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j Denizbank 
·vapur tahkikatı ı 

neticelendi 
Heyet raporunu lktısat 

l Vekaletine verdi 

Vekaletin neticeyi bu 
günlerde efk~rıumumi-

yeye bildirmesi 
muhtemel 

Denizbankın Almanyadan sa· 
tın aldığı vapurlar hakkında 

tahkikatta bulunan Ziraat ban· 

Parti Divanının 
içtimaa çağırıl
ması . bekleniyor 
Namzet ilanı hazrrlıklan süratlendirildi; mebus 

seçimi 19 martta bitirilecek . 
Cumhur Reisi dün şehrimizden ayrılmazdan evvel Binicilik 

- ~ Atlas Okyanusundaki manenalar iı:ln Amcrlkanm Büyük Qlı~ ıı
~ llsta.ki filosuna. mcnsub birçok gemiler Panama kanalından geçerek 

~ile dcnizo çıkmaktadır. Amerika j!.lin büyük bir ehemmiyeti haiz olan 
'llaına kanalında, bir harb vukuunda. zorluklara. uğramam:ı.k iı;in, ye. 

kası hukuk müşaviri Mazhar 
.Kedimin riyasetindeki heyet 
tahkikatını bitirmiş ve bu hu
susta hazırladığı raporunu İkti
sat vekaletine vermiştir. 

Haber aldığımıza göre, veka
let, bugünlerde, tahkikat neti
cesini efkarı umumiyeye bildi· f 
recektir. ! 

mektebini gezdi; Tersaneye giderek Denizaltı gemilerimizin 
inşaatile alakadar oldu 

l 
~· 
1
. Uışaat yapıbı:iasma. YC bu arada kanalın su boşaltma tertibatını tak. 
1 

<!ye karar ,·erilml5tir. 
Resimlerde "Lehsingfon" tayyare gemisiyle ''Peıısih'ııny:l.'' harb 

~. Hava g··sııahıan- Bir Hollanda, 
vapuru taarruza 

uğradı 

.. 
358 Tanca 8 (A.A.) - Aurora is. m a Sına mindeki Hol.anda vapuru imdat 

işaretleri göndererek tabiiyeti 
meçhul bir harb gemisinin taar-• 1 d ' 1 ' ruzuna uğradığını bildirmiş ve 

mı Yon O ar. civarda bulunan harb gemileri-
nin yardımını istemiştir. 

" Londra; 8 (A. A.) - Amiral-

A m 
1 k A M I 's 1 h lık makamından bildirildiğine en a yan ec ı ı ava ;:;:n1::ıg;~:::.:h0~;::~~ 

teslihatı programını kabul etti ::ı~ea;!:~~Fr1!~~!~·fi~~~~ 
1 mensup Jubiter ismindeki mayn 

'r Otaliter meınieketler tarafından Avrupa l gemisi tarafından çekilmekte ol 

demokrasilerine karşı bir taarruz vukuunda ır:;e~u~~~~~=i~~e~::~:;e 
Amerikan, Fransız ve ·ıngiliz ru yoluna devam etmesine mu. 

Milli Şef, Suvat vapuru ne Hay<l arpa~aya. g~erlien .•• · 

saatle edilmiştir. ; 

donanmalannın -------------- Hudson 
Kruvazörü 

Manevralarda iki defa halli 
; Bunu Ruzvelt itiraf e2iyor 

Vaşington, 8 (A. A.) - Geçen
lerdeki deniz manevraları hakkında t 

r.-:üştereken 
ha re kete 
geçmeleri 

teklif ediliyor 
~ate\.'}'ork; 7 '(.li. A.) - Huver 
li 'nesi nazırlarından Henri 
t~rson, Nevyork Tim.es gaze. 
~ltı~e. gönderdiği bir mektubda, 
Oirı tııı hnrbe karşı bir ihtiyat ted 
iı.t 0 1?1ak üzere Amerikanın Fa
lıare~ılletıere karşı "Müsbet bir 
(!tlll ette'' bulunmasını tavsiye 
"ıı.ı~ktedir. Mumaileyh, totaliter 
~em ~ketler tarafından Avrupa 
~ 0~rasilerine karşı bir taar
li~a~llku bulduğu takdirde Ame
lıı<lla ' ~ransız, ve İngiliz donan-

~.r· ~ı.ıçtıı tını~ tnüşterekcn harekete 

ıJ1" l-0.ııktel~rı lüzumunda israr eyle
eaır. 

":--__. '(Devamı 5 incide)' 

~ Yirmi yaşında 
a ~ bir kız 

P~tnıanın balkonundan 
Şerek ölüm halinde 

yaralandı 
( l' azısı 4 ütıciide)J 

Ma.dridclen bir görüniiş ..• ·, 

istifsarda bulunulan 
Ruzvelt, kendisinin içinde bulun -
makta olduğu Houdson kruvazörü. 
nün iki defa düşman tahtelbahirlc
ri tarafmdan "batırılmış,. olduğunu 
itiraf etmiştir. 

Bu beyanat, matbuat konfcrnn
srnda hazır bulunan gazeteciler a .. 
rasrnda büyük bir kahkaha kopar-

Dol mabahçede 

M A D R • T Ezilerek ölenlerin tahkikatı 

1 derinleştirilecek 
Dolmabahçe sarayı · önünde 11 

T 1 e 1 ' vatandaşımızın ölümü ile netice. e S l m O U Y O r lenen hadise hakkındaki tahki-
. • • katın derinleştirilmesine lüzum 

Madrl•t Hu··ku .. m" etı• Mı.ll"ı Mu""dafaa gö:riilmüş,Dahiliye vekaletimü-fettişlerinden Abidin ve Cavid 

N M d • • 1. • k 1 . şehrimize gelmişlerdir. Burada 
azırr, a rlfın tes ımı muza ere erıne bulunan mülkiye müfettişi Ali 

Seyfi de çalışmalara iştirak edc-

m em Ur edilmiş ce~i~«lilik hadisede suçlu görü
Fıra lnl ~nste lkntaıDaırn ıro Madrftde lenler, eski vali Muhiddin Ustün-

g fi ır l cet n oıı D ınazo r Dama il< Dçn n dağ ile eski emniyet müdürü Sa. 
"fi' lih Kllıç, muavini Kamuran, Bey 

'(Ç:e ~ b) Ü lr ll e lr al 0 ll "d D oğlu kaymakamı Daniş ve Uskü-
(Yazısı 4 ü11cüae). dar kaymakamı Rizadır. , 

ÇERÇEVE 

Fikir adamı ve aksiyon 
Ba~ka ba5k:ı. zaman \ e mekfuılarda fikir adam lan aksiyonu be"'4 

nlmsemek, yahut benimsememek bakımından iki kola aynlmışlardır. Bu 
;ün Fr:ınsada baş aksiyon dü5Jllanı (Jullen Benda.) dır. O davıı.smı 

şöyle hulasa Nlcr: 
- Gökle-rdo sosyal lıadiselerilen daha. ehenımiyetll bir şey var, 

(Esprit). (Esprlt) yi anlamış olanlara. ııl<siyon mezhebi iidi \'e beli11ı 

görünür. Buna rağmen dcnin1iz aksiyon düı;manlığına. ihti5amh bir ee. 
idlde zıddır. Onun lı;;indir ki yeryüzile alikasız (esp.rit) nin, aksiyon 
dan.sına kar';'ı bir mukabil taarruza. ı;iri.·mck zamanı gelmiştir. Ba ta.. 
arrur. (espril) fedailerinin h~lılar seferi olacaktır. 

Zıı.valh fil,Jr adl\mr, aksiyonu körlctmrk i~in bile aksiyona. muh

ta~ l 
)f. 

Peguy, (Notc Conjcıinte) isimli eserinde bir fikrinf ya~ağı ate~ 
nispetinde doğuracağı hareket 'e kM·ga kııbiliyetilc ölçülecei:rinl söy
ler. M:ıurras, fil dio;i kulesinde oturan ftkir ve sanat aclamma, hiı;bir işe 
y:ır:ımaz sefil bir böcek gözile bakmaktadır. Bunlar ıla, al<ı-iyoncu cep
henin elebaşıları. Dün \'0 bugüne ati, ilJ ccı>hedcn ılaha birçok ishn "c 
fikir sayıla.bilir. 

Aksiyon bC'nce ruhun, kendl-.ini madde fılcmine ifade ettirmesi, 
yani hcyl<ellcsme.siclir. Bana sorarı;anız nıaddfonin , ·arhl< sırrı burada 
Ye en büyük aksiyoncu Allah. Yer~·üziinden insan , .c cemiyet menu_ 
unda bir §ekil ifadesi ist.eıniyen fikir, fikir değildir. AksiyQnsuı fikir 
oıs:ı:rdr, bütün pey~ambcrler bulutlar üstünde doğarlar, ya5arlar, ölür
ler ,.e Roma kayzcrleri tclii5& düşmezdi. 

Denim gözümde aksiyon düşmanı fikir a<lamr, dt,lerl sökülmüş 

''O penı;ele.ri törpülcnml5 bir sirk aslanı kadar merham-et tellrfıl cdid-
dir. · 

iter şe~den e\"\'el pr<'no;lp olarak aksiyonu benlmıfyeltm. N-e uğ. 
runda Ye n<"ye ı.:ı..rı:ı aksiyon, sırası geldikçe konu~acağız. 

Necip Fazıl 'KISAKVREK 
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:RadiseleC" oe f iAiclec 

intihabat başlarken ve 
Fethi Okyarm nutku 

Va1.an: Nnzamee.J©I ftlr.l N~,;:~/f 
Biz siyasi rüşte ulaştık dediğimiı-denbire düşmüş, memleke.t der~ 

z.::ıan doğruyu söylemiş oluruz. normal şartlarına kavu~uştur. 7;
Yalnız kurduğumuz yeni devletin ra Fethi Okyar lideri olduğu mü~ 1 

şekli ile değil, yalnız inkılabınuzır: !>:abe fırkasını kapatmakta bir dak J 

ber 'sıçı amasmda göze vurmuş olan ka tereddüt etmemiştir. 

H A B E R - J\k§8111 Postraıa ~MART - !9!9 

karakte.le ce~ii. yükselmiş bulun- Neden? Cihangir niTıaj.•et çamurlu sokaklardan kurtulııyor. Belediyece verilen son karar üzerim derhal sokakların kaldırımlanmasına , başlanmıştır. 
duğunmz siyasi terbiye derecesile de Çünkü yaptığı tetkiklerden umu· Resimlerimiz, inşaatı faaliyetini tes bit ediyor. 
dr""lC\kra3iye şeref ve kuvvet ver-

1 

mi bir mürakabe için memleketin 
m~t~yiz. olgun olmadığı neticesine varnuş· 

.Biz, cemiyet içinde kendi kıymet- tır. Kemalist rejimin biri çok lrud
lerimize göre yer almasını bildiğimiz 1 retli ve biri mutlaka mühim olan 
gibi içimizden herhangi birini daha iki simasının biribirile çarpışacağı
geniş ölçüde bir şahsi irade ile milli nı umanlar, mühim simanın çok kud 
randıman vermek mevkiine, milli i- retli simaya; 
nitiateurlüğe yükseltmiş olan kıy- "-İktidar mevkiindeki faaliyeti
metleri inkar etmemesini de biliriz. nizin olduğu gibi devamı, bugün bir 

Türkiyede imtiyazlı bir içtimai mürakabeden ziyade memleketin 
smıf yoktur. Türkiyede bu vebanın menfaatlerine uygundur kanaatine 
bütün tohumlan kazınmıştır. Bu- ulaştım.,. 
nun yerine bir "kıymetler kademe- Der gibi bir tavır takındığını gör 
lenmesi,, kaim olmuştur. müşlerdir. 
5ınıf imtiyazlarına zorla itaat is- Fethi Okyann Bolu nutku, o gün· 

tiyen istiröaear mülgadır. Sosyal leri bana işte bu hususiyetlerile biı 
c•.-iplinirnizi temin eden kudret a· daha hatırlattı.Ve ogünlercieki dü-
1""1-Illızd~ kıymetlere hayran olına- şüncelerinin temizlik ve düriıstlüğü 
yr ve yerlerini vermeyi bilişimizdir. 1 nü anlamıyanlann,milli demiryolu 
Cumhuriyet Türkiyesinde s~nn 1 

siyasetinin en büyük düşmanı sure
hakkı Sezara böyle verilir. Bizde bi- tinde biribirlerine takdime cüret et· 
at böyle olur. 1 tikleri Fethi Okyann geçen hafta. 

Bunun en güzel nümunesini en Boluda, müntehiplerine; 
yakın günlerde buluyoruz. Bolu 1 ''Yakında buraya da demiryoiu
saylavı Fethinin intihab dairesini nun gelmesini temenni ecHyonız.,, 
gezerken söylediği nutuk, siyasi rüş· I Demesile tnönüne ne derece ya
dürn ·:ün en beliğ misalidir. Son on km, Inönünün büyük politikasına 
vılm hadise~erini satht bir gözle ta- ne derece uygun bir siyast hüviyeti 
İ·dp etrni5 olanlar içinde, bu nutku olduğuna bir daha inandım. 
okudu!~tan sonra; l Bu memleket yalnız Kemalisttir 

- lnönünün me.~hur Sıvas seya· Bu memleketin bütün olgunları hep 
hati ve Okyarm meşhur İzmir seya- ayni telAkkiden ilham alırlar. Ata· 
hati günlerinden ne kadar uzakta- türkten sonra artık Reisicumhunı
yız? 1 muz İnönünün direktif ve irşatları 

Diyenler bulunmuş mudur? Kim altında yüksek memleket davaları· 
bilir .. Uj~r bulunmuşsa ·ki bulun- na hizmet edecek olan devlet adam· 
muş olabilir·bu hiçbir fevkalMelik i· lanmm ba~ka türlü mütalea etmek 
fade etmez. Zira bir elde beş parmak prensipte olntasa bile tabiyede ba§" 
ayni boyda olmadığı gibi herhangi ka ba~ka te~A.kkilere saplanmış san· 
bir içtimaı bünyede de vasati ve nor rnak affedilmez bir bata olur. -
mal boyda olmıyan parmaklar bu· Ni:ıame:!din NAZlF 

Sultanhamamı 
yangını 

Vali LOtfi Kırdar felAketin 
susuzluk yiizünden 

büyümediğini söyliyor 
Sultanhamam yangınının gerek 

Jebebini ve gerekse yaptığı zarar 
mikda.rmı tesbit etmek henUz kabil 
olmamıştır. Bilhassa yangının na
sıl çıktığıuı anlamak imkansız gö
rillmektedir. Buna rağmen bugün 
müddeiumumi muavini Necati ve 
mtlhendi.sler tarafından mahallinde 
bir kegit yapılmasına çalışılacaktır. 

Vali ve belediye reisi doktor L\i.t 
fi Kırdar, dün yangın' hakkında §U 

beyanatta bulunmuştur: 
"- Sult.a.nhamamı yangınının sü_ 

ratıe bastırılamamasmm sebebi su. 
suzluk değildir. Malum olduğu il -

!ere itfaiye haberi ilk defa yangın 
kulesinden almıştır. Bu, o demektir 
ki alevler kendini harice verinceye 
kadar yangın dahilde uzun mtlddet 
devam etmiştir, Neteklm itfaiye 
ya.ngm yerine geldiği zaman ateş 

kendini cl)~an verm~ ve vaziyet şu 
:tale gelmiştir: 

Ata Refik bB.IlI tamamen, Tevfik 
Nemli banmm arka kısmı, Ata Re
fik hanının arkasındaki trikotaj fa.b 
rlkası saçaklarından alev almış bir 

lunabilir. 

F b 
' 

haldeydi. 
Sıva 5 seyahati... a f İ ( a a r 1 n 1 Sura'3ki mağazası ile bunun geri. 
lnönünün Sıvas seyahatine ta- sind~ki binanın Ust kısnnlan tutuş. 

k:. • n e:ien günlerdeki hfü:li::eleri habersiz muş, Dilsizzade hanı ile Küçük Ti-
kı:a::a hatırlatalım: ~1ret ftıanmın Ust kısmılarmı d& a-

Cumhuriyet Paris büyük elç:si k a p a t a n 1 a r lev yalamaya başlamL5tı. Esen şicL 
S. E. Fethi istifa edip lstanbula detli rüzaar da yangını, etrafı için 

dönmüştür. VekaJe.e malOmat vermez -:ok tehditkar bir hale getirmiştir. 
Atatürk Yalova:fa:iır. Balkan har- I . d k' tt'.'aiye yangın yerine gelir gel. 

binin feIA!dli günlerindenberi adı erse vergi Ö eyece ı8r mez derhal buşlara takılan 9 hor-
unutulmuş olan bu kaplıca birden· İlı:tısat vek~leti, 1055 sayılı tegvL tum hep birden bol su ile ateşe çev-
bire memleketin cümlci asabiyesi ki sanayi kanununun hlikUınlerine rildi. Bu esnada bizzat yangın ye -
halini almı~tır. Ve1dller, gazeteciler. aylGrı olarak fabrikalarını haber rinde bulunuyodum. Bir gazeteci 
saylavlar mütemadiyen o;aya taşın- vermeden kapatan sanayi mliesııe- rl:.,d!ı.~m "su vaziyeti itibariyle btr 
maktadır. "Se~isefain,. idaresi scleri hakkında çok nıU..'ıim bir ta- "k!'ikiik olup o1mad1~ı,, sualine su 
en süratli gemileJi!N "Yalova • köp· mim yapmıştır. milh"n::1'sinden aldığ!m malfımatı 
rü,, hattında ~1 etm~ktedir. W<La1~tin tarnlınine göre, tc~viki ver-'i"!l. :Mevkiin ııu vaziyeti çok 

Bütün ka1 emler birc:!nbire ateş sanayi kanununa g3re muafiyet ruh -nlis3't'i. H".klknten sokakların dere 
}ermiştir. Her sütun bir vo:kan satnamesi alıp da sonradan kapa- '•ali-ıi aım·~ olduğunu orada bulu. 
olmu~, ihtiraslar kabarmı~. he: ağız ttlmzş olan sanayi mUesseseıcrlnb 'lanl"r tamamen görmüşlerdir. F..sa
açılmıştır. "l\.1uteıned,.lerin itimat şehrimizdeki ye!tfmu 66 .ya baliğ "'en Be:·oğlu, B"'ktrköy, frıtinve it
caiz olmıyanları binbir delille izah olmaktadır. Bunların vekaletçe ad.. ·~iye grupları da celbedl1r.ıiş bu. 
ediliyor, her ev, sepet sepet kirli resleri tcsbit edilmiştir. Fakat ka. •ımuyorJu. BiltUn müfrcz"lcrin hor~ 
çamaşır çıkarıp, 1 panma tarihleri e.nla~ılama.mıştır. tum1arı kısm~n denize ve kısmrn de 

~ı 'll ti bunl k Bu mUesscselerin sahiblcrl 1 ay zar •erkos suyu doldurularak bu gibi h~ - ., ey mı e ar omşu-
1 

, Susuzdere cinayeti 
.~urat "ihsanı ben öldürmedim. Poliste 
verdiğim ifadeyi de dayak zorile 

d. 1 d. ver ım . ,, ıyor 
Yemeniyi yapan da, yemeniyi ihsana 

yaptığını rüyasrnda görmüş 
Okmeydanında, Su-

suzderede İhsan isminde ın. 
birisini, başına taşıa. 

vurarak ôldürmekten 
suçlu olarak ağır ceza 
mahkeme.sine sevkedi. 
len Aarap Muradın 
muhakemesine dün baş 
lanmıştır. Arap Murad, 
mahkemede evvelce İh
sanı kendisinin öldürdü· 
ğünü itiraf etmek su· 
retiyle verdiği ifadesini 
poliste yediği dayak
ların zoru ile yaptığım 
söyledi. Bundan sonra 
Adliye doktorunun ra
poru okundu. Burada 
dayak P.Serleri görül. 
n:ı.ecliği bildiriliyordu. 

Ma.mun buna karşı da: ](alil .~fomt vt sotıMdan se best 
bıra.hlan Hasan 

"-Beni muayene ettirdiler ve · şeylerdi. Polis komiseri Alişan, 
muayeneden döner dönmez döğ- Şükrü ve Fethinin bbliğata rağ· 
meğe başladılar. Bundan sonra men gelmedikleri anlaşıldı. 
da bir daha muayene ettirmedi- Müddeiumumi muavini Feri-
ler." dedi. dun Bağana bunların zorla geti-

Bundan sonra şahidlerin din- rilmesini istedi. Aynca başkomi· 
lenmesine geçildi. İlk olarak Top ser Abdurrahmanla, Galata sulh 
kapıda Tekkeci ma!'ıallesinde o· ceza hakimi Nureddin ve tahki
turan ayakkabıcı Onnik dinlen. kat neticesinde muhakemeden me 
di. Şunlan söyledi: nine karar verilen 'ffasanın şahid 

41
- Memurlar bana bir çift ye olarak dinlenmesini bildirdi. 

meni getirdiler. Ben yaptım, fa. Mahkeme bu istekleri yerinde 
kat kime yaptığımı hatırllıyamı- bularak ayrıca Muradın sabıkası 
yorum. dedim. Dört beş aylık es olup olmadığının araı:ıtırılması i
ki ayakkabı idi. O gece bana içir çin muhakemeyi başka güne bı 
diler. Rüyamda İhsanı gördüm. raktı. 
Ertesi sabah da memurlara: (Ben 
o ayakkabıları İhsana yapmış
tım." dedim. 

Onnik'in müşterisini rüyada. 
hatırladığını söylemf:si salonda 
kihri epice güldürdü. 
Arkasından çiftçi Ahmed, fırın 

cı Mehmed Ali, İnekçi İbrahim, 
Yusuf, Hasan dinlendiler. Anlat
tıkları esassız, hadiseye taallQ. 
ku olmayan teferıüat kabilinden 

!!I icab eden bir mesele olarak te. 
h1kki etmektedir. 

~...,---~--~~~--------~ 

Şubat ayında 
.9'emleketin Ziraat durumu 

Ankara, 7 (A.A.) - Devlet 
Meteoroloji işleri umum müdür
lüğünden: 

Yurtta geçen Şubat ayma ait 
1ava ve ziraat durumu: 

d 1 d . b "°' V Ih 1 fında mUesseselerinin kapanma ta- :liselerde istifade edilmek Uzere ha-
mun ur ıye a5 4rtyor. e ası ı ş h' Us' d ki :_ h 

rihlerlni h 11• hUk'' ett 1 -.: ...... ıanm•a. olan civar "'arnT"lara bagw e ır mec ın e ~a atmıx ta-
b . 'b. · · · · b. 'bı'rı·m·ız·ın ka- ma a 1 um en a a • -" ~ " .. 

Şubat ayı, bazı dar sahaları ha
riç tutulduğu ve sühunet bakımm
:lan geçen aya ve geçen yıllann 
aynı aylarına nisbetJe biraz daha 
soğukça geçmi§ bulunmaktadır. 

Jeçen ay devam oden latif bahar 
:1avahn D:;ğu Bölgesi ile Orta 
Anadolunun şarkında Sıvas çev
resi mü.>tesna olmak üzere hemen 
her tarafta bağ ve meyva ağaçla-

m ınmıze gırmış, trı ı b'• h t la s · · diwl.mi 
CakıarI '"""mi bir vesı'ka ile lkt•cıat ıanmııatı. Bu suretle tam randman. h a ır rsmız. u ışıne ver g z 

• v h gib. bir tavır ..... ' = ~ 
·:

1 ıçmeg~ aıımıışız 1 ı' vekaleti nezdinde sarahaten ispat 'a işlenı:ıiştir. ehemmiyet yeni değildir. Medeni 
ınn:1§1Z r. edemezlerse hangi seneye alt ~ Yımgm yerinde sol~aklarm dar ve bir şehrin ilk evvel düşünüp hal -

Dahil! manzara bu. Memleket hu- cetnll vermemişlerse o sennin ba_ üzgarrn §iddctli olmasına rağm('n letmesi icab eden ve daima en ön 
dutlanndan dışanya baktığ:ımız za- şm::lan ve biç iş cetveli vermemiş o- '1ir taraftan itfaiyenin cansperane ~arta gelen bir iştir. İstanbul gibi 
man ise görülen şu: 1 ıan!ar da muafiyet ruMat:-::ıı:ıes: ~a1ı~m'.!sı, di~"r taraftan alınan tcd bliyfür ve dağınık bir şehrin su ilıtı. 

Ne kadar düşmanımız varsa se- almr,, olduidarr tarihten itibare:ıı 'Jirl ~r sayesin 1e bol su ile ateşin vacmm ne muazzam bir iş olduğunu 
vinç içinde. Umumi bir bayram yap- mnafiyetleri iptal edilec'.!ktir. -!aha ziyade büyümesine meydan :ıutkum:la verdiğim rakamlarla ta-
ma!c için biribirimize saldıracağ-mız 1 MnUye de bu mUeEse=clcr hak -
dakikayı bekliyorlar. Fethi O~•yann kında bittabi bu şekle göre vergi 
İzmir ziyareti bu münal;:::: :ı.ları ve tah-ı.kkl'ku yapn~1k ve tahsilt.tm ic
umumi heyecanı bir kat daha arttı- rasma geçföc'.!MJr. 
nyor. Derken Ba~vekil İnönü demir- --0 -

yolunun Sıva3a ulaiması rnünasete- Ka ··tarı ··e maf<;n:s.' rin 
tile lokomotif düdükleri arasında 
Anadolu yaylasının gö~eğlnde SÖZ Slntf term imt=ha!lı 
alıyor, heyecan bir kat daha yükse· D3:ılz Ticaret mUdilrIU:1ü. her 
Iiyor. F...a çarpı~trk ha çarpı~rronız. sane ;'\-•a.p~lma31 mut·ıd olan, k"p
Mem'e!,~t \'e rejim dü~manlan bek- tan, kla.vuz. r"'~;--ı~t ve rnotör· 
redikleri bayram gününün artık gc- cü1erin sınıf t"rf'i imti'l""rı'"'nnı 
IJp ço.ttığı kanaatindedirler. 1 b ı s~ne. nisanda yapmağa karar 

. vermıcıtır. 
Btıgün o ronıerın heyecanını tes· 1 !m . 

1 
.. ..ı 

· • k , , . 1 k . f ıhanlar n sanın U<;un .. e De
eıt eden gazete ·o,e.csıyon arını a- niz Ticareti mektebinde ta.,,lıva-
nstrrırken ne görüyoruz? 1 cak ve nisanın sekizine kadar ·de-

Heyecan bu azami irtifadan bir·, vam edecektir. 

·ıerilm ::miş!ir. 

Yangmfa susuzluk çeMlmediğini 

·öylerken şelırin ııu lhtiyecının e-
1asen kmin ec':ilmiş olduğu iddia. 
ıında dcffllm. 

B::l::di:l;oml.z, şahrln umumt su 
L1ı~iy:ıcı üz::-ri.ıde ehemmiyetle dur. 
::ı.a".tta ve bunu en evvel başarılma-

mamen tebarüz ettirmi§tim. Bunun. 
la beraber lst.anbulun bu en başta 
'.jelen i'!-ıtira(!mı behemehal en kısa 
zamanda karşılıyacağız.,, 

Tcn;.@rrıı a m~a 
ç ·a D$D'9'@tr 

ırıdan erken inkişafa sebep ol
muştu. Soğumağa başlıyan hava 
birçok yerl~rde bağ ve ağaçlarda
ki erken inkişafı geriletmiş bulun 
:naktad r. 

Bazı dar çevreler nazarı itibara 
::ılınmaksızm bu ay içinde yurdu
-nuzda vaki }-ağışlar mezruatın 

:htiyacxm layıkı veçhile karşılamış 
değiBir. En aı yağış gören Ege, 
Orta Ana.dolu bölgeleriyle Cenup 

Ecnebi dil bilen 
memurlar 

Birer derece terfileri için 
imtihanlarına başlanıyor 

Maarif vekaleti, 1452 - sayıll 
Devlet memurlan maaşlannın 
tevhit ve teadüJüne ait kanunUJl 
en mühim hükmünün tatbikine 
girmiştir. 

Bu kanunun yedinci maddesi· 
,e göre, garb dillerini bilen In!' 
m urlar bir derece daha. yüksegs 
terfi ve tayin edileceklerdir. Ya~· -
ruz bu bilgiyi yapıla~ak bir tmti· : 
han ile isbat etmek lazımdır. :Ms.· 
arif vekUeti ilk olarak 14 ttncU 
ve Hinci derecedeki memurlarıJl 
bir derece daha yükseğe alınına.· 
lannı temin etmek üzere garb dil 
[erinden birine vukufu buTanall· 
ar için bir imtihan açmnğa kB' 
rar vermiştir. Fakat, bu imtilın1' • 
lara gerek gireceklerin çoğluğtl• 
gerekse hazırlanma imkanı veri~· 
mesi göz önünde tutularak iıntı· 
banların mart, mayıs ve son te~· 
rinde Uç defa yapılması munıı· 
<;ip görülmüştür. 

tık imtihan bu ayın son giiııd 
apıl caktır. 

Maarü vekaleti bu imtihanlll· 
rın İstanbul Üniversitesi ile }..!I' 

kara tarih ve dil fakültesinde yş· 
pılmasını münasip görmilştUt' 

İmtihana devlet memuriyetincl.~ 
bulunan ve garb dillerinden biti 
sine aşina olan her §ahıs gire?:ıi 
lecektir. Bu memurlar imtibllıt _.,, lı 
mahalline gitmek üzere meıw k 
addedilecektir. ı) 

Maarif vekaleti, kanunun vct •l 
diği salahiyete istinaden bu bıl• ı 
susta bir talimatname hazırlaDllf ~ 

tır. Talimatnameye göre imtiJı&' lq 
na gireceklere bildikleri dilden i1Ç 1 

sayfalık bir parça. verilerek tUr~ ~l 
çeye tercümesi yaptırılacak ~· ~I 
Türkçeden verilecek bir ibare dl r1 
bildikleri dile ..- riltilecektir. :sıı· r 
nu tamamen doğru yapmış ola.Jl' 
Iar muvaffak olmuş addedilece~ ,, hı 
ve bir derece terfileri yapılac3.P' 

lı, 
tır. nı 

d 
-===============~ 
Doğusunun Şark kısımlan, Ce11UP ti 

sathc mailisi ve Karadeniz kıyıl~' ~11 
rmın Sinop çevrelerinde önuınilt' sı 
deki ay içinde uygun aralıklı 11e li 
bol yağışlara ihtiyaç vardır. 

Esaslı bir ziraat faaliyeti göl' 
tcrilmesi mümkün olmxyan bu '1 
içinde müsait hava ve toprak ~ 
farından azami nisbette istifıd' 
edilerek pek dar sahalara inhisP 
etmek üzere Malatya, MerzifO~ 
çevrelerinde gecikmiş kışlık :er 
iyat yapılmış, Dcğru ve Orta Af) 
dolunun Sıvas çevresi hariç ol' 
mak üzere bütün bölgelerde ye~ 
yer ve mahdut miktarda yazlı 
arpa ve yulaf, anason, şeker p'1'' 
carı, ziraatı icra edilmiştir. 

Pamuk ve tütün yetişen bölge' ·r lerde ekim hazrrlıklan yer yer l f· 
mal edilmiş ve bazı yerlerde lı' 
riyata devam edilmiştir. sarrısu" 
çevresinde ilk yağacak yağrııll~ 
müteakip tütün fidelerinin tar1~. 
ya nakli için bütün hazırlıklar l 

mal edilmiş bulunmaktadır. , 
Yurdun bütün çevrelerinde ~ 

!:ıubatm umumi durumu, pek 
sahalar istisna edilecek olı.J~ 
memnuniyeti mucip bir halde 1' 
lunmaktadır. 
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Batll itikatlar 
G ECEN' ~nkii n.a?.er'de, garip 

·c i bir klube, Parıs ın "l-Iurafele
~ nanmıyanlar klübü,,ne ait resim· 
"ardı O kl"'b·· "nı · · u un azaları, uğursuz 

a~ :ııı bütiin işleri hiç korknı:ı<lan 
~ıl·o l n r armış: mesela her arın on 
/1cfı gün ii bir sofra başına on üç 

"'h?luruyor, tuzlukl:ırı deviriyor 
1., ırl · ' 
ı,, erıne açık çakı veriyor kap:ı-
•erd • 1e ho .e şe:nsir~ ncırorlnrmış. Bizde 

~le He hır klup olsa azaları, seya· 
~~r§ Cıkmak iı;'in muhakkak ayın son 
~~~lambasını bekler, tırnakl:ırını pa-

esı ,., .. 1 . 
tllııı .,un crı keser, camaşırlurını 

attesi sünieri )'ıkatırlar. 
l>-

biu~tıYarb batıl itikadı olmıyan 
~~a~ ,.~ uğı.ırsuzhığa hiç in::ınmıy::ıı~ 
huııı bılınt'm var mıdır? Yarsa bile 
rl ar hiç ·· ı · · ·arıa şup ıcsız kı en koru elin-
~. r arasındadır. Her liirlü h::ı ·urın 
ı 'Şer · " e~e~· rın de ancak AU:ıh'tan gelcbi-
teıı l~~c lumamile iman eden adam 

( ısıne k ' ~~ta . ncı · bıçak verilmesinden 
q'lııı c~l.ııselcri üzerinde örümcek 
lı( hesınden hiçbir iyilik ven fen "-

ekı· 0 

M iti( ıyen--.ez.Bcniıııde birçok batıl 
~ llll:ır ~aıı ım vardır: ayna kırılmasm-
Ute tok korkarım; on üç adedine ka
~~~~ aldırmam ama :yeni hiliili gör
b;ık~~~ zaman cebimden para çıkarıp 
tfa gı severim; ny:ıkkoplarımın ev

':ıka Sağını giyer, fakat evvela solunu 
~ rrıı~ ... Bunların münasebetsiz

~ltıı O"dugunu hiliriın ama ne yapa· 
azgecmek elimde değildir. 

Oo~ 
'le Jlefusunu isterseniz vıw~eçmcğc 
da b· taraftar değilim· ciinkü iosan-

ırtakı b .. ' tııası m atıl ıtıkatların buhın· 

hu11u~~:ı~a:urı olduğuna knniğim: 
tlııe . . rı lcrkcılccek olursam ye· 

lenılcr· ı· 1 ııa kcn . .1 se ır, ıem de onlar lıa-
itlecek~~~rın_i pek f:ırkel tirmeden 
ltr. y 

11 
icın dalın fazla tesir eder

ltaıı ı arclnnberi alıştığım hatıl iti· 
ltl'o:ırın, batıl olduklarını Pek:ı.· b. 

ruın. 1 • u .ı ı-
~en k '.on arın ıcnbını icra eder· 
·• endı kendim ·· ı" ~en d . ~ e gu uyorum; içim· 
dıığıın~~ dfugum korkunun Yersiz ol-
!- n arkındnyını· 1 . 
ql'a Lir ı • <emek kı on· 
l'cıruın ~ ere:-eye kadar hükmedclıili-
larkında ~rcı .onların esiriyim, f:ık:ıt 
ların , lrlnııuın bir esar('f \' ... o 

l'Crin ı . • ··· .. n· 
diğirn batıt ~eıııın hiç lıükmec!eme· 
tırn? Onı llıkatlar gelirse ne y:ıpa
lq Len bar dn beni esir eder ve bel-
r1 u esareti ı · 1 .. . 
.nı. bünynd Hr ıurrıyet sanı· 

tı~et snnıİ a en kötü csnrctler, hür· 
an csnretlerdir. 

llaşka b. 
~aııı İtik lılr şey daha v::ır: benim 
tı·· ıı arım h'J•r ' gıın RÜn h 1 a ın::ı hareket et-
llım • erhang· b' 1 sıkacak b. 1 ır scbcble, ca· 
ıllr. O Zdınan ;r lıtıdise olması kabil· 
dım lıilar1na 1 ıcn hunu, batıl ilika
şıı!"a geldi sanıarcket eıti~im için ba-
>usı .. t" ır ,. · ıu un lııı~ıa e o batıl itikatla 

st:ı: ki el 1 nırıra H h r a ıa fena l . u, 1 ) şüphe· 
ı~g, kalb ha'ltnlı(~ır, Fllosol Kcrser-

Rün doktora ın .. 1 <:ektiği için hir 
~110Yencden son;~~c.~~t elmiş; onu 
astadır· . . . ı~Yet k lb .. l' k .' ıyılcştirın k • ·a ıııız 

1
11 at bız hıınu irilc:ı· de kabildir. 

ı ı ~ka lıir Yerin' l ırccck olursak 
tına ı ızc c hasını k 

ı · , ıı ışmışsınız id ı çık:ır. 
'orsu ' ore etın . 

il nuz; o halde i .· . csıııi hi-

l <ı lı:ı rahat eder .. l ıleştırmheliın 
1 • ~ sırın~. el . · ' gunku bat 1 . . ., cmı~. Benim 

1>nJ:ı 1 ıtıkall 
!ılı ra nlıştıın o 1 , arını da öyle h • ıı ::ı rı · ,, · 

JOtum· '.\ 1 . •uarc etmesini 
tlıcs· . ' • er crıne l k 

ını htcnıcın. ıaş ·asının gel· 

Batıl i . 
~ tıkatıara i 

llosıerınck . . nnnmndıklarını 
" . ıcın klüp 1 k. ,,,elırıce h' eş ıl edenlere 

' ıç lercdd" l°<'lıiliriı ki ut clnıcclen söyU. 
Çok inanan .Onlar b::ılıl itikallora en 
de ıns:ınJ:ırdır K 

Şemsiye ile · :ıpalı yer-
tı var? İnsan hgczmeAe ne ihti-racla· 
ılel"İrir h er Yemekte tuzluğu 
~i . ' er ayıl\ on .. ~ 

sı sorrııra l ucnnde on fıı; 
tıı ? o urınağı h 1 1 • naııı İl'k a ırına getirir 
~urlar ki ı ntlıırıı eheıuıniyet veri-
)· onların n 
ıırer 1. ıeneıtiği şc, 1 . 
1 ırer ~ ııı>ıyorl . erı 

ı·d~n gerçekt ar ... Batıl itikat· 
<Jııl,ın uııuıuı-, cıı kurtulıııuş insan, 

~urullaiı ATAÇ 

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

Halk Pl3jlan 
8 l<'LED1YE ı•~oryauaki Kiiçükçekmece ~ajmı halk için be. 

ÜaYa. açmaga karar nmlş ' 'e böylece denizlerden hal. 
km b~('l:ıv:ı i"ltif:ul>'sinl 1.ernin niyetindeymiı:ı. 

Yaz yaldııı,ırl•t'n plaj meselesi canlanır ,.e her yıl başında 

halkın denizlerden beda\·a istifadesi teemmü1 olunur, fa.kat mev
sim gelir, plajlar ~ılarnaz, denizlerin muhtelif yerlerine do (bu· 
rası thUkelldir !) diye Je,·hala.r asılır, fahat halk yine girer ,.8 bo
ğulanlar olur. 

Geçenlerde bu sütunlarda halk lıamamlan açmak lüzumunu 
tebarüz ettirmiştik. Halk plajları meseksi de, bu dayanın bir mü. 
temmimi mahiyetindedir. FaWr halk deyince akla gelen her tür. 
lü nakil rnsıtalarının Jüzum gösterdiği masr::ı.flan dah; yapamı· 
yacak olandır. liüçükçekmecedeki plaja gidip gelecek ts. 
tanbuJlu, ancak orta halli geçinen olabilir. Deniz banyoları hafta.
da \eya on be!i günde bir yapılacak bir lüks eğlence değil her 
gün duyulan bir ihtiyaçtır. İstanbul denizle molın.t olduğu' hal. 
de y:ızm halk denize gimıel(tcn nıaJırom Jm.lır. 

PlU.jlar pahabclır ve bu kifayet ctmlyormu!'j gibi, hepsi ls. 
tanbulun uzak sayfiye yerlerinde kurulmuş ol<luğu için, isti'lgar 
olunamıyaeak masraf Ye külkti rniistelzimdir. 

Hele aile halinde ı>laja gitmeğe kalkışmak bir yıkını olur. 
Fakat halk, bu büyiik ihtiyacın zebunu olarak, tehlike Je,·halan· 

• nn. ehemmiyet , ·ermeden nerede sahil bulursa ora.da denize gir· 
mekten çekinmez, bu tehlikeler doğurur. Halk mütenebbilı ol
~z, olmamakta lıalilıclır. Çünkü kı5m mahrum kaldığı yıkanma. 
ga \'e tcmizli~e ane:ıl( yazın deniz banyo!ariylc ka\'U5abilir. Pa. 
ra-,ıı olması, fakir olm:ısr, memleketi muhat denizden, tabiattan 
istifade etmemesi için bir sebeb tc~k!l etmez. 

Bc{l3l'a halk plajlarının tesis edilememesi, her şeyden önce, 
\'ata.nda'.:,>larm ha.yatı için bir tehlike te,licl ediyor. 

Jlallt })laj1arı a~mağa niyet kifayet etmez. Nihayet bu iş 

ne büyiik lı tr sermaye, ne gcnl_ş bir plan 'l'e ne do r;amJI bir bi.it~ 
ı;:e işicllr. 

Bu iş yalnız istemek l'e azmetmek işidir. J~nl<az fa]ıfalarllo 

bile htanbulnn her semtinde müsait yerler bulmak mümkündür 
,.e her birinde müsait yer bulup halk plijı a!'.ma1ı lilnmdır. 

Dikkat olunursa. halk, cl..seriya plajların yanındaki sohiller-
de denize ~irerler. Bunun sebebi, denizin bisaz da bir yaz eğlen· ı 

1 

cesi teşkil etmesidir. Bu itibarla belediyenin bedaYa. halk plaj. $ 
lan olarak kuracağı deniz banyo mahalleri mümkün olduğu ka- ! 
dar geniş bir muhiti tatmin edecek meYltlde olmalıdır. Yani bal- İ 

v ' i km toplulugunu temln cdebilmel:ııir. 
~ Belediyenin, Juılkın umumi ihtjy:ıcı Ye sıhhati bakımlarmdan 1 
: bedaYa halk plajlarını meYsimln yaklaşması dolayısiylo birinci ! 
! plana alması Jktıza eder. J 

Küçükçelonccede bir halle ı>lft.jı kurulması bir BOY temin et-
mı, olmryau:ak.,.r. F a kir h a lk1 t a.tmln e tm<-l<t e n sar;mazar bel

ki do yol ma....rafı clolayıslyle celbe bile müsait olmryac:ıktır. 
İ!iin büyük pliinlara müstenit ideal şekillerinden önce bu 

derc1i önliyecek, alelade, basit ,.c emin banyolar yaprnağı h~def 
edinmek daha yerinde olur. 

Deillk ya, niyet kifayet etmez, fiUyat lazımdır. Her yıl bir 
k~ yiiz v:ı.tamJaş lmrban ,·eriyoruz. K:ıldı ld, temizlik mücadefo. 
si, yalnız halkın yere tükünnesini menetmekie dei!il ha1km ""az b J ,, ., 

lu:~ bilha'is:ı. yıkanıp h'mlzlenebilmesini süratle temin etmekle 
mümkün olur l'C başlıır. 

.................... ·---···················--.............................................. . 

Denizbankfan 
açıkta kalanlar 
Kıdem sıraları na göre 
vazifelend irilecekler 
Denizbank kadrosunda yapılan 

tasarruf münasebetile muhtelif tah 
rihlerde gazetelerde yapılan neş
riyat Denizbank Umum Müdür
lüğür.cc şu şekilde tavzih olunmak 
tadır: 

"Den;zbankın ihtiyaçtan fazla 
gerünen maaş ve masraflarının 

hakiki ihtiyaç derecesine intibak 
ettirilmesi için iktisat Vekaletin. 
ce büdce karanamesile verilen Ji
rektif üzerine Bankaca alınmış 

olan tasarruf tedbirleri neticesin
de, onu eskidenberi Deniz'bank 
müesseselerinde çalışanlar.dan ol. 
mak üzere, kırk memur açıkta kal 
ID!Ştır. 

Bunların kıdemleri sırasınca İk 
iktisat Vekaletine baglı teşekkül
lere yerleştirilmeleri Vekaletce 
takarrür etmiş bulunmaktadır. 

Gandi 
Açlık grevinden 

vazgeçti 
Londra, 7 (A.A.) - New.delhi, 

den bildirilliyor: 
Gan::li tarafın.dan Rajkot dev • 

leti ahalisi namına ileri sürülen ta. 
lehlerin büyük bir kısrru, bu dev. 
letin hükümdarı tarafından kabul 
elJilmiştir. Bunun üzerine Gandi, 
açlık grevi yapmaktan vaz geçmiş. 

tir. 

Tunusta 
Fransız tabiiyetine geçmiyen 

ltalyanlar huduttan 
çıkarılıyormuş 

Roma, 7 (A.A.) - Gazeteler 
Tunusda yaşayan Italyan ahaliye 
karşı Fransız makamlarının hattı 

hareketini yeniden büyük bir şid. 

detle tenkit etmekde ve Fransız 

tabiiyetine geçmek.den imtina gös 
teren italyan amelenin kütle ha. 
linde dışan çıkarıldığını tebaruz 

ettirmektedir. 

Serseri mayinler 

001 ÔQ ~ Çl om ; il' ; i ,~rg;i§J (§1;' ~ 

Bazı geceler aç yatan beş 
yavruya yardım bek eniyor! 

Hamal lsmail "Bunlann babas ı ve annesi Türk 
yurdudur, Türk cemiyetidir 

ve hazin hayaflnı 
'' d iyerek 

an latıyor 
elim 

Yeniköyde)\Iine sokakta 3 numa· 
rah evde oturan hamal lsmailin re· 
simde gördüğünüz gibi yetişmiş <lört 
ve henüz biri küçücük olmak üzere 
beş çocuğu vardır. 

Hamal Ismail ayni zamanda lrnrı· 
sına ve anasına da bakmak mecbu· 
riyetinde bulunduğu için bugün ba· 
şında beslemek vazifesile mükellef 
olduğu yedi can var demektir. Bu a· 
det kendisile 8 olur. 

tM:;.;~~ 

Hamal İsmail, eline geçirebildiği 
birkaç paradan 30·40 kuruş ayıra· 
rak mahalle mümessillerine \'ermiş 
ve çok çocuklu ailelere yardun tah· 
sisatmdan kendisinin de istifade et· 
tirilmesi için istida yazılmasını rica 
etmiş, fakat, kendisine ne müracaat 
numarası verilmiş ve nede netice 
hakkında bir şey bildirilmiş. 

llamal lsmail bakmaktan aciz kaldığı beş 
arasnıda 

evl«dt, kart$ı ve annesi 

yık bir halde yetiştirmek için kur· venetle hiçbir şey temin edilmiş ol· 

Bu işleri bilmiyen hamal Ismail. 
yedi nüfus ailesile perişan bir hal· 
de bulunmakta ve hiç bir yerden 

tarıu t>!lerini uzatsınlar. maz. 
Yavrularımı okutsunlar, büyüt· Türk yekununa birer ilave olan 

muavenet görmemektedir. 

Kendisile görüştük. diyor ki: 

sünler. Ben yalnız onları dünyaya çocuklar, cemiyetin bu işle alakalı 
getiren bir erkek vasıtayım. Karım müesseseleri taraf mdan mal bulun· 
da dişi. O kadar. muş gibi kapılmalı ve kucaklanma· 

"Çok çocuk yetiştirmekle vata
nıma bir hizmet yapmış olduğumu 
sanıyordum. Nihayet bir vatanda
şın, Türk nüfusuna güçlü km">·ctli 
evlat yetiştirmesi de bence hizmet· 
tir. Ben 'hamalım. Başka türlü yur· 
duma ne tarzda hizmet edebilirdim! 
Fakat şimdi pişmanım. Cünkü ço· 
cuk arttıkça sefaletim de arttı. 

Onların babası ve annesi Türk lıdır. Yoksul yaYrulara yardım mü· 
yurdudur. Bütün Türk cemiyetidir. nasclıetile yazdığımız bir yazıda bu 
Yalvarırım size, bu derdimi gazete· isin devletk~tirilmesini istemiştik. 

nizde bildiriniz.,, t~te bir hazin misal daha! Haber 

Hamalım, kazancım o kadar az ki 
ekmek bile tedarik etmeğe muvaf· 
fak olamıyorum. Yediğimiz, içtiği· 
miz zeytin ekmektir. Bunu da bula
bilirsek ne mutlu. Bazan hiç iş ol· 
muyor, para kazanamıyorum. O za· 
man yavrulanmın aç uyuduklarını 
azapla seyrediyorum. Elimden hiç 
bir şey gelmiyor ki yapayım. 

Not: Muhtelif vesilelerle çok ço· gazetesi, temiz bir Türk evladı olan 
cuklu ailelere temas ederek rnemle· hamal lsmailin bu yanulannı oku· 
ketin bu Yadideki derdini tebarüz tup yetiştirmek üzere manevi evlat 
ettinniştik. Bundan önce de on ço· olarak alabilecek zengin, kudretli 
cuklu bir aile babasının hazin ve e· ve vatansever, hamiyetperver kari
lim derdini ve şikayetlerini yazmış- lcrine müracaat eder. Bu yavrulara 
tık. Böyle ailelerin yavrularına yal· uzanacak el vasıtalar yurda en bü· 

mz çok çocuklu ailelere yapılan mu· ı yük milli hizmeti yapmış olarak 
ayyen ve bir defaya mahsus mua· müsterih olabilir. 

Ben muhtaç isem, yavrulanma 
bakamryorsam, mensup olduğum 

cemiyet bakamaz mı? Çocuklarımı 

okutamıyacağım. Doyuramıyorum 

ki okutabilmeği düşüneyim. 

Limanın 
tilmesi 

genişle-
• • 

proJesı 

Unutulan bu is tekrar 
ele alındı 

937 senesinde yapılan tetkiklerle 
İngiliz mütehassısları tarafından 

planları hazırlanan İstanbul limanı-Kendi hesabıma yorulmaz bir a· 
damım. Ne yapalım, babalarımız run tevsi ve ıslahı projesi bir ara. 
cahildiler. Okutmadılar. o zaman lık her nedense bir kenara bırakıl. 
okumanın faydası yoktu. İşte şimdi mıştI. O zamandanberi uyumakta a
bu yüzden hamallıktan başka yapa· lan bu proje §imdi tekrar ele alm

cak iş bulamıyoruz. Bunda kabahat mrş bulunmaktadır. 
kimsenin değildir. Fakat yavruları· İstanbul limanmm ıslah ve tevsii 

Irak Krala 
Radyoda bir nutuk söyledi 
Askeri siyasetle uğraımaktan 

menediyor 
Bağdat, 7 (A.A.) - Gazeteler 

Kıratın ikinci emirnamesini neş. 
retmektedir. Kral emirnameleri, 
Erreşid mıntakasında örfi idare 
ilan etmek!:le, "hudbin scbebler 
dolayısıle karışıklık çıkarmak iste. 
yen· eşhastan,, bahseylemekde ve 
ııızam ve sükunun hainlere karşı 
alınacak şiddetli tel:ibirlerin idame 
olunacağım bildirmektedir. 

mm günahı ne? işi !ngiltereden temin olunan kre-

Kaç kere alakadar dairelere müra- dinin Denizbank hissesine isabet e_ Kral, radyo ile neşredilen bir: 
caat ederek çocuklarımı leyli yazdrr· den kısmının yeni vapurların sipa. nutuk söylemiştir. 

rişinden sonra kalacak kısmı ile te
nıak istedim. Reddettiler. Usul böy· min olunacaktır. 
le imiş, nizam şöyle imiş. Bunlar !ngiltereye sipariş edilecek va -
cwnhuriyet ya\TUlandır. Nizam ve purhrm siparişi mallım olduğu Ü· 
usul, yavrularına bakamıyan baba zere bu ioıe bazı dedikoduların ka. 
nın elinden alıp bakrp büyütmek ol· rışmasr üzerine durdurulmuştu. tk. 
malıdır. Ne yapaacğımı şaşmnış bir tısat vekaletinin siparişlerin yapıl
haldeyim. Haydi ben, karım ve a· ması için bir karar verilmesine in-
nam bu yoksulluk içinde ölüp gide· tizar edilmektedir. 
lim. Mukadderat böyle imiş deyip Vapurların siparişi ile beraber 
her türlü azabı sineye çekelim. Fa· Denizbankın krediden istifade ede
kat bu miniminilere merhamet edil· ccği mütebaki krsımla şu üç iş mey_ 
mesini istiyorum. Mahalle mümes· dana çıkarılacaktır: 
sillerine müracaat ettim. Alaka bile ı _ Haliçte kurulacak tersane. 
göstermediler. İstida yazmalarını 2 _ Kuruçeşmede modern kömilr 
yalvardım. Fakat yazıp yazmadık· 1epoları inı~ası. 
larım bile SÖylemediler. !çim yanı· 3 _ Limanm tevsi ve ıslahı. 

yor. Ve ben yalnız hükumetimden Bu üç mühim işe ait projeler de 
değil zengin vatandaşlarımdan da hazırdır. Vekaletten emir verilir ve 
rica e<!iyorum. rilmcz üç işe ait birden İngiliz fir. 

Ru yavruları Türk vatanına Ia·malariyle temasa girişilecektir. 

Adalarm su derdi hallolunuyor 

Bu nutkunda, orduyu siyasete 
her hangi bir suretle kanşmakdan 
menetmiş, tazyikden şikayeti o • 
}anlara saray kapısının açık oldu. 
ğunu söylemiş ve halkı müteyak .. 
kız davranmaya ıdavct etmiştir. 

Amerika Sergisinde 
Türkiye pavyonu 

Amerikalilar büyük bir 
alakayla takip ediyorlar 

K 
ARADEXİZ'de muhtelif movliilerde 

olmak üzere iki serseri mayn gö. 
rfilmü'} ve imhası için miifrezeler gönderil• 

miş, tertibat alınmış. 

Ajansm bir tabiri 
ADALARIN su de.rdl bu yıl seytan 

J.-ulağmıı. kurşun hallolnnacakmış. 

Ama, su yapurunon adalarda. yana.~cağı 
•yer hakkında ibti1i f çıkmış, iskele mesele

si etrafında tetkikat !m§lamış. 

Sergide bütün milletler hazır
lıklarını gizli tutmaktadırlar. Biz 
de bu meyanda teşhir edeceğimiz 
eşyaların mahiyetini kısım kısım 
meydana çıkarmaktayız. l'tUllet vapuru gibi emektar ,-e nzife

§İna.s bir geminin bu limansız , .e mclcesiz 
hırçın sularda ba41mıı. gelm felaket henüz 
unutulma.mı~kım burada aklı başında gemi 
dola~acak dcj:;•il a, elbette serseri maynlar 

ANADOLU ajansının 6 tarihli bültc· 
ninde Şebinkıırahisardaki ha.Ya Ya• 

ziy<>ti bildirilirken "rüzgar fırtınası" tabiri 
görülmüştür. 

Ajansı mazur görürüz. 
Siyasi fırtmıı olmadığını tasrih için 

tnıls erek. 

İskele için siz üzülmeyiniz. Tel• su 
, ·apuru -.da. önünde görülsün, yüze yüze 
karsı çıkacak ve omuzlarmda adaya nakle. 
decek yüzlerce adalı bulunurJ merak bu. 

yurulma.sm I 

Türk pavyonu nisanda tamam
lanacak bir mayısa kadar da da
hili dekorasyon bitirilmi5 ola 
caktır. 
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Milli Şef Ankarada 
8 MART - l 93~ 

Müzelerimizdek; Romen t~!ariciye Sovyet .. fV1an 

eserler Nazırile bir 
mülakat 

hududunda 
Şimdiye kadar 15 

hadise olmuş 
Sovyet Rusya Japon f 
testoJarmdan ancak 5J J 

cevap vermiş 
Paııinking, 7 (A.A.) -

ajansı bildiriyor: 
Son hudut hadi5eleıi do1

3
a 

Mançuko hükumeti taraf 

dün Sovyet makamlarına ~ 
p:otcsto3a, bir yıldan beri ~ 
vıden 158 hadise kay.dedi 
Moskov.a.nın .ancak 51 ;pro1 ~ 
cevap verdiği, hiç bir had· 
memnuniyeti mucip bir suretl 
viyeye rapte.dilmcdiği "ile > J 
iki hadisenin tarafgirane bir f 

<le halledil:l\ği bildirilm~~ 

Fransız - Çek tic3 
anlaşması 

Pari&, 7 (A.A.) - Sü1!et 
.U:Unm Abnanyaya ilJiakı 

rinc .F.rnnsu: - ~k ticaTct a11t 
smda -yapı~ı ioabeden~ 
'hakkında bir 'kaç lınf tadan 
Paris\ie cereyan eden .ro·· 
lcr ncticelcnmi§tir. 

Mes.clcnin iümanya ile 
icabeden ciheti de Bc.rlin'de 

Madrit tesliıt1 

• 
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- 1 HABER'in 

! Güzel gözler müsabakası IT@L!LJWGŞ?jr~@L~f?lrt'M&Jffilm@a 
5'l · Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır Franko u.r1ıur1ıi bir 
taarruz hazırl.ıyor ! 
ClYl m lhı u ırD '1e t 
b!rrkaÇ alayı 

O ırd IU S lYI ifil U n 
tara'ffından 

Numara: 61 Kıımbpt: Müzeyyen. 
~ 

()Jmyucularmııza dıığıtacağmırz mük&fa.tlarm kıymeti 800 lirayı 
aşkındır. 

160 Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe takmtlan, laymetıi ceb 
\'e kol uatlcri, muşambalar, clblsellkJer, istenilen eşya), alabfl
ltıek sallhlyctlnl veren 20, 15, 10 lira. gibi para kıymetinde kart· 
lar mnhtellf ev e~yasr 1·e saire. 

Milli Müdafaa 
Konseyine karşı 

isyan edildi 
Müsabaka kuponu 

HABER 
Müsabakamıza iş .. 
tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla· 

Konsey komünistlere teslim olmalarını 
No: 60 - 54 bildiren beyannameler neşrediyor 

{ 11.1.039 - 14.3.939 , ymız s · J 1 aınt - ean.- De~ Luz, 7 (A. A.) 

A~lmanya ~~!;~~;:~::.~!:b::~:: =::; Ya yeni müdafaa konseyine isyan et. 
mlş ve oldukça şiddetli çarpış _ 
malar olmuştur. 

karşı blok! 
as::::b~r:un:ı~uk~:!ıe~~ülli::: 
halinde olan konseyin kararlarını 

baltalamak istedikleri haber veril
mektedir. Konsey bir beyanname 

~r neşrederek asi elebaı_;ılarmın kur-
• • 

0 
• ın, 8 (A.A.)_ - D.N.B. bildi· ı Romanyada Titulesko zamanında şuna dizilmesini ve askerlerin si-

li r: ve Polonyada Hitler - Pilsudski an- lahlarımn alınmasını bildirmiştir . 
. a:tı.b~rg Frcmdenblatt gazetesi- laşmasmdan evvel takip edilen poli- Madridde çarpışmalar 

dafaa konseyi hizmetindeki ha
va kuvvetleri şehrin şimalinçle· 
ki harici kısmında mllesses ko· 

clak~rlın m~?iri ga~et~sine aşa- ~~an.m birçok varisleri bulunduğu M:adrit, 7 (A.A.) _ Milli mü 
~ ı. telgrafı gondermıştır: ıçındır. Bu sudetle Polonyada ve 

tjs ~rlın politik mahfilleri, bazı Pa- Romanyada, A!manyaya karşı 
~~e Lo~dı:a ~~fillerinde, orta "kuvvetli bir kale,, kurmak ve Bal
litı ?a hadıselen ıle alakadar tef- tık denizinden Karadenize kadar. 
faa~~e, Alrn~nya ~e ltal~anı? men içine bütün Balkan devletlerini de 
~iv rı aleyhını: muteveccih bır çe§· alan bir blok beydana getirmek iste

mtinist ocaklarını ortadan kal· 
dırmak için Madrlde yUrUmek
tedir. 

~· ertnek bahsınde yapılan gayret· nilmektedir. 
~ ka~·detmekten hali kalmamıştır. Madridin şimalinde bir kaç 
llU t1 .. . . ev blokunda tD.haşşiid etmiş o-

>()lQ gayre er ara:ıında, Varşovada Munih ve Vıyana anlaşmaları, Al- ·lan bir kom'llnist unsurları 
· ıırı ~a ve Romanya hariciye na- manya ve İtalyanın bütün dünya arupu dun·· ~ ... a d .. akeamdan beri 

ı~ "'l rasm a yapılan görüşmeler huzurunda, orta·A•--"a .mo...._.~ m.f"' .... ' "allk: d •' VJJ"""" c- ur mUdit.faa kon.seyi kuv • 
k~t . a ar abzı tefsirler şayam dik- yit bir takviye ve salim bir inki~afın vetlerine teslim olmak emrine 
tılltt~: ~u iki memleketin politikala- mesuliyetini Üzerlerine aldığını gös- silA.hla mukabele etmektedir. 
""-· ırıbirlerine uydurmaya çalış- termiştir. Avrupanm ı:arklndak'ı, '"llar - " Gece ve bu sabah, millt mUda-
~r k 1 Almanyada tamarnile tabii devletlere, bunlar Roma • Berlin faa konseyi emrindeki tankla· 
l11..ı· eyfiyet o!arak telakki edi.tnek· mihYeri aleyhinde vazivet almaua •ı..tır Ev J J rın da iştirakiyle çarpışmalar 
lllaıı: ger bu keyfiyet, hususi bir \'e demokrasi cephe::ıinde mücadele olmuştur. 
t st ıyet gösterebilirse bu, gerek Pa etmeye sevkolunurken, fena tavsiye- Radyo ne neşredilen bir not, 
......_eve "erek BUkreı: ve Varşovada lerde bulunulmu~tur. ---.., ____ :; _____________ ..:_"______ komUnist teşebblisUnUn muva.f· 

U'len Rumen B r .. kı:retsi7.lik! neticelendiğini 
aşvekilinin bildirmlikte Ye Şöyle demekte-

dir: 

13.. cenazesi Milli müdafaa konseyi em -

daki haberi vermiştir: 
Komünist gruplar, Madrit so _ 

kaklarında çarpışmakta devam 
ediyor. Bu hareketin önüne geç -
mek için sokak başlarına maki . 
neli tüfekler yerleştirilmiştir. 

Şehirde ~okaklarda gezme me. 
nedilmiştir. Madritin haricten ver 
diği intiba. askerlerin teslim ol
mak için, nasyonalist kuvvetle _ 
rin Madrite girmesini bekledik. 
leri merl.tezindedir . 

Franko um•ımi taarruza 
hazırlanıyor 
Burgos, 7 (A.A.) - Madritte 

bazılarının kanaatine göre Fran
ko ile sulh müzakerelerine giriş

mek üzere, askeri bir şura teşek
kül etmiş olmasına rağmen Fran· 
kistler merkez mıntakasma karşı 
umumt taarruz hazırlıklarına de
vam etmektedirler. 

Frankist mahfelleri, Cumhuri
yetçi İspanyada vukubulan hadi
seleri itimatsızlıkla karşılamakla 

beraber Maldritteki hükumet dar
besi .düvnanm kayıtsız ve ıartsız 
olarak teslim olmasına bir başlan
gıç teşkil ettiği takdirde bu hare· 
keti~Jii.mnuniyetlerini mucip ola 
cağını beyan eylemektedirler. 

Ayni mahfeller, Madrit ıurası
nın sulh müzakerelerine girişmek 
üzere mi yoksa son hezimetler dc
layısi y le sarsılınış olan Cumhuri· 
yetçiler arasındaki birliği yeniden 
kurarak mukavemeti hazırlamak 

için mi teşekkül ettiğini bilmedik· 
lerini söylemektedirler. 

Bununla beraber Frankist mah· 
1hı ~~reş, !~_<A. A.) - Ba.şvekale
~ l{/:blıgıne göre, başvekil pat
lt~ 18 ea Fransa.nın cenubunda 
'°eı ,~ehrinde bundan sekiz gün ev. 

kilin cenaze.sini hamil trenin bu 
akşam Fransadan hareket edeceği 
zannedilmektedir. Buna göre, cena
ze pergembe günü burada. olacak 

rindeki bütün kuvvetler, kon - fellerde meslekten yetişme bir za
seyin temsil ettiği dayayı her bit olan Cosado'nun mukavemetin 

•~ 41;endini .. h 

"'<ltılıxı UŞutmUg ve zatürreeye 
~ uştu. Başvekil.in ölümü bu 

ve cenaze merasimi pazar veya pa. 
zartesi günü yapılacaktır. ti~ığnı neticesidir. 

lll~~ ~· 7 
.( A. A.) - Nazırlar BütUn gazeteler, başvekil patrik 

lıllıı . aııvekil Armaut Cal.inesco-

Gazetelerin takdirleri 

l'iyas tin Miron Cresteanm ölümüne sayfalar 
\ıeltiı e de toplanmıııtır. Baş-
Ca ' Patrilc Mir tahsis etmekte, bir Transilvnnya 

lllı b[.. on hakkında heye-
v • nutuk köylü ailesine mensub olan Miron 
effanll\ söylemiş ve müte. 

?niıır idca&erek kilise reisliği, gerek Cristeanm ahlak ve kUltilr ve va-
llleziyetı l .lrı.Ucahidi olarak ytlksek tandaş meziyetlerini tebarüz ettir
~d.l.i:ı.-e elini tebarllz ettlrmi§tir. mekte ve milleti ve kiliseyi yeise 
llııtıı]( ~~ırı Viktor !amandi de bir garkeden ölümü kargrsmda teessUr
l'itıe bU8t~Yliyerek bagvekilln sözle- !erini izhar eylemektedir. 
ık un, h"k ""'lla igt" u ilınet arkadaıılan a-

)., ll"ak eyJ · ·~azırı emıştir. 
21lll hatırar nıeellsi, Miron Cristea-
a:\'aıtta s:rna hürmeten bir dakika 
~atırı fıtu nıuhafa.za etmiştir. 

li Cen .. _ ar nıeclisi KrlıJtea için mil 

Universul, Miron Kristeanrn .son 
sene içinde devletin rslahmda yaptı. 
ğı hizmetleri ve bu husustaki yorul
mak bilmez çalrşmasım bilhassa 
kaydetmektedir. 

~e nı • 
l'ar Veıın· cras1.ını yapılmasına ka- Timpul diyor ki: Miron Cristea, 

C tşUr. b' k ·b· ü · b · enaz ır as er gı l vaz csı aşında öl-

" eya e lllerasimi pazar müştür. Kendisi müstakbel nesiller 

~liltı-~. ~~~rtesiye yapılacak i için bir örnektir. ÖltimU biltün 
~ ~ · A.) - Ölen başve-1 memleketi yeise bürilmUştür. - - ""),..,' ... :' · .. ' 

baş Diş N 1 G . R . l'ie\7r~ı .. k ' ez e, rıp, omatızma 
~ Jı, ırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! ke
~ se ı · 

r · cabında günde ;i kaşe alma bilir. .. 

vasıta ile mlidafaaya hazır bir 
halde seferber bulunmaktadır. hiçbir faylda. temin et~iyeceği~i 

C h 
· t k 

1 
· herkesten iyı anlaması lazımgeldı-

um unye as ·er erı, I 
M

.
11

• 1. M d 'tt "f . ği beyan edilmektedir. 
ı ı mec ıs a rı e vazı esı 

başında bulunmaktadır. Madrit, Negrin Pariste 
kaçan hükumetin, Negrinin Paris, 7 (A. A.) - Negrin ile Del 
nerede bulunıduğunu bilmiyor. Mil Vayo, sabık nafia nazırr Velno, sa. 
11 müdafaa konseyi, Cumhuriyetçi bık maliye nazrrı Mendez Aspe, bu 
Ispanyol hükumetinin, millete zul sabah 8,40 da Parise gelmişlerdir. 
metmekte olan komünistlerin eli- Ne-grin derhal Lyon istasyonuna 

giderek saat 9,15 te lsviçreye gi-ne kati surette düşmesine mani cıl 

mak istiyor. 
Mücadele başlamıştır. Bu mü

ca..dele komünist zulmüne karşı 

mücadeledir ve kabahat, iktidar 
mevkiine geçtiklerinden beri, kıta
atımız arasına geçmeğe muvaffak 
elan unsurların teşrikimesaisiyle 

mücadeleye rast"ıamış olan komü
nistlerindir. Cumhuriyetin yegi
ne meşru hükumeti milli müdafaa 
konseyidir. 

Komünist1er Madridden 
çıkarıldı 
Saint _ Jean - de Luz, 7 (A.A.) 

- D. N. B. bildiriyor: 
Madritten gelen son haberlere 

göre, milli müdafaa. konseyinin 
kıtaatı öğleden sonra komünist 
kıyamını ve komünistleri şehrin 
dışına atmağa muvaffak olmuş • 
tur. Komünistlerin büyük bir kıs. 
mı hapsedilmiş ve elebaşılar kur. 
şuna dizilmiştir. Bununla bera -
ber çarpışmalar henüz nihayet 
bulmamıştır. 

Madrlt, cephesi, 7 (A.A.) -
Madrit cephesindeki nasyonalist 
radyo ista.gyonu bu akşam aşağı. 

den trene binnıi§tir. 
Diger nazırlar da Fransada 
Tuluz, 7 (A.A.) - Bu sa.bah 

buraya. lspanyadan gelen iki tay
yareden çık.an yirmi dört kişi a
rasında, ezcümle, sabık iş nazırı 
B. Regaz, sabık ziraat nazırı B. 
Urbes, sabık hava kuvvetleri ku. 
mandam general Cisneros, gene. 
ral Modesto ve general Lister 
vardır. 

Kaçan filo Bizertede 
Bizert, 7 (A.A.) - Cumhuri

yetçi İspanya filosuna mensup 
on bir clizütam refakatlerinde 
bir Fransız kruvazöriyle birkaç 
muhrip bulunduğu halde bu sa· 

bah saat 8.30·da limanın önUne 

gelmişlerdir. Polislerle sıhhiye 
servisi memurları lspanyol ge
milerine çıkarak bunların mU· 
rettebatının sila.hlarmı almış

lar ve sıhht bir muayeneye ta.· 
bi tutmuşlardır. 

İspanyol fllosu, zannedildlğt
ne göre öğleden sonra limana 
girecektir. 

Bu gemilerle Tunu.sa. gelmiş olan 

~~
.., ~1 • l\laari! inzıb:ıt meclisinde açık 

· ~~;;}(: bulunan hır azalığa Beyoğlu maarif 
_ _ • memuru Etem T~l seçilmi~tir. 
. . . • Ecııe~i' ve ekalljret mektepleri-

/ÇE RDE: nın Maanf Şurasına verecekleri ra-
• Evkafın Eyüpte te~is ettiği 1 

por!an ha·mlamak üzere se~ilen ko· 
fakirlere mahsus aşeyi dün açılmış- misyon bugün Zapyon lisesinde 
tır. top~anacaktır. 

•Hususi mektepler inzıbat komb· • Patla}·ıc dd 1 • bul .... ,. v 

d .. • 'f ·d· · d t 1 • r ma e enn uı,..ugu yonu un maarı ı aresın e op.ana ~·erlerı·n muf ~ l d 1 . . . f . 
k k · d k'k ed'l k ·· J aı: ... a a res ennın ıt aı· ra ·omısyon a tet ·ı ı me · uze· •·e ı·um"ı1d 1 ~ b"Jd' ·ı · k · lm .v " .... an ıgına ı ırı mesı a • 

re .gelen ışlerle m~gul ~ . uştur. ı arlaştmlmış. belediye tarafından 
Pangalt~ pazar yerı~ın katr~nlı alfikadarlara bu hususta tebligat 

şose olarak ınşası 4790 lıraya mute· vapılmı,.tır. 
ahhide ihale edilmiştir. · • 

• Yüksek muallim mektebinde • l\fuhtelif mmtakalardaki sıtma 
meccani leyli ta!ebe imtihanı dün mücadele heyetlerinin reisleri ayın 
yapılmış ve imtihana giren 47 tale· on üçüncü pazartesi günü Arık.arada 
beden dördü mU\·afafk' olmuştur. toplanacakJ::ır, mücadele işlerinin ne 
Edebiyat kısmı imtihanları bugün ticeleri hakkında görüşeceklerdir • 
yapılacaktır. • l\Iaarif, ve:.:5.leti, talebenin mek 

• Kızılaym cumartesi akşamı An- tep haricindeki vaziyetleri ile alA.· 
karada tertip ettiği baloda Viyana kadar olmak üzere tedbirler hazır" 
Devlet operası artistlerinden şantöz lama<tadrr. Bu hususta mekteplere 
Reti de bazı opera parçalan okuya- yeni talimat yeriıecektir .. 
caktır. • Üniversite serbest konferans se-

• Papanın tac giyme merasimi mü risinden olarak dün akşam saat 18 
nasebetile pazar günü şehrimizde de de tıb profesörlerinden doktor Mu· 
Pangaltı kilisesinde ayin yapılacak. zaffer E~at Güçkan "ihtiyarlık ve 
merasimde lstanbuldaki bütün elçi ıhtiyarlamaya dair,. me\.·zuunda bir 
ve konsoloslar bulunacaktır. konferans vermiştir. 

Hava silahlanmasına 858 milyon doları 
( Başlarafı 1 incide) 1 beyanatını hatırlatrmştır. 

Vaşington; 8 (A. A.) - Ayan Barkley, o zamandanberi nakli 
meclisi, 358 milyon C.olarlık ha. yat vasıtalarında husul~ gelmiş o 
va teslihatı progran}.ını 8 reye lan terakkiyatı gözden geçirmiş 
karşı 77 rey ile kabul etmiştir. 1 ve netice olarak Amerikanın sil8.h 
Vaşington; 8 (A. A.) - Ruz· larım takviye etmesi zaruri oldu.ı 

veltin hava teslihatı programının ğuna işaret etmiştir. Mumaileyh: 
mahsus tadilat yaptlmaksızm a- 1 bundan başka demokrat hük(tmet 
ya.n meclisinin kahir ekseriyeti 

1 
prensiplerini şiddetle müdafaa et 

tarafındı!n kabul edilmesi, hükfı. · mJş ve totaliter memleketlerin 
met için büyük bir muvaf!akiyet tazyiklerine karşı gösterecekleri 
teşkil etmektedir. 1 mukavemet gayretlerinde demok 

Reylere müracaat edilmeden ev 1 rasilere iktisadi vasıtalarla yar• 
vel ayan meclisi demokratlannın dım etmeğe amade olduğµnu söy 
lideri Barkley Ruzveltin yekdiğe- !emiştir. 
rini müteakip 1937 de Şikagoda Boralı, bunun Uzerine Bark .. 
irad etmiş old'uğu nutukda, Kon. leyden Amerika milletinin Tunus 
grede 4-1-1939 da söylediği nu- meselesi yüzünden zuhur edebile 
tukda ve geçenlerde matbuat mü· ı' cek bir ihtilafa müdahalede bu
messillerine vaki beyanatında ta- lunup bulunamıyacağı ha.kkınds 
rif etmiş olduğu şekildeki harici ki mütaleası ne olduğunu sor• 
siyasetini müdafaa etmiştir. muştur. 

Berkley, Alexandrer Hamilto_ Barkley, menfi olarak cevap 
nun 100 seneden fazla bir zaman vermiştir. Fakat, Patis ve Londr& 
danberi Amerika zimamdarları- nın hava kuvvetleri tarafından 
nın Amerikanın A vrupada zuhur bombardıman edilmesinin Ameri
edecek bir harbin tehlikeleri ke.r- ka halkında bu bombardımanları 
şısında münferid ve bigane vazi- yapanlara karşı kolaylıkla. bir ak. 
yette kalamıyacağı mutale:ısında sülamel tevlid edebileceğini söy· 
bulunmuş olduklarını gösteren lemiştir. 

!spanyollarm adedi beş bin kadar 
tahmin edilmektedir. 

İspanyol cumhuriyetçi gemi
lerinin topları ~ıkarılJtıış, silfth 
ve milhimmatı alınmıştır. Bu 
gemiler, aralarında Duplex kru
rnzörU ·de bulunan müteaddit 
Fransız harp gemisinin nezare
ti altında bulunmaktadır. 

Fransız gazetelerine göre 
İspanyadaki son vaziyet 
Paris, 7 - Epoque gazetesi 

yazıyor. 

"Madri.d'de vuku bul:ı.1 deği • 
şiklikler Burgos'da b:iyük bir 
memnuniyet hasıl etmi~tir. Mer. 
kez bölgesinde de ker.ıdilerinin 

nasyonalist ilan eden ve yat-ancı 
vesayetinden ~urtulmal<: istiy~n 
İspanyolların mevcut oldt:ğu 
memnuniyetle müşah:ıde ve tes. 
pıt edilmektedir. Bu bir anlaşma 
unsuru t!eğil midir? ger1ti tesis 
f'clılecek rejim hakkında iki tara. 
fın düşnceleri başkadır. Burgos 
kuvvetli bir iktidar mevkii taraf. 
tandır, ma.drid ise antifaşist cL 
duğunu bildiriyor,. Fal-at her 
şeyden evvel harbe nihayet veril. 
mesi· mülıiıDdir. ,, 

Oeuvre gazetesi yazıyor.: 
Bugün albay Casado kendisinin 

de ''İspanya Ispanyalılarındır" p. 
rensipine dayanarak .dahili barışt 

temine hazrr olduğunu biklirmit• 
tir. 

Albay Casado'nun muhakemesi 
şöyle hülasa olunabilir: 

"Moskovarun mümessilleri adde 
dilen komunistleri bertaraf ediyo. 
ruro. ispanyadan 1:ıütün Alman ve 
İtalyan yabancı sürprizlerini de 
bertaraf etmek için mutabık kala. 
lım. Bu suretle aramızda barıı 

mümkündür. 
Populaire gazetesinde bross.o • 

lette yazıyor: 

"Hakikatta ispanya'da daima 
çok küçük 'bir ekalliyet olmuı bu. 
lunan ve bir sene önce azami nüfu 
zunu bulmuş olan komünist parti. 
si son aylar zarfmlda temamen 
ikinci plana atıltnI§tır. Valansiyı 
milli müdafa konseyinin komüniı:. 
me birden bire muhalefet ctme.i 
bu suretle iıah edilebilir. 

Buna binaen Albay Casado'nun 
bu hattI hareketi ihtiyar ederken 
bütün mutedil unsurları kendi da. 
vasına celbetmeğe çalıştığmr, fran. 
ko ile müzakere zemini hazırla • 
makta olduğunu ve bir taraftan 
komünizme muhasım yabancı ef. 
kan idare etmekle beraber aynı 

zamanda Mussolini'den bolşevizm 
le mücadeleye devam maskesi al. 
tında İspanyadaki kıtaatmı idame 
vesilesini ortaıdan kaldırmak iste. 
diğini kabul etmek icap eder,. 



Bu haftaki Şild 
maçları 

Beden Terbiyesi htanbul Böl
ı:esi Futbol Ajanhjından: 

12 3 1939 PAZAR GUNU 
YAPILACAK MAÇLAR 

TAKSIM STADI: 
Vefa - Kasımpaıa A takımları 

§İlt maçı saat 14,30 da. Hakem İz
zet Muhittin Apak. 

Süleymaniye - Karaeümrük A 
takımları 1ilt maçı saat 16 da. Ha
kem Galip Ezeü. 

.FENERBAHÇE ST ADk: 
Beykoz - Hilll A takımlan tilt 

maçı saat 14 te. Hakem Şahap 

Şiımanoilu. 
Fenerbahçe - Beylerbeyi A ta

kımları tilt maçı saat 15,45 te. 
Hakem Eıref Mutlu. 

Ceza verilen futbolcular 
Galatasaray klübünden: 1337 

Cemil Gilrıen 2 ay, Davutpaşa 

klUbünden 437 Ruhi Kohnur 1 ay, 

Pera takımı 
• 

Ankaragücü ve Demirsporla iki maç 
yapmak üzere 

Bu hafta Ankaraya gidiyor 

m~ 

Bu hafla Ankaraua oldtcrk olan Pcranın onhlrl 

Bu haftaki bisiklet 
müsabakaları 

Beden Terbiyesi htanbul Böl
seıi Bisiklet Ajanlıjından: 

1 - Seri bisiklet yarışlarının 

ü:;ün:üsü 12 - 3 - 1939 Pazar gü
nü yapılacaktır. 

2 - Yarı§lara tam saat 9 da 
oa !anacaktır. 

3 - Yanş yolu: Mecidiyeköy -
Hacıoaman tepesi - Kefeliköy -
Trabya - Mecidiyeköy - Hacıos

mantepesi - Mecidiyeköy olmak 
üzere 52 kilometredir. 

4 - Müsabakaya iştirak edecelc 
olan Bisikletçilerin yarış saatin· 

• den evvel hazırlanmıı oldukları 

halde Likör fabrikası önünde ha
zır bulunmaları lazımdır. 

S - Aynı &ün ve saatte ikinci 
sınıf bisikletçiler araiında bisiklet 
teşvik yarışı tertip edilmiıtir. 

Beylerbeyi klübüri:ien 1374 Ek- Şehrimizdeki akalliyet takımı arının en kuvvetlilerinden Pera 
rem Erciyı l ay, Beyoiluıpor klü (Beyoğluspor) bu hafta cumartesi günü Ankaragüçli, pazar iÜ· 
bündenHristo 1 ay, Şiıli klübün- nü de Demirsporla iki maç yapmak üzere cuma günükü trenle An-

6 - Bu koıuya 1937 ve 1938 
senelerinde bisiklet müsabakaları
na girmemiş olan her bisikletçi gi
rebilecektir. 

7 - Yarış yolu: Mecidiyeköy -
Hacıoımantepcsi - Kefeliköy -
Trabya - Mecidiyeköy olmak üze
re 26 kilometredir. 

<Ien Agop ı ay. karaya iİdecektir. 
Yukarda adları, soyadları klüp- Peralılar bu maçlara en kuvvetli kadrolariyle iştirak etmeğe ha-

letiyle bölıe sicil sayıları yazılı _z_ır_ıa_n_m_a_k_t_a_d_ır_ıa_r_. ----------------
8 - Bu müsabakaya da tam sa

at 9 da başlanacaktır. 
idmancılara maçlarda'ki suihareket 
leri .d~layısiyle hizalarında yazılı 
müddetler için geçici müsabaka 
boykotu cezaları verilmiştir. Bu 
cezalar teblif tarihi olan 8 - 3 -
1939 tarihinden itibaren başlamak 
ta..iır. Alakadar klüplerle hakemle
rin bu idmancıları müaabakalara 
ithal etmemeleri lüzumu tebliğ 

olunur. 

Amerikada 

iki meşhur tenisçi 
karşılaşacak 

Nevyorktc 10 martta DonaM buda 
ge ile Fred Pırry araamda bir kar

şıla§ma yapılaca:kb~. 

• lblt m, .blerlbmn ~ -
411111 bir kabare artl8Ucllr, lamı de 
8latY,a 8teftllll.'dlr. Sünede yapa -
a4ı namaralar lçiJl mec onanma 
IDU. ~ icap etmlt ... 'bil ... 
~ kenctı.lne den veren hoea, 
~ bc!mcla fubllde lltfdat iG
rerek •11 pm,.,_., •~ala • ....... ..._ha. 
arte...,I* tepik •~Ut. 

Sllltl)ıl Mnelll fblMll A*erlkh • 
ata ID l1f bc!m fürtmclDllJ'. 

Askeri Liseler Arasında 
--

Boks Maçları 9 - Bu teşvik yarışına iştirak 
etmek istiyenlerin de yarış saatin
den evvel Likör fabrikası önünde 
bulunmaları ve isimlerini hakem 
heyetine bild,irmeleri lazımdır. Kuleli yedi, Maltepe ve deniz Uç· Bursada 

iki galip kazandı 
Askeri Liseler arasında yapılan 72 kiloda: Bursa.dan Nihat De-

boka müsabakalarının ikinci nizden Tahsini hasta olduğu için Profesy~neller arasında 
karıılaşmasına dün Maltepe lise- hükmen galip geldi. Büyük serbest güreş 

müsabakalan 
sinde devam edildi. Maltepe lisesi 
müdürü Kurmay Albay Adil Al
payın ve birçok subay ve öğret
menlerin karıısında alllta ile ta
kip edilen bu miısabakaların tek
nik neticeleri §unlardır: 

51 kilo: Kuleliden Nihat ve Bur 
aadan Ahmet beıinci ravuntta 
sayı hesabiyle ıalip. 

51 kilo: Maltepeden Nurettin, 
Denizden Vecdiye sayı hesabiyle 

alip. 

53 kilo: Burudan Burun, Ku
leliden ihsanı iki ravuntta aban
C!wıte etti. 

57 kiloda: Kuleliden Şefik Bur
adan Kenanı betinci ravuntta sa
yı hesabiyle yendi. 

57 lıı:ilcıda Denizden Sadi Malte
peden tbrahlme aa71 hesabiyle ıa
lip •eldL 

61 kiloda Kuleliden Şaban Bur
acSa,l Nadire bWmıen pdip. 

11 kiloda llaltepeden Kemal 
Denbdea Serme4le fawllll vunıt
Iarmdan ııliab1ifye edilclilinden 
bükmen caJlp se1dL 

66 kOoda: Kuleliden Rept Bur 

-- ıı...m bir dakika ım~ lafti
ple nab.t etti. 

ea kiloda Deniaden Bf.da1 llal
tepeden YaTU maçı terlrettilin
clen pllp ilb tıdildi. 

72 kiloda: Kuleliden lluaffer 
Jlaltepeden Raydan Abandmıte 
etti. 

Aırupa fllllPİJOUsını 
hutrlaaı 

Gür91çi1erimiz 

79 kilodan: Denizden Nedim 
Maltepeden Fayaba hükmen ga-
lip. 79 kiloda: Kuleliden Sabri Bazı müteıebbialer Ber,oilu 
Bursadan Ahmedi iki ravuntta a- Galatasaray Ymf Hayat cadde. 

banduntc etti. sinde b\ıtı.lrMı (ilt~ aalS dn 

Netice: Kuleliden yedi maçın 1 tutarak ~urad~ gür~t müsabaka
altıııru, Maltepe üçünü, Deniz ü- ları tertip etmıtlenlir. 
çünü, Burudan yedi maçın ilcisi- Bir çok tanmmıt profeıy.cnel 
ni kazandılar. Yarın Maltepe lise- güret pehlivanlannııı ittirak ede. 
siıde ıüre§ müsabakaalrının fina- ceği ilk müsabakalar &nümUzdeld 
lı Olacaktır. hafta cumartesi ve puar alrpmla-

fa 
~~ 21 ile 24 aruında yapıla. 

=~~ ~ 1 Organint&rler bu mUaabakıları 
;_.-:=:;••-••m1;;;• iiii-iiim&.-ıı her cumarteif ve paar devam et

INGILTERl.DEı 
UK llAÇLAIU 

Anena1 - Bolton 

ICllPll -·•·: Chellea - Odaby Toa 
o-ı 

v~--*·-ı-o 

tireceklerdir • 

t 

Uzun ve kısa ceketler, 
blüzlar, . bolerolar 

kullanı mı o u ) nid n kı) 

alm tır. Çız ıli ) ah ut emprime ı:ıı 

varlar da en çok kullanılan kum 
lardandır. 

Günün her saatinde gi) il bılen 
iki parçadan mürekkep elbise mo -
dasının Uç senedenberi üst üste de. 
vanu blUzlara ve ceketlere bil) iık 
bir kıymet ve ehemmiyet verdirdi. 

K d b tl 
1 

iki t 1 Gece, ormc bolerolar )nhut 
a ın u sure e ya nız ay _ 1 b' . 1. k b • .. ı (b' · · b' . . bl t ö ıçım ı ısa luzlnr çok kullanı )or e ırısı spor ıçımı r n)'Y r 

d·- rl ta örü) U U bil U' :\Or, G re i ın kullanılan örm 
ıge gece yy g n n t n 

lcrolnr sim \e)nhut sırma t il 
saatlerinde istediği ) ere gitmek 

rüliı)or. Bluzlar mnd ni j rs ) 
imkanını elde etmiş oluyor. Binne-

~ut eski zaman dantel ri ile 
naleyh modanın bütün zarafeti ve 

!eniyor. 
bütün inceliği tayyör ve onunla be-

Bıılolarda nadir olmakla b ra 
raber giyilen blUz üzerinde görUn· 
mektedir. 

Artık gUnün muhtelif saatlerin
de elbise değiştirmek yalnız blUz 
değiştirmekten ibaret kalmıs olu • 
yor. Sabahleyin, erkek gömlekle_ 

ki parç:ı elbis ler kullanılı) or. P r 

bir eteklik UzE:'rinde lfıme bir b 

giyerek balolnra gelmiş kadııı 

~örmek mUmkilndUr. 

rini hatırlatan mluzlar gi;,ili)or. modası kadınlar arasında mil 
Wğleden sonra eski zaman korsaj- bir kıymet almı tır. Çünkil bu 
!arını hatırlatan blüzlar me;,dana retle ayni eteklik üzerinde müt 
çıkarılıyor. Bu blUzlar için ağır Ye did blfızlar dcği lircrek, yahut 
muh~gem ipekli kumaşlar moda - ni blUz altma ayrı a)TI et k ikl 
dır. Suriye ipeklileri (ki uzun za - giyer k namUt n hi tuvaletler t 
mandanberi garb tcrzihanelerinde min edilebilmiştir. 

Tü kku undan: 
1 - Muayene zamanı .yaklattı. Liaenm 9, 10 ve 11 fncı 

smıOanndan Tilrkupıa y.mlmalr i~yenlerin vakit 
geçinaeden: 

2 - Geçen sene lisenin dokuzuncu undmda olup da lnö 
nilne eevkedilmiyen talebelerle ~ye kadar ln6n 
11~ B, C ve motörltl kampta Turimı Bröve!ı 
atanlann kayrtlanm yenilemek üzere: 

3 - 1'iirkkulUDWı diler pıbelerinden lstanbula nakle
dmlerin de kayıtlanm yaptmnak üzere: 
Derhal Ttlrk Hava Kurumu Merkezinde TürkkuJu 
l~terliline müracaat etmeleri. Kayıtlarım, y ı 
lemiyenler Tilrkkueu üyelik haklannı zayı edecek) 

dir. (1436 



HA. B E R - ~liıam P'oıTıasr 

~caba cinler yandı mı 
yanmadı mı? 

1 İngilterenin en perili evi kül oldu; fakat bu, 
,r,hayaletlerden korkanları daha fazla telaşa düşürdü 

1h "ingilterenin en perili evi,, yandı.. Bu 
: .... <ı.ber, hayaletlerden korkanları memnun ede
u,,..eı;:· 

1>
1 Yerde ,daha fazla telaşa düşürmüştür: 

b4 Evdeki cinler yandı mı, yanmadr mı, yandı 
se civar.daki evleri mi işgal edecekler? Yandı. 

l• arsa tekrar hortlayıp gelmezler mi?. 
~· l3u korku, perili evin civann..lakileri ciddi 
t·ır §ekilde meşgu ]etmektedir. Zira, hakikater; 

.fl~lere, perilere inananlar İngilterede az değil· 
'lıır ve halk, hemen her yerde perili evlerin bu
. llrıduğnna kanidir. 

Geçen gece biiyük bir' yangın neticesinde ya
~:ı bu ev Suffalk civarındadır ve çok eski bir 
l?ı:ı.dır . Hatta ,en ücüncü asırdan kalma o1:iuğu 

d c _0 zamandan beri hayaletlerin uğrağı bulun
ııgu sö} lenilir. 

t. Civardaki halk arasında, evdeki perileri 
ııı:ır.ıı:kterini iddia edenler çoktur. Çok eski se- · 
~lcrdenberi deveran eden bir şaiyaya göre, 
l de bilhassa üç hayalet dolaşmaktadır. Bun
:dan biri, ayağında zincir ve gülle bağlı bir 

ahkum hayaletidir • 
gıı Hortlak, geceleri evin içinde ayağında• 

8 
lle ve zincirleri sürüyerek dolaşmakta ve bu 

llretle müthiş bir gürültü çıkarmaktadır. 
~ ~.a.de evin içindekiler değil, civardakiler de 

gurültüyü işitmislerdir. 
, Perilerin en fazla uğradıkları bu evdeki di. 
~er hortlaklardan biri "kurşuni adam., dır. Bu, 
• tırşuni bir duman şekinde görünmekte ve son-•a b.. . 
t uyük bir hayalet olarak herkesin üzerine hü 
llıtı etmektedir • 

il . "Üçüncü hortlak en korkuncudur. Ve elinJe 
h rı:ıkJi bir ip taşıyarak, önüne çıkanı bu iple 
ogrnak tehd~:iini göstermektedir. 

Bundan başka, perileri ile meşhur olan bu 
evde irili ufaklı daha bir çok hayaletler görül
müştür. 

Bu korkunç evde oturmak cesaretini gös
teren yalnız bir adam vardır. Bu, yctmi~lik bir 
ihtiyardır ve evde, tek başma oturarak, kitapları 
ile, tarihi tetkikleri ile meşgul olmaktadır. Hat. 
ta söylenl:liğine göre Kaptan Gregori ismindeki 
bu adam, uzun müddettenberi boş kalan bu bi
naya, tarihi tetkikatta bulunmak maksadiyle 
gelmi'j. Fakat oradaki araştırmaları o kadar çok 
sürmüştür ki. nihayet bu periil eve yerleşmiştir. 

Kaptan Gr~gori oras·n ıbir kütüphane ve 
müze haline gc:irmiş, evin bir çok odalarım ki
taplara! ve tarihi eserlerle doldurmuştur. 

İhtiyar alim civardakrlarla pek fazla gö
ri.iş~p konuşmıyan bir adamdır. Onun için, ha. 
yalctlerlc münasebatının ne olduğunu kimse bil 
miyor .. Hatta, çok ileri g~:ienler, onun da bir 
h -: rtlak olduğunu düşünmiye bile varmışlardır! 

Tahkikata nazaran yangm bir gaz lamba· 
sının parlaması üzerine çıkmıştır. Kaptan Gre
gori, gece kütüphanesinde kitap alıyormuş. E
lindeki gaz lambasını yere koymuş. Kütüphane. 
den aldığı bir kitap lambanın üzerine düşüyor 

ve gaz parlıyor. 
Adam yangını kendisi söndürmiye uğraşı

yor, muvaffak olamayınca imdat çağnyor. Fa
kat o sırada kitaplar ve odadaki diğer eşya ateş 
alıyor ve itfaiye gelinciye kadar bina tutuşuyor. 

Kaptan Gregori kendisini zer kurtarıyor .. 
Fakat evdeki hortlaklar da yangından ken

dilerini kurtardılar mı? Yoksa yandrlar mı? İş. 
te, civardaki halk şimdi bunu merak ediyor. 

Kayıp çocukları arayan oparlörlli otomobil 
"13 Q.. u çocuklar 
eren var m.ı ?.,, 

kaybolmuştur. 

~,Su, Londra sokaklarında l::loia
:ıqn bir ·1 ~ 
Ve 1 an otom~·bilindeki yazı 

l Otomobilin se b .. ··1t·· ·· ~ ı t erı s uyu ucu a e -
totı:ıe :.t:ara yaydığı haberdir. O. 
tııkıo ılın Üzerine, kaybolan ço· 
aıı arın büyültülmüş resimleri a-

rn·şt 
tara ır ve kalabalık yerlerde du. 
'i ~ bunların herkesin görme

ne ırn'k~ 
an vermektedir. 

leayb l 
~ınd . ~ an çocuklar sekizer ya-
lı a ıkı ogvl nd .. 
ı:-tice .... a ır. Bırı Klennct 
ile ol r, dıgeri Ellis Vilyam ismin. 

an bu ·k· 
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Birdenbire o kadar şiddetle güldüm ki kahkaham 
ormanın içinde bir baykuş sesi. gibi aksstü 

- ~11 -
O anda Duk-Duklar yerlere ka

pandılar. Hulan-Gulu çarpılmı:ş su· 
ratı ve burkulmuş parmaklarile yer 
deki kesile kafayı eline aldı ve ko
rnklarından büsbütün dışanya uğ· 
ramış o yengeç gözlerile daima ilerij 
ye bakarak Duk-Duklara haykıra 

haykıra bir şeyler söylemeye brış· 
ladr. Sihirbazın ağzından beyaz l:ü· 
pükler geldiğini bulunduğumuz ağa· 
cm üzerinden görüyorduk. 

Hulan·Guiu hiç şüphesiz Duk
Duklar üzerinde saltanatına sebeb 
olan sihirlerine ba~lamrş bulunuyor 
du. Sesi, kısılmış bir gırtlaktan, bo· 
ğazlanan bir horoz sesi gibi çirkin 
ve ürpertici bir şekilde çıkıyor, 

Duk-Duklara hiddetli hiddetli bir 
5eyler söylüyordu. Sihirbaz her ke
limeyi tehevvürle haykırarak c;öy
ledikçe ağzından her kelime çıktıkça 
Duk·Duklar maskeli yüzlerini yer
lere sürüyorlar, bir taraftan ulur 
gibi sesler çıkarıyorlardı. 
Ağacın dallarına kollarile fıcleta 

kenetlenmiş gibi sarılmış, kendin
den geçmiş, gözleri dehşetten clşıı ı • 
uğramış olan Pohuaya döndüm. 

- Herif ne diyor acaba? 
Diye sordum . 
Pohua titriyerek: 
- Ulurnalardan işitemiyorum!, ı 

dedi. 
Sonra kanlanmış gözlerini yüzü· 

mc çevirerek: Salamoıı aaalarmt!a bfiyük bir kabile reisinin mezarındaki abide 
- Fakat herhalde cinlerle konu· 

şuyor!.. diye kekeledi. 
- Aman Pohua! kulak ver ku· 

zum ... diye yalvardım. Herifin ne 
3öylediklerini anlayalım .. 

Pohua benim bu ricam. daha doğ 
rusu kendisinin de harikulade bir de 
receye çıh'mrş olan merakı üzerine 
o daima engin denizleri, sahilleri , 
ormanları dinlemeye alışmış kulak 
tarını seslere doğru çevirdi. 

Yüzü birdenbire altüst oldu. 
- Oh! dedi. Cinleri harbe çağın· 

yor! 
- Cinleri harbe mi çağırıyor?. 
- Evet!.. Cinlere (evvela etra· 

fımızdaki bütün düşmanlarımızı 

öldürün! ondan sonra gelin! Duk
Duklarla o vakit harbetmeye layık 
olabilirsiniz! .. ) diyor!.. 

Pohua titriyerek, bir köpek kor
kakliğile yüfüme haktı, zavallının 
bakı~x o kadar yalvancıydı ki acı· 
dım: • 

- Ne var? bir yerine ağacın dike 
ni mi battı? diye sormağa mecbur 
oldum. 

Pohua dili tutulnmş gibi bir hal
de: 

- Hayır. 

- Ya nen var? .. 
- Şimdi cinler bize hücum eder· 

terse? 

- Pohua! dedim. Sen herifin ne 
söylediklerine kulak ver! Cin?erden 
korkma!.. Cümle~ini tekrar guge 
uçurabilecek aletlerim olduğunu u· 
nutuyorsun galiba! Sen dikkatle din 
le bakalım! Herif ba~ka neler söy
lüyor! 

Polıuaf tekrar dalın üzerinde ile
riye doğru yürüdü ve ayni şekilde 

elinde kesik insan başım tutarak, 
çarpık gözlerle ve salyalı ağzilc hid
detli hiddetli, haykıra haykıra ko· 
nuşmakta olan korkunç sihirbazı 

dinlemeye başladı. Pohua titreyen 
bir sesle: 

Birdenbire o kadar şiddetle gül· 
düm ki kahkaham ormanın içinde 
bir bayku5 sesi gibi aksetti. 

- Cinler bu harbe gelmeye cesa· 
Pohua korkusundan ağacın üstün ret edemiyorlar! dedi. 

de çömelivermişti ! 

~ . ı ı ç.xuk, geçen cu-
ttesı .. .. 

lar~ gunu ortadan kaybolmuş-
.Jtt. HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· ıoa I 

Bunun üzerine bütün Duk-Duklar 
ayağa fırladılar ve son derece coş· 

kun bir sevinçle tepinmeğe, danset· 
meğe ve ulumalarla bağrışmaya baş 
!adılar. 

" Ondan so . 1 . h' b. ,,CrJc nra ız erıne ıç ır 

tı.12, artesadüf edilememi§tir. YaL 
&onra adan dört gün geçtikten 
bir ad Ve Yapılan ilanlar üzerine 

altı Poı· ·· a· " ıse muracaat e ıyor: 

-bun · . . . . 
Socuı.: <lıyor ,hızım eve ıkı 

geırn· 
ll'ıış .• İle 1§ .. Kapıyı karım aç-
her ne . n evde yoktum .. Çocuklar 
Ilı, bu ış olursa olsun yapacakları
)' '=ek na mukabil kendilerine yL 
Sö ;l verilmesini istediklerini 

.ıy~rlar • 
..... , 
·~arım h" 

)'o;; d' ızınetçiye ihtiyacım 
l3 ' ıyor 

C:) ak§a ve çocukları savuyor .. 
ltıeseıeyi ~ eve geldiğim zaman 
gaz~tea aber aldım. O gün de 
ll'ıini g"e kaybolan çocuklar n res-

orın .. 
tu'-1 U§tüm c·· d'" v •• .,. ar1 k · or ugum ço-
kendiJ . arıına tarif ettim "Ta 

Ctı I'• d d" • · e ı. 

Fak:at i · 
1~rı civar !v?ten geçmişti. Çocuk_ 
rıne git :rden sor.duk. Hiç bi· 

rnernışler.,. 
b• ... 

•ger taraft 
llıa :-t esj gün.. an ,çocukları cu-
nu s·· ı· u tramvayda .. a·· - .. 

oyıye b" gor ugu. 
ll'ıalfı:nat n ır adam da polise 

verrn· · r::ber P. ıştır. Bununla be-
b -'\.ennet ·ı . 

..ı arnarn
1 

t 
1 e Vılyam henüz 

~ 'i olınaıa;.~~a ve açlıktan öl. 
ır. n korkulmakta-

N.INll ÇE. EPEY VOL 
TE 51 /iLDiK 

TAYVllRE SlllfOl'IGJ 
Ll!/lı 

8fAl641. 
!Jf"l/lfNı 

T.fKi8EJll ı~·-~ 04IN1Py4 IF· 
8,1/lONCJ

NU 
Klllf .$11..ll. 
N1"1aı4 

t; ıl<NJı~. 
Dı 

~ 

-
Demek bu meşum sihirbaz, Duk

Duklara karşı bütün cinlere meydan 
okuyordu. Fakat cinler sihirbazla 
harbetmekten korkuyorlardı!.. thti"' 
mal ki bu kurnaz herif her sefe· 
rinde böyle bütün cinlere Duk·Duk 
!arın önünde meydan okumak nu
marasını yapıyor Ye za\'all-ı.l arı böy 
le korkunç bir harbin hayalile bir 
müddet tirtir titretiyor, sonra, ihti· 
malki, hiçbir defasında cinler böyle 
bir harbe cesaret edemiyorlardı .. Bu 
esnada Hulan-Gulu tekrar o acı sır~ 
lan çığlığı kopardı. 

Duk-Duklar biranda durdular. 
Sihirbaz tekrar söylemeye, burkul 

mu~ parmaklarını handa sallıya
ral( bir şeyler haykırmaya başladı . 

Tekrar, Pohuaya ne söylediğini 
bana anlatması için omuzundan 
'lürttüm. 

Pohua: 
- · Cinlere bütün Duk·Duklara 

\arılarına \e çocuklarına gelecek 
.elaketle:-i önlemelerini cmredi~~or! 
tledi. Eğer bir tane~ine bir fer.zılık 
~elecek olursa, bütün Duk-Dukların 
cinlerin memleketlerine hücum 
tdeceğini söylü>or!.. 

- Müthiş tehdit!.. 
,.... (Devamı var) 
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Haber'lın tarnır=o1 Romana: il~ BlkDmDm 
- Memleket sağ olsun. Hanıme

fendiyle kerime hanım çok! (2) 

Bunu qy!ndan Şevket paşa mer
humdan ve Tunada polis mUdUrU o_ 
lan meşhur Kanbur Ahmet beyden 
işitmiştim. Kavuk düşünce, dağınık sigalı. saçla

rigle Nefise meydana çıktı M1THAT PAŞA SURİYEDEN 
AYRILDIKTAN SONRA 

MiUıat paşa hakkında yavaş ya
va§ türlU rivayetler c;ıkanlmaya 

başlanmış, Abdülhamlde jurnallar 
niml§, yUrilmüştil. Bunların en mü
himmi paşanın Suriyede istiklill i. 
ilin ederek "Suriye hidlvi" olmak 
istediği yolundaydı. Buna delil ola
rak da ıslahhanenln tarih taııın

da (1) Mithat paşadan bahsedilir. 

Kara Abdurrahman, hünkan bul- tun mu ? Yoksa bir §eyden ml kork
makta müşkülA.t çekmedi. Zaten tun ? 
Murad da fırıl fml Kara Abdurrah Nefise ağlıyarak babasmm kuca
maru arıyordu. Beyşehrinde bir is- ğma atıldı, Abdurrahman da pek 
yan hazırlandığını duymuştu. Bu işi yufka yürekli idi. Nefise ve hUnkft.r 
şimdilik Kara Abdurrahmana br onu da ağlar gördUler. 
rakmak istiyordu. Hünktir haklı dü Nefise : 
şünüyordu. Kara Abdurrahman böy - Hayır şevketltl babacığım, de-
le yerlerde bir bomba gibiydi. Ken· :il. Abdurrnhmanla yanyana geldik. 
disine hiç bir tehlike isabet ettir· O kahramanm yanında hiç korku 
meden isyan]an berhava etmekt kalır mı ? 
mahirdi. Belki bir kumandan ola· Hlinkar gUldU : 
mazdı, belki değil muhakkak ola· - Do~ru Nefise, Abdurrahmanı 
ma.zdr. Lala Şahinler, . Emirler g6zbebeğim kadar severim. Allah 
Oranuslar ve hatt~ Yakupla, Süley 5mrUnü efzun etsin. Söyle bakalım 
manla boy ö!çüsmek haddi değildi neden ağlarımı ? 
ama, onların da bu vadide Abdur- - ŞevketlQ babacığun, kocam et_ 
rahmanla boy ölı;üşmeleri hadleri U sen etme. Bizi mahvederek eline 
değildi. ne geçecek? Daha gençllğime doy-

Çok aramışlar, Abdurrahmanı madmı, ver elini öpeyim ve affet 

bulamamışlar, bazıları da şöyle bir bizi. 
dolaşmağa gittiğini haber \'erdikleri HUnkAr Kara Abdurrahmana bak_ 
Abdurrahmanı AlAeddinin eline esiı tı. Kara, hUnk!nn ayaklarına ka

dil~ü' olmak gibi bir ihtimalle ara· panarak : 
maktan vazgeçmişlerdi. Fakat işte - Sevketl!l hünk!nm. Sultanı. 
Abdurrahman gelmişti, hem yanın· mm ricasını kabul et. Al!eddin 

kUstahlığmm cezasını kAfl dereceda çok gUzel bir askerle beraber. 
Abdurrahman atından atladı ve de gördü. Affeyle. 

sordu: 
- Hünkar huzurunda kimse va. 

mı? 
- Yok, ağa; dediler. HUnkAr senl 

anyor. 
Abdurrahman, Nefisenin elinden 

tutarak hUnklrnı huzuruna gi.rdl ve 
yerlere kapandı. Hlinldl.r biraz muğ
ber görUnUyordu. 

- Neredesiıı Abdurrahman? Şu 

sırada adam avı pek mU.h.im bir l§ 

sayılmaz. Seni aratmm. Mühim diye
ceklerim var. 

Ve dikkatle yanmdakl askere ba
kıyordu. 

- Bu da kim Abdurrahman? Ben 
bunu bir yerde görmUo gibiyim. 
Kim bu nefer ? Bu Alll.eddinin adam 
larmdan bittabi .•. 

Abdurrahman hilnklrm eteklerin
den öperken dönUp Nefiscye de hay
kırdı : 

- Pek llA.. MUsnlaha etsinler. 
Konyayı muha.sııradan sarfı nazar 
olunsun. Kızım Nefise de bir mUd. 
det sarayımda misafir kalsın. Epey
dlr hasretim. Biraz: dolll§Ir, hava a
lır, eğlenlnıln. 

HUnkô.r Abdurrahmana dönerek : 
- Kara, dedi. Senden bir dlle

.Yfın var. 
- İrade senin şevketltl bUnk~

mn. Boynum kıldan incedir. 
- Yok, bilakis boynun kurt boy

nu gibi kaltn olmalı. Çünkü bu se
fer 11.zerlne alacağın 1§, tamamlle 
ve yapayalnız olarak eenden ba§k" 
1dmse tarafmdan hallolunamaz. 

Kendi 151ni kendin göreceksin. 
- Şereftir bana ee\."ketlüm, irade: 

et ! 
- Beyşehri isyan etmiş. 
- İrade edersin şevketltl hilnk€ı-

rım. Yalnız Teke havallsini de artık 
_ öpsene, hUnkAr huzurundaıım. §evketluma devretmesini hakimine 

Nefise öperken, Abdurrahman söylememe i?Jn ver hilnkArım. 
kavuğuna dokundu ve kavuk dllşUn- - Neden bu Abdurrahman ? 
ce dağınık siyah ve parlak saçlarile - Burada bir pUrUz gibi duruyor 
Nefise meydana çıktı. HUnkAr ne da §evketlUın ! 
kadar olsa baba idl. Yeriden hayret- - Abdurrahman, .sen daha Oıı-
le fırlıya.rak : mantı hUnkAn ne demektir bilmez-

- Bu ne ma.aknraltk böyle a. kı- sln. Ben ancak kavtlerle çarpl§ırım. 
zmı, gel bakayım, nasılsın, neden Teke hlkiml gayet fakirdir. Nüfu
böyle tebdili kıyafet ederek gelme- zu 1stana.s ve Antalyaya mfinhasır-
ğe mecbur oldun ? dır. Onunla harbetmek ayıptır. 

Sen benlm evlAdımııın, padi§ah Bir aralan sinek avlamakla vakit 
lıazı ve h1kim karıSI olduğunu unut- , geçirmez. (1) 

•••• , . ............. ki 
İçimi çeke çeke: 

- Evet, onunla evlenmeği kurmuştum, 
<!edim. 

Hala anlatmasına devam ediyordu: 

Bu cevap kareısında Abdurrah-1 - Hünkar Orhan neyse ne, ama, 
man mahcup olmuştu. Hilnkarın el- Murad pek kof çıktı. Yanında üç 
lerlni öperek yeni vazifesi başına be§ silahşor var. Bunlar işi bırakır
hareket ettl. larsa hünkarın bir balon gibi san_ 

Bütun Osmanlı Ulkesine hayret dilğtlnil görilrUz. 
veren, Knra Abdurrahmannm an- Hem Beyşehir, hUnkAr boğnzma 

cak 29 arkndaşile Beygehri isyanı- bliyilk gelir bir lokmadır. 
nı bastırmağa hareket etmesi oldu. Etraftakiler de göbeğini hopla -

Kara Abdurrahmanın hayat ve ta~~ güle~ bu pos bıyıklı ile gU -
sergüzcştlerine yeni ve fevkaliide 1 IUştulcr. Bır taneıııl so:du: 
hadiseler ilave eden bu Beyşehir - ~ma, ~e ~pac~;,~ · Bursaya 
is hu kA d K Ab mı hlicum nıyetındeyız . Başımıza yanı, n ı:ı.r nazarın a ara _ 
dUrrahmnnın sukutuna sebeb olm\19 kim geçecek? 
tur. 
Şehre girince zaten kıyamet far

kolunuyordu. Şehirde bir fevknlfı

dellk barizdi. Halk sillıhhydılar,. 

dükkanlar kapanmış, sokaklar da 
hiç kadın görülmez olmuştu. Her 
tarafta ufak büyük topluluklar ha. 
raretli hararetll bir şeyler konuşu
yorlardı. 

Pos bıyıklı, bunu sorn:-m omu. 
zuna bir tokat gibi elini koyarak 
haykırdı: 

- Bire nndan, heplmiz baş sayı
lırız. Kimseye ihtiyacımız mı vnr? 
Yol açık, Murad meşgul. Önilmüze 
geçecek kim var? 

Kara Abdilrrahman bunları ko • 
nuşmalarma terkcderek diğer bir 
ktimey egitti. Onlar da aşağı yukarı 

Kara Abdürrahman, kıyafetini hUnk8.ra kü!Urden başka bir gey 
değl§tirdlktcn sonra bir Beyşehirli söylemediler. Bir aralık daha açık 
esnaftan farkedilemez bir hale gel 1 gözlülerden toplanm13 bu kümeden 
miştl. O da tıpkı onlar gibi yine I !Af alacağını dilııllnen AbdUrrahman 
hançerini ve palMını taktı ve diğer da ldfa karıştı. 
arkad~larma da önce halkı dinle • 1 - Yahu, dedi. İyi ama, munta -
:nek üzere talimat vererek böyle zam askerimiz yok, barbedecelı: mal 
bir topluluğun yanma sokuldu, din- zememiz yok, akçemiz yok. Bu işin 

ledl. altmdnn nasıl çkacağız? HUnklır sa 
Pos bıyıklı biri haykırarak konu- ntldığı kadar kof değil. Askeri var, 

guyor ve ikide birde koca göbeğini parası var, kudreti var. Bilmem, a
oynatarak gülüyordu. AbdUrrah - ma, bu işte bir çürilk tahtaya bns. 
man, bu sözleri tUyleri Urpercrek mış olmıyalım. 
dinledi. Pos bıyıklı söylilyordu: (Dcııamı vnr) 

Çapraz eğlence : 
rr-~9 
1 ............................. _....,~ ..... ~~~.,...., 
~ 

1--·l--+--t---r 
3 

S:>•nıır-. ---
1 - Gece ha.san. 2 - Bizi yUrU

ten uzvumuz _ Afrikanın Franııız 

mUstemlekclerlnden birinde meş
hur bir şehir. 3 - Zevk sürme -
İnandırma. 4 - İşaret. 5 - Bir 
Tilrk harfi _ İsim. 6 - Bir §eyi çe
kip büyütmek. 7 - Anupada bir 
nehir (meehurdıır) • Elcczircde bU
yilk bir Türk devlcU. 8 - Beyaz -
Tersinden okuyunca iskambilde lıir
li olur. 9 - Bulunduğumuz şehir. 

1 

1.'akardan a.,ağı: 
1 - Askerin ailibına koyduğu 

bıçak. 2 - Refika (kadın) • Aklr 
olan. 3 - Az pişmiş yumurta. 4 -
D:.ırgunluk (işlememek) - Hayvan. 
ların gıdalarından biri. 5 - Bir 
Tilrk harfi. 6 - İtiraz etmemek U
zere birini dinleme. 7 - Bir millet 
n•wi ve cinsi - Bir edat. 8 - Biri. 
nin diğerine duyduğu devamb 
gayz _ İçtiğimiz. 9 - Zararlı olmı

yan - Bayrağımızın rengi. 

AU SanYi 

ken vezirlere ma.hsus elkabdan hl- şeyhülislô.m Arü efendinin c.'Jillldl. 
div tabirinin kullanılması gösterili- sabık sadrazam Hamdi p~a. tznıit 
yordu. Dnhn tuhafı, paşanın çalış. den naklen geldi. Biraz sonra 
kan talebelere dnğıtmak ilzere bas Mithat paşa idama. mahkiim old 
tırdığr madnlyalıır sikke bastırmak ve Taife silrilldil. 
kadar ehemmiyetli telf1kk1 ediliyor- Ham.dl paşa da Suriyeye ıışa 

du. yukarı menfi gibi geldiği halde bil 
Bu rivayeUeri çıkaranlnrm ele - nu idrak edcmiyerek AbdUiha.ınJd 

bagısı _ Esad efendinin kanaatin- tabasbus etmekteydi. Esad efen 
ce - Ahmet Mithat efendi ve mUl)lr nin kayınvaldesi Çerkes ve vaktll 
Ahmet Eyüb pa.§aydt. Esaııcn bu E- geyhülisldm Arif efendinin ( 
yUb paşayla Mithat paşa arasında di paşanın kayınpederi) konağnı 
bir müddettir gerginlik başlamıştı. dan satılmış olduğundan Hamdi P 
Bunun .saild de Havranda çıkan dür. şa. ailesiyle münasebeti vardı. ff 
zi isyanını bastırmak için Eyüb pa- kat buna rağmen kendisi Hamdi ı>& 
şanm vali emrine asker vermemesi, §anın konağına giderdi. Böyle 
İngiliz sefirinin Suriyeyi ziyaretin- dir ziyaretlerinden biri, Mithat P' 
do gene asker gönderilmemesi, ev. şnnın lstanbulda mahud muhake • • 
velce gönderilmişken tam sefir ge- mesi cereyan ettiği sıraya. tesadill 
lccğl ııırııda ııbcbsiz geri çekilmesi etmişti. 

ldl. Hamdi paşanın ütanna gidil 
Dürzi isyanını böyle yardımsız, U. İftarda Şam eşrafından lI 

hakimane tedbirlerle bastıran Mit- (Arab İzzetin b:ıbası), Hac muhafı ~ 
hat paşa diğer ihtilaflar dolayısiyle zı Said pnşalarla. MUrdilmzade J. 
mükerreren istifa etmiştir. Bu isti- ve diğer bazı kimseler vardı. Ye 
falan kabul etmiycn Abdülhamid, mekten sonra, hazır bulunanla 
ıslahat için neler istiyorsa bir lflyi. bazıları, MiUıat paşa aleyhinde 
ha yazıp bir memurla göndermesl- tıp tutmağa başladılar, "Alenen ı: 
ni bildirdi. O da Jfı.yihayı hazırlayıp ret ederdi. Kadın oynatılmasına l 
Berut mutasarrıfı Köse Raif efen- zin vermişti.,. gibi budalnca iths11" 
di (biliilıare paşa olan) ile tstanbu. larda bulundular. Hamdi pa.sa bur 
la önderdi, h bul n d& a lan memnun olduğunu pek belli 

tahkik için müşir Hilseyin Fevzi den bir tavırla bir müddet diiil 
paşa izam edildi. 

Ahmet Eyüb paea biraz sonra az
lolundu ve yerine Hilseyln Fevzi 
paıJa beşinci ordu müşiri tayin edil
dl. Bir müddet sonra ise Mithat pn 
şn hmire naklolundu. 

Mithat paşanın lcrnııtınn gene a. 
rıısrr:ı. mUnase-bet geldikçe rilcu et~ 
mek üzere biz sndede dönelim: 

Esad efendi bu devirde Şrundn 

ten sonra: 
- Cannn, dedi, o ııdam (' 

)fühat paşa) bir köpekti. Etr ' 
da birkaç köpek topla.Illl§tı. Birli1't 
havlarlardı. Hamdolsun temizıeııc!l' 
ler! 

Esad efendi dayanrunıynrak a>" 
ğa fırladı ve: 

- Efendimiz, dedi, köpekler ı; 

~ ve sadık mahltlklardır. Meınlt 1 
hem gazeteci, hem Mithat paş:ının kette hırsız veya yabancı görın° 

1 

')~kfıtibiydi, hem de avukatlık ya- dikçe havlamazlar. Şu huzurunut 
uıyordu. Fakat menfi olduğu için havlamakta olan malılUklar, Mitli 
çıkça avukatlık yapamıyacağı el • paşaya da bu nağmelerden dem \'li • 

'ıctle il:i ortakla iıJ görUyor, layl • mak istediler ve yüz bulamııdıJI! 
'ı:ıları kendisi yazıyor, ortaklarına Hatta Mithat paşanın yaptığı!' r 
1€ıztmgelen direktifleri \•eriyor, on- söyledikleri scfihane ziyafetl 
'arı mahkemeye sevk ile perde ar. bunlar evlerinde ve barimleritl 
':tasından birçok davalar ve dolayı. tertlb edip paşanın bizim gibi )'f 

iyle epey para kazanıyordu. kınlarına başvurarak rüşvet ve Jı 
D!r buçuk sene S!>nra, mnlüm se- diye vaadiyle onu celbetmek islt 

b"'bler ve hllelerlc .Mithat p:ı~a lz- !erdi. Faknt ne pn~a. ne de ya1'~ 
mır vildyetine naklolunarak yerine !arı buna tcnezzlil etmezlerdi. 

:Uuı;lin huzurunuzda ha,•lı>'' .... 
1 bunlar, ynnn sizden sonrn da b11 

• • • . nnıze ayni ekilde sizi zemmced 
- Ben onu vazıfec:ınden alıkoymak fık· kl d' Ef dl . 'b' s"d"rct . . . . cc er ır. en mız gı ı .... 

rırxle d:ğılım. Bu \'aztfe ne o~~':3 -~!-un bulunmuş bir zııtın kcndisile ıı1 her Yakıt yanında ?u~unmak, koru korune mertebedeki selefiyle böyle ıı 
oııa yardım etmek ıc:t?yorum .. 

-92- yardımından 

etmesi şanlnr:ma yakı~m z ! 
Esat efendi mecliste bomb:ı 

- Son sözleri şunlar oldu: "Bay Bülen· 
de 915yle: Bu yaptığı tabloyu bana verece
lini vaadetmi§ti. Sözünden dönmesin ... Vak 
tı gelince ben gider, kendisinden isterim., .. 

llmeler gözlerimin önünde rakcediyordu. 
Fakat mektubu gene okuyabildim: 

- Bana adreı;ini Yeriniz, de:iim. Bari o· 
na bir mektup yaza}~m .. Son konu~mamız 
d:ı ağzımdan çıkan sözlerden dolayı af di· 
liyeyim. 

- Sizin gibi bir adamın 
ne çıkar?. 

- Fakat ne o, ne de siz benim kim oldu· 
ğ ımtt bilmiyorsunuz ki .. Belki ben çok zen· 
dn bir adanum. Yahut çok nüfuzlu in :ın 
larla müna eh ··rıı olal.>ilir. Mazide kök o=:;ı-

bi pntlıyan bu sözlerden sonra ç 
~itmiş ve bir daha Hamdi pn 

Cevap vermedim. Her şey etraf nnda dö· 
nüyor gibiydi. Kalbimde beklemediğim bir 
rahatlık ve bir ıstırab yanyana duruyordu. 
Melike gitmeden evvel beni düşünmüştü. 
Yeşilpmardan aynlırken benden tatlı bir 
hatıra saklayacağını söylemişti. Bunlar se· 
vinecek §eyler .. Fakat Ze}11ep halanın kati 
sözleri çok cannnı sıkryor. O mütemadiyen 
bizim biribirimize eş olmadığımızı tekrar
lıyor •• Acaba Melike neden beni kcndir.e 
lirık görmüyor? 

Gözlerim kapalı, dirseklerim dizimde dal 
dun kaldım. 

Zeynep hala da bir şey sörlemeden duru· 
yor. O da belki kendi acısını düşünüyor. 
Gözlerimi açmca Zeynep halayı elinde bir 
arf, bana uzatıyor gördüm. 
-Alınız hunu, dedi, ~Ielike giderken bu· 

nu size yaz<h. 
Titriyen parmaklarım mektubu aldı, ke· 

"Dostum ... 1' eşilpınardan ayrıldım diye 
üzülmcyini.c saflın .. l·apmağa mecbıır oldu
lum şeyleri yapacak vakit geldi. Bilhassa 
benim için ağlamayınız. Biz, biribirindm 
11zak yaşamata malıkflm iki mahlnkuz. Fa· 
kat size vaadediyorum; bir gün gelecek tek· 
rar komqaca~ız. O ııakit hayatımı an:aız· 
rım .. Beni yirmi sene Yeşilpmara bağlayan, 
ve bugzitı oradan zorla çeken sırrı siz de 
ö!wımiş olursunuz. O vahit başka türlii 
hareket edcmiyrceğimi, sizinle bir arkadaş 
kalmağa mecbur olduğımm anlayacak t'e 
bana Jıak vereceksiniz.,. 

"ıiiclikc,. 

Me!\tubu !•atladım. Art k bu aşk rnac0 rn· 
81 tamüJTle!'l bltmi1; sayılabilirdi. Bun~an 

""nra Melike hakkında en ufak Vir ümit 
beslemeğe dahi imkan kalıruyo.dw. 
Aklıma bir çare geldi: 

İhtiyar kadın bana ceYap \•ermezden e' • 
vel "olmaz,. der giJi başım salladı; sonra 
bu hareketi söz'erile t<>mamladı: 

- Hayır. ~im:lilik buna im1<an yok. ~I~ 
lil:en'n adre ini kim "nin bilmemesi Ui ım· 
rlır. Eğer muhakkak Meli' eye yazılaca!< 
hir ş"ylcr varsa yazıp bana \'eriniz. El;ır.e 
g·\ .. :e}: ilk fırsatta bu yazınızı ona gönde
ririm. 

- Bana hiç acmıyorsunuz demek hal:ı! 
Niçin I\le'ikenin nerede o'duğunu cöyle
ın~ istem'ro:sunuz? Benim !\Ielikeyi lfır~'c 
oldJğ~ ş~l:ilde ya atamıyacrğımı nereden 
bil• .rorsunuz? 
ı:öyHı kadın kati bir c .. le ce,11p vereli: 
- Eıra:·ınız yavrum. Melike şe.eni t:ı· 

liinin çizd•ği parla'c rolda yürüsün varsın .. 
Onu'l }apı'acak bir vazife,,i var. Sizin onu 
b-:ı ':ıliLJ~:ı a'ı~>orma!:'1l hak!anız ye,!. tur. 

emtine uğr:ımamıştır. 
Hamdi p anın zevcesi bir f 

~nd efendinin zevcesine: ••r 
'Sizlere vr çoluk çocuğunuza acı> 

l:ın eski bir ı;ü'a:~den gelmediğimi ne.eden Amnn Esad efendi gelsin de 

bihyo~umız? ile bnn§'3ın.,, dem ş ve Hamdi r 
- Bütün bu,..•a, ban:ı söylemekte biı nın barı mazsa E ad efendl)i d 

t:ı~·da yo1c,. E- r ;\l"Iİkeye anlatmak i ti ı ena yerler sUrdureceğini ıııı 
~ 1 •• B tı~erın Esad yo- a·1ız yazar ımz, im':fm bulunca gönde vcrM ır. nnun " e r' 

rırım. ı · ndi Hamdi ra ~na u tezkC 
-;önd rmi ve gC"ne bnrısmıı.1111.l 

ı\~t;k aramızda SÖ) lenec:!k ba,ka söz lm1 srnr göstPrmiotir: 
mamı,tı. (Devamı ver 

• • • (2) '1i tı:ıt pıı"tmın, Bağtlııd ' 
('t~'e n" h~l I:! döndiiğüm~i t." a'~ ur et '.llıiileşrnf., 1 S!il<'yman ctcnıl~ 

m~k müm1\Ün değildir.. 1-..ehmenm tarr 'hc<liye etti-~" Şrlırib:ın hnnıJl1 
man:ı3ile n~ yaptığını bilmiyen bir deli ~ülc z~n>esidlr. A'i Haydar 11ııt / , 
den fa ksızdım. l "Jc:·ı ... 'n1. t,:mlc,~i hu zevce 'ndcıı 

I\I .. 'i!:e ile ilk karcı:a•t ~ mıı ve c!e h'-'1;w ·nu tur. ıı' 
dörıjü, g )7.1e ;:n karardı. Yere dü~memek i· < ı > nu t:ı~ı • fül•nt p:ıı;;adıırı 

1 
ı;in bir a!!aca da) andım. r.ı ı; len n 'i Hamdi pa :ı ters çr 

( D .:vdtrn var) tıcrclt lın[:ilm bir tarih yaz<lırıt11 
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bfr fısıltı halinde geliyordu. 
Odayı şaşırdınız galiba? 

...... Evet. Herhalde şaşırmış olaca· 

l\apiyı kapadım. Hayır, aldan· 
1Shrn. Kapının üzerinde nikelli 
enlerden yapılıp tahtaya gö
ü~ 34 rakamı derhal göze çar

Ordu. 

bonup baktım. Ak~am vemeğini 
ğirn, duvarları m;r sat;n kapla
hususi salon yerindeydi! Kapı 

. kalmı~tı. Sofra, birkaç saat 
el bırakttğım şekilde aynen du· 

Yordu. 

'F'rans korkunç bir şey bu! 
Burada kalamazsınız um. Be

.: beraber gelin. Bu geceyi bizde 
tsiniz. Burada sizi öldürürler. 

5tene fenalık yapmalarım iste
bu haydutların. Çabuk. Gelin 

lllle beraber.· 
tidorda duyduğumuz ayak ses
Gıerine ikimiz birden döndük. 
f geliyordu. Yeşil ipekliden 

tob dö şambr giymişti. Ağzında 
ta .. nııqr.ı, sağ gözünde monokl vardı. 

~~iyerek yava~ yavaş bize yak 
Otdu 
~ eli .niçin cebindeydi? Bu ha-
1nin manasını ben pek iyi an· 

. · lI~. Amerikan zabıta film
bütün dünya);..! y:ıyılahdanberi 

e tt anlaznıyan kalmadı ya! Bu va 
karşısındakine belli etmeden 
ca çekmek için gayet münasip· 

·Sevki tabii ile derhal ellerimi 
HOl"W'llllı ... dırn. 

Yf tebessümden birdenbire yaz 
ek homurdandı: 
~kluk etmeyin kont. Sizi 

CY'UI,._.,~ 

ek istemediğimi pekala bilir· 
· Fakat... matmazel Franz, ne 
}orsunuz burada? Bu saatte siz 
hnızc1a müstakbel kocanızı rii-

., 5törınekle meşgul olmanız ıa-
elirdi ! 
~kıza baktım. :Yüsü lupkın 

0hnuştu. Klayfm üzerine atıla· 
sandım; belki de haydudun 

ediği, istediği buydu. Kızı bile· 
, ~ Yakalıyarak mırıldandım: 
' rans. 

Bırak beni Con, bırak. Bu a· 
~ir canavardır. Bu otelin şey
i~r <> ••• Bu oteli bir cehennem 

s" , o getirdi. 
ı lter~rans. Rica ederim sakin ol. 
e ltı atılrnasına mani olmak için 

0llarıznm arasına almıştım. O 
için çabalıyor, Klayfın 

! ' atlbnak istiyordu. ZavaUı 

ltıal'f . 
il. ıse müstehziyane bizi süzü· 
~tk Bu haliyle yüzünün iradesi 
huı Unçtu. Hiç bir tehlikeye ma· 
}'o Urunadığından emindi. Onu 

r~.~rn. Korkak ve alçağın bi· 
Cogüs göğüse mücadeleye hiç 

~tt; ı.ı~acık bir tehlike ihtimali 
ın ~1 uzaktan ateş ederek düş· 

...._ ~ 0ldürürdü. 
. tans '' be . d' l 
1101 • :1avrurn, nı ın e ... 

bir~ Senı hiç acımadan öldürür. 
...._ lı Yduttur. 
~Y~Yır. Bırak beni de ona ... 
' ~ alay etti: 
t;ıran: 8e\imli bir aşk sahnesi! 

ıtıd .. kollarımdan kurtulmak için 
'l:: rgı sırada haykırdı: 
( Yet on . K d' . enaı ' u sevıyorum. en ısı· 

. l::ı!k Yapmanızı da istemiyo
. rrı~Yet ettiğıniz diğerleri yetiş· 
can: <:anavar! E\et Klayf sen 

, ı;- \arsın! 
tans y 1 t §ey • a varırım sana sus. 

~ırrı s<>~leme bu adama ... 
altı rıcaıarıma aldırmıyarak 

, etti: 
l::vet Se . . 
isteı · vıyorum onu. Sevıyo· 
~n ·Onu benden alamazsınız' 

~ ... 
ıtden .. 

~~ırleri gevşedi. Başı o· 
gİlr a~uştü ve za\allı hüngü· 
~ ~damağa başladı. 
t~ .... ne Ya ~ 
"G llel Pacagımı ı;aşırmıştım . 

1 
er Sö)lüyordu? Yanlıc: an-

ı... ~tırn ''a') F 'b' a • <\il J • rans gı ı temız 

~11;n heni se\mesi mümkiiıı 
·Ben· b lti, ~ ı uraya Allah gönder_ 

~ığı~le kucak kucağa ne kadar 
fırı 1~ farkı_nda değilim 

sesıle kendıme geldim: 

•• 

-7- Nakleden: IF. IK" 

Gizli sevda 

"Eli cebindeydi. Bımım manasım biliyordum .. Korkllyla el
lerimi /~aldırdım.,, 

- Bu akşamlık maskaralık kafi 1 şey, ehemimyet Yermedim. Ben bin 
kont. Harek~Hınızdan mesul olmadı- franklık banknotları düzletmekle 
ğmızı biliyoruz ama her şeyin bir meşguldüm. 
haddi var . Odanın haline bak1lırsa Banknotlar, dünkü gibi yepyeniy 
bir hayli sapık olduğunuz anlaşılı- di. Saydım: Kırk yedi taneydi. Göğ 
yor. Mobilyeyi ve halıyı ne yaptı- üme bir yumruk yemiş gibi sar· 
nız? Bu kadar siyah tülü nereden sıldım. Neden kırk yedi tane? Bu 
buldunuz? Bin franklık banknotlar- rakamın hususi bir manası Yardı? 
la çocukların kağıttan yaptıkları Kumarda kaybettiğim bu parayı i· 
kuş şekilleri katlamak da nereden adc ctmeğc neden lüzum görmilşler 
aklınıza esti; zaYallı divane! Haydi di? 
odanıza gidin. Başun çatlayacak gibi ağrıyordu 

Klayf gayet ciddi bir tavırla ko· Yorgunluktan bitkin bir hale gel· 
nuşuyordu. Fakat ne demek istedi· miştim. Pencerelere giderek perde· 
ğini bir türlü kavrayamıyordum teri açtım. Güneş doğuyordu. Gök-
Sapık olan kimdi? Herhalde o! yüzü mac:maviydi. Dereden bir sis 

Fransa döndü: bulutu yükselmekteydi. O gün hava· 
- Siz de evinize dönünüz. Baba- mn çok güzel olacağı anlac;ılıyordu. 

mı ve büyük babanız bu akşamki Pencereden böyle bakarken sen-
maceranızı öğrenirlerse... clelcdim. Dizüstü dü~tüm. Sersemle-

- Gitmem daha münasip olur mic;tim. Bir ~ey dü5ünemiyordum. 
değil mi O:ın? Yere ~erildim ve derhal uyudum. 

"Kolaylık !thalat, İhracat, 

fransit,, şirketinin umum müdürü 
karşısında ayakta duran genç icı

za dikkatle bakıyordu. Bu, fidan 
dan boylu, sade, fakat çok zarif 
giyinmiş, esmer, muntazam çebre
i, çok güzel ela gözlü bir kızdır. 

Müdür Osman Tezkavrar, kı
za uzun uzun baktıktan sonra 
gözlerini kapadı. Bir kaç dakika 
dalgın dalgın düşündü. s~l elin.de 
tuttuğu cıgarasından iki nefes 
çekti.. Sonra yazıhanesinin önün
de duran fişe baktı, ve söze başla
dı: 

- Bayan Leyla Sönmez sizsi
niz öyle mi?. 

Tekrar kızın yüzüne baktı .. Ley 
la "evet, ,makamında başını ha
fifçe eğmişti. Müdür sözüne de
vam etti: 

- Bu vazifeye talip olanlar pek 
çoktu .Fakat ben namzetler ara
sından bilhassa sizi seçtim. Bu 
müessesedeki mühim vazifenizin 
tabii farkındasmız. Burada benim 
!lUsusi katipliğimi yapacaksınız .. 
Müesses~de ben.den başka amiri
niz olmıyacak.. Maaşınıza gelin-
ce ... 
Maaş fena değil, hatta dolgun 

sayılabilir, umum müdür sert bir 
adamdır, fakat cömerttir ve kolay
lık şirketi çok iş yapan zengin bir 
müessesedir. Bunu gayet yavaş sesle sormuştu. 

Artık ağlamıyordu. Fakat arasıra 

derin iç çekişlerile ürperiyordu. 

Leyla mutedil bir lisanla teşek
- r..Iersedesi ne yapalım efen· kür etti, fakat dudakların.da bir 

- Bak gene görü~ceğiz değil mi 
Con? 

-Tabii. 
- ~r.~Hah nahatbk ver 

sin. 
Beni öptü ye gitti. Onu biraz da

ha alıkoymak, kalbimden geçenlerin 
hepsini anlatmak isterdim. Faka1 
boğazım sıkılmış gibiydi. Bir şey 
söyliyeınedim. 

Koridorun ucunda gözden kay
bolup ayak sesleri kesilince odama 
girdim ve Klayfe bakmaksızın ka
pıyı kilitledim. Koridorda epey 
müddet kaldı sanırım. Bir aralık 
bir tıkırtı işittim; kilit sesi gibi bir 
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dim? tebessüm çiçeklenmedi. 
- Niçin soruyorsunu bunu bana? Umum müdür memnun bir ta-

$ize rahabızlık mı veriyor? vırla "kıymetini bilen bir kızca-
- Hayır efendim. Araba istediği· ğtz, diye dü§ündü. insanda dü-

niz kadar garajda durabilir. rüst bir ktzmı~ tesirini bırakablli. 
- O halde? yor.,, 
- E\et, fakat... O~man Tez'kavrar, müessesesi 
_ Kont arabaya ihtiyacı olduğu içerisinde çok fazilet sahibi bir a

"aman size söyler. Söylediğimi yap· .damdı. Ancak kırk yaşlarında, 
tınız mı? zengin ve bekar, çehresine bakı-

- Evet erendim. Kendimi met· labilir. Kadınlarla bir çok macera
hetmek gibi olmasın ama bozuk! J~I lan olduğu rivayetleri ağızlarda 
başkası bir haftada bulamazdı. Bo- dolaşıyor. Fakat müessesesi içe
zukluğun nerede olduğunu anlar an risinde çalışan kadınlardan hiç bi. 
Jamaz on dakikada düzeltİ\'erdim. risine yan gözle clsun baktığını 

- Peka~ü. ı gören kimse olmamıştır. Kadın 
(Devamı l' ar) işlerinde patronluk nüfuzundın 

KAHRAMAN HA YDUIJ 

Sandrigo, görmüyor musun? Ne 
ka.dar meyusum. Bilhassa senin 
o ateşin ve hiddetli gözlerin be
ni büsbütün şaşırtıy.~r. 

- Sen hem onun ölmemesini 
istiyorsun, hem de beni kurtar
mak istediğini sanıyorsun ? .. 
Sana söylediğim ş e y 1 e r i 
işitmedin mi? Anlamadın mı? .. 
Ben bu adamdım nefret ediyo
rum. Ona karşı müthiş bir kinim 
var .. O hayatta oldukça, yaşa

.dıkça benim için huzur ve rahat 
yoktur, ah, onu hançerimin kar. 
şısında şöyle bir görsem. . 

tasdik ediyorum. Şuna emin el, 
pek yakın.da Venedikte bir kasır 
ga kopacaktır. Bu kasırganın ö
nüne çıkacakların, mini olmağa 
çalışacakların vay hallerine ...• 
Sandrigo, sen bu müthiş cC're. 
yanın karşısında bulunma. Bura
dan git, ben eminim ki takip o
lunrruyacaksın.. Hatta Rolanın 

yolu üzerinde bulunma~ ve ona 
mani teşkil etmezsen sana hiç 
bir fenalık gelmiyecektir. 

Sandrigo böyle söyliyerek 
hançerini önündeki masa)IQ şid

detle sapladı. Sonra düşündü, e
ğer Juanayı bu hareketlerle ür
kütecek, korkutacak olursa, on. 
klan hiç bir şey öğrenemezdi. Sa
kin görünmeğe ç~lıştı: 

- Pekala ama bu nasıl olur? 

Sandrigo bir kahktha kopar· 
dı: 

- Tamam, tamam, şimdi me. 
seleyi anladım, keşfettim. Seni 
benim yanıma Rolan gönder.di, 
değil mi? Vay canına! Demek 
benden o kadar korkuyor ha!. 

Nakleden: Muzaffer !Esen 
istifa.de etmek Osmana çok ağır 
geliyor, bu işi erkekliğin gururu
na bir darb~ sayıy,,rdu. 

Leyla giderken patron yerinıden 
kalktı, yeni katibini kapıya kadar 
uğurladı. Leyla üç gün sonra şir
kette işine başlamış bulunuyordu. 

Aradan kısa bir zaman geçmişti. 
Bir gün müdürün arkadaşların.dan 
Necati, ağzında: 

- Osman, yeni bir katip tuttun 
demek! .• 

nıeden seni tanımış olmasın? Se
ninle konuşurken ifaıdesinden bir 
şeyler sezmiyor musun?. 

- Hayır .. 
- Belki bu kız gizli gizli seni 

seviyor .. Genç ve güzel bir kızın 
zengin ve yakışıklı bir patron.dan 
bir şeyler beklemesi tabiidir. 

Osman arkadaşının sözünü kes
tiı 

- Manasız şeyler söylenae dos-
tum. 

Cümlesiyle içeriye girdi. Bu, - Manasız şeyler söylemiyc-
yusyuvarlak denecek kadar şiş - rum. Hatrrıma bir çok ihtimaller 
man bir zattı. Saçları dökülmüş geliyor. Bu kızın seni sevmesi ih. 
başı bir bilardo bilyası kadar par- timalinden başka düşüncelerde ak
lak bir adam. Bitip tükenmez pa. lıma geliyor, Mesela Leyla pekala 
rası var .. Müdürün de mektep ar- rakip müesseselerin bir ajanı da 
kadaşı.. olabilir. 

Osman: - Yahu polis romanları yaz-
- Gördün mü? dedi. san a .. İstidadın var idoğrusu .. 
- Evet, nasıl güzel .değil mi?. lki arkadaş bu suretle konuşur-
Osman omuzlarını silkti: !arken Leyla odasında yazı maki-
- Mükemmel bir memur. Ça- nesinin başında ticaret mektupları 

lışkan işini bilir, vazıfesine devam yazıyor, ve düşünüyordu. 
h.. Başka noktalar beni alakadar "Sıkılryorum .. Sikılmak büyük 
etmez.. bir felaket doğrusu .. Sabahtan ak. 

Necati bıyık altından güldü- şama ka1ar çalışmak beni eğlen-
- Evet, prensiplerin malum... diriyc·r. Hayatta beş parasız ve 

Dışarda mükemmel bir Don Ju- yapayalnız yaşamak çc-k zor iş .. 
an burada Aynaroz papası. Fakat Herşeyden mahrum olmak ve bo
bu kız bana bir papası bile baştan yuna çalışmak .. Bir çok fakir genç 
çıkaracak kadar güzel ge1di. İsmi kızlar zengin erkekleri avlayabi
nedir?. ilyor, bu suretle tembel tembel ve 

- Leyla Sönmez. Fakat sen ne lüks için.de yaşıyor. Ben yapamı
den bu kızcağızla bu ka.dar ala- yorum. Yapmama da imkan yok .• 
kadar oluyorsun?. Çünkü namuslı•yum.,. 

- Hiç .. Yalnız bu kızın burada Bundan son,aki günlerde Os. 
durmasını doğru bulmuyorum. man, kafasına arkadaşının soktu • 
Çok güzel kızların memur olmaı:ı ğu fikirlerin tesiri altında dakti
doğru deiil zaten... losunu tetkik ederken bu kızın ba-

- Saçmalıyorsun, azizim.. Çok kışlarının muammalı olduğunu tas 
güzel oldukları halde iş hayatında dik etmeğe mecbur cldu. Leyla 
da kendini gösteren binlerce genç .da kafasından geçen sinirli dil -
kız bulunabilir. şüncelerin tesiri altında gittikçe 

- Aksini iddia etmiyorum ... iğrenmeğe başladığr hayattan sıy. 
Fakat bu kızın garip bir hususi- rılmak çarelerini araştırıp durdu. 
yeti var .. Bilmem hiç gözüne dik- , Genç daktilonun kafası, bu kap
kat ettin mı? Bu gözler garip bir •
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kara düşüncelerle dopdolu, bir pa
mana taşıyor. İnsan bu gözlere ha- zar günü Kadıköyünden dönerken 
kınca ruhunda endişe uyanıyor. .. vapurun güvertesinden kendini 
Dalgın, uzak ufuklarda dolaşan 1 denize fırlatıverdi. Fakat bu atılışı 
bir bakışı var. Muhakkak bu kız gördüler. Derhal denize sandal in
bir sır saklıyor. Sakın buraya gir. (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

KAHRAUAN R'AYDUD 29 

Yanında da VeM.:lik baş pisko
posu Bambo!. 

Hayreti geçtiği zaman Sandri. 
&onun Bambo ile başpiskcposluk 
sarayına girerek kaybolduğunu 

gördü. 
Kafası uğultular içinde idi. 

Perişan dü~ünceler\ne intizam 
vermeğe çalışara~ köşeye çekil
di ve bekledi. 

Sandrigo tahminen yarım saat 
kadar Bambonun yanın.Qa kaldık 
tan sor.ra saraydan yalnız olc.rak 
çıktı • 

Juana onun arkasını hı· 

rakmadan takip etti. 
Haydut harap bir evin önün

de durdu. Burada oturuyordu 
Takip edildiğinin farkına var
mamıştı. Esasen elde ettiği nü
fuzlu vazife sayesinde kimden 
korku ve şüphesi olabilirdi?. 

fki küçük odadan ibaret ola:
bu evde şimdilik muvakkat biı 

zaman için oturmaktaydı. 

Hayd1lt, hemen geri döndü ve 
vurmak için elini kaldırdı, fakat 
karanlık arasında Juanayı fark· 
edince tanıdı ve hemen gülüm
sedi. 

- Nasıl? Sen, burada Vene. 
diktesin ha!. . 

- Evet, seninle konuşmağa 
geBim San.drigo ! .. 

- O halde, içeri girelim!. Ne 
kadar memnun olduğumu görü
yorsun ya ... 

Sandrig~ nezaketle eğildi ve 
yol verdi. J uana sakin bir halde 
eve girdi. Arkasından haydut ta
kip etti ve kapıyı kapadı. 

- Otur bakalım benim küçük 
Juanacığım. 

Genç kız titredi. Artık maziye 
karışnuş olan aşk hayatlarında 
Sandrigo kendine daima ayni 
tarzda hitap eder, küçük Juana. 
cığım, derdi. 

Rolan Kanı::liyanoya ilişmeme!t. 

liğimi istiyorsun? O halde beni 
nasıl kurtarmak istediğini izah 
et de anlayalım . 

- Söyleyeceğim .. Beni dinle 
Sandrigo !. Veneğik Rolanındır. 

Durası Rolan Kanı:Jiyanonun ge
niş harp sahası ve miıca.dele yeri 
dir. Sen Rolanm neler çektiğini 
ne ıstıraplar içinde ezildiğini bil. 
miyorsun .. Fakat ben biliyo
rum ve bildiğim içindir ki mak-
6adındaki yüksekliği ve adaleti 

- Aldanıyorsun Sandıigo, Ro 
lan, bana senden bahsetmecli .... 
Bilakis ben senin için tavassctta 
bulundum. Eğer mücdeleyi ter· 
kedecek olursan benim hatırım 

için seni cezalandırmaktan vaz 
geçeceğini vaarletti . 

- Mücadeleyi terketmek, y:ı
ni Venedikten gitmek c~c~il mi?. 

- Evet, Sandrigo, hatta bera_ 
her gidelim, ister misin? Sen ne· 
reye gidersen ben de gelirim, sa• 
na bir köle gibi, bir esir gibi hiz
met ederim. Beni ister hizmetçi, 
ister bir hemşire ve yahut bir 
metres gibi kullan 1 Hiç sesimi 
çıkarmadan razı olurum. 

Çünkü kanal boyunda muaz. 
zam bir konağa sahip olacağı 

hülyası içinde yaşıyordu. Bu 
kaşaneyi ~olan Kandiyanoyu ya 
kaladıktan sonra ele geçirecek
ti. 

Maamafih bu daveti hafif bir 
baş işareti ile reddetti. Oturma• 
dı .. Kalbi şiddetle çarpıyorldu .. 
Sevdiği adamın karşısında ani o
larak bulundu~unu görür gör. 
mcz şaşırmış, bütün tasavvurları 
ve bütün kararları altüst olmuı• 
tu. 

Evinin kapısını açıp içeri gi
receği sırada koluna hafif bir el 
temas etti ve titrek bir ses mırı\. 
daridı: 

- Sandrigo 1. 

Sandrigo yarı alaylı sordu: 
- Demek küçük kız çocukla

n ne ihtiyarlan muhafız!'k et. 
mek mesleğini bıraktın! Se:ıi 

tebrik ederim. Senin gibi, genç, 



10 
1 77' x::- - - ::c , 

' •• Bugünkü ,Radyo 
SUMER BANK 

Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 

Kiığıd ve Karton Satışı 
Müessesemiz 1939 Hnzlranınm sonuna. kndnr teslim edilmek lizere sipaı iş kabul 

~tmelttedir. 

Du mUddct ıcın. şimdilik, tesblt olunan cinslerle huu!ara alt ffo.tk.r ~ş;ı ·ıyn ı-tırJo· 

lunmuştur. Hazirandan sonraki denC'ye alt olarak knbul edilecek sipnı·fşler Jı;ln ayrıca. 

11An YerlJecektlr. 

Srenz kağıtları (Bakkal. kağıdı) 
M 2 Sikleti 70 ve 

130 ve 
110 Gr. beher tonu T. L. 231 

M2 
M2 " 

140 Gr. ,, ,, T. L. 221 
,, 170 Gr. ,, ,, T. L. 216 

Srenz sergi kağıtları 
M 2 Sikleti 110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 
M 2 ,, 140 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 
M 2 ,, 170 Gr. 220 Sm. geniıliğinde beher tonu 

Kartonlar 
Gri karton 50 - 140 numara beher tonu T. L. 226 

T.L. 206 
T.L. 201 
T.L. 197 

Beyaz mukavva (kaba) 45 - 140 numara beher tonu T.L. 246 

1 - Mezkür tiatlar beher 1000 kilo malın Fob lzınit veya Franko Vaı;on lzmlt, (Fabri
ka) teslimi lcln mut<>lıerdlr. 

2 - Çit htanbul teslimatta ton başına dört lira IH\vc olunuT. 
a - Her cinsten asgart sJparl, miktarı ı () tondur. 10 tonda 3 Grnmaj YC 3 eb"addan fazla 

kabul edilmez. 
f - Derhal yapılacak tes1hnat fcin siparişin kabulUnU ''c mnlın ihzarrnı mUteakıp göpde

rllccek ihbarname Uzerinc mal bedelinin blJcllrJlccck banlrnya hemen tediyesi Ul
%ımdrr. Malın sevki, bedelinin ödenmesine mnte' akkıftır. 

5 - Muayyen bir müddet hitamında teıUm şartile kabul olunan siparişlerde mal bedeH· 
nln % 10 u peşinen Menlr. 

6 - İhbar tarihinden itibaren 15 gUn zarrrnaa mal l>edoll ödenmediği takclirde 15 gUııdcn 
sonra .geçecek beher gUn icln T. ı .. 5 (Deş) Türk ıtrası sc~ctkme tnııninatı nJmır. An· 
cak bu mtıddet hiç bir suretle yeniden ır; gUnU t ca,·Uz cdıomt'z. Tesbtt olunan teslim 
tarth'lnden Ulbaren bir ay znrfmdn mal bedeli ödenmediği takdirde sipulş feıhcdH!r 
ve peşin olarak alınan% 10 lrnd kaydolunur. 

7 - Muııyyen btr mUddct hHnmındn ynıııtacnk tcslimı\t tein, sipariş mektubu Uzcrlne Ye 
imallt vaıtyeUmlze 'nazaran gerek siparişin knbul edilebilecek miktarı ve gerekse 
teslim tarihleri, mUştcrtnfn arzusu kabıt olduğu kndar tatmin edilınek Uzerc, mUes

Bcsemiz tarafından tesblt edilir. 
8 - MUessettcmlıe vcrlJecek ~~~ça.ls~~ >P i!n ~allfıy~a~bul edJlir. 

- Her tOrlU mUrncantrn lzmltto Mllcssesc Mttdttrlyctlne ynınlmnsı rica olunur. 

Ankara radyosu 
l'CHtl\l' ı; HAD\'0 otFOZ't i>~ 

PO::iTAl.Al\I 
Tiir/.:iyc lladuo~u • . inkara /laclyoıu 
OA l.G :\ UZU1'1.UGU: 

1639 m. 153 Kc.t.1120 Kw.; T. A. Q. 
19,7, rn. J!'ı1tl5 l\cs./20 l\w.; T. A. P. 
31,70 "'· tu;rı l\cs./20 Kw. 

Tt'nKf\'E SAATJVLE 

Ç.'\.RSAMB - 8. 3 • 1939 

18.30 Prosraın. 18.35 Mhik 
(Qıl:.ı müziil • pi.). 19 J\onu,m:ı. 19. 
15 Türk m{ııhll ((as1l heyeti). Tahsin 
Karakuş ve Sıri)e To\ayın l,tirakiy· 
le. 20 Aj'1nS. rnetoorolojl haberleri, 
zinı:ıt horsım Ui:>at).20.f5 Türle mil
ıiği. Çalanlar: \'eclhe, Fahire Fcrsıın, 
Refik Ferıan. Okuy11n: MuznHer tık
ır. 1 - Tnnburi Cemil beyin - Hi· 
ra7.kür peşreY'l. 2 - Zekai dedenin • 
llic:ııkfır ıığır semaisi • Gül~ende he> 
ı:ır nağrnci dtm snz ile mahsus. 3 -

Rakımın • Jlicaıkur ;arkısı • Bekle· 
dimdiru fecre kadar. 4 - :Sadettin 
l\al nuğın - Nc\·e er şarkı • Hicranla 
hnrııp. 5 - llknıkar nı semaisi. G -
Osman Xih:ı<.lın • Nltın,·ent şarkı· Yi· 
ne ı,kı hına dudajırıl:ı ıun. 7 - , ·i. 
h:ınnt )'Ürllk MMIİ • llilmeıdim Ö· 
ıüm. 9 - Refik Fer$&ıJ&n oyun hna· 
aJ. 21 Memleket aat a)'arı. ı 1 Konu,
ma. 2J.I& Esham, tahYIJlt, hmhi>·o • 
nukut borıa ı (fiyat). 2l.2a Neşeli 
pllklar. 21.30 Temsil CTIJkl Nehmeı 
)'asan: Ahmet Naim). ~ı Müılk CKü
eDk orkesrra - Şef: Necip J\tlıınJ. 
1 .... l.euschner • Meıurka (fııntnıl). 
2 - Dobnan) i • Puereıtin pe'"'' p;ın. 
ıomlmenlndın Talı!. 3 - \'ılentc • 
Kırmızı ı1ı1'1ar $1Ç'ln yakut. 4 - llrus 
seJmıııuı • Ft.ltrnen~ süitinden (.~şk 

ıölil). 5 - l.öhr • Memleketten oı~rıı
leketc - Muhlellr memleketlerin mtlo· 
dileri üzerine rıpso{li. 6 - Uncke • 
Olimpi)·atlarda (Marş). 7 - l.char • 
Pııanlnl oıırrellnden potııurl. 23 Mü· 
ılk (caıhnnt • ı>I) . 23.45 • 24 Son n
ians lıalıerleri ,.e ~ıırınkı program. 

lstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 

Denizcilere ilan 
Kaptan, kılavuz, makini t ve rnotbrcUlerin terfii sınıf imtihanlan 3-4-
939 gününden 8·4·939 tarihine kadar Yüksek Deni.% Ticareti mektebin· 
de yapılacaktır. 

lmtihana girecek namzetlerin deniz hayatlanm gösteren sicillerini 
31 ·3-939 günune kadar imtihan komisyonuna teslim eylemeleri ve bu 
tarihten sonra vukubulacak milrncaatlann nazarı itibara almmıraca· 
ğı alakalılara bildirilir. (1497) 

Devlet Demiryoi1an ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

~luhanunen bedeli 2569 lira 26 kuru& olan klapeli abde.sthane hu· 
ni i, Tennosifon komple, abdesthane sifonu, mu luk ta&r. alaturka ab· 
desthane taşı \"e saireden mürekkep muhtelif cins 9 kalem abdesthane \'e 
hamam malzemesi. 24·3·939 cuma günü saat 10,30 on buçukta Hay· 
darpaşada gar binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık ek· 
iltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i,e girmek istiyenlerin kanunun tayin eUiii yesaik ve 192 lira 
70 kuruşluk muvakkat teminatlarilc birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona mUracaatlan lhnndır. 

Bu ip ~t ~ lkJWaMMı.~at hipytiBW·ff!U: ron 
tarafından pamtı olarak dağıtılmaktadır, {15 5:~)·~~a.z;t~ 

clidiler. Kızı kurtardılar. Kız 

'\erdiği ifadesinde ruhi ıstıraplan 
yüzünden intihara karar verdiğini 
si5;·Jcdi ve b~ka bir kelime bile ita 
ve etmedi . 

di§ları İ§İtti. Genç kızın tekzipleri, 
kızı§lan, vazifesinden çekilmek is· 
yi§i bu aJkın vücuduna bir delil 
olarak kabul edildi. 

Ben tasavvur ettiğiniz gibi haki· l\1unaounen bedeli 5300 lira olan 20000 adet ıalvaniıe ttlıraf izo
ki atkın manasını anlamıyacak bir latör .Çel'lleli 14·4·1939 cuma gQnü aut 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
a.d.ım dtğilim zateo. • • ı\nkarada idare binasında satın alınacaktır. 

Necati "ruhi ıstıraplar,, kelime· 
sini "patron tsin hissedilen ümit. 
siz 'bir aık,, manasına aldı. ~u bu· 
Juıunu bir sok yerlere söyledi. 

Leyli "heci kendisini sevdiğim 
Nihayet bu ıayialar o kadar bü. 

i'in intihar ettim sanıyor • ., diye 
yi.idü ki mildUr daktilosunu çağır- ldü§:.!ndü. 
dı: 

Bu i~e ıirmek istiyenlcrin (397.50) liralık muvakkat teminat ilr 
kanunun tayin eltili \'eSikalan ,.e tekliflerini ayru gün saat 14,30 za 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım:!tr. 

Şartnameler para'1ı olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpa~da Tesellüm ve Se\1c Şefliğinden dağıtılacaktır. (1297) - Kızım, her ıeyi biliyorum. Direktör s:>n sözlerini söyle· 

DCjjkodular şir'ket memurları 

arasında yayıldı. Müdürün arka. 

tnkarm faydası yok .. Rica ederim, di.. Leyla ile evlenecekti.. Genç 
bir daha böyle m~nasız bir sebep kız bu teklifi kabul etti. Nihayet o 
ylizllnden intihara kaTuıımaymı::. da zenein lbir adamın karısı olu· 

yordu. O da lüks için.de yatıya • ı kalabilecekti. Artik hayattan if · 
cak, iı &ömüyecck .,,r, mmurJu renmiyordu. 

ltAHRAJılAN HA TDU7 

güıel bir kız. mtihafulık edece
ğtm ôıy: • enddini ihtiyar bir 
tıielinin yanma hapsetsin, i.dcta 
diri diri mu:ara girsin, bu naıd 

'91ur? Ben esasen senin bu hare

ketini iyi bulmanuıtım. Demek 
ınihayet kurtuldun!. Ne ita. Şim 
<1i söyle bakalım, V mediğe ne 
yapmağa geldin? Hani istersen. 
ana burada münasip bir i~ bu· 
labı1irim. Eftt, eYet, fikrini an· 
ladım. Odamın peripnlığına ba
layonun ve benim sana ne gibi 
bir yardımım olabileceğini anla· 
nuyot'sun, t;yle değil mi?. Hah, 
hah, hah.. GörünUıe aldanma 
yawum. Ben pc'k az zaman son
ra bir çok imtiyazları sahip bir 
p.hıiyet olacağım .. Söyle küçük 
Juana ! Sen her ne kadar beni 
Melterdc biraı soğuk karşılmıı! 
isen de ben gene sana ka11ı tc· 
veccUhümü muhafaza ettim .. 

Hattl o zaman seni bağlamak ve 
ağzını tıkamak mecburiyetinde 
kalmııtnn. Hatırlıyorsun ya, fa· 
bt zannederim, artık bana kar ı 
ıbir ldüımanlrk bcalcmiyorsun, de 
ğil mi? Eh! Ne yaparsın .. Politi
ka icabı .• Bak, gene tekrar söy· 
liyorum. Eğer istersem sana is· 
tedfflnt1en all 'bir it bulabilirim. 

• W. lıe batla4m ID1, zckln 
Ye ıUzclliğin ile pek çabuk te· 
rakld edeceğine §ÜJ>hem yok. Se· 
ni Vcnediğin :zengin ve namus· 

kir evlerindt.n birine vereyim. 
Hazır tanıdığım ve iyi konu~tu• 

ğu!I' birisi var. Pek yakında ev
!lenecclc, cvlen!:iikten 'Sonra genç 
karısını sana anlatacağım sebep
lerden dolayı yalnıı bırakmak 

istemiyor. Sadık bir kadına ihti .. 
yacı var. Seni bu adama tavsiye 
edebilirim. Eminim ki hüsnü ka· 
bul de görürsün. Ne l:iersin? İ§i
ne geliyor mu?. 

- Sandrigo! Ben buraya se
ni kurtarmak için geldim. 

- Beni kurtarmak i~in mi? 
Ki:r..den?. 

- Rolan Kandiyan:~un elin· 
den .. 

Haydut yerinden aısradı, o n· 
.clar fl;ddtc!e kalkm ıtı ki oturdu· 
ğu undalye yere yuvarlandı. Bi
raz evvel aimasıru kaplayan alay
lı izler tamamen silindi. Birden. 
bire müthi! bir kinih açık izleri 
belirdi. 

- Gene bu aclam ! diye ho· 
murdandı. Evet, beni tahkir e
;:len, gururumu ezen, kalbiır...:e 

derin yanlar açan bu ndamt.. 
Oh, ona karşı ruhumun ti de -
rlnliklcrinden kopan blr kin bes
liyorum, Juana! Sen iyi bir kız. 
ı1n. Sana kal'§ı 1imdiye kadar iyi 
muamelede bulurtamadıfmı lçia 
beni affet. Sen bana haber ver
mek için tl buraya kadar geldin 
ha? Bunu ı.Jüıündükse Mesterde· 
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ki hareketime ne kadar pi§man 
oluyOt"um b:lsen. Demek bu a
dam ~eni takip ediyor .• L~net !.. 
Onunla karşı kartıya bulunabil· 
m::k içi:ı ömrümln on seneıiini 

feŞaya hazırım. Juana, Rotanın 

tana ne yaptığ nı sen bilmiyor. 
a:..n, ah, ıimdi .ctdukça nUfuz 
aa.hibi bir ıabitim.. Arkarr..daki 
'Üniformayı herkes hürmetle se
llimltyor, bUtUn Venedikte tn 
yUkselc ailelerle temastayım. 

Cumhurre1si ve baıpiskop:os gibi 
büyük şahsiyetler He ahbaplığım 
vnr. Böyle olduğu halde serbset 
~ağ hayatınon tat!ı günlerini hl· 
H unutamıyorum. O dağ haya· 
tmdnn ki beni bir uşak eibi lcov
c:uıar. Ben dağların mUtbi~ ve 
k:>rkunç bir kralı idim, bir gün 
rolumun lizerine bir adam çıktı, 
ib ni mağlOp etti. Kerı.cli adamla. 
r.m n kar§ıstnda beni acizden, 
ı::Jdettcn hUngür h:ingtr ailat· 
tı .. Ve nihayet beni mahcubiyet· 
le firar ctmefe mecbur etti. Göt 
ya§larıDlln her dam1a~ı 1talbimde 
ıCerin yaralar açtı. Demek P.olan 

l"andiyano ıene benim peıimi 
1.ur:ıkmıyor ve üzerime geliyor .. 
Ba:t:ı haber verdiğin için sana 
ç~k te~ckkn rederim, küçük Ju
ınıt t BUtün bitdiklerint ıaytcye. 
c::k&in dejil mi? Şüphesiz nuıkJ 
r.adına \"lkıfsın .. Nerede aa'klı ol 
l.:iuğunu ca biliyorsun .. Korkma 

Juana, &öyle, o sefile nerede rast 
gelebilirim.. Söyle, ıısöyle ki P\r 
saat sonra artık hayata veda et
miş bulunsun .. 

- Sandrigo 1 Sen Rolan Kan-
diyanoyu öldUnniyeceksin .. 

- öldürmiyecelt miyim?. 
- Hayırl. 
- Beni kim menedecek ?. 
-Ben!. 
- Sen delisin! .• 
- Bana dikkatle bak, y\izüm. 

de his bir ~eli ıiması var ım? 
- Manadınızı anlamıyorum. 

Sen hem beni Rolan Kandiyı· 

nonun elinden kurtannap celdi 
Ciai 8Öylüyonun, be:n de on.ıı 

öldünntme mini çluyomıa. 
- Ben .öyleditfmi biliyorum . 

Saodriıo 1 Beni dinle! Ejer Ro
Wı ıeni ökiüı'ürac ben de :kcdc. 
rimden ölürüm. Bunun için ıeni 

kurtarmaia ıeldisn. Fakat eğer 
aeıı onu öldiinnelıc iste.-n. daha 
ene} öançerlni bcrıim Jcalbime 
sapla:nalwn .• 

San.::lriaro müthiş bir kahkaha 
&alıverdi: 

- Bu ne d'emdc? Hem isti· 
yorsu:ı. hem de istemiyonun~ .• 
Ma!tsıdmı açıkça anlat 1. 

- Ben scnio ölmeni iatemiyo· 
rum. Ayni samanCla onun öhne• 
sini arzu etmiyorum. Bütün ru. 
humla l.iütlindüğüın ıeyleri una 
izah cdemediAim isin beni affet 

PERSP. IBE - 9 - 3 - 1939 

12.30 Program. 12.35 Tilr' U 
ği - ııl. 13 Memleket sn3l ayarl• 

1 roettorol<ıji haberleri. 18.!4 • 
zik (Karışık program • pl). e 
Program. 18.35 Muılk (Seı:ı odf 
ğJ: lbrnhlm Özgtir ve Aıeş lllltU 
19 Konu~ma. 10.15 Tilrk miıı 
sıl tıe.retJJ. Celal Tokses ,.e • 
lan. 20 Alanı;, meteoroloji M 
ıiraat borsası Ch:>·ııt). 20.15 
müziği. Cal:ınlar: Yecihe, FabJ 
s:ın, Jlefık ı:ers:ın, Kemal Nh 
huıı. Oku~ nnl:ır: Müzeyl en 
Mıthmut Knrındş5. 1 - Kürdili 
kllr peşrcvj, 2 - Suphi Zi)J 
dili hicaıkllr şarkı • Bahçeni• 
bül ol aın, 3 - Osman Niha 
ıl!ll hicazkitr h:ırkı - A~şaın 

kıılkmıılı. 4 - Doğusun )eli 

cnıkfır şnrkı - Güller sem~. 1 t]f •• • 
rif beyin ~ürdlli hicazkar ı'* .1 Yon 
halel ittı ı;Uıdü yine. O - Alo e i.z 
güneş ilder. 7 - Refik Ferşa 
"'e~·nl ş:trkısı • S:ılıah > OneŞ 
ken. 8 - Hcfık Persanm hO&e 
kısı - Cözforimdcn gltml)or 
lar:ının oh. 9 - Uefık ı·erst• 
e~ ni şarkı • Ay tloj:ır atol J 

mişinı birisini. JO - Türkü· 
dını ben saqırdım. 11 - Saı: 
21 Memleket s:ınt nynn 21 J<o 
U.15 Esham, t&h\•ilAI, lı:a111bJ1' 
kut borşası (fiyat). 21.25 Ne ... 
tar. 2UIO N\iz.ik (Kütük o 
Sef: Necip A~kın) 1 - \'atıer • 
eden kuklal:ır, (rokslrot). 2 --' 
m;ınn ı- Zcnçj dansı. 3 -
Gcy~c operoUnden potpuri. 4 
pin - Noktıırne. 5 - Leoı>ot•' 
dün)anın cşkl şarkıları. 6 -
• Eilencell marş. 7 - PacJı 
\'iyıınımın cıııihe$(. 2i!.30 r.rnııı 
'c liedcr • pi.) 23 Mfizlk (c 
pl.) 23.45 - 25 Son ajans ha 
l'tlrınki program. 

OPJ-:RA VE S»1'.F01'1 J\ON 
9.10 
9.35 

10 'I ırlno gr. "Talla de 
(Marinuul). 

ıo.10 Prıı 1: Jlrakın 3 nııct 
f'ooisi. 

ıo.15 J..ondnı (N.). l\"apoli ' 
(B:ıh) ;~oklfırnlcr (D 

OUA MUSlKlSl VE KONS~ 
!i.JS Jl:ıdlo :r•:ırls: Piyano, 
i.20 1.elpılg: Halk ıarli:ılaP 
9. J:>·reı: Flyııno konseri. 
!1.10 Berfin (uzun d.): K 

10. J~y/el: Kuintet (Şunl 
10. \'nrşo,·a: Chopln ko 
l. Sıüıtga.rt: Kuartet ( 

\(!O) 

IIAl-'IF i\IUSIKt YI: OPER~ 
4.50 Hadio P:ırl : Orkcstr• 

8. 
8.2:i 
8.30 

O.lO 
10. 
ıcı.1 o 
ı··.~ 
lJ. 
11.Sü 

S.l:i 
9.<l5 

Hl. 
ıo. 
l0.30 

ı·i. 

\':ırşoYa: Hafif par\ 
Prng 1: lulıtelif 

Vi)onn: "Kesi~lıı 

( Ma ill:ırd). 
StOU,,ıarl: Oper.::ı ı>1 

1-<'ipıig: \'ehcr koııııe" 
l'r~ 2: Halk ınuı;ıl.ı 

l.ılle: Halk oı kcıitrs 

Jhh er:mm 1: Sıılıcrt· 
mrco\t J\lm::n i 105~ 
\'ivaııa lıa,·alnrı. 

l'IYES. KO~Ff.RA!\S ,1 
KO~'USM LAR 

Solten: ••Mıkromııi~ 
l"ronkfurt: J\on~cr lı 
konfcrııııs. 

1.ille: Chateıntbrlnnd; 
Jtomıı ır. 3 pcrdtlik 
E)·fel: Ph·e • 

Şi:HfR 'rlYA 
8 "3· 39 Çıa rfanl.,, 
Ttpt'baıı Dralfl 
20.30 da Arına 

Koıııeaı kısnıı: <.ündüz 14 dO 
ti;rıttroım. Gece 20.30 dıı: nır 

Kı:ılau Deyoflu Kaza ,.,Jj 

Jlenfaatint na,Cik f.Jlr 

9/S/1U:S9 Perşemb~ günil ııı 
Operet Tiylltrosunda Yun'!J 

Mano Pillpidiıin :ııll,..,-~ 
üC YJLDIZ ılı 

llü11ük Operel - Jla&oT 

• 

JIALKO ,Jf 
nu nkşaıu ~ 

stnı. • 'J'Jt;,'.,J 
(lılocar ~ 

l'ck takında: ZOZO V 
Halk Opcrctiude · • 



-,.Surdurda Halkevi ve genç. 
{;

1 

lerin verimli çahşma~arı · 
~~· hUtüo muhtarlar Ha l kevl n~) toplanarak k(Jy kanunu 
ır 

etrafında izahat ve dersler verildi ıa n 
.ı_ş ~ lltd.ur. (Haber) - İlimiz ço· 
bı , .~:;ırgeme kurumu yıllık kon 
)'8Ji €SllJ.j b 

anlı. yapmıştır. Kongre aş . 
ill eç" gı~a ilbay Savaş seçilmiş, 
ııı• lllı.-n hır yılın faaliyet raporu o
ir.d e,'l·p kabul edilmiş, eski heyetin 
ıııu . 1 Yıl için hazırladığı bütçe ge-

ahetU:rek önümüzdeki yıl için 
rıll il a htlyijk işler yapılması tasar ~ 
6 ek1!11§tır. Bu maksatla geçen se ı 
r~~ es~ Y~n:tim kuruluna 8 kişi ill 

•~ e aza sayısı 15 e çıkanlmıg.. 
rı .... 

yt ~on~e sonunda milli şef ls
f ltionüne kongrenin saygı tel 

ıııl ııı~ Çekilmiştir. Kurum tara • 
i~ ~ele n ~ongreye iştirak eden ü

ll re bır çay verilmiştir. 
se ~ Yıl yeniden seçilen halke • 
~ h~§kanı ile yeni yönet'r.1 

~ Jı, ttu u uyeleri bütün güçlerile c: ::ı 
11 'l' Ya başlamışlardır. 
·~ ~ e~~il kolu bir müsamere ver 

>lı~t:ı gün üst üste t ekrar lan -
~ . 

tec 1l arada müzik kolu da iki 
~li ~ \'erdiği konserle halka ne • 

aatıer Yaşatmıştır. 
~o~~kevimizin yeni köycülük 
~ıı. a boş durmamaktadır. Ge· 
~~ hafta 50 köy muhtarı vila • 
lel'iıı~er~.ezine getiriler ek kendi- ~ 
l'aat . • k~y kanunu, sağlık ve zi. J 
lıli~şlen üzer inde dersler veril- \ 
l'ltisar' lialkevi köycülük şubesi 1 
ll?ı!a-ı ır nlubtarlara kucak açmış, 1 

t l!ıış • a Samimi konuşmalar yap _ . · 
~ a~e kendilerine son gece bir 
~ın Yenıeği ziyafeti ver : 

• 
r~~ .Bur(lur Çocuk Esirgeme Kurumu yelli idare Jteyetf nli Jle 1.ıfr arada 1 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 Buyuk romancı ~ 
,-.;;.,__- u at 
Derviş 

En gUzel romanmı 
HABER için hazırladı 

lstanbulun 
Bir Gecesi 

i•lllirıi ta,ıyan bu fevkalade 
eseri tefr"ka h. n r arna yakında 

ılıyaca~ız. 

'- Burdur Halkevi lılare heyetl 
------------~~~--.:__~ __ ...:..;_-=:..........~~~~~--~~----------~~ 

Kayseride 
bir 

takdi.re 
hareket 

Adana fabrikatörlerinden Nuh Naci, 
talebe masrafmı vererek 100 fakir 

şayan 

Kayseride bütün 
alacak parasız 

ve yatıll bir Yurd tesis ediyor. 

Bütün Kayseri bu kıymetli evladına müteşekkirdir 
de ~~·~~i ~IIuswıi) - Kayseri- hemen inşaata başlamıştır. !nşa- ı çok müsait mecralar içind~ gelen 
açıını. l Adlı Bayman tarafından a.t işini bir müt eahhide iha le et • suların fenni tesisatının yapılma
isuab~ a.:ı~ak kırk fakir talebeyi miştir. Temel hafriyatı yapılmış- ~ ka:ar~aştırılmıştır. Ü~ yüz elli 
dır-. S karı bir talebe yurdu var· tır. Önümüzdeki yaz iç~de bu bır bın _liraya ~al olacag~ anla~ı-

Cinsi Milctan Muhammen B. :% 7.5 Muvak Tem Eksiltme §ekli saat 
Lira Kr. - Lira Kr 

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

levazımı 17 kalem 2337.54 175.31 
" " 16,20 

I - Liste ve ~artnameleri mucibince yukarda cin~ ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayn ayrı eksilt· 
meye konmuştur. 

II __: Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 17·3·939 tarihi ne ra"thyan cuma günü hizalannda gö:,terilen saatlerde Kabataşta leva· 

zım ve mi.ibayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Liste \'e şartnameler hergün sözü geçen ~ubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte 

mezkt1r komisyona gelmeleri ilan olunur. (1311) 

Beton Arme k6pril inşaat: 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Bursa vilayetinde Karacabey - Bandırma yolu ilzerinde ahşap 

(I!anifedere) köprüsünün betonarme olarak yeniden in~atr (27000) 
lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmı~tır. 

2 - Münakasa 20.3-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) 
de Nafia wkaletinde şose ve köprüler rei sliği odasında 1·apılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin -U·~-939 tarihinden en 
az sekiz gün evvel bir istida ile Nafia vekaletine müracaat ederek bu 
gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

ltar-,. lıu ~urt Vilayet· iht' inşaat tamamlanacak, bınaena • lan proJe ve keşünamelerı tanz m 
1 ,.ı Ya ın ıyacını d d'l . l h" . a· 
ta~aıa tnaınakta köylerden ve leyh gele_cek . .Yıı .. tedrisatın a yüz e. ı mış o an şe. ır su:v_unun ~ım ı /Jü!lii!.- bir' şefkat ve uıırt mıılıalıbeli-
Ctı)(ı tdarı. tahsil . . tane fakir koylu çocuk bu yur • lık ana hatları ıle terfı ve depo te le ııe :enginlerinıi::e ııiimıwei imtisal 
~at ar Sefalet iç' ı~n ~el: ~- pun sakafı altında barınacaklar sisatı yapılmak üzere iki yüz ot uz olabilecek bir Jıa11 ı rseverliJ.:le Kayse· 
~U ~a~ta. bir ın e a ar ~ ve yurdun bütiln iaşe ve sair me- bir bin liralık kısmının t emini in· ride 100 talebelik parası:: bir yıırl 
le ç erlllin ın .. ç_okl~n. ~a ma~ sarifide yüksek şefkat duygulan §ası için Kayseri Belediyesi B~le Jmraıı nıemll'kl'lı'n J;ıyme.tli eıılıidı 
kö lahsuıerfni usaıdesızlıgı hasebı- , ile ymü~ehhez b~l~nan Kays~rinin d~yer. Ba~kasın~an. i~i yüz . otuz Ada.na. fab rikatörlerinden N uh Nac! 

5 - İsteklilerin ticaret odası vesikasile (2025) liralık muvakkat te. 
minatlanm havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır
layacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı \·akitten bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazi olup postada olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabule. 

Yleline Yanda bırakarak degerlı hemşerısı Nuh Nacı ta • bır hın Iırahk bır ıstıkraz akdını 
l'3u a\tdet etnıekte idiler 1 rafından denıhte edilmiş olacak· kararlaştırılmıştır. Belediye Mec-

henış ~eseıe Kay . . d y • tır. Bu mesarifin karşılanması i- lisi bu istikrazın akdı için Bele· Af f .. k 1 b .. •• 
le,..;_ erı.si Ve .Ada~;nBın . eg~~h Çin aknr·oımak üzere on tane diye Reisine selahiyet vermiştir. a ur a umu 

. .,,den b abrikator- mağaza inşa olunacaktır. Yurdun 
~tcı " Ulunan N h N · Y 0gtunu u acı a- idaresinede Nuh Na<.:i tarafından 
etilli~. fief: nazarı dikkatmı celp 1 bir Müdür tayin edilecektir. 
dll'ınış, l{ at duygularını uyan • j Bütün Kayserililer bu büyük 
liaba kaf~Yseride yüz çocuğu is- şefkat eserini şükranla karşıla -
lb.au-ı k ıneccarı.i b" rt k 1 maktadırlar. ,, • ar l ır yu ur -
tını h a?' S.Ştırnuştır B 
~ak . enıen tatbik h. u kara- içme suyu tesisatı 

ıçin vua sa asına koy-

~ kuraca~ Ye~e nıüracaat ede- Kayseride çok bol ve oldukça 
~erekli k c:.• ınues 

ararıarı sese hakkında leziz olmasına ragmen şehre te -
a lan Nuh Naci, ' mamen gayri fenni ve televvUse 

Kayseri va\isi takC:ir 

edildi 

\'alimiz Adli Baymam, Müdafa· 
ai Milliye Vekalet ini alakalandı
r an işler hususunda gösterdiği 

hizmet ve muvaffakiyetlerden do 
lay:ı. Müda!aai Milliye Vekaiet i 
bir takdirname ile taltil etmiştir. 

Resimli Haftanın ne5rettiği bu al-
1 büro üç defa basılmış, bin lerce nüs-
ha ~atılmıştır. 

İyi b.ir terzi mi arıyorsunuz? 
İşte size bir adres 

Diplom terıi 

YAVUZ SEZEN 
113 Beyoğlu Parrnakkap ı Ga)'rct a · 
partımanı Türk Foto evi tislünde 

dilmez. (728) (1411) ' 

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

KARADENIZ PERŞE1IBE POSTASI 
Bu haf ta i<:inde Karadenizde esen f ırtmalarm seferler üze

rinde husule getirdiği büyük teehhürlerden dolayı 9 Mart per. 
şembe postasını yapacak (GÜNEYSU) vapuru bir gün r ötarla 
10 Mart cuma günü saat 16 da kalkacaktır. ...................................... 
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• 

terkibinde iYOD, TANEN, glisero FOSFAT 
Vardır. Vecudun zayıf kısımlarına, kansızlığa, vereme istidadı olanlara, sinir zayıfllğına, 

genç kızlara, sıraca kemik hastallklanna müptela teverrüme müsait çocuklara 
hastalıkların nekahetlerinde yarar ve şifa verir, kanı arttınr, iştiha verir. 

CAFER MUSHiL SE KERi teıiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec .. 
zanelerde bulunur. 

r- Saç Bakımı -., 
Güzelliğin en birinci ~- _ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri milcerreb biı 
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