfuı görülememek- Briti.s Ok 100.000 
% · Ata Refik, hanının etrafına 
~ta Perde çekilmiş ve buralara hal Ceman 4.378.050 
~ l'ana~sı menedilmiştir. Tah- Türk lirası ile alakadar bulun-
ijflı t tamamıandıktan sonra han maktadırlar. Bundan maada bir çok 
ıq ~~~n yıkılacaktır.Zarar ve ziyan sigortasız zararlar da mevcuttur. 
~;=n~ kati surette tesbit edile- Yangının bu günkü arzcttiği vazi· 
~ 1~tir. Yalnız yanan bina ve mal yetine nazaran hakiki zarar ve zi
~ dan sigortalı olanlannm zarar yan miktarının tayin ve tesbitine 
!it lan kati olarak tesbit edilmiş- maÇdi imkfuı olmamakla beraber 
~u hususta Milli Reassürans şimdiye kadar tetkik edebileceği
ll:a nıüdürlilğünUn verdiği malQ- miz hasar vaziyetine göre sigorta ~ir 

t §Udur: ketlerince temin edilmiş bulunan ve 

~:•_Son yangın hadisesi dolayısi- ~arda zikrecli:en ~igorta poliçcl: 
~İ1Zetelerde gerek bu yangından nnın natı~ oldugu rıskol.a:ın eksen
Ilı· ddüs eden zarar ve gerekse u- sının (~gortacılık tabırınce) ta~ 
~ sigorta mesaili hakkında bazı hasara ugramı:ı olduklarını tahmın 
t ' S fikir ve yazılara tesadüf edi- etmekteyiz. 
0tuı. ı 2 - Yukarda zikredilen sigorta 

~~ ınernıckette amme müessesesi muk~vele~.ameleri~den. yalnız ~ç 
tıı llıe eelıni~ olan sigorta şirketleri tan.esı (mutehavvıl polıçe) esası u
l~~latı daimt kontrol altında bu zennden ~~pılr:ııştır ve yekO~u d~ 
lab~~drr. Bu mürakabenin ifası ~50.000 Turk lırası?ı:. ~şb~ .uç.!'° 
~lt hır keyfiyet oldul:'ll gibi bu- lıçe bankaların emtıaı tıcan} e uzc-

. lanziın eden kanuni hüküm ve rine yaptlklan avanslar dolayısile 
't , tnanıeıer ve şirketlerin mer- alacaklı sıfatile akdettikleri sigorta-

0•dulcları vekaletçe tesbit edilen lara ait olup tiftik ve manifatura 

• n1": ınevcut bulunmaktadır. E· eşyasına inhisar etmektedir. MalQrn 
ltt <! sıgorta yapma zihniyeti mef- olduğu üzere mütehavvil poliça si
ite/~ecek derecede az olan mem- gorta şirketlerinin sigortalıya karşı 
'"n ~e bu mevzu üzerinde mes- olan emniyet ve itimadına istinat 
llsn .. 1~erini bilmeden velevki ve kati sigorta miktarları ve bu mik 
fa]c u JUyetle de olsa yapılacak en tarların primleri bizzat sigortalının, 
·% ~ış neşriyatın memleketi- b~anat ve ifadesine göre taayyün 
i>lt\ı 1ktisadi ve içtimai bünyesine eder. Diğer her nevi sigorta akitlc
(tqıllacağı endişcsile aşağıdaki rinde de sigortalının beyanatı esaı; 
l arın tavzihini zaruri gördük: ise de mütehavvil poliçede bu esas a; Müessesemiz kayıtlarına na- daha geniş sahai tatbik bulmakta-

SOn Yangıda; dır. Yukarda mevzubahs eylediği-

ve Münih 

• L.T. miz mütehavvil poliçenin şubat ayı 
l.330.000 sonu mevcudatı müessesemizdeki 

.... 123.500 kayıtlara nazaran 366.100 Türk li-
67.000 rasına baliğ olmaktadır. 
69.000 3 - Haddi zatında tamamen tek-

170.500 nik bir hesap meselesi olan yangın 
91.400. tarifesi senelerdenberi lktisat vek{\-

n illere ç·ue kre or 
Lord Kiçner'in 
hayatına dair 

film 
Birçok tarihi simaları 

perdede göreceğiz 

Amerikanın da iştirakile Japonya 
ikt' saden tazyik edilecek iÇERDi:.': 

• Belediye muhasebesi yeni sene 
bütçesine ait hazırlıkları bitirmiş· 
tir. Bütçe valinin tetkikinden geçtik· 
ten sonra encümene sevkolunacak· 
tır. 

Umumi harpteki lngiliz bahriye 
kumandanı Lord Kiçnerin hayatı 
hakkında bir film hazırlanmakta ol
duğunu yazmı~tık. 

Londra, 6 (A.A.) - Londranın 

alakadar mahfellerinden öğrenil -
'eliğine göre, İngiltere hükOmeti 
Çine üç milyon İngiliz liralık kre 
di açmağa karar vermi§tir. Hükıl· 
met bundan evvel 550 bin sterlin. 
lik bir kredi aç~ğı düşünmekte 
olduğu ·için, şimdi verilen karar 
Londranın Çine daha büyük yar -

şington hükumetlerinin Japonya. 
yx bazı ek~omik tazyikler alt:nda 
bulundurmayı istihıdaf eden çare
leri tetkik ettikleri haber veril
::nel:tedir. 

lki tarafın zayıatı 
Çunking, 6 (A.A.) - Çin ajan

sı bildiriyor: 

• Halk sandığı hissedarları ayın 
yirmisinde. bir toplantı yapacaklar 
ve hesapları gözden geçirerek bir 
mi.irakabe heyeti seçeceklerdir. 

• Tasfiye halinde bulunan şark 
demiryollan anonim şirketi dün se· 
nelik toplantısını yapmış \ 'e rapor
lar okunarak bil!lnço tascHk edil· 
miştir. 

Yakında çevrilmeye başlanacak 

olan bu filmde birçok tarihi simalar 
görülecektir. Bunlar arasında kral 
yedinci füivard, Rus çarı Nikola, 
KJemansu ve Loydcorç vardır. Sim· 
di filmi hazırlayanlar bu tarihi si
malan temsil edecek olan artistleci 
aramakla meşguldürler. 

dım arzusunu gösterir mahiyette 
tel5.kki edilmektedir. Aynı mah ~ 
fellcre göre, bu kredi Birmanyayı 
Çangtuya bağlıyan demiryclu kıs· 
m.nın inşasına tahsis edilecektir. 

Çin mahfillerinde bu demiryolu
na, Japonyanın Çinin hariçle olan 
deniz münasebetlerini felce uğrat 
mak için pek ziyade çalıştığı şu sı
rada fevkalade bir ehemmiyet at. 
!edilmektedir. 

Gazetecileri kabul eden general 
Çen - Çeng şu beyanatta bulun
muştur: 

"Çin milletinin nihai zafere olan 
itimadı, harb uzadığı nisbette da
ha ziyade artmaktadır. Çinin harp 
kuıdreti mütemideyn artnuş ve 
muhasematın başlangıcında üç 
Çinliye karşı bir Japon olan zayiat 
nisbeti bugün iki Japona karşı 

bir Çin~i olmuştur. Hatta bu nis. 
bet bazı bölgelerde daha büyük 
bir şekil almaktadr:· . ., 

• Sinirı hekimleri a}'lık toplantısı
nı önümüzdeki cuma günü saat 13 
de Istanbul Etibba odasında akte
decexlerdir. Mevzu: Erken buna· 
mada lnsulin \'e Cardiazol tedavı1e· 
ridir. Toplantı bütün hekimlere a• 
çıktır. 

Bilhassa Loydcorç rolünü kimin 
oynıyacağı mühim bir mesele teşkil 
etmektedir. Eski lngiliz başvekili 

bu filmde ilk defa olarak temsil edil 
miş olacaktır. Bundan evvel Lon -
drada, sırf krala ve hükOmet erka
nına mahsus olmak üzere, temsil e
dilen bir piyeste Loydcorç rolünü 
Frederik Corc Loyd isminde bir ak 
tör yapmıştı. Emil Ludvigin "Ver· 
say,, ismindeki bu piyesinin halka 
tem'3il edilmesine hükOmet müsaade 
etmemişti. 

Bu sefer filmde Loydcorcu ayni 
aktörün temsil etmesi dil~ünülüyor. 
Fakat sinemada tecrübesi olmadığı 
için rolü başaramıyacağından kor
kuluyor. .Filmdeki kahramanları 

temsil edecek artistleri seçmek üzere 
Holivuda giClen Ingiliz rejisörü da· 
ha münasip birisini bulamazsa rol 
gene ayni artiste verilecektir. 
• Londrada çevrilecek olan filmdeki 
rollerin Holivuddaki lngiliz artistle· 
rine yerilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu İngiliz sinemacılarının Ameri
kadaki Ingiliz artistlerini memleke· 
te çekmek hususunda gösterdikleri 
gayretin yeni bir tezahürü sayılı

yor. Buna mani olmak için Ameri· 
kan stüdyolan lngiliz artistlerile 
zengin ~aitli yeni mukaveleler 
yapmaya karar vermi~lerdir. 

Film Lord Kiı;nerin hayatını, bil
hassa harp esnasındaki son seneleri· 
ni gösterece!{tir. Fakat, Lordun ha
yatında hiçbir kadın macerası olma 
dığı için filmde başrolü alacak ka
dın yoktur. 

!eti tarafından bu hesaba ait rakam· 
!ar inceden inceye tetkik edilmek 
suretiyle muayyen müddetler için 
tesbit edilmektedir. Bugün meriyet
te olan yangın tarifesinin müddeti 
ise bu ayın son günü olan 31 mart 
1939 tarihinde nihayete ermektedir. 
Müddeti bitmek üzere bulunan bir 
tarife hakkında İktisat vek5.letinin 
tetkikat yapmasından ve yaptırma· 
sından daha tabii hiçbir şey olmı
yacağı kanaatindeyiz. Nitekim bu 
tetkikat son yangın hMisesinden ev 
vel başlamış ve hal! devam etmekte 
bulunmuştur. lddia edildiği gibi son 
yangnı hasarım bir maksadı mah
susla bü~·Gtmeğe hiç de lilzum olma· 
dığı gibi vazifedar makamlar §İr
ketlerin ne kadar hasar tediye ettik· 
lcrini ve bu tediyatın yerinde olup 
olmadığını daima tetkik etmekte ve 
bundan sonra dahi bunu yapmak 
salahiyetini haiz bulunmaktadırlar. 

4 - Türkiyede çalı~an sigorta 
irketleri daima mü~terilerin hakkı 
~lan parayı ödemi~lerdir. Değil bu 
gibi yangınlarda bundan daha bü
yük olanlarda bile iddia edildiği 
gibi hiçbir zaman müşkilat çıkarıl· 
mamış ve derhal tediye yapılmış
tır. Bu yangında da hasarların tedi· 
yesi derhal yapılacaktır ve nitekim 
bugün dahi tespit edilebilen zararla 
rın tazmin ve tediyesine ba~lanmış-

trr. 
Daha ileriye giderek sigorta §irket 

lerinin hiçbir kanuni mecburiyetle
ri. olmadığı halde acz haline giren 

Diğer taraftan Londra ile Va-

Naf ıada tayinler 
1

. Dolma bahçe Tahkikatı 
. Ankara, 6 (Hususi) - Dolma-

Ankara, 6 (Hususı) - Muha. bahredek· mil ss"' hAd'sed d 

• Deri c:anayicileri dün sanayi bir 
liğinde toplanarak muamele Yergi• 
inde bazı değişiklikler yapılması 

için Iktisat vekaletine müracaate 
karar vermişlerdir. 

• Bir müddet evvel memleketimi
ze gelerek lstanbul, Bursa ve Ya
lovayı gezmiş olan Arjantin ticaret 
ataşesi, belediye turizm şubesine 
bir mektup göndererek, gördüğü iyi 
kabulden dolayı teşekkür etmiştir. 

ı..~ ·• 
1 

.. . 
1 
.•. k ı ~ ı e u. a ı en 0 • 

U\:re ve murase e muşavır ıgı a- la'- Ü t'' da- k d l h k 
l 

1: • • "'. K 1 /1 s un g ve ar a aş arı a 
cm "mırı .... evzat orur, Devlet k d k' t hk"k t k k .. .. .. . . ı m a ı n ı a evra ının no _ 
Hava Yolları umum nıudurluğil 1 'k ı· · · k D • • san arının ı ma ı ıçın evra a-
muamelat müdürlügüne, Niyazi hı'Jı;..• v k" l t• ilf tt' 1 · 

• Belediye turizm şubesi, tercü· 
manian sıkı bir teftişten geçirmelrte 
1ir. Tercümanların tarihi malQmat
lannın genişletilmesine çalışılmak· 
tadır. 

.,e e a e ı m e ış erıne ve. 
Asan Devlet Hava yolları umum ril fat' Mut ttl ı h ı b 

Udilrıu -·· h 1 ·r m s- ır. e şer a en u 
m gu ası at tarı e ve is - i 1 gul 1 "kt d ı 
t t - t'k Ud'" 1.. ... Tr b ş e meş o ma a ır ar. a ıs ı m ur ugune. a zon 
Nafia şirket ve müesseseleri ko. 
miseri l\:fizım Yurdalan yüksek 
mühendis mektebi idare müdür 
muavinliğine. Talat Toroslu hu. 
kuk mUşavir muavinliğine, Yapı 
işleri umum mildürlUğU mimarı 

MUnevver Belen İstanbul yapı iş
leri mimarlığına tayin edilmiş • 
lerdir. Münakaldt idaresi ınU. 

hendislcrinden Mahir Kuttaş ile 
İzmir mühendislerinden Rızn Koç 
birer derece terfi etmişlerdir. 

İğdır su işleri fen memurların. 
dan Fahrettin Ekeman Bursa su 
işleri fen memurluğuna naklen 
tayin edilmiştir. 

İran HükUmetinin 
Bir isteği 

Ankara, 6 (Hususi) - İran hü 
kumeti Türkiyede mer'i yolların 
seyriseferine müteallik nizamna. 
me ve talimatnamelerini hüklı • 
metimizden istemiştir. 

(Feniks dö Vi:ren) ve (Türkiye J 

Belediye Bankası 
Nizamnamesinde 

Değişiklik Yapılacak 

• Ziraat vekaleti Orta Anadolu 
köylerine üç milyon bağ çubuğu da· 
ğıtmaya karar vemıiştir. 

• Martın onunda bir İtalyan va
puru ile şehrimize 500 Amerikan 
ve Alman ~eyyahı gelecektir. 

Ankara, 6 (Hususi) - Yurdun • Şehrimizdeki 34 esnaf cerniyeti-
imarı yolunda en başta varidat nin senelik kongreleri bitmiştir. Bun 
meselesi ve para temini gelmek- dan sonra cemiyetler hazırladıkları 
tcdir:. Bu sebepten dolayı bir çok ~lfin dahııınde çalışacaklardır. 
işlerin yüzUstü kaldığı malC\m _ • Sıhhat ve içtirnat muavenet ve-

kfileti memleketin muhtelif yerlerin· 
dur. Belediyeler bankası esas nL de yeniden zühre\'i hastalıklar dis· 
zamnamesinin dördüncü madde • panseri açmağa karar \'ermi~tir. 
si deği;ıtirilecek ve bu suretle da. •Bazı yerlerde küçük sanatlarka· 
ha uzun vade ile ikrazat yapa _ nununa aykırı olarak yabancı işçi· 
bilmek için on senelik mUddet, terin çalıştmldıklan &örül~ bu 

müesseseler hakkında poligçe takl• 
on beş seneye çıkarılacaktır. bata girişilmiştir. 

~il ••• ' • * . -

Hakiki akşam 

gazetesi 

• Adalara su temini için Deniz· 
bankla Belediye arasında yapılan 
an!aşmanın tatbildne yakında geçile 
cek \•e su nakli için bir iskele in~a 
edilecektir. 

• Geçen hafta Ankaraya gitmis 
olan Milli Reassilams umum mlldü .. 
ril Refi Bayar dün şehrimize gelmi, .. 
tir. 

M~m: si~orta şirk:tı~~~in faaliyet- GJnün en son haberlerini 
lennı tatıl etme!en yuzunden mem· . 

• Üniversite talebe birlifi hazır 
!anan nizamname yarın rektörün 
başkanlığında toplanacak dekanlar 
meclisi tarafından tetkik olunacak, 
esaslar kati olarak tesbit edilecektir. 

leketimizdeki sigortalıların maruz verendır • Lise ve orta mekteplerde ikinci. 
yazılı imtihanlar ayın yi;roisinde 
rapılacaktır. 

kaldığı zararlannı tekabill etmek 

suretile yapını§ olduklan hareketi 
hatırlatmak isteriz. Memleketimiz
de çalışan bütün sigorta şirketleri 
bu hareketi yapar ve b\l zarara kat· 
Ianırlarken düşündükleri tek nokta 

efkarı umumiyenin ve müşterileri· 

nin kendilerine karşı olan itimatlan-

na halel gelmemesi esasıdır. Başka· 
!arının taahhütlerile sırf mesleki ba
kundan alakadar olan ve binnetice 
haksız yere mutazamr olan halkı
mmn zararını kabul eden şirketle
rin gösterdikleri hassasiyeti evlevi
yetle kendi taahhütlerinde dahi gös 
terecekleri ve binaenaleyh hiçbir 

müşkilfıt çıkarmaksızın bu taab
hütlerini yerine getirecekleri tabii
dir. Bunun aksini düşUnmek yersiz 
ve hak~ız olur. 

5 - Memleketimizde hususi bir 
vaziyeti haiz olan müessesemiz bü
tün sigorta muamelatı üzerinde iste· 
nilen izahata cevap \'ereceğini ev· 
velce ilan etmişti. Bugün \'esile ile 
halkımızın sigorta sahasında uğn
yacağı herhangi bir mü~külü hallet
meğe ve Jazırngelen izahatı vermeğe 
teşkiHitımız amade bulunmaktadır. 
Alfil<adarlarca yapılacak müracaatla 
nn cevapsız bırakılmıyacağını ve 
bunu \'azif e telakki eylediğimizi bil~ 
diririz.,. 

lstanbulda 
Hu vazlyetteolan 

tek uazete 

DJŞARDA: 

• Alman mesai nazın Seldte bir 
Alman turist gnıpu ile birlikte Al· 
man Milvankee vapuru ile dün Na· 
poliye gelmiştir. 

HABER'dir 
• Almanya - ltalya hukuki müna

.,ebetleri isbirliği kongresi dün Viya
nada Belveder şatosunda ltalya ad
liye nazın Solmi 11e komiser Bür-

Buyuk romancı 

ua 
Derviş 

En güzel romanmı 
HABER için hazırladı 

lstanbulun 
Bir Gecesi 

cklin huzuru ile açılmıştır. 
• Karlsbadda bir yolcu treni ile 

eşya vagonları arasında vukublan 
mGsademede 5 kişi ağır ve 40 ki~ 
de hafif surette yaralan:mştlr. 

• Bitler dün akşam beynelmilel 
otomobil sergisini, sergi resmen 
kapandıktan sonra bir kere daha zi· 
~ aret ctmi.,tir. 

•Vazifesi başına gitmekte olan İ
talyanın Londra büyük elçisi Gran· 

< di Münibe vasıl olmu5tur. Büyük 
< elçi Münibe yaptığı bu ziyaretin 
~ katiyen hususi mahiyette olduğunu 
~ c;öylemiştir. 
~ • lngilterede deniz aşırı ticaret 

nazın Hudson Bükreş ziyareti ta· 
s:ıvvurunda olmadıbrı, fakat Roman· 
yaya hususi heyet gönderilmesi der 
piş edilmekte bulunduğunu söyle· 
miştir. 

• J ngilterede kral ve kraliçenin 
Kanada ve Amerika seyahatine 1 

wV'V'"""'~""'"-/V'V'J"""'V'V'oJ'V'.-"A.,, ma)'lsta çıka~ ~ bildirl
mektedir. Kral ve kraliçe Kanadaya 
15 mayısta muvasalat edeceklerdir. 

ismini tıa~ıyan bu fev~lade 
eserin tefrikaama yakında 



940 Oliii~_11f:5atllarl hazırlıkları A•kG~r~;·••' intibaı ar 
Ankara -futbolu 
Aakara mahteltl lstaDIMlla cele. 1HO ollmpiyad! huırllklan, 1'1n. . - mu•• sabakaları 

rek lld mAo Japtl. Ba mllsabtılıala- landlyada bOyflt bir hızla devam J 
raa aetaı•, .......... .eaelerden- etmektedir. Bu huaUlta her ınıı ,.. Dün de Maltepe 
beri Wnwhir 1ıh teldlde tecem et- nl bavadlller almmaktacbr. d"ldi 
tlil eatenean ve o nispette de ld. Ollmplyad bamhğı haberlerinden lisesinde devam 8 1 
dlall olchL Zira lstubul A aüteU. blrkaçmı qağıya mahyoruz: Askeri u.eıer arumdald sUı'lll 
U flmdi18 kadar J'SPtliı tem11lenla mllsabablarmm Wııci k~ 

De Jmdre, •ede AllkaraJS ~ Daveti ilk kabul eden ama dUn lıfaltepe aaterl lf8elbld' 
deiDdL Jlalbald bu seae en IJl o- devam edildL 
J1Ulellll• Flkrettea - eaa doıa)'ISI - lngiltere Federasyonudu& lıfaltepe u.eaı mtıdtırll kur1DA1 ~ 
le • mallram olu lttanbal mahte. bay Adllln n tekmil metteb .-.ı 
11t1 IJI tePll edllmlt A.llkara bibi- 1940 olimpiyadını hamlayan Fın ve Gjretmeıılerinill karpmlda ~ 
de pall bir sodllk ıeelrdl ve Dlha.- landiya federasyonu 19 tepinievvel lan bu mtlabalralar bUyllk bir fatL; 
Jet lılrlDd auıcta da 1-1 7ealldl. 1938 den itibaren bütün milleUeri a.mJa cereyu. et.mittir· TekDlk ae.t 

Brtad llbll dalla leahetD karaL oyunlara i§İrake davet etmiıti. tlceler: 
m .. olu lttanbal takmu, AllbrL Olimpiyatlan tertip komitesi ilk 116 kilodan Kuleliden Feııml. ~ 
)'I kola7 bir maiJ6blyete dapr et- cevabı İngiliz federasyonundan aı- sadan HaUdl 9 dakikada tatla ~ 
U. Baaaa aetlaeleıf de g&derlr Jd mıştır. fngili.r olimpiyat kom· es{· dl. 
lılrlMI cbka aetlce, nrf Wrwm reisi olan 1928 olimpi~ sa- 116 kilodan lılaltepeclen N~ 
.....,..... ........ tevelll4 et- ~ 400 metre manialı koşu pr ,oi- Denbden rakibi olmadıjmdall 
....... Neteldna fornte lılr ferda yonu Lord BarıJey verdili c:ewırt~ men pllp llln edildi. 
Hllall ..... 1Ji Wır Dlllee eleun•· daveti aldJklan gün derhal kor-· - 81 kllodan Kuleliden Esat, 
111 mlwMa w+..-. Eler mbfo.. yi içtimaa davet ettiğini bifafrılıfr •dan Jlalld1 sayı heaablle Gdmll!'I· 

n lellü 'Ye ui lce c1e Bachlrl ko.. t" 81 kDodan Denizden S\JDCUI'• ır • 
......,.., ~- MHlltb be.ika tepeden Ahmedl U dat'hd& 

~ 5:-!:n. ~ Helsinkide Olimpiyat Y':" ldJodan xuıellclen xemaJ. 9'f 
... W..bal tberlnde lmüfıiı la - köyü nJaden TaniJ ayı helablyle ~~1··r:";11 
._ plea.a: Oı.ae: Belıil, dnl ~ llaletM.........,_ ,.,...., --. Bc.Kf o....,.a llWı. 68 Jdlodaa llaltepedell 

Bir ~ ile. dalla 1187lemlftlm. Şimdiye kadar olduiu gibi 1940 Buradan l'alil ayı h .. bb'ıe 
:.&üara mahteBtlnl 4 OJ'Ullea 0JD&- olimpiyadına iştirak ~en atletler de kert mektepte misafir edilecektir. ( Deniı.den, ldlrek ve yat talimlerin Bu trı"bOndeki yerlerin ~shni dl. # 
t.Jorı bu iş için sureti hususiyede hamlan· Santahamina adası §ehirden bet ki· den istifade etmek lstiyen ekipler pıdiye kadar olduiu &ibi, oyunla· '12 ldlodall Kuleliden tbaD. lill' 

Kalecıl Necclet, mldaft All Bba, mış olan Helsinki olimpiyat köyün· !o.metre mesafededir. buraya misafir edileceklerdir. ra qtirak eden inemJeket etiplerf ..- llmtafa1a ayı ı .. WI' 
merla!ıs muvln U..... ve 90llc lla.. de misafir edileceklerdir. • • • • ..:-~- --•- llp pldl. 
....._ Kadın atletler ıse hastaneler ma- nın el)emmıyeti nisbeuuı.m •- '12 lrflodan Denizden 

RaJıllrafa.a ı.tultalü. artık lstl Hamlanmakta olan mmtaka hallesinde İn§8 edilmekte olan bir cileriııe )18' verilecettir. Kaltepedeıı Ziyayı s daltlbı~~ 
f..Je ec1Uemez bir lıale ıeldlil ma- Kazla mahallesi civarında ve 47 hastabalaa mektebinde misafir O- Olimpiyad tertip heyeti oyuntan 1a yendi 
llnw Deri drlUea bled Needet, hektar mesahaya malik güzel bir lunacaklardır. Bu mektep şehrin taklp etmek Qzete davetife}eri her TO kilodaa lıfaltepedm 
fetDJWe gUseJ Wr OJU OJ'lllJ'S- yerdir. Buraya üçer katlı olmak a- kıyısmda ve Olimpiyat stadmm he- memlebtin spor tepil!tına JOllıya· Deatsdım llllnd,yl 4 d&lıcib~!IJI 
nk ble aizma ıenace mtıtemadl- zere yirmi dokuz tane f!'I yapılmak- men yanındadır. cakbr. . yendi. 
7ea .. valam toplan kesU ft W tadır .. Olimpiyat oyunlarmdan son- 'l9 kilodan Kulelldm &'in, 

tdallarla 1o ortaJı ıeıce •tratfı. ra bu bina1arm bu1undUlu yer,. f oı·ımp·ıya& bOtçeai ladan AJmıec11 e daınıc1a 
iki oıac1a Ud fevblUe lmrtant üniversite mahallesi yapılacak ve- ,\ eli. 

,..- ~ ltaalar Avrapa talrımJan yahut da askeri latalar tarafmdan • 87 ldlodan Kuleliden O..lal'Ji 
..,1111 ,,. ..... w11na ....... i-1 i!ltb:_ • FiulAndiya. par~pi- aJsden ~er h8lta olddm_.. 
9111 Dlftlml ....... ttltbl p1GaJoD_ !1tt taralti!t alaçhkli epecı1der1e ~ ~r. yat oyun1an~ . 
la ıro .. ere defetmeaı, dljerl de Bu.. çevriüiıiı olan Oliiıipiyaa k5yüfıde ~ ) markrashk bir taialf .. etmi§ .tıdııcl ıtJııUn netloell: ~ 
r1a1a ftlelbd Utec1e bloke edlll1- birçok antrenman sabalan hamlan- ..,..,_.:d mükmımeliyet içinde yapılmasına tir. sıkletten altmm, lıla1tepe 
dL IDJ§br. Bütiln o muhit olimpiyat o- ~ ~ çalıpn tertip heyeti, gazetecilerin Helsinld -s...: de -: nda Jetten 48rdUnU, Denli altı 

....,, .&il .._,. pllmce: .._ yunlan müddetince atletlerin istira- ~ - 1 o)'iinları yalandan takip edebilme- 511'™4 
.. ,ül. ama Wnl bzandı. Bms da 

llllae ..na •illemaael itler ba- hatine tahsis olunacaktır. 

1 

:- Uhıdaida ka7bolmaktua kork. terini tetnlnen 600 kişi alabilecek bu oyunlann hamlanması için 100 taybettt 
lll'dı " IM1IM ...-v lıll' Ml4 ....._ Atletlerin bir kısmı da Santaha ta :u için busui bir aed kayak fap-1 büyOkl~te bir matbuat tribünü milyon markrasbk masraf yapmak- Yarm Maltepe Ilaeeinde 
Arw .,..._ V.....,. ima ve mina adasmda inp edilmi§ olan as- hrclı. hamlainqtır. -- tadır. Ddncl karpl•prıalarma devaı-
fal1a kftelaa o1müla 1ten1ter • ._ lıecektfr., 
......, &dblc1e tüdlrle ............ 
-' lılr pJ'ftfl ftltr. Bl1•••a Dl-

- lıdwWd mavaffalaJetl ua-
WJamv 

llerkes llluTia Buu, htaa'ba. 
ı. IMleerlbls lo ortumı ller a.. 
- .......... " ini Vllftlflarfa 0-
,.. lnldtaf ettirdi. Bafkne seDn-
Of 1 Penetl, tek bir kelime De d
rlldedl, Jll'IWl ve nuncludı. !:,. 
ler ...... illa Wqwdea ~ • 

..,.., ....... pq 1'orlmlar ... 

~ mav&ffalr ....... Diler 
OJ"Dealana lçladea -~ Fikret ... 
tet11, ve uatrfor Glbld&s de atak 
Jılr OJ11DCL 

tJmaml7et ltlbarlyle takım .... 
illa oWap adar emerJlk 011u17or 
.... dola)'lliyle bir ........ külli • 
tetl .e... edemlyea latulıal mah 
teUtl önllnde hildm olU)'orda. Ka.. 
naatbD ,.ım: 

Allbra ı.tltoll M)'lk .. tek&
........... ., ve htuhla tam ma
llİlll;te bfa tatar bir hale ıelmlıt
Ur. 

a. •er teJ4'm evvel kabal ediL 
.... lknnpılea bir ll&ldkattlr. Te. 
llinılllla bJdJd imWerl uydJp 
Anbra ldaredlerbal 8Ulllmlyetle 
.... ederim. Muamm~r 01.G 4C 

1940 otlmpfyadlanna sahne ola
cak Helainki tehrinde muhtelif o. 
yunlann yapılacağı sahanın bari -
tası. 

Oa -s"%•• ..ateteJddl çlql
lerle ı&aterllmlt ,._ 7erlv lr.oralak 
ve parktır. 

• • •• 

•• 

Noktalı 7erler ...... aUe1enUr. Dl •blen .ppdaeak ......_ 8 - Raf\'Ul terbl)MI m'nhh-
ler lmmalar .rayla: ı.-.-.tbol macJan )iapdaeü ma lal'llllD J'SPılaealr malaal. 

1 - Eskrim ppalacak........ hal. 
ı - Kotra J'U'lllan JaPdaeak 
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Amerikalıları mühim 
bir düşünce aldı! V AZAN: 1.... Huscb 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Pohua önümüzde kızıl ateşlerin alevinde 
Dukların bu cehannemi 

lngiliz Kral ve Kraliçesi lngiliz feşrifatı usullerine 
göre mi kabul edilecek, 

• 

kaynaşan Duk -
Amerikan teşrifahna mı tabi olacak ? manzaras!na bakıyordu Amerikanın saçlarına kır d~müş 

~okrat cumhurreisi, geni~ ülke
e:e hakiın olan genç bir kralı ya· 
l?ıda kabul edecektir. lşte bu ha· 

ber her Amerikalıyı heyecan içeri· 
'1.de bırakamağa kafi geliyor. 
hu heyecanı haklı görmek lazım· 

rı"1r. Çünkii hadise o kadar basit de· 
ldir. Amerika hükCımeti, önümüz 

deki mayısta Büyük Britanya kral 
. e kraliçesini kabul edecek, bu ka· 
Jııl ınerasimi herkesten evvel bayan 
~\lz\•eltin zihnini işgal ediyor. Ame· 
t'·a cumhurreisinin refikası hergün 

tlerce Amerikanın resmi teşrifat 
·Jtchas;ıı ,ı Sümmerlin ile beraber 
lıyor ve bir meseleyi halletmeğe 

talı:ıyor. 
lfalledilecek mesele nedir mi di· 

~Cc~k~niz? Mesele şundan ibaret: 
İtıgiJjz kral ve kraliçesi 1ngiliz teş
tifatı usullerine göre mi kabul edi· 
~ek, yoksa Amerikan teşrifatına 

llıı tabi olacak? Bu mesele Fransa i· 
tın Yarit değildir. Çünkü Fransada 
ı:raııar, imparatorlar, cumhurreisle
ti, hakkında yapılacak merasim 
llıura sal bir talimatname ile tesbit 
d,lrniştir. Halbuki Amerikada bör· 
~bir nizamname yoktur. Şimdiye 

dar hiçbir kral ve kraliçe r~i 
rette kabul edilmemiş olduğundan 
~ rnuamelenin bir mazisi de ~·ok-. 
'1t ki buna örnek telakki edilebil
'11. 

eu mesele yalnız resmi makamla· 
~ değil efkarı umurniyeyi de işgal 
'1i}'or. Bir kısım halk, resmi teşri-
1~t ananeleri içeri inde yctişmi~ ln· 
iiJiı kral ve kraliçesini Amerikanın 
6a: it ve sade teşrifatı ile karşılama· 
~<il\ d "' "' •t• tl rı.:_• .... ogru olamıyacagıru, ı ıya arın 

~'Zlılrnasından insanların çok mü· 
ir olduklarını ileri sürüyor. Di· 

-'~-b~: kısım ise kral ve kraliçenin 
• ~'ıertka hakkında tam bir fikir ve 

bit bir kanaat elde edebilmeleri i
~ 11 Arnerikan teştrifatmm geniş 
~ l'tıü amahalı prensipleri içerisin· 
d Aınerikayı dolaşmaları lazımgel
~İ?i isbata çalışıyor. Ekseriyetin 
tu 1kincilerde oldui:,'Unu gözönünde 
ita tarsa~ kral ve kraliçenin ~meri
ltr· teşrıfatına göre kabul edılecek· 

1 rtı:ınası çıkar. 
~a~ington Japonya ile rekabet e-

1 k derecede kiraz memleketidir. 
~godaki binlerce kiraz ağacı her 

ıtq 1aııard:ı bembeyaz çiçeklerini so· 
ar üzerine döktükleri vakit şe· 
beyaz bir kar yığım altında ka· 

;·e çiçek kokularile ddlar. Kral 
•taliçe maalesef bu güzel periler 

~ 1ıarasım göremiyeceklerdir. 
t ·az saray, haşmetli misafirle-

kabul edebilmek için şimdiden 
ırlanıyor. Ziyaret geceleri saray 
1 ık tufanı içerisinde yıkanacak, 

'• k) nin bütün ağaçlan renkli elek· 
.aınPullerile süslenmiştir. Şehrin 

ıtı.ın Unlumi bahçeleri ayni şekilde 
.ı niyor. Şehir, mi~~irle~n ~iye· 

'=r-ı Yemek listelerını şımdıden 
1 Irlıyor. Mariland çiftliklerinin 

, . ~":tılrnış piliçleri yanında her 
. ~ten ayn alınmış pezeler bu· 
l'ak .• l<ral ve kraliçenin yiye· 
f ti l:a\•dar ekmeği hergün ayrı 

ı· 1rıncıa pişirilecek. 
>" taı ve kraliçenin oturmalan için 
r az sarayın sol taraf mdaki daire
. tahsis edilmiştir. Kral ve krali· 
~daire içerisine girer girmez A
~nın ınüstakil ya~a baş· 

1 ılk günlerin havası içerisinde 
• 1~klarını hissedebileceklerdir. 

::ı tavanlar alçak, yataklar 
, ~. dolaplar geniştir. Bu, mo· 
~ ~ngilizlerin Amerikadan çekil· 
~ 1 zaman modasına göre hazır
« tır. Kral odasının dıvarlan 

r·; .\e kraı;:enin odası kırmızı dı· 
•uğıuarile süslenecektir. 

Kral ve kraliçenin daireleri ayni 1 Kral ve kraliçe Amerikaya Kana 
vaziyette ve ayni genişliktedir. Bir dadan gireceklerdir. Evvela Kanada 
yatak odası, bir tu\•alct odası ve \'e Amerika arasında 150 seneden· 
bir banyo salonundan ibaret olan bu beri fasılasız devam eden sulhu ana· 
dairelerde geniş §()mineler vardır. ca!dar, sonra Amerikaya gidecekler
Buradaki yataklar kırmızı akaju- dir. Eğer Amerika devlet i~Ieri yü· 
dan yapılmıştır. zünden bir mani çıkmıyacak olursa 

Kral ve kraliçe beyaz sarayda ta· reisicumhur Huzvelt ve refikac:ı ta
bii lngiliz saraylarının vüs:ıt \'e ih· rafından hududda karşılanacaklar· 
tişammı bulamıyacaklardır. Çünkü dır. İngiliz hariciye nazırı Lord Ha· 
bütün beyaz saray, I3ukingam c:ara· lif aks hu seyahatte kralın refakatin· 
)'mm bir cenahı içerisine sığabile- de bulunacak ve bu vesile ile ilk 
cek kadar küçüktür. :fofa Bahrimuhiti geçmiş olacaktır. 

... ---·-"-..-~---ı 

Kral ve kraliçe maiyetlerinde biı Kral ve kraliçe Kanada hududun· 

.. 
lıf el811ezyalı bir gizli cemiyet azasrnm merasimlt denize açılıtı 

çok adamlar gezeceklerdir. Bir da..'ll J fa husu~i Hiyac:eticumhur trenine .... 
donör ve üç fam dü şambrm daimi 1 binecekler ve bu sırada kendilerine 
surette kraliçeye refakat etmeleri :ı>-ker taraf.ından tazim merasimi i
ve yanından hiç ayrılmamaları. ge· fa edilecektir. Amerika reisicumhur 
celeri ayni dairede yatmaları lngi· mu:ı\·ini rn kıtai askeriyenin başın· 
liz te~rifat icabatındandır. Kralın da bulunacaktır. Bu merasimi ya· 
maivetinde ise daimi olarak üç ya- pacak askeri kıta bes bin deniz ve 
ver: üç esvapçı ve 3 oda hizmetçisi beş bin kara askerinden teşekkül e· 
bulunması şart olduğuna göre ayni decektir. Bu muazzam askeri kıta 
dairede yaşıyacak 9 kişi bulun- kral \'e kraliçeye beyaz saraya ka· 
maktadır. Amerika cwnhurreisi bu dar refakat edecektir. Bu merasimde 
misafirleri nereye sığdıracağım şim· bulunacak seyircilerin sayısı ise ya· 

Başa~a~ı duran Ye böğrüne kargı _ ~© _ O aralık tekrar Duk·Duklann o 
saplı olan adamdan kan sızdığına kulaklar yırtıcı, karmakarışık çıl-
göre adamın henüz canlı olduğu mu gm düdük ve dümbelek feryatları 
hakkaktı. Demek ki sihirbaz taze kopmal:ra başladı. 

diden düşünmeğe koyulmu;tur. rım milyondan a~ağı olmıyacal,tır. 

---------

Ameril<nn nrtf-.t ,.o santöıU Yi ni Şay ayni znmnnda iyi bir ntıM

dır. Amcriknda Jınydudlarla m\icaılc le ~den (lolis müdUrü Edgar lloverln 
s:ı.lısi doc;tu olan Yiııl Şıı.v tabanca kuJlanmasını YO ni~an alma..c;ını on
dan öğrcodii:rfnl SÖl JcmekWir. 

Artist temmu:r.cla lngiltereılc yııpıla<'nk olan ııtıs mü-.abıı.kıılarma ı,. 
tlrnke karar ,·emıiştir. 

insan kam içmekteydi. Canlı insa· Bu gürültüler o kadar tiz ve meş' 
nm diri diri kanını içen bu hun- um seslerdi ki Meta kulaklamnm 
har sihirbaz karşısında nihayetsiz sağırlaştıracaktı. 
!lir nefretle irkilmekten kendimi ala· Her biri ecinni maskeleri giymis 
.nadım. Benim duydu6rum dehşeti Duk-Duklar daha büyük bir coş· 
~arkeden Pohua dudakları titriyc- l· 'llukla ayaklarım böğürlerine kar 
rek; f>• saplanmış yırtıcı hayvanlar fibi 

- !şte bu kargı adamın karaci" deprcşe depreşe büyük bir halka ha .. 
ğcrine kadar saplanmıştır. dedi. linde açılmağa başladılar. 
Kan karaciğerden geliyor! Herhalde asıl ~yin bashyordu. 

Nefretle: Büyük bir merakla ne olacağına 
- Bu alçak herifin sıcak kana o bakmağa başladık. Duk·Duklar böy 

testi gibi kaptan kanştırdığı acaba le titreterek, tepine tepine büyük 
nedir? .. diye sordum. bir halka oldular. Yerlerinde gene 

Pohua: sağ, sola tepiniyor, acaip bir dan· 
- O, buralarda (Manaulla) deni· Mafıı1u1ıı bir ge•1ç kız, (Beline bağ- sediyorlardı. Birkaç dakika yüzleri 

len ve iğnesi zehirli bir böceğin ze- 1! olan ip, matem t'C)'a orııç zaman- uzun gagalı, acaip ve korkunç ku~ 
niridir, dedi. Bu zehiri sihirbazlar larında bağlanır ki ocıktıkca, açlığı maskelerile örtülü iki adaıxı iki el .. 
;ıkanrlar ve birçok kökler ve ilaç- lzissetmcmck için dalıa fazla sıkış - lerile altından tuttukları bir insan 
!arla karıstırırlar. lnsam sarhoş e- tırılır.) kafasını büyük ibir ihtiyatla Duk .. 
den bir şey olur. Duk-ların teşkil ettikleri haHranın 

O Yakit bu havalide arı bulunma- kişinin kanını böyle i5kencclerlc mi ortasına getirip yavaşça yer~ koy .. 
dığını Ye bizzat Pohuayı dahi ze- içecek? dular. Bu bas. hakiki bir iqsan ba .. 
hirledikleri maddenin bu olduğunu Pohua önümüroe, kızıl ateşlerin şıydı. 
anladım. alevinde kayn:ı~a:ı Duk-Duklann Fakat yüzü, gözü acaip şekillerle 

Bütün nefretimle sarsılarak Pohu· bu cehennemi manzarac:ına J:>iiyü· ·JOyanmı~tı. Gözleri oyuktu. 
aya: mü5 gözlerle bakarak: Bu ameliye de bittikten sonra o 

- Bu· sihirbaz ne kadar gaddar - Bilm:yorum.. bilmiyorum, feci sesler, biribiri peşine canavar 
adam! dedim. Acaba herif bu yedi Mau~ .. clcdı. düdükleri gibi yükselerek onnaru 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· l *Kı~oo ~öD~e 
·------------llml--------------------------------------------

w:u 

acx acı keskin çığlıklara bcğdular. 
O vakit atmaca burunlu şaşı ve 
patlak yengeç gözlü kuru sihirbaz 
yerinden ayaı_:ra kalktı. Etrafll'lda ye 
di silah~r kıyafetli adam da bil"" 
den bire kalktılar. 

.,~ 8ıJ>IU l/İ~ Tl41/INll401Gt1'11l 8i~ 
K4tll111Ml4H4 IJOlfÇLVSVNl/'l. ... 8ıJ 
lı'JllNllJllMAl>I T~lt IJllSıl>llf CO(ı$D• B" 
CfJllllET;.,j l>1Tİ"1llL <.cı 

1111 ilt!. ÖOE. 
oi ... 

Sihirbaz yavaş yavaş, meşum, a· 
dımlarla ve sanki donmus gjbi hi~ 
bir azası kımıldamadan, §aşı göz· 
!eri ileriye, bize doğru sabit, adeta 
bir ölü yürürcesine yürfiyerek hal .. 
kanın ortasına doğru yürüdü. 

Ve ortaya konmuş olan insanın 

kafasının başma geldi. 
Sihirbaz Hulan·Gulu bir müddet 

bu uzun saçlı kesik insan başının 
önünde hiç kıpıddamadan, gözleri 
ileride, donmuş 'taş bir heykel gibi 
durdu. 

Bütün Duk-Duklar, yanan ateş
lerin kızıl alevlerinde bir cehennem 
şcrtanı gibi ayakta duran bu ıaıp· 
kuru yan çıplak, simsiyah adama 
bir mabuda bakar gibi bir hünnetle 

l 'Jakıyorlardı. Hulan·G~Ju sonra, 'bir 
de-'-·-0 veri'lde elektrık cereyanına 

ı tutu'muş gibi titre~eye, ~l~ri ayak 
'arı bir sar'a nöbetı gcçırıyormuş 

~ibi burkulup kıvranmaya ve te
pinmeye başladı . 

\damın uzaktan alevlerin aydm
'ığında gördüğümüz yüzü büsbütün 
çarpılmış. harikulade korkunç bir 
hal almı~tı. 

Birdenbire yabani bir at k.işnome
slııe ben2iyen tiz ve kork-unç bir 
ı;ığtık attı. (De,·amı 'v) 
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Göğsüne gediği şiddetli bir yumrukla 
olduğu yerde geberip kaldı .. 

_ Benden de söyleyiniz sulta • - Hangi silah 1 1 Alaeddin kendi kendine dil - ; sen her şeye kadırsın. 
nım. Ahi ~alde ıevket. ve .sal~- _ Sultan Nefise! . ~nmüştU. Bu ne müthiş adam? ı Abdürrahman mülakatı uzatmak 

tı mahvedılecek ve belkJ de kendi- AbdUrrabmnm birdenbire rengı Ve etrafına dolanlara dönüp söy- taraftan değildi. Her şey biraz sür 
si bir kazıkta can verecektir. Şev. değişmişti Abdiirrah.man ne demek 'emekten çekinmemişti: at meselesiydi. Hünka.r için Kon-
ketlfuıun hiddeti sonsuzdur. ÖnUne istiyordu? yayı muhasara etmek pek uzun za· 
geçilemez. HJç-birimiz de şimdilik o- - Ne demek istiyorsun Ka- -Böyle kahramanlara sahip hün .. d Y'ld' 

ra '?. ,,.A"'Ja ug~ra ...... .,t,. gu··çt man ışı egı ı. nun kUstahlığmı himaye vaziyetin. ...cu. ~_,., 

cektir. 
de deg·iliz. Sanırım kJ kabul ede _ - Nefiseyi babası nezdine l • Kara Abd alım N rıa.. . h - Buyurun sultanım, dedi. Hün-

111 •st 1 urr an, e ı.,..yı e- . . 
zam edip mUsa u.ha. ı e yecan içinde ıbulmuştu. Henüz atın- kar huzuruna gıdelım. 

- Bunu sen yapsan Karat 
Bu o kadar samimt ve candan bir 

talep ve bir görilşUştn ki, Kara 
Abdtlrrahmanm ta.kati kesildi. H!-
dise bfr çiğ tavuk yemek işiydi, a. 
ma, ne yapalım, ylyecckU. 

- Peki. Siz burada bekleyin.iz. 
Dönmeyiniz. Ben hallederim! 

Ve atmı sUrdU. 
Bu dllnvadan kork~ adam, 

dilşman Ulkcsinden ll:ı:erinde bir ye
niçeri elbisesi ta!=Jıdığı halde o ka. 
dar sa.kin ve metin gedvordu k1, ba 
kanlar el u:mtmak değU, göz çevir
mekten tlrperdiler. 

Uzun sakallı blr Tatar bir arahk 
Abdllrrahmam önlemek fBtedi. Fa
kat göğ'3ilne yediği şiddetli blr yum 

rukla olduğu yerde geberip kaldı. 
Diğerleri korktular. 

AlA.eddinin kararglhr henllz uza... 
ğa kalkmamıştı. Onu blr tepenin 
altnıda buldu. Atmdan inerek ya. 
nma yaklaştı, Etrafmdakller palala 
rma sanlıp önlemek istediler. Hay. 
kırdı: 

- Ben Kara Abdurrahmanım. 
Devletlü Alaeddine blr çift sözUm 

var. Elçiye zeval olmaz. Namertlik 
yapmayınız. Benimle mertçe dövüşe
cek kar§nna gelir. 

Aı;Ildılar ve za.ten AIA.eddin çok
tan işaret verm.11, heps!n.l dağıtml§
tJ. Sordu : 

- Ne var Kara AbdUrrah.man, se 
lAm sana. Şöhretin bizim yurdu -
muzda da duyuldu. Senin gibi bir 
adamın buraya tek başına. gelme -
ainde elbette mühim bir sebeb ol ~ 
mak gerektir. 

- Aaeddin, mahvın mukarrer • 
'1ir. Şevketıü hUnkAr hiddet içind
dir. Ordular KonyayY muhasara.ya 
varıyorlar. Yemin ederim ki bu se
fer iruıafsızca bir kazık iistünde sa-

-Olmaz. 
- Beni dinle. Hünkar, bu mü dan inmeden Nefise tehalükle ata Ve beraberce yollandılar. Alaed· 

sa.13.ha ile senin bütün kusurlan- doğrukoştu ve sordu. dinin u~ağı geri döndü. Yalnız Ab-
nı affedecektir. Yeniden bulun - - Ne oldu? durrahman, herif ayrılırken kulağı· 
duğun vilayetlere hükmedecek - _ Ne olacak, elbette kabul etti. na şunu ilave etmeği unutmamıştı: 
sin, onun büyük himayesi altın-
da şevketlft bir hakim gibi yaşı )nce biraz direldi, ama, bir küçük - Eğer bu olanlann iç yüzünü 
yacaksın. BütUn bunları mı, hilecikle işin içinden çıkıverdik, efendine söylemeğe kalkışrrsan, ben 

yoksa zelil ölümU mil istersin? _Nasıl Abdurrahman? bir dudağı gökte bir dudağı yerde 
Çabuk hüküm ver. Ben hUnkara . bir araba benzerim. Dudağın fena-
mülfild olmağa mecburum. - Sultanımın, adamlarımın elın- lık telaffuz etti mi ben meydana çı-

Alaeddin güldü: de olduğunu söyliyerek tehdit et- karının. Ve silfiluma emin bir ada-
- Ama, dedi. Kara Abdürra.h· tim. 

man, sen benim elimde bir emni- mım arkadaş, haydi yolun açık ol· 
yet olarak kalacaksın. Seni artık Nefise güldü. sun! 

geriye veremem. Hünklnn seni _ Ben demiştim. Abdurrahman, (Devamı var) 
çok sevdiğinJ biliyorum. SenJ an ------------------------
cak istiklilime mukabil sata -
nm. Bunu hiç aklına. getirmemiş 
tin değil mi? 

Abdlirrahman klZIIll§tı. Kan 
gözlerine kadar çıkmıştı. O ne -
kadar hüsnüniyetle hareket et -
mek istiyorsa, Alaeddin o kadar 
küstahtı. O kadar suikastle mü· 
teharrikti. 

- AIA.cddin, dedi. Beni ceset 
halinde bile muhafaza senin had
din değildir. Ben Kara Abdür -
rahmanım. Bunun ne demek ol
duğunu ancak böyle bir karan 
tatbika kalkıştığın zaman anlar
sın. 

- Yani?!.. 
- Yani:, bu senin de hayatına 

mal olur ve Nefisenin de ... 
- Bu da ne demek? 
- Şu demek ki, Nefise adam· 

!arımın emrindedir. 
Alaeddin mağlftb 

Sordu: 
olmuştu . 

- Pd~;, ne istiyorsun'! 
- N:·· -.. ~.u "'-ıhancyc gi -

derek mfü;.,_L:ı :ı. i -t ~':c~k. 
- Peki. 
- Sen, hünkann elinJ öpo::cek 

sin. 
-Peki. 

Çapraz eğlence : 
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SokTan sala 

kullanılır), 14 - Siz (yokluk) • ba
na ait can, 15 - Bir şeyden alınan 
tesir, 

Yukardan aşağı: 

ı - Eminönünden açılan mey
danın caınie izafeten adı, 2-Eneyi 
nin yaptığı iş - bir nota işareti - ek
mek 3 - Yaş - bir nevi tertip ma· 
kinesi, 4 - Ayı yuvası - Beyaz -
altın - çok fena, 5 - Tersinden o
kuyunca nısıf olur - belli etme, 6 -
Aza (öz türkçe) • büyükJer - sporcu 
ların yaşı - siz (yokluk) 7 - Kal
dırmak - dahil - tersinden okuyun
da nefret nidası, 8 - Sıcakta vücu
dumuzdan çıkan -yağmurlu zaman
larda gökte görülen renkli kemet, 

<:.. l V E 

1 - Altıdan sonraki adet - şöhret, 
2 - Fazla - yapmağa karar verme, 
3 - 1nsan - kapı sürmesi, 4 -
Fenanın aksi- erkek, 5-Adam öl-

lıa can verdirecekler. Fakat kurtu. - Ve böylece tekrar saltana- dürme, 6 - Bayrağımızın rengi -
Iuşun elindedir. tına kavuşacaksın. İşte benden Kör, 7 - Mısmn hayat menbaı -

bu kadar şimdilik Allahaısmar- sonsuzluk, 8 - Ayni zamanda doğ-
:- Nasıl Abdllrrahman? ladık. muş iki çocuk - yapma, 9 - Yumu-
Abdürralıman Alaeddinin sevinç. Abdürrahman şahlanan atını şak, 10 - Kuvvet (femke) - işaret 

ve ümitle sorduğu bu sualden ce - b' . . ind bi- 'h (öz türkçe), 11 - Deniz vasıtala-
saret alm:ıştr. ır sanıye ıç . ~ • . mı ver et· nrun en naziki - amele, 12 - Mey-

. . . . • . rafmdaymış gıbı çevırerek te - dana vurma, 13 _ Elektrik ölçüle· 
- Sen, dedi elindeki sıla.be bil- ı peye do~ ~kundan fırlamış yay rinden biri, - evet mukabili kullam-

mlyorsun? hızıyla t-urdil. lan bir gayrimüslim kelimesi (çok 

- Evet pa§aJD. Burada ancak 
altmış kadar cins atım var. Saye -
nizde, Şa.mda ve hattA Mısırda bun. 
dan mükemmel konaklanm var . 

- Maşallah! Kaç çocuğunuz var 
memur efendi? 

- ÜçU kız, ik.ial erkek olmak ll
zere beıı... Kızlarım Londrada, Mı 
sırda ve Berutta evlendiler. Oğul
lamıu da mükemmel tahsil ettir
dim. Şimdi biri Londrada, biri Ber. 
linde ticaretle uğraşıyorlar. 

- Alla. hbağışlasm? Maııallah. 

Maaşınız nekadar? 
- Dört yUz kuru§ paşa hazret

leri. 
- Maşallah servetiniz yerinde. 

Böyleyken dört ytiz kuruş gibi size 
göre ehemmiyetsiz bir aylıkla ne 
diye buranın kahrını çekiyorsunuz? 

- Kiifranı nimette bulunmak is. 
temediğim için paııa hazretleri. Yok
sn dört yUz kuruş aylik kinin pa
rasına. bile (Havran ve civarında 

sıtma fazlaydı) yetmez. 
- Ne gibi küfranı nimet? 
- Servetimi bu kiiçiik memurl.. 

yetteyken yaptım paşam. Yoksa be
nim babam fakir bir duvarcıydı. Ba_ 
na miras birakmadr. 

- Ne · suretle? 
- Gayet basit, paşa hazretleri. 

Anbarları haftada bir devreder, 
noksanını tesbit ve muwa.rrı:f, mu. 
hasebeciyle birlikte bir zabıt tan -
zim ederiz. Sonra ... 

- Bu noksan neden olur? 
- Hububatm bir miktarını fare. 

ler, kargalar taşırlar. Birazını da 
mutasarrıf ve muhasebeciyle ben -
deniz alırız ve satarak geçiniriz. Ta.
bil vali pa.şannı hissesini gönder • 
meği de ihmal etmeyiz. Yoksa dört 
yüz kuraala geçinmek kabil nıi? 

Mithat paşa dilıtünmliş, hırsxzhğı
nı bu kadar açıkça itiraf eden bu 
adam.m açrk sözliilUğUnU takdir e. 
derek ve esaaen zengin ol.mut blr 

memurun yerine fakirı bir yeni me
mur tayin ederek onun da çal -
masma meydan vermemek üzere 
başka bir şekil bulmuştur: 

- Seni memuriyetinde ipka ede. 
ceğinı. Fa.kat hırsızlık yok. Badema 
anbar noksanı obnıyacak. Hırsızlık 
etmemek şartiyle kaç lira. maaşla 

hizmetine devam eder.sin? Şunu da 
unutma kJ, hirSIZlık ettiğini öğrenir
ııem seni an.bar kapısına astınrım, 

Anbar memuru pazarhkla memu. 
riyeti 80 liraya kabul etmiş, Mit -
hat paşa zamanında hırsızlik da 
yapmamıştır. (1) 

Mithat paşanın Bağdad valisiyken 
Nasreddin şalım gözünU boyamak 
için yaptırdığı geçit resmi de ömür 
dür. 

Nasreddin şah Bağdadı ziyarete 
geliyordu. }.fithat paşanın emrinde 
ise acak yedi sekiz tabur kadar as
ker vardı. Paşa bunları gizli talimat 
ve tertibatla hududa gönderdi. Bu 
o.skerler şahın önünde muazzam bir 

. . ·"""" ~ . ) . , ,. .. . . '. •••n~1Jn1Jrr• rT0 .. m ~•ı·•·ı,rt-ma~•••• 
- Bana öyle geliyor ki Melike gitti eli· Jllf lll .. •'8r.••1:• trBIBlll§ 

ye siz de üzülüyorsunıız Zeynep hala.. u~ıZ/ZTnf;Hi 
- Tabi~ de~il :ni ev3!dım? Bu z~va.~lı ~~ § ~~ 

yavruyuymnısenebagnmabastım.Bırgun _ ------ • 
gelip onun benden aynlacağını bilmiyor 
değildim. Bununla beraber yavrucak saye· 
sinde ben de rahat günler yaşadım. Fakat 
seneler geçti. Melike büyüdü ..• 
Anlıyorum çocuğum ... Siz de ıstırab çe· 

lciyorsunuz. Siz de yürelden üzülüyorsunuz. 
İnsan sizin yaşta iken böyfa olur. Haydi 
mütevekkil ol, delikanlı ... Yıllar çabuk ge· 
çer .. Sen de bir gün haline uygun bir genç 
kızla karşılaşır, mesut bir yuva kurar, Me· 
Iikeyi unutursun. 

Halbuki ben ... Ben ihtiyarım yavrum. 
Alışdığnndan ayrılmak bana pek güç gelir. 
Yinni yı1.. dile kolay bu .. Yirmi yıl Melike 
ile başbaşa ya~adık .. Fakat şimdi yapaya!· 
nız kaldım. 

Dertli bir yürekten çıkan bu yanık sözler, 
düşüncemi gene fena hayaller arkasında 
sürükledi. Kendimden geçmiş bir halde ba· 
~dım: 

- Yani sizi de mi aldatıp gitti? Belki de 
hiç haber , ·e:-rneden ... 

İhtiyar kadın beni azarlar gibi bir sesle : 
- O nasıl söz öyle! dedi. Yirmi senedir 

onun benden ayrılacağı C:akikarı biliyor 
Y e be!, lirorclum. 

- ~11 
- Fakat her ne olursa olsun, Melike bir· 

denbire gitti öyle değil mi? 
- Hayır. Hiç de birdenbire değil; vakit 

ve saat geldi. Melike bunu hatırlattı "artık 
gidiyorum. Fakat gittiği myerden sana mek 
tup yazar, fırsat düşerse ge:ir, seni tekrar 
görürüm.,. dedi. Fakat ben ona çok alış· 
rruş olduğum için üzülüyorum. 
İhtiyar kadın sustu ve gözlerini sildi. 
Odada acı bir sessizlik hüküm sürüyor. 
Gitmiş, Melike gitmiş ... 
Zeynep halanın ya51ı gözleri bütün söyle· 

nen şeylerin doğrulllblun.a yemin eder gibi· 
dir. işte o daldığı derin hülyadan uyanır 
gibi oluyor ve geniş geniş içini çekiyor .. 
bana: 

- Affet evladı.m, diyor, çok müteessirim. 
Onun için seni ağırhyamadrm. Şuracığa o 
turuver de sar.a köpüklü bir kahve pişire-
yim .. 

- Kahve içe~' : h.ı· ele deji1im ki .. 
- Zarar yo!.;: evlfit.. Kahve dert dağıtır. 
Z~ynep h::ıla dolaptan C::!ZVesil:! finc::ınJ::ı· 

-
rmı çıkarmıştı bile .. Bir taraftan cezveyi 
ocağa yerleştirirk~n diğer taraftan da: 

- Emin ol evlat, diyordu. Melike ne be· 
ni. ne de seni üzmek i<:temezdi. Fakat başka 
türlü harel<et edem::!zdi. 

Yorgun bir tavırla omuzlarımı silktim: 
- Bilirsiniz ki hala, akıl ile kalb teraber 

yürümez .. Akim doğru dediği kalb için 
ranlıştır .. 

Kabarnn kahvesini kan5hra:-ak fincan· 
tara döken Zeynep hala: 

- Söylediklerin anlayacağım şeyler ev· 
l~t. dedi, benim bildiğim almayazılanlar 
bozulmaz .. 

- Her şey aklıma gelirdi, fakat Melike· 
nin ansızın burayı bıra!np gideceği asla! 

Zeynep hala geniş, kulpsuz kahve finca· 
mm e!ime sundu: 

- Demin de dedim ya, va!•it geldi evlat. 
O da üzüle:ek gitti.. Giderken seni d2 ha· 
tır!aJr. 

- reni de mi hatırladı? 1 
1a<:ıl hatırladı? 

- EYct, buradan a):rılmadan evvel seni 

de düşündü .. 
- Size benden bahsetti mi? 
-Evet.. 
- Neler söyledi? Allah aşkına anlat ba-

na ... 
Sararıp so!an yüzümde gözlerim hare!{et· 

siz kalmış gibiydi. Sesim, yaşlar içerisinde 
yalvarıyordu: 

- ı-:epsini ~öyle bana Zeynep hala. 
benden bahsetti mi? 
Hiç bir şey sal.tama .. Sahi Melike size ben· 

- Kediye yaıan söyliyeyim? Bana ay· 
,.,en 5unları söyledi : "Bay Bülent buraya 
ı{elirse onu içeriye al.. Konuş .. Teselli et. 
Artık beni düşü:nmem~ini ve unutmasın 

söyl~ .. Biz be;a'.Jer yaşaması imkfinsız olan 
mahlCtkla:.- ız. Ben mukaddes bir borcu ye· 
rine getirmcğ:? mec0urum. Vazifem beni 
çağırıyor; o;·aya gidiyo:-um.,', 

- Daha neler söyle::li? 

- Söylüyorum evlat: "Ona söyle .. Bu-
rada geçen tatlı günleri daima anacağım. C 
na biraz olsun eziyet ç~\.tirdiğ'm için çol· 
üdilüyorum. O beni hareketlerinde serbest 
bir krz sandığr için hislerine gem nırm:ıdı. 
Ken::iisi bir re:samdt, beni bir köy'ü kızı 

sandr .. Ve kimbilir hayalinden ne tasa\ vur 
I:ır ~ecird i !.. 

(Devamı Var) 

ge~it resmi yaptılar. Bu kadar Sl!l

lı:erle böyle büyük bir geçit resm.I 
tertib edilebllmesl ise bir hileyle 
mUmkUn olmuştu: 
Şahın önilnden geçen t.aburla.r IY 

razinin arızası sayesinde gözden u. 
zaklaşmca bir kavis çizerek geri 
dönerler, elbise değiştirerek (be • 

yaz, siyah, haki ve kırmIZI) gibi ye· 
nlden kafileye t.aktlıp birkaç kere 
daha şalım huzurundan geçerlerdi. 
Böylece yedi sekiz taburluk kuvvet 
elli taburluk bir kuvvet şeklinde 
gösterilirdi, 

Bu usule, §ah Bağdada ya.kla,ştt. 
ğı zaman da müracaat edilmiş ve bir 
kaç tabur onun şerefine el çabuJt· 
luğuyla birkaç misli oluvermişti 

Mithat paşa Bağdadda. diplomat.. 
ça bir oyun daha oynamıştır. Bağ. 
dadda Şiilik pek milnte~. Nw 
reddin şah Bağdadlılarm bu mezhe· 
bi temaylillerinden istifade ile pl'O" 
paganda yaptırmaktaydı. Mitbat pa.. 
şa oyunu ile Bağdadliları ondan SO• 

ğutmağa muvaffak olmuştur: 

Bağdad zna!Um. olduğu üzere Şat 
nehrinin iki sahiline kuriılmuştuf· 

Şehrin bu iki parçası, "Ka.zmı.iye,, 

ve "Azam.iye" isimli ik1 köprü ııe 
biribirine bağlıdır. Şahm ziyaretiıı8 

yakın Mithat paşa "Kazımiye" kÖP" 
rlisilnU tamir beha.nesile kapattır "' 
nuş ve şahr "Azamiye" (İmamı iı· 
zam" köpriisUnden şehre geçirDlk• 
tir. Köprün Un başmda da: 

- Efendim.iz, teberrüken ~ 
izAm hazretlerinde iki rekat ns. " 
ınaz kılmazlar mr, demiştir. Şah bil 
nu zoraki kabul etmiş, İmam M~ 
Ka.zımm ( evlB.dı resulden olup şii• 
lerin pek mahbubudur) ziyareuııf 
sonraya bırakmağa mecbur kalı:nlf' 
tır. trak şüleri bu hareket UzeriD6 

Nasreddin şahı adeta klilr adde 1 

derek: ondan yüz çevirmişlerdir.,.,.ıl. 
Mithat paşanm Runıelinde ve.w

ği zamanına alt bir hareketini tt' 
titraUanma illve etmekten keııd!' 
m.1 alamıyorum: 

Paşanm büyük refikası ile ~ 
Memduha hanımı b§.mil bulunan btı' 
Avusturya vapuru Varnadan geÇet"' 
ken Rusyadan gelip o civar b~ 
nı isyan fikriyle zehirlemeğe çıılt. 

1'&· van ve dikiş tuttura.nuyan 200 
dar Slav komite efradının ayni ~· 
purla Belgrada gitmekte olduJtl&l1 
öğrenilmiş. Komitecilerin mutla1'3 

tevki!lerini emreden paşa, verill'l:ı 
işaretlere rağınen geminin durJ%18•

1 
dığmı gorunce topla batırııxns.srtl 
söylemiş. Açilan ateş üzerine ge~ 
mi yaralanmış ve karaya vurJI11' ıe 
mecbur kalmış, sevkedilen e.sıı:er , 

.0:"3ıı· komiteciler yakalanmışlar, w 

temyiz karariyle asılmışlardn'· 
~:.:H :ı;lJ• 

''Ateş açınız!" emri verilaı.s· 
mıı.n kumandan: 

- Aman paşam, demiş, refiks.Jl~ 
hammefendiyle kerime banJll'.l "

3 

purd:ılar. Ne yapıyorsunuz? 
Paşa cevab vermiş: ) 

(Devamı var 

f'llll' 
(1) Bu Ebuşar aJlesinden 

9 
tıt 

Ebu~ar isimli biri de 1894 • 189 
6 

rlh1crinde Cebelidürm:de sıı.ndık sıı-d· 
miniydi. Said paşa. (Şapur) nn ·;rıtii 
raza.mlığmda bir "tc,-htcll sarfıbU. 
usulü" llıdııs edilmişti. Said pa,,ca. clt1' 
liin 'llayetlcrden me,·cnt ean Jrt 
milcdarmı telgrafla her hafta s. r• 
\ ' C bütün şubelerde ne nıfkdar ~
fiyat ~·apılabileceğinl telgrafla. "' 
redcrdl. Dürzi isyanında. (hıınr;;. • 
kalıJı~'lDa. göre 1896 senesinde ıJı1' 
rl·e) harıl hani her yerden ~ıct 
mll<da.rı sorulduğu sırada Dil ıısı1 ! 

merkez kazasını 1..abt, meınn~, 
h'S.JI',. 

c;ehid \'G ~ir etmiş, Şa.m c tı-" 

'.cı.dnr şarkınıştı. Cebellduru: rııl"' 
flıkcmfnJ, tam bu sırada sandı 1.ştı• 
.lan ~orulunca telgrafla şo el' 

vennı,tt: tul r,oO 
"~levcmlu sandık 300 ıııak '

0
1011 

me~rulı, 7:>0 ~aibden ibaret udurll 
'<.aymaJ,am esil-, ka<lı ,.e matın 
şehlcl, i7..ft.lnr ha.II firardadır ... ıırl'' 

İmze.: "KıızadnlJ büfün rrıeın fi~" 
nıırnma santlıl<srz sandık enıJJıl 
Ebuşar.), 
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l3a~nnağa baŞladım: 
...... "No soy muerto!,, (l)' 

a }.1ahut bakara partisinden sonra 
~dığım zaman dudaklarıma ilk, 
~Cümle geldi: 
- No soy muerto!,, 

1 
..... Kont! 
't'anı başımda o vardı. Yumuşak 

~"llıaklanrun okşayışını yüzümde 
~ttim. 

....... Frans! 
l\abusun devamile ilave ettim: 
•• 
...... No soy muerto!,, Frans! 

....... Kont! Kont! 
:t(Sesi heyecandan boğuk bo~'Uk 

ı~·ordu. 

'~e oldunuz? ne yaptılar size? 
• çjn ama niçin? 
rJOzlerimi açtım. "üzerime iğil
~ olan vüzünc baktım. Yanakla
'.!a yaşİar vardı. 
:rtında penbe robu yoktu. Şimdi 
'ş bir kimono giymişti. 

'Kont! 
~u ayılış ne tatlı geli)•ordu bana. 
"-illl:ıed im. 
~ı.ınenler üzerinde yatıyordum. 

tubct iliklerime kadar işliyerek 
~ adeta dondurmuştu. Saat sa· 
~n dördü olmalıydı Çünkü orta· 
"<a .. 

&armağa ba5lamıştı. 
lier tarafım sızlıyordu. Sırtım 

111 

~ bacak.lanın, kollarım ağırı· 
vt, Yüzüm yanıyordu. "Fakat kal· 

t:;ı doğrulmak arzusunu duymuyor· 
~ bile. Bu dakikanın asırlar ka· 
:.,,,. Sürmesini istiyordum. Bana a· 
~il?ı, akibetimle alakadar olup yü· 
"'!e iğilerek ağlayan bu genç kız 
~hmın be)•hudeliğini unutturu· 

du. 
'Rica ederim kont. Ne oldu? 
1 eyin. Olmiyeceksiniz değil mi? 
hainler! Size ne yapmışlar! 
~ I<'rans, Franscığım! 
~tiiıne kapandı. Artık göz ya~la· 

" , ·lrunağa lüzum ~örmiyerek 
:'i lıınde bir müddet agladı. Ah! 
·~bana ne tatlı geliyordu bilseniz. 
~;'ada bir şeyin hele Frans gibi 

:.ıı."e temiz bir kızın benim için 
·"';'acak kadar bana alaka duydu-
~~ bilmek beni mesut ediyordu. 

:"'tı tden başka bir hisle irkildim. 
~ ~ merhamete layık değildim. 
:rı bır serseri, bir ahlaksızdım. 
ldandım: 

'Ağlamayın. Mühim bir şey de· 
."1lah aşkına bu i~ fazla ehem· 
~t Venneyiniz. Ben böyle nice 
~ tal~r geçirdim. Ben zavallı bir 

d. Yım. Beni döğmeleri de gene 
~ 1 kabahatim yüzünden oldu. 
""~u ödeseydim mesele çıkını
'"'<ttı. Onlara kızmıyorum bile. 
~n Yerinde olsam ben de böyle 

ıra ırn. 
~di çocuğum, kalk. Ben de kal· 
%ı da odama gidip yatayım. 
, geldiniz benim odama? 
iQ·lJYku tutmamıştı. Pencerem· 

sın. Sizi, dün akşam bana söy· 
tinizi düşünüyordum. Bir çığ 

,~terek koşup geldim. Siz burada 
n )•atıyordunuz. 

~nıemeliydiniz Franz. 

'll ağa davrandım ve ancak 
~·arctımile doğrula bildim. Bit· 

,~·. :Oi!enciler, dünyanın her 

\ ı hır Yerindeki polislerden daha 
eti' 

~'İlıa ı dayak atmı~lardı. 
• Yet ayağa kalktım. Genç kı· 
~nda birkaç adım yürüdük· 

ra durdwn. 
~ \-0~ iyi bir kıssımz, dedim 
llt b.1Uzumundan fazla iyi. Beni 

13
1rakı.n. Odama dönebilirim. 
~n sızi götüreyim kont. 

).. . Yır. Olmaz. Hem bana kont 
"ıei'ı • 
~ nız olmaz mı? bilseniz .. 
;~e ~iyeyim öyleyse? 
C lllını Con. 

~~?n ~u? Ben isminizin ... Fran 
li U lllısiniz sizi? 
a ayır, Amerikalıyım. Fakat 

~ d da Çok bulundum. Başka yer 
~be hulundwn ya ... Sanıyorum 
'<ti~ Fransızdı; yahut annem. 

atırlayamadun! 
f'nlayamıyorum ! 
ı~<ı.kkınız var. Bütün bunlar 

11.ık ~eyler. Şimdi anlata· 

-6 Nakleden: ır:a ~a 

Dilenciler mahzende kumar oynuyorlardı 

marn. Fakat yarm hepsini anlatı

rım. Ama bana Con diye hitap edi
niz. Bunu bilhassa rica ederim. 

- Peki, peki.. 
- ş:mdi bırakın da yalnızca gi-

deyim ben. Bonsuvar. Siz ... Siz çok 
sevimlisiniz. Siz ... :N'asıl söylemeli 
bilmem ki... Sizin gibi bir kadına 
hiç rastlamamıştım ben. 

- Çocukça şeyler söylemeyin! 
- Çocukça şeyler mi? Hakkınız 

\'ar. Bunları size söylememeliydim. 
Beni düşünmeyiniz artık. 

- Bonsuvar. 
Yürümeğe t~bbüs ettim. Fakat 

dilenciler beni pek fena halde döğ- Frans 

Çabuk bozulan mahsul 
Yazan: V. Ardov Çeviren: Ferah Ferruh 

Moskcva treni soluyarak, Kaf. kederli halini muhafaza etti. Ne 
kasyanın en meşhur yerlerir.den yolun iki tarafında uzanan palmi

' bid olan Soçi istasyonunda durdu. yeler, okaliptüs ağaçlan, çamlar, 
Birinci mevki vagonlardan birin • ne bu istirahat şehrinde adım ba
den, gümüşü kostümlü, kerliferli şında rastlanan ve başlı başına be
bir yolcu indi. Yolcunun, oldukça di bir güzellik teşkil eden güneş. 

serin bir havada Moskovadan tre- ten yanıruş adali ve vücudlu in
ne bindiği her halin.den belli idi. sanlar onun kederini ve düşünce
Çünkü ceket kafi gelmemiş gibi !erini dağıtamadı. 
yelek giymişti. Hatta kolunda ko- Hakikati ifade etmiş olmak için 
caman, kalın bir palt~ bile vardı. şunu da -söylemeliyiz ki, kerliferli 

Halbuki burada Soçi-de öyle bir yolcu otele gelince biraz asıılır gibi 
sıcak vardı ki insan garın gölge- oklu; yeleğinin düğmelerini çöz
sinden dışarıya bir adım atmak dü ... Fakat buna rağmen, mensup 
bile istemiyordu: Tıpkı yağmurlu olduğu sendikanın kendisine ver
bir hava.da şemsiyesiz bir yolcu. diği resmi vesikayı otelciye göste. 
"lUn saçak altından çıkmak isteyi- rirken, gene soğuk ve donuk hali. 
şi gibi. ni muhafaza etti. 

Yolcu, gölgeden yürümeğe ça- Otelcinin: 
lışarak ve etrafın güzelliğini sey- - Nerede çalışıyorsunuz? Ne 
rederek taksi için stra bekliyenle- iş yaparsınız?. 

rin en arkasmda durdu. Sualine karşı, şüpheli bir tavır-
Kerliferli yolcunun bakışları la: 

pek endişeli, hatta denilebilir ki, - Benim nerede çalıştığım sizi 
biraz da kederli idi. Muvakkat bir zerrece alakadar etmez, .dOdi, bu
zaman için buraya istirahate gel. nu sormağa neden lüzum görüycr
miş olan ve yanından gelip geçen sunuz? • 
beyaz pantalonlu, ceketsiz, açık - Fakat madem.ki bir sendi
yakalı Soçi sakinlerini biraz da kanın adamı sıfatiyle geliyorsu-
itimatsızlıkla gözden geçiriyor - nuz, çalıştığın.".: yeri, mesleğinizi, 
du. Ayni trenden çıkan bir ycku falan da kaydetmeğe mecburuz!.. 
kadın, kerliferli zatın arkasında Kerliferli yolcu kaşlanru çata-

Aya~ın.da beyaz pantalon ,sırtında 
yakası açık beyaz bir gömlek var
dı. Gözleri başkalaşmış, masum 
bir hal almıştı. Yüzünü örten e
lemden eser bile kalmamıştı. Bila
kis daimi bir tebessüm yüzünü 
süslüyordu. 

Kerliferli yolcunun hali o kadar 
başkalaşmıştı ki ,ikinci trenle ge
len ve otelin mcı1diveni başında 

beklemekte olan yolcular, bu 
"mesud yolcu,, nun en aşağı ;ki 
aydanberi istirahatte bulunduğu

na kanaat getirdiler .. 
Bizim kerliferli yolcumuz, ye

ni gelen yolcuların çatık suratla
rına bakarak: 

- Çocuklar, diye alay etti, su
rat asmakta ne mana var?. Bir an 
evvel soyunmağa bakın 1.. Ondan 
sonra da denize girerek şehrin 

pisliklerini sonsuz deniz sulariyle 
temizleyin! .• 

Yeni gelen yolculardan birisi: 
- Acaba bugün iden.iz nasıl? .. 

diye sor.du. 
Kellifelli yolcu bir an için du

rakladı. Ne cevap vereceğini bile
medi. Fakat bu şaşkınlık çok sür
medi. Şu güzel ve zekice cevap 
dudaklarından do1tüldü: 

- Deniz dünkünden farksız!.. 
müşlerdi; sendeledim. Frans koşup ı 
tutmasaydı düşecektim. kaplı bi~. ce~azc se~iyesi duruyor, 

- Gördünüz mü, bu gece bensiz ortada gumuşten bır haç parlıyordu. 

durarak, masum bir sesle- rak: 
- Siz taksi için mi bekliyorsu. - Elimdeki kağıt kafidir, !dedi. 

Sen anahtannı alıncıya kadar ben 
bir parti yıkanırım bile 1. 

olamıyacaksıruz! .\yak ucunda mumlar yanıyor, sedi· 
nuz?. Alt tarafının size hiç lüzumu yok. 

Sualini sord~ğu zaman, kerli Kerliferli yolcunun odası ha-
Koluna dayanarak yürümeğe baş· renin etrafında kağıttan katlanıp 

!adım • yapılmış kuş şekilleri saçılmış bu-
lunuyordu. Dikkat edince bunların 
kağıttan değil, biner franklık bank

- Otelin en güzel odası. Eskiden notlardan yapılım~ oldu~runu anla

- Hangi odadasınız? 
- 34 numarada. 

Ierli yolcu derin bir şüphe ile du- zırlanıncıya kadar, yolcu otelin 
daklarmı ısırarak: merdiveni başında bekledi. Fakat 

- Benim ne beklediğim sizi ni- bu arada ceketini çıkararak koluna 
çin bu kadar alakadar ediyor?. de· aldı. 

Kellifelli yolcu bunları söyle -
dikten sonra plaja yollandı. Be
yaz pantolanunu ve gömleğini !jı

kararak bir deniz klonuyla kaldı. 

Denizin içinde bir iki adım atar 
atmaz müthiş bir çığlık kopardı •. 
Bu kocaman insan vücudun.dan 
böyle ince bir çığlığın nasıl kopa
bildiğine hayret etmemek kabil 
değildir. 

di. Elemle büzülmü~ .dWdakların-
ım. bu odayı ptens!erc verirlerdi. 

Otelin koridorlarında kimseye te· 
sadüf etmedik. Fakat 34 nwnarah 
odada müthiş bir sürpriz beni bekli· 
yormuş meğer .. Aman yarabbi! ya· 
şıyor muydum, yoksa kabuslu bir 
rüya mı görüyordum! 

Binlik banknotlarla kim kuş yap· 
mı~tı? Hangi deli? 

Za vallı kadın, yokunun bu ters 'dan ''-6iri -niçin bu kadar alfikadar 
cevabından şaşırarak: ediyor?.,, "Sizi zerrece alakadar 

- Ne demek "sizi niçin bu ka. etmez!,, sözleri daha seyrek dö
dar alakadar ediyor?.,,. mesele ha- külmeğe başladı. 

Odadaki halılar, lüks mobilyc ka· 
pılara karışmıştı. Her taraf siyah· 
!ara bürünmüş, siyah güllerle kap· 
lanmıstı. Ve )'atak ... Yatak yoktu. 
Onun yerinde üzeri siyah örtü ile 

Frans ile kapının eşiğinden bütün 
)unlara ne !duğunu anlamaksızın 

bakıyor, içeri girmcğe cesaret ede· 
miyorduk. Dehşetle ürperdim. Genç 
kız da tabii korkmuştu. Bana sa· 
rılıyor, tiril tiril titriyordu. 

sit- Siz taksi için sıra bekliyorsa- Hatta daha tuhafı, yolcunun yü. 
ruz ben de gelip arkanızda duraca- zündeki itimatsızlık ve elem bile 
ğım t .Çünkü ben ide taksiye bin- tedricen dağılmağa başladı. Oda
mek istiyorum. sının hazır olduğunu haber vere-

- Evet, şey .. Ben de galiba.... rek anahtarı eline teslim ettikleri 
Evet, evet, ben .de taksi i!Win sıra zaman, hafif bir tebessüm dolaştı. 
bekliyorum. meia micms h srh dshrdshrs 

Kerliferli yolcu, taksiye bindik. J Kcrliferli yolcu, takriben yarım 
ten sonra .da ayni itimatsız, ayni saat sonra odasından ldışan çıktı. 

Kellifelli yolcu bir kaç adım 
ldaha attıktan sonra kendini tama
men suya bıraktı. Sonra yüzme 
öğrenme maksadiyle yanıbaşında 

çırpınmakta olan yaşlıca bir ada
ma gayet laübali bir eda ile: 

-Con! 
(Devamı ı-ar) 

(J) Ölmedim! 
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yari titriyerek devam etti. 
- Ona gelince, evet, her hal 

de onu tevkif etmeliyim. 

-2-

JU ANA 

Juana, Rotana ve 1skala Bri. 
noya veda ettikten bir gün son
ra Venediğe geldi. Liman sahi
lindeki eski evine gitmeği aklına 
bile getirmedi. 

Sen Mark meydanına gi!den 
karışık yollardan birinde basit 
ve sade bir ev seçti. Henüz da. 
ha takarrür etmiş bir pliinı yok
tu. 

Zavallı kız yalnız bir şey .dü
şünüyordu. Sandrigoyu kurtar. 
mak.. Onu Rotanın darbelerine 
karşı himaye etmek .. 

Mesele pek nazikti. 
Filhakika Sandrigoyu kurtar

mak istiyordu. Fakat ayni za
manda Sandrigonun Rolana ve 
yahut arkadaşı Iskala Brin~ya 

hücum etmesine de mani olmak 
arzusundaydı. 

Zihni bu düşüncelerle pek taş. 
kın bir halde. müterc.ddit bulu
nuyordu. Garip bir haleti ruhiye 
içindeydi. 
Sönmüş değil, fakat muvakka

ten uyuşmuş zannettiği aşkın tek 
rar canlanmilsı ile büsbütün şa

şırmıştı. 

Sandrigoyu gençliğinin saf ve 

temiz, lekesiz aşkı ile sevmi§ti .• 
Beraberce sevişmişlerdi. 

Sonra Sanl:lrigo birdenbire 
kaybolmuş'. Senelerce gözük. 
memişti. Artık bir daha göremi
yeceğine kani olan (Juana) onu 
yavaş yavaş unutmağa çalıştığı 

bir sırada haydut tekrar meyda. 
na sııkmıştı. 

Bu zavallı kıza, kalbin.deki aşk 
yarasının tedavisiz olduğunu, 

Sandrigoyu bütün ruhuyla sev
diğini ve bu muhabbeti kumanın 
imkansızlığını isbat etti. 

Bu kadar saf, temiz kalbli, 
yüksek fikirli ve vicdanlı bir kı. 
zın Sandrigo gibi bir haydudu 
nasıl ve niçin sevdiğini izah ve 
tahlil etmek bize ait değildir. 

Biz yalnız vak'ayı hikaye ediyo
ruz. 

Juana Venediğe geliuce Sand. 
rigoyu nasıl bulab:Ieceğini dU.ı 

şündü ve nihayet hayduda ancak 
bir tesadüf neticesi rasgelebile. 
ceğine kanaat gctlııJi. Dört gı.in 
mütemadiyen Venedi~ sckal.la
rında dolaştı .. Dör<lünclı günü 
akşamı, Sen Mark meydanından 
geçiyor.du. Birdenbire önünde 
giden bir adam gördü: 

San:lrigo !. 
J uana hayretinden olduğu yer. 

de dona kaldı.. Kendi kendine. 
•'acaba o mu?,. diye sordu .. 

San.drigo zabit kıyafetinde!.. 

- Hele dur, dedi, ben seni bir 
yatırayım da o zaman iyice )~Üzme 
öğrenirsin 1 .. 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Artık öleceğine kanaat getir. 
mişti.. Bu ana kadar güç hal ile 
topla.dığı cesaret ve cür'eti ken
disini artık terketmişti. Soluk 
benzinde korku ve dehşet izleri 
peyda oldu. 

Yakın olan ölümün korkunç 
mevcudiyeti ile vücudunun da· 
ha şimdiden soğuduğunu hisset. 
ti. 

Rolan Kandiyano, Cenaroya 
yakla~tı .. Elini omuzuna koy.du: 

- K.i.do Cenaro dedi. Ölüme 
hazırlandığınız sırada beni dinle
yiniz .. Babam, dükalık sarayında 
kanuna hürmet ederek, hür bir 
hal'kın müzahereti içinde yaşa

maktaydı, En adi bir sandalcının 
en yüksek bir memur ile adalet 
huzurunda müsavi olaıasıru iste. 
mesi bir cinayet gibi telakki edil
di. Alçaklıkla, haydutlukla, ri
yakarlıkla, onu vazifesinden u
zaklaştırdılar, ve gözleri çıkarıl. 
dı. Annem ise kederinden, ıstıra
bından öldü. Ben altı sene Vene. 
dik kuylarında inledim. Hayatı
m:n en parlak zamanları mahvol. 
du .. Kido Cenaro ! Bu vahşetle
ri yapan adamların isimleri: 
Foskari, Bambo ve Altiyeridir. 
Onlar kuvvetli ve ka'dirdirler. 
Siz, bunların kuvvet ve iktidar
larının, göz yaşlan ve mazlfım 

kanlariyle meydana geldiğini 

bildiğiniz halde onlara hizmet 

ettiniz. Cinayetlerine or~k oldu 
nuz. Bu akşam Olivolo adasın

daki eve beni tevkif etmeğe ge
lirken vazifenizi yaptığınızı 

söylüyordunuz. Halbuki peka
la biliy.ordunuz ki ben adaleti 
yerine getirmek için çalışıyor
dum. Jan dö Md:liçi ve daha 
bir çoktan gibi siz ide ( cina
yet) ile (adalet) arasından biri
ni intiha pedcbilirken, siz cina· 
yete alet cldunuz ve halka hü
cum ettiniz. Artık maskenizi 
yüzünüz.den atınız. Ruhunuzun 
bütün çıplaklığı, bütün iğrenç
liği meydana çıksın. Yaldızlı 

cümleler, kelimelerle yalana is
tinat eden hakiki hüviyetinizi 
gizlemeyiniz. Vazife, kanun ve 
adalet, bütün bu lisanınıza bile 
yakışmıyan kelimeleri, fikrinize, 
hissinize, düşüncenize te~ü

man olan yalnız tek bir kelime 
il~ ifade ediniz: Menfaat .. Ha
sis. bir menfaat .. O zaman haki
kati' söylemiş olursunu. . 

~i.dÔ Cenaro, Rolanın bu a
teşli sözleri karşısında mütees. 
sir oldu. 

Kalbinde bir takım hislerin 
çarp şmasından doğan bir deği· 
şiklik neticesi gözlerinden yaJ
lar akarak yalvardı: 

- Adabtinize sığmtyormıa. 
Rolan metin sadasiyle de· 

vam etti: 
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Diyarbakırda akrep 
tarihe karışmıştır 

Hamravat suyu modern tesisatla evlere 

H A B E R - 'Akfatıı Postnaı 

Akhisarda geniş bir imar 
faaliyeti var 

"! MA'RT - 1939 

verilmiş, Dıyarbakır şarkta örnek ve 
Belediye yeni iıler için 300 bin lirtılık bir ia .. 
tikraz yapmağa teşebbüs etli. Akhism mun· 
tazam elektrik tesisatına ve gündüs cereya~ 
nına yakında lzavu§uyor • 

~Hisar btfedlytsi tlektrl1c santra• 

modern bir şehir halini almıştır 
Diyarbakır (Hususi) - Cüm. 

huriyet yıllarındaki devamlı ça· 
hşmalar, şehrimizi doğunun bir 
~yındırlık ve kültür merkezi ha 
line koymuştur. 

Yur.dun bu köşesinde yükselen 
bayındır Diyarbakır, bugün yeni 
tesisleri :ve çeşitli varlıklanyte 

bir eski .d~vir hatırası haline g l 
miştir. Gesenlerde bir İstanbul 

gazetesi Diyarıbalmda muhayyel 
bir akrep hikayesinden babsci:li. 
yordu. Cümlıuriyet yıllarında ye 
tişen Diyarbak1rlr çocuk, akrebi 
ancak İstanbul veya Ankara'daki 

kardeJleri gibi tabiiye 'ki. 
tablarındaki res!mlerde &örUp ta 
ruryor. 

Bugün Diyarbakır'da akrep 
ten bahsetmek kadar Diyarbakrr 
Jıyı sinirlen.diren üzen hadise yok 
tur. Diyatbakırlr, akrep kelimeıoi 
ni §ehrin yüzüne sürülen bir ka
ra leke telakki etmektedir. 

rryı geçmı~n. Bundan ba§ta ,etırin 
muhtelif mahallerinde laldınm ta· 
mirleri yapilmı§ ayni ıanıanda cum 
huriyet meydanmın açılınasma baş
lanmıştır. 

Cumhuriyet meydanınm karşısın 
da yaptmlınakta olan parti ve halk 
evi binası lna~tı pek yakında bite· 
cektir. Di~er karşıcma yap1lma~ı 

takarrür eden belediye binasının 

projesi tasdik i;'.H nafia vekaletim 
takdim edilmlştir. 

300 bin liralık lstikru 

Bedeli keşfi SO bin liradan ibaret 
belediye binasının inşasına pek ya· 

'Aklıisar elektrik şe1ıir mu1ıavvllesl kında ba:tanacağt gibi fennt olarak 

bu mmtaka i~in hakikaten örnek 
!bir şehir halini almıştır. Cümhu
riyetten evelki yıllarda Diyarba 
kır, buraya tayin edilen memur
lar için korkunç bir istifham ~ek 
lini alırlJ.ı. Bilhassa, Diyarbakır 

bir akrep yuvası sanılırdı. Şehri
ıniıde eskiden tek tük görülen 
akrepler, belediyenin devamlı ça 
Jıımmn ve esaslı tedbirleri saye 
sinde artık nesli kurumuı kötü 

Diyarbakır çeşitli kültür yuva 
larr, geniş memur kalabalığı ile 

Modern~ bir şehrin başlıca va.sfı o 

cc::===::=========:. l:ın hayııt ve hanı.kete kavuşmuştur. 

Akh. ("'I • Akhi 1 ktrik · · · k bul kk ti mezbehanm kifayetsizliği ve imar · ısar ı-. ususı) - sar be· e e ışının a mm·a a ya· _ . . 
led. · h · · · · d d 1 .... ı.ı -•-'·tr'k • ..ı:bek • 1 . p!ftnına gore 'başka mahalle nakU ı· 

ıyesı şe nn ımarı ıçın unna an pı mı, ve i"'ür ıı::u:~ ı :7"'' esı şı :-- • , 
çalı§lllaktadır. llk olarak b3ştad1ğ1 de bir ay içinde bitecektir. Sehrimiz cap ~tmckte oldugundan yenı "e fen 

.Yaşlı adam şaıırarak: Spor hareketleri, gece hayatı doğu 
- Beni mi? diye soıidu. nun bu k~eslni sevilen, arzu edilen 
_ Tabü seni ı Başka kimi ola- bir köşe haline koymuştur. akıtılmrıtrr. Şehrin mc.dern bir ıi 

tak?. Sıhhat ve temizlik kaynağı olan su ma alma!lmd& ve yeni tesislere ka 

_ Fakat ben sizinle henüz mil· ~i halled~tir. Blllıassa IIamr;ı' VU§ma:unada belediye reisi Şeref 
tenel olmat!ım • vat suyu modem tesisatla her eve Uluğ'un hi"Wesi bUyiiktllr. 

- Ne beis var t.. Tanı§madıy

ıan §imdi tanışırım. Soyadım 

Pafnutyevdir. Ya senin adın ne ?. 
Nerede çalışıyorsun .• Ben mühicı· 
mat !abrikasııf.ia çalışıyortırn. İs· 
tersen fabrikanın numarasnu da 
söyleyebilirim. Bugünlerde fahri 
kamız llyle bir ınotör yapıyor kf. 1 

eiini ba§ka bir yerde bulamazsın 1 
Yazık ki burada, suyun içinde çiz
gi çizmek kabil değil.. Yoksa ben 
sana onun bir de şemasını yapar
.dun. Dur canım ayaklarınla suya 
vurma l Burnuma su kaçıyor l • 

Sandıklı köylerinde yeni konaklar 
---- '\ 

getirilen eserler, 'köylünün reia 
hına müteveccih büyUk bir him· 
met mahsulüdür. Bu resimde de 

pek yakında m\llltaıam bir elektrik ni bır ~7z~ y~~~l1:'ası, sta~):o~ 
tesisatma ayni ıamanda gündüz mahallmın ı~tımla . • \e tesvı~esı 
cereyanına kavuşacaktır. Mühim ~irde mevcut bütün kaldmmlann 
caddelerin elektrik ~bckesi bitmiş yeniden yapılmas.ı ve bazı mahaller 
ve bağlarumştır. de Jağmı in~ası. su işlerinin tamir 
Bandırmadan temin edilen parke ve ıslahı, cumhuriyet meydanmm 

taşlarla şehrin çarşı ve bazı mahal· istimlAki ve açılması ~ir şehrin 
lerinin döşemeleri yapıldığı gibi be· imar işlerinin biran evvel ikmali i· 
eldi)·e önünden istassyona kadar gi· çin belediye meclisi belediyeler ban· 
den caddenin beton olarak yapılma kasından 2300 lira bir istikraz ak 
sına bn~lanmı~ ve bu r.ol in~aatı ya· dine karar vermi~ ve derhal lazımg 

Gördüğünüz gibi kerli ferli yol 
'unun "iç benliği,. tamamen açıl
lı:ııf ve bu benliğin içindeki gizle
nen hakiki hliviyeti. !denizin ve 
güneşin tcıiri altında -tersine dön 
rnüş bir bavulun içinden dökülen 
kirli çamaşırlar gibi • ortaya dö· 
külüvenni§tl. 

-Ruaca•-

SarHıklt, (Husutôi) - Kayma 

kam Bay Arif Dundar. buranm 

köylerini ciddi bir kalkınma yolu 

na koymu~tur. Köylerde vücuda 
Kızık köyünün köy konağı göl Akhisar belediyesinin ~imdi 

rülmektedk • 1 , 1 
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- Kido Cetıaro 1 Bir damla - Adalet ı., 
'1&z ya§ı bazan bütün hataları 
affa vesile olur. Bu akşam Sen 
~ark bodrumlarında işittiğiniz 
sözlerini iyi düşününüz •• Haydi 
;ccnaro, gidiniz. ııizi serbest hı. 
ralayorurn. 

Polis müdürünün boğazından 

~ir hayret saldaıu fırladı; 

- Serı'bcst mi?. 
Etraf ma §l§ıkın ıaşlan bakın~ 

'dr. Korkudan bembeyaz kesilen 
dı.ı.daklarx titriyerek tekrar etti: 

- Serbest miyim, dediniz? 
Serbest mi?. 

Ve ıevincinden kendinden 
geçti. Arkası üstü .düşetek ba. 
yıldı. 

Kcndins geldiği %aman bi; 
kimseyi göremel-Ji .. Kesif bir ka· 
ranlık etrafını sarmıştr. 

Deli gibi bir halde ayağa kalk. 
tı. Artık Sen Mark kUiıesinde 
bulunmadrğınr gördü. 

Kendisini baygınlığı esnasın· 
da kanalın kenarın'! geti~mişler. 
di. 

Polis müdürü sevincinden kö· 
pek gibi uludu. Sersem ve §aşkın 
bir halde koşmağa baş1adr. 

Evine girer girmez bir koltu• 
ğun üzerine düştü. Ba~tnı avuç
ları arasına allr. Derin bir dü· 
1 
tüncenbı nihayetsi+lil:lerine da· 
larken dudaklarından gayri ihtf. 
yari şu kelime döküldii: 

Seri kararlar, iJUyen- bir dl· 
mağda. tıpkı bulutlu bir gökte 
~örülen yılchnmlar gibi parlar. 

Rolan Kandiyano Set\ ~arka 
ı;iderken oral:fa ne bulacağını vo 
göreceğini pek ata biliyordu. At. 
tiyerinin Foskari aleyhi.ne terti~ 
eylediği bu muazzam f csat heye;• 
tinde onun da ehemmiyetli ve 
faal bir rolü vardı. Her halde fe· 
satçdann bir kaçının kendisin~ 
sadık ve merbut ctdukları mu. 
hak1raktı. Ve bu sayede ba§kU .. 
mandan Altiyerinin niyet ve 
maksadnıl:lan haberdar olmu§tU. 

Bu iki düşmanı biribiri il• 
sarpıştırmak hakikaten büyült 
bir zeka eseriydi. Mücadelede 
ya Fos~ar\ ve yahut ta Altiycri, 
her halde ikisinden ıbiri mı:hak. 
kak ma~lCıp ol~aktı. 

Ne olursa olsun Rolan düj ,. 
manlarınm kuvvetini parçalaya• 
cak, p.etice itibariyle onları .ıayıf 
.d\\ş:irccekti. 

Cumhurreisi ile ba~kumandan 
biribirlerine karşı amansız bir 
ölüm harbine girişmişlerdi. 

Fakat ikisi de kendilerini teş• 
vik cl;lenin Rolan olduğundan 

habersiz bulunuyorlardı. 

Rotan Kandi:rano, feııatçdanq 
ıon içtimamın yapılacağını h-. 
ber ıldığt zaman neye karar v~ 
rileceğini evvelden biliyordu, 

talih tyi blr tesadüfle o anda c· 
Une poliı müldUrünU de, teslim 
etmişti. 

Rolan, sabırlı ve hesaplı bir 
"tii§i.Uıceyle yaptığı i§tc uıuvıa.f
fak ol.ım.sl için Kido Cenaro-
1\Un da mühim bir !mil olabilece· 
fini ldUştilıdU. Fesat heyetinin 
gayesi ile polis müdürünün haris 
dü~üncelerinl nuan dikkate al. 
dr. 
· l{iAQ Cenaroya bütün fesatçı
l~ı tanıtmak. cöstermek ve mak 
satlanna ıbizzat falıid kılmak is
tedi, 

Onu da beraber Sen Marka ıU
rukledi. P.ollı müdürüne gözled· 
ı~ gösterdikten •on.ra onu ıcr

l:ıcst bxraktı. Kaplanı yakalamı~. 

uı~ di,leriylc şil~hlandırmı~, 
sonra ldUşmanlan üzerine şahiır. 
lUX§tt. . . . , . 

Kido Cenaro, kafasının faali· 
~tini durdur3n ve üç saat süren 
aevinç ve hayret dalgmhğından 
nihayet kurtuldu. 

Sükunetle vaziyeti dü~Unmeğe 
başladı. 

Bütün dUşüncelerinin neticesi 
Rolan Kandiyano ü:r.erinde top. 
lam yordu. 

Kafasmı ba~ka §Cylerle meı· 
gul etmek istiyor, fakat bütün 
gayretine rağmen gene aklınt 

Rolan geliyordu, 

Sağ, salim eli~en kı.trtulma. 
eına htli. hayret etmekto idi. BU· 
tün gördükleri nazarında tekrar 
canlandı. 

Dağ mahkemesinin müthiş it. 
ham ve kararı kU§uıırı.da, her Ü• 

midi k~silmit bir halde titrediği. 
ni dU~Undü. Rolanm kurtar:cı 

aesl h!ll kulaklarından çtntıy.or· 
du: 

- Kido Cenaro!.. Gidinl~. ser. 
bestsiniz .• 
Nibay~t bütün heyecanına hi,

lrim oldu. 
Sakitı bir dil~Uncenin verdifi 

kararla mın1daıu)ı: 

....,.. Benim. vazifem 1'oı.n. tev. 
kif etmektir. Mutlalç onu yak•
layacağım, vazifemi yapac~ğım .• 
Fakat daha evvel dUşiinUleeek v' 
yap:lacak mmtim vt acele işle. 

dm var. Şimclllii onl~A baka .i 

4Q1 .• 
Kido c,naro. ye.nid,n µyanft!' 

polisli~ ruhunun bütUn kurnazb. 
ğ1 il~ kqracağr ı~ni~ tuzağı dij
ş:inüyor ve muvaffalayetipden 
emi11, ellerini uğuşturuyor ve ae. 
vioeirJ:ien cUlüyordu. 

.....:.. Bu sefer, evet bu sefer ar· 
tık muhat:kak büyük tngizitöt 
olaçağım. 

Pedi. Birdenbire aklın~ R~,. 

geldi: 
- Ona gelince ... 
D\ye dügUndU. V~ gayri ihtl· 

\ 

1. '1 yerlere müracaatte b'ufunut 
tur. Dahiliye vekaleti bu isti 
muvafakat etti~i takdirde A.khi 
mız bir yıl içinde imar edile~ 
şehir modern bir hale girecektir•. 

Belediyemiz ayni zamanda ı; • 

ihtiyacını düşünerek yaz günl 
de bir kişiye in.iisar eden büı sf 
şma mani olmak ve halka ucuz. 
temin etmek üzere buz makin.eSl. 
t' rmeğe karar vernıi~ ve derbıl ..J 

başlamıştır. Bu yaz ucuz bw: W 
edece, tir. 

Yarım saatte bir 
tayyare seferi .. • 
İngiltere.de Veston • S~ 

Marne ile Kardif arasında lJP" 

nıüzdcki ına)-ısın 1 inden itı 
yarım ç:ıatte bir tayyare ıeft', 
tesis olunacaktır. Bu auretl~ 
nokta arasındaki en sık UY1r1 
seferleri !ngilteredc ba1ta.osJt 
luyor. I 

Her gUn ııbah saat s.s~ 
Veston dan Kardifc bir ta1r1 
hareket edecek ,en son tayYarC,i 
Kardi!ten gece: aaat 10,30 d• 
kacaktır. lJl 

Bundan ba§'ka, gen: yaza t 
ru. BristoJ ,Kardif ve Svaıı•~ 
rasında gür.de on tayyare ,1. 
tesis edilmesi de dü§ilnillm~ 

Vatikanda, kardinaıtar Pi; 
se~ck içiı:ı t.oplarurlarkcıı ~~ 
da da Papalığın eşyasJOI te~ J 
eden müessese. yeni PapaıııSI of 
bieeeini, ıapkasını hazırlaıııst ; 
O raın3%\ kimin Papa olacal' 

Unmcdiği için ,elbise biri ~···~ 
orta, biri urun boylu olmalı 
re Uç boy olarak yapılmrt~ 

AMERIK 4DA ··i1' ıl 
- itsamör bozu!rluğu H 

1 
b;ll 

ıare ile gelmekten başka far 
madım. 
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radyosu 
'l'ORKf\'E HAOYO Uf Ft'Z\ DN 

'1'1: POSTAi.ARi 
l(fkl 

tl.\L Ue Hadyosu - AnJ.:arn Uadyosıı 
GA UZUNı.ı.;cu: 

19
1
7
G39 rn. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 

31', ı ın. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. p 
•
10 nı. 9165 Kcc;.120 K w. 

S TCRKIYE SAATi\ 1.E 

.\Lr - i · 3 - H139 

• 12.30 Prosr.ıın. 1:!.35 Tilrk müziğ 
Pi 13 • ııı • l\lcmlekel sıınt il) arı, nj:ıns, 

1 ~1corotojl hnherlcrl. 13.15 Konu~m:ı 
~adın sanıi • pi>. 12.30 • 14 Müzik 

ta firışık ı r ıgroın - pi). 18.:ıo l'rog. 
IPı_'ttı: 18.3:> l\lüzik • pi. <Melodiler) 
«! i;:ı Milzik (Flüt solo - ı\hmct An 
dıçcrı) Riya eli Cumhur lı:ınclosun
., 

311
• 1 - 1ılichcr Bl:l\·eı • Sonoın No . • q~ 

1_..
1 

100 - 1768) Anrlnnte, Allcmnnd• 
tab lesro), Gnvoltc (l.es Gnguels). S:ı· 
~ ancıe (Lnrgo), Finnle (Alll•gro). 

..... Ccsa.r Cinrdi - Knrnn\•nl (\'ar
lı a,l"Onlar). '19 Konıışm:ı (Türki) c· 
t~~.l:ısı). 19.15 Türk nıüzlfti (Fasıl he· 
tı 1 ~ Tahsin Karnkuş Ye Sofiye Toko. 
~ 11 1$1irnkiylc. 20 Ajnns, melcoroloıi 
1 ~erıeri, zironl hor. n~ı ( fiynl). :rn. 
~ 'tiirk müzlftl. nlanlnr: \'ecihc, llu 
ta Perlı Kom, Cc\'ılel l\oznn. Oku 
~ ~lar: Muslnfn Çnğl:ır, Hodife Ney 
tt,' 1 - Osınun bc:rin • Nihnvunt pc' 
lı 1• 2 - Faık bey - Nilıa\'ent besle· 

1 s
3li Y:ıre. 3 - füıkıının • Nih:ı,·enı 

11:kıs1 - Ne l:ınan l,:ılbime. 4 - A 
~ heyin - Nıhn\'ent şarkısı • Sö~lr 
1~dır haisi nhın. 5 - Vecihe tıırn. 
~ da11 konun taksimi. 6 - nnlıını 

t ıı.~ırı • !'\ihn' eni şnrkısı • S:ıçl:ırınu 
1 

la nalı ey peri. 7 - l m:ıll he· 
~ :ı • ?\ıhavent nğır semi • Seni hıık

U t2eı. 8 - Scliıh:ıllin Pın:ır • Kür· 
~ 1 hicnzkCır ş:ırkı • Aşkınla ynnnn 
~binıe. 9 - Scllih:ıtıın Pın:ır ? Kür
~ hicazkar şarkı - Ne ı;elcn \'ar ne 

' . er. 10 - Selihnllın Pınnr - Kür· 
ıı hicnzkar şarkı - A kş:ıın yine nk· 

Ilı. 11 - Sepoh - Kurdili hicazkür • 
ı1 ~ hnvnsı. 21 Memlekcl saat nyıırı. 
l\orıuşmn (Hukuk ilmi y:ıynrn ku· 
lı), 21.15 Eshnm, lnhvlllit, kaııı

~o • ııukul borsnsı (riynl) . 21.25 
e(i ııliıklar. ~1.30 Müzik ( H:ıdyo 

ı llrac;ı • Şef: Hıısnn Feril Alnnr). 
'G. Fr. JI:ınclel: Conccrto grosso, 
'G, Nr. 2, f:ı ın:ıJör, Andan le larg· 
o, Allegro, J.nrgo, Allegro mıı. non 

\rıl>o. 2 - H. Schuınnnn: l inci sen 
1
• si Jıcınol ınnHir, Ancl:ınte un 

lrı c ıo o AH gro molto ~ ,,. ce, 
~8beıto, Sclıcrzo, Trio l le 2, Al· 

o ıuıinıato e sr:ızioso. 3 - Oıto 
~ 0lai: .. \'indsorıın şen kndınlnrı" 

1 
tasından uvertür. 22.30 Müzik 

aı, tliioztnr • pi.). 23 Müzik (cazbnnl 
~· 23,45 • 24 Son ujans lınlıcrlcri ve 

11lkl program. 

~SA~IBA - 8. 3 • 1939. 

il. 12.30 Program. 1 :2.35 Tiirk ıııiiziAi 
~I 13 Meınlckel sanı :ıynrı, ııjııns, 

E'oroloji h:ı lıerlerl. 13.15 - 14 Rl
~ll Cumhur lınndosu - Şef: lhsnn 

11tı.:er. ı - Hooc;c\'ell - Mnrş. :.! -
' 11lınch • Jnlcı 111cızo \'C lııırlcorol. 
' ~ . a 1 •ıllppe - Ev s:ıhl!Je:;I U\'crtiır • 

1 A. Mcss:ıgcr • lsolln opera"nın 
;•ı. ı 8.30 ı>rogrnın. 18.3:> MUıı · 

~'ta_ rnUli~I • pi.). 19 Kuııuşm:ı. 19. 
~r lltk nıüziği (fnsıl heyeti) . Tııhsin 
it. ~kuş ve Safi~·e Tokoyın lştirnkir-
t~ O Afans, nıelcoroloji haberleri, 

~liaı.borsnsı lfi:>ııt). 20.15 Türk mü
ı'ıcCaı:ınl:ır: \'ecihe, Fnhire Fcrsnn, 

'r. \ Fersnn. Ukuynn: l\hızn!Ccr 11~
ıı~ - Tanburi CeınJI bcyın - Hı· 

it t.:a d.r l>eşre\'i. 2 - Zekai dedenin • 
ter ıkd.r ağır ~emnlsl • Gülşende he
~k~aAın~i dem snz ile mahsus. 3 -

ııı~1'.1 1 rı - Hıcnzkôr şnrkısı • Bekle· 
li.l'ıı •ın fecre kndnr. 4 - Sadellln 

ra a.Aın - Ncyeser şıırkı - Hicnınlıı 
r il. 5 - llic:ızkiır snz semııisi. 6 -

Q 1\ ~ih:ıdın • ~ilı:ıvcnt şorkı • Yi-
~kı 1 7 :-\" 

> "~ııı '~ü:ın~1 ducl:ı~!nı:ı1;c;.u1 n. <l-: • .'. 
Ilı. 

9 
• ru c senını - ,ı mcz ıın o 

ı. (ı - Refık Fer.s:ının oyun havo· 
,1 Mc r: lckcl sn:ıt o;>•arı. 2 1 Konuş· 

k1ı~l.1,ı Esh:ım, ınhvilfıl, knnıblyo -
lo(J() borsası (fiynl). 21.25 .Neşclı 
~~ar, 21.30 Temsıl (1'ilkl l\lchmct 
( rı: Ahmet Naim). 22 Müzik (Kil 

1, ~rke'1ra • Şef: Nt'clp A~kın ı. 
l..._ t)tllRchnr.r • Mıızurka (Fııntaıi). 
~i 0hrınnyi • Puercıtin pe~·esi p:ın 
~ ...... lllenınden vıılı; 3 - \'ıılente • 
'"lltı • 
btı 1tıklar ıoçnn :rıılml. 4 - Bnıs 

'ın:11~' .. PeJeıncnk 1i1Utinden (Aşk 
k~ı · " - l.ühr • Mcmlekctıen mcm 
ltr~ • hluhıclir nıcmlckcllcrin ıııclo 
1 rıı ~Zerine rapsodi. 6 - Llncke • 
~a~ 1l'Llllard:ı (:\lnr~). 7 - l.ehor • 
( 1 ını 011erelinden potpuri. 23 Mü· 
Qı ~n~Jı:ıııı • pi). 23.45 - 2t Son :ı

llberlcri , c ynrınki program. 

ı2.ao · ııı 
1 

Program. 12.35 Tiirk müzi. 
leor. 3 Mcınlekcl sn:ıl u' nrı, ııjanı1 

L Ol "• • 
.~ (f\ OJı haberleri. 13.14 - 14 MD· 
t~Rrıı arışık program • pi) . 18.30 
· l~r ~· l 8.35 :\lüzi k (Şen oıln ınüzl
li.0rı11 im Özgür ,.e Aleş böcekleri> 

llşnıa. Hl.ıs Türk miiziAi (Fn-

SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENE Z l..G 

USı-ayacaldan Limanlar Vapurlann isimleri Herel<et Günleri 

l:J{SPH.ES JIATLARI 

Pire, Brindisf, l •encdlk, ADRIA 3/3 
Trlcstc CELIO 10/3 

ADRIA 17/2 
Galata rımtımıncl:ın her CELIO 24/3 

cuma tam saat 10 dn ADRIA 31/3 

11/3 
l'irc, Nııpoll, 1\lnrsllyn, CITTA' dl BARI !!G/3 

Ccnon. 8/4 
İstanbul - Pıre saat 24 lı. 

saat 10 da Galntata ,. Napoli gUn 3 
Rıhtımından ., Marsilya 

ı• 4 ,, 

Pil'e, Nııpoli l\lnrııilyn, 
Ccnon' 

Caldca 
Fenicla 

Merano 

613 
23/3 S:ı:ıt 17 Jr 

614 

Jfornln, Sellu_ıtk, Golos, 
Pil'ec, J>ntıns, Aysnrmııla, 

DrJndisl, Ankonn, 
Ycneclik, Triestc 

Dl ana 

Abbazia 

Spartlvento 

1/3 
16/3 
30/3 

Snntl7dc 

------
Sclılnik, Midilli, 1znılr, 

Pil'C, :Knlnmu.t n, J>ntru.s, 
BrJnrllsl, \·cncdlk, Tricste 

Albano 9/3 
Vcsta 23/3 So:ıt 18 dt• 
lsco 614 

Burgaz, Ahl>nzin 1/3 Meran o 22/3 
Varnn, l•'cnicfa 
Köstcncc. Ycstn 

8/8 
11/3 

Iseo 25/3 
Saat 17 de 

Bosforo 2!)/3 

SpıU'th'cnto ı !'i/:J Camplcloglio G/4 

Abbazla. 1/3 
Fcnlcla 8/3 

Sulina, Knlas, lbrail Spartlvcnto 15/3 Saat 17 de 
Merano 22/3 
Bosforo 2913 

Telgraf aclresi : A})RIAl\IAR E 

ŞEHIH TiYATROSU 
sıl lıeyeli). C:rltıl Tokseo; \'e ork:ıılaş· ii 7-'{.!)3!J S.\1.1 Al\Ş.\Ml 
ları. 20 Ajans, ıııl•teo.;.;loji lınberlcri, 20.30 da 
ıiranl bors:ısı (fi.}·aıı. 20.15 TürJı J'epebaıı Dram Kısmı. 
müziği. Çalanl:ır: \'ccilıc, Fahire Fer- ( . .\nna Harenin) 
s:ın, Hefik Fcrsoıı, Kcııı:ıl Niyazi Sey-
hun. Okııyanl:ır: Müzeyyen Senar, Kı:ılay .Beyoğlu Ka:a ~ubesi 
Mnhmııl Knrıııdıış. 1 - Kıirdlli hicaz. Menf(ıatiııe Biiuiik Gula 
kar peşre\·i. 2 - Suphl Zi~:ının kür- 9/3/Jy;ıy Perşembe günü nkşaını Jl:ılk 
ill lücıı:ı.'L;."r ıtar · . 1,1.mı:ı: ., • ~~t"Ttyatrosundıı \"unnn nrtisıl 

bili olsam. 3 - Osman Nfhııdın itik-- 1'faftt> FIUpldfain fJllrakile 
dili hicnzkılr b:ırkı - Akşam güneşi ÜÇ YILDIZ 
knlkmalı. 4 - Boğusun kürdili hi- Büyük Operet - !!acar Balesi 
cnzkiir şarkı - Güller açmış. 5 - A· fB HALK OPERETİ 
ri! beyin kürdili Jılc:ızklir şnrkı • Bir Bu akştım saat 9 dn 

~lRl~ TEYZE halet ile siız<.lü yine. li - Akşnın olur ·• 
gıineş gider. 7 - Refik Fersıının hü· Ola~ar Baleti) 
seyııi ş:ırkısı - S:ılıah )Üncş dojjar- l'ck yn'.ıntla: ZOZO DALMAS 
ken. 8 - Rcfık Fersnnın hüseyni şar- .'inik Operetinde •• 
kısı - Cözlerlnı<.lrn gitmiyor yan:ık
lnrının :ılı. 9 - Hefik Fersnnın hü· 
seyni şarkı • Ay duğnr sini sini sev· 
ml1im birisini. 10 - Türkfı - Snr:ır
dırıı hen sarardım. 11 - Saz semaisi. 
21 l\lcıııickct sual nyorı. 21 Konuşma. 
21.l:i ı:slı:ıııı, ıalıvıliil, kurıılıiyo • nu
kut lıorı;:ı'ı ( ı iy.ıl). :!1.25 Neşeli pli'ık· 
lor. 2UIO Mıızlk <Küı:ük orkestra -
Şcf: Necip A~kııı> 1 - Valler - Dan s 
eden kuklnlar (fokslrot). 2 - Nie
mann - Zenci dnnc;ı. 3 - Poncs • 
Gcyşe opcreliııden potpuri. 4 - Cho
pin - :-ioklurnt'. 5 - l.eoııolıl - \'eni 
dilnyanın eskı ~ ıı·kılorı . ti - l.hıcke 
- E~lcnceli nınrş. 7 - Pncherııl'gg • 
\'iy:ınnnın cnıihcsi. 22.30 Miizik (Soil 
\"e llcde; - pi.) 23 :\hizik Ccaı.bımt • 
pi.) 23.45 - !l5 Sun njans haberleri ve 
yıırınki progrııııı. 

cnı.' - 10. 3. 1!>3!) 

12.30 Progrnm. 12.35 Tiirk miizi. 
si · pi. 13 ~kııılekel sual ayarı, njnns, 

rııeleoroloji lıaherlcri. 13.15 - 14 Mü
zik (hafif milzik - pi.). ıs.:rn l'rog
rıını. 18.35 l\lıızik (Kııhnrc ve müzik 

hol - pi). 19 Konuşma (Tayyareci 
·onuşll)Or) . 19.lj Türk nıiıziği (İn· 

ccsnz ruı.lı). Tahsin K:ırakuş \"C S:ı'l 

(i)e Tokayın işllrokiylc. :w Aj:ıns, 
ıncteoruluji habcı lcr;, zirııat hors:ısı 
(fiynll. :W.15 Tlirk ınliıiğl (llıılk mu-

~lklı.i • :iulli \'a\"cr Atu.ımııı). Bozuk 
,.e cıırnllıııı halk lıaval:ırı. 20.30 Türk 
miiıllU. Çulnııl.ır: Fııhlre Fersnn, Re· 

tik Fersıın, Cc\'del ıığlıı. Oku)·ıın: Ha· 
ilik Rerııi. 1 - O::ııııan beyin hic:ıı· 
kCır peşre,·i. !ı! - Fnık beyin lıicnık!'ır 
.ığır scıııni - Benim scnü lıırnııınııım. 

3 - llicazklir şnrkı - S'!\'ıllğiın ıızn. 
dei lıicrıınını. 4 - Kemen~e tnksimi 
Fahire Fcrsnıı tarafıncl:ın. 5 - Mn· 
hıır şarkı • Telif edilsem Cclcği. (i -

Molıur ş:ırkı - Dfin yine günfııııüz ~eç
di her:ılıcr. 7 - llcfik Fersnıı - sıız 
scnı:ıisl . 2 1 l\lemlekel sa:ıl n~:ın. :.!1 
Konuşma. 21.15 Eshnnı, lııh\•ıliıl, knııı· 
ub·o - nukul borsası (ri)nl). 21.25 
'\~şcli pl!\kl:ır. 21.30 Müzik (Ph"lseli 
t:ııınlııır flarınonik orkestra ~ı ). Şd: 
Prnetorius. 1 - Ant. DvornJr: \ 'iyo· 
lonsel itin konçerto ı;i minör. op. 104 
a) Allegro. b) Adagio m:ı non lroppo. 

~~~~~ı TUHAN 'flYATHOS\J 
{ ~ flıı nkşnın (lfulk Gecesi) 
:ıJ l ) ı-:. Sııdi Tek ye arkadaş· 
.. " l.ırı ( / ki ovun birıle11ı 
\'c,,uı ., .. 11nı Tiir'ün knlerne' :ıldıl:ı 

KOH 3 1'. Kiralık J1a11.~iuor voıJ\'il 1 P. 
(Se) Alila revüsü, hü}·ük varyete 

Loeular 100; Her yer 20; f?arodl 10 K. 

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

1 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

si karşısında eski Klod Farerl 
sokak No. 8 - 10. öğ1cden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

!il•----··--=--Dr. Hafız Cemal 
LO KM AN HEKi M 

Dahiliy e mütehassısı. 

t:.tanbu J D ivanyolu. 

No. 104, T el: 22398 
i&S .. E!~SJ~IUll'l!ll .................... .. 

- __ mi! ____ ,. 

Bılecik Gürer Kitap evi 
Biltnıı gazete, mecmua ve kilnp
lnr, rnekıcıı lcyıızınıı Ye kırıasi • 
yenin en iyisi KitabcYiınizde sa_ 
tılı~·or. Bliınn \'AKIT neşriyalını 

bizde hulnbilirsiniz. 

!!!!!!!!!!!!!~~~!!!-~ -

DOKTOR - OPERATÖR 

Hamdi Ua~o 
Pazardan başka hergün 14 den 
19 za kadar Bakırköy Osmanlı 

bankası apat. No. 5 

e) Finci, Aileı;ıro ınoılernlo. Sol isi: 
D:ı,·ld Zirkın. 2 - Ant. f)\'(ır.ıı.: !'ı in. 
ci ııeııfoııi ''Yeni dilny:ııtao" (Aı•s ılt'r 
ncucn WellJ mi minör, op. 95. n ı 
Adugio ·Allegro nıollo. b) l.:ırg<'. (') 
Scherzo, molto vivace. ç) Allegro ı·nn 
fuoco. :ı~.:ıo Müzik (Sinema sesi •·ı· 
c:ı1hnnl). 23.4:> • 24 Son aj:ıns haber 
leri Ye ynrıııki progr;ım. 

BUGÜN: KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·~S ~.KURÜ$ 
. { 

.--------------------......... 

-------_____ _., _____ ....... 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u sses• • :uz.' 

T. C, 
ZiRAAT BANKASl 

ZAYI - Bundan sekiz sene ev· 
vel Emniyet Sandıtrında kullandı
ğım namıma mahkılk ' 'Maryonga,. 
mührümü kaybettim. Bu mühürle 
hiçbir yerde hiçbir muamelede, 
hiç bir yazıda kullanmadığımdan 

herkim nezdinde resmi \'e gayri res· 
mt heme gibi yazı altında bulunur
sa bir güna hüküm \'e değeri yok· 
tur. 
Pangallı Cedidiye sok. Maryonga 

Dr. Necaettın Atasagun 
S:ıbahlıırı 8.30 a kndnr: akşam-

1 ırı 17 den sonrn ı .tılcli Tnyynn· 
\p. D:ıire 2: Xo. 17 de h:ısı ıı lnrını 
kııhul ı-ıler. (Trltfoıı: ~39:ı:ı) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

Bilyilk ikramiye 50,000 lirad ır 

Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertip ten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyinie. Sil 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursu~ 



terkibinde iYOD, . TANEN, glisero FOSFAT 
Vardır. Vecudun zayıf k ıs ım l a rına, kansızlığa , vereme istidadı olanlara, sinir zayıflığına, 

genç kızlara , sıraca kemik . hasfalıklanna müptela teverrüme müsait çocuklara 
verir, kanı arfhrrr, iştiha verir. hasta l ı kl a rın nekahetlerinde yarar ve şifa 

-

CAFE.R MUSHil SE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec' 
zanelerde bulunur. 

• SAF lSVEÇ ÇEL1G1NDEN: AVRUPANIN EN YOKSEK USl • 
RA fabrikalarında: MARKALARIMIZ 1Ç1N hususi olarak ynptml 
mıştır. PİYASADA 1K1 .MlSL! FİYATLA ~atılmakta. olan EC.!\~Bt 
~lARKALl VE YABANCt SAHİPLİ mallardan ÜSTÜN VE UCUZ: .. 

DUR. 

' BERBER KARDESLERiMiZE ISRARLA TAVSiYE • 
EDERiZ 

1 
sahibi ve DEPOSU: 1 
FEHMİ ARDALI MEHMET BOZKURT. , marpuççular yarım şTşeci 
han No. 1. TEL 22811 

MİDE ve BARSAKLARI 
Kol:ıyJıkla ve müUiyim bir şekil
de boşnltnrak rahatlık ve fcroh· 
1ıı, verir. Yerini tutmıy:ın mii· 
m:ısil müstahznrlard:ın daha ça
lııık, daha kol:ıy ve daha katı lıir 
tesır icr:ı eder. 

i nkıbaz 
Mide ekşilik ~ c yanmalarını \l \ 

giderir. Mide ''e hnrsnkları nlış· O 
tırın:ız. Ağızdaki lnlsızlık '\'C ko· ~ 
kuyu defeder. BAZIMSIZl.1]{, 
ŞiŞKiNLiK, DUJ.Al\'TI, saz, s:ın· 
cı, MiDE BOZUKLUGU, HAR· 
S.\K ATALETl, İl\'IGB.\Z, SAAT· 
LIK, SAFRA, karaciğer Ye bütün 
mide '\'C barsak rolı:ıtsızlıkların· 
da kullanınız. 

: Devlet. ·.Oemiryoi1ar1 .ve Lim~nları~: 
~ - ·r1işle.tme: Umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli 2511 lira o lan 23 kalem muhtelif cins Iabora
tuvar malzemesi 20.3.1939 pazartesi günü saat (10.30) on buçukta Hay 
darpaşada gar binasındaki satmal ma komisyonu tarafından açık ek
siltme uc;ulile satın alınacaktır. 

Bu işe girişmek istiyenlerin kanu nun tayin ettiği vesaik ve 188 lira 
33 kuru~luk muvakkat teminatleri le birlikte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona müracaatları lanın dır. 

Bu i~ ait şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki satmalma komis· 
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1201), 

j .. Dr. Suphi Senses 4 ~ - . 
ldrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar-
~ şısında Lekler apartıman. Fa

kirlere parasız. Tel. 43924 

• DOKToR ÇIPRUT~ 
Cildiye '\'C Zühreviye 

müteh:ıssısı • 

1 
Beyoğlu Yerli Mall:ır P:ıwrı 

karşısında Posta sokağı köşesin · 
de .l'ıleymenet apartımanı. 

Tel. 43353 
l!!!!!;;e:illm• 

Göz H ekimi 
Dr. M urat Rami Aydın 

• Taksim -Talimlı:ınc Urfa apurtın:ın 
Telefon: 4 t 553. Muayene: Pazardan 
başka her gün 14 -18 e kad:ır. 

·········································-···-·· 1 ..... ·-···nis .. D"öi<;.0~·ü ....... , 
fi Necati Pakşi ~! 
i! Hergün sabahtan akşama ka- i: 
ii dar hastalarını muayene eder ~ 
!İ salı günü parasız, Karaköy I: 
ii Tüne}' meydanı No. 12 x .. 
::•::::u:::-.:::xunmc::r.m::ı:-=:1111 - ' ürolog Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yolları, deri ve frengi lı:ıs
t alıkları mülelıassısı 

Tünelb:ışı lstiklfıl c:ıddesi No. 
380 Bursa p:ız:ırı üslii TPI. 41235 

' 

<< Z eve im 
göz ·ne 

ina amıyordu» 
ve 10 yaş daha genç gö
ründüğümü söylüyordu 

İ§te böylece meftun 
olmuştu. 

Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

Zevcim "Ilu udela hir harik:ı,, diye 
sö~lenmeklen kendisirli alamıyordu. 
Arıcak: lki ny kadar oluyor. Alnımda 
gözlerle ağzımın elrafınıla buruşuk• 

hıklarım v:ırdır. Filhakika y:ışım da 
epeyce ilerlemişti. Bugün l1iilün dost 
hırım şeffaf ,.e yumuşak tenimi ve 
bir gene kızınki gibi taze ve nermin 
cildimi takdirle se~ rediyorlar. Her 
akşam yatınnzdan evvel cildin unsu
ru olan peıılıe renkteki Toknlon krc· 
mini kullanırım. Terkibinde \'iynna 
üniversitesinin meşhur hlr profesörü 
tarnfını.l:ın kcşir Ye "Biocel,, tabir e
dilen c:ı:zip ,.e kıyınelli gençlik cev· 
heri varılır. Glindüzler için, Beyaz 
renkteki Tokalon kremini kull:ını· 

PAMUK lPLlG! SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malt 

Nazilli Basma Fabrikası .. 
Ereğli Bez fabrikası ,, 
10 balyalşk siparişler icin .• 
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lplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ih. 
tiyaçlan n.isbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yalnız Jt~eğli 
FabrJkasma sipariş edebilecekler[ ilan olunur. 

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

rım. Cildi beyazlatır ,.e yumuşatr. 

\·c bütün siyah lıenleri giı.lerir ve 
nçık ıncsnınelcri sıklaşİırır. 

Kfrrhk Han 
Gal:ılada Belıek tram\':ıy durağına 

50 metre mesafede cadde üzerinde 
l 11 No. hı şeker im:ıliıthaııesi üstün· 
ıleki hanın tnmnmı veya a~ rı n:rrı 

kirn:rn verilecektir. Aynı zamanda o
le! y:ıpm:ıya 'da çok r.Jçerişlidir. Gör
mek Ye kirnlaıııuk bl eycnlcrl ıı C~:ıl:ı. 

tııd::ı Jlosfor lııınıncln 3 üncü kat 14 No 
ya ruüracnıılları • 

Bütün ağrıların 
'· 

enr ıreıK Kaşe 

Nevrozin 
Bu muannld baş, ve .diş ağrı

Jarınr sür'atle izaleye kAfidlr. 

Romatizma evcaı, sinir, mafsal 
ve adale ıstırapları Ncn·ozin'Jc 

tedavi edilir. 

Nezle, grip ,.c bronşite karşı 

en müessir ilft.c Ncvrozln 'dir •• 

panzehiridir. ,, 

N evrozin'i tercih ediniz. 
icabında gUnde S k•şe ahnabillt 

lemine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Nevrozlu yeriI16 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Soğuk algmlrğı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık
larında, ses kısıklrğmda pek fay
dahdır. 

• 
lngiliz Kanzuk Eczanesı 

1 
1 BEYOGLU - ISTANBUL ~ - ______.., 

Her türlü yanıklar, kan çıbanları, traş yaraları, meme. iltihll~ 
lan ve çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çoGıl 
larm ve büyüklerin h er türlü deri iltihaplan. 

VlROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 
,...__._..,...__._..,.__,._..,._,._..,...:::;;/ 

1939 Resimli Hafta ~p 
b" 

Her nüsha yeni bir güzellik ye olgunlukla çıkarı ·dif 
haftalık mtcmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazet~51 I 
Müvezzilerden ısrarla isteyinıt ' 


