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· H k d tenezzühüne tahsis edilen lüks! arp vu u un a bir otomobil, birkaç ayda 

F~'±.~iJ..I .. 1 Derhal motörlü 4 · fırka 
Fransaya sevkolunacak 

Ingiltere 
an ır k a r a a lli)aıa 

vatan cırdusu 
vlUı<eu{d)e 

g e tn ırnyoır 
Londra, 9 (A.A.) - Dün akşam 

.\ vam kamarasında Avrupa kıtasın-

c b 1
11 tt k ! k 1 t ı 1 ı da muhtemel bir harp halinde ln· e e u arı a arşı a~ya 1 e gilizkaraordusununbuharbeişti· 

Almanya Septe Sahl·ııerı'nde bı·r ~~in:~~:~~~i~~~~::ibiy~~!~~: 
IIorc - Bclıscha, Fransız ve !ngılız 

ço as en us er kurmuşlar h~;: ... ;;~::::~~~.Vı~ 
ispanya sahilleri bütün gemilere kapatıldı 

müsaadesiz yaklaşan gemiler 
müsadere edilecek 

Bu da Hitler'in 
plô.nz ! 

Hollanda ve lsviçreye ani bir 
taarruz düşünüyormuş 

Bu iki memleketi işgalden sonra1 yeni 
'taleplerde bulunacakm ış 

Paris, 9 (A.A.) - Journal de::. Bernus, Hitleri!l Ul39 senesine ait 
Debatsda Pierrc Bcrnusn Bitlerin planım ifşa edebilecek vaziyette bu
yeni metalibatmı ileri sürebilmek lunduğunu ,.e mart ayında tatbik c
için Holanda ve hatta lsviçreye dilme-;i lazımgelmektc olan bu pl~
karşı ani bir taarruzda bulunmağı nın tatbiki hususunun bir müddet 
derpiş etmekte olduğunu yazmakta· tehir .edilmesi muhtemel olduğunu 
dır. yazmaktadır. 

IIiUerin plam, garp demokrasile· 
(Devamı 4 üncüde) Cumhur Reisi 

Dün Vekiller Göring 
Heyeti toplanhsı- Fransayı ziyaret 

na riyaset etti edecek 
~nk.~ra 9 (A.A.) -:-. Vc~_ille~ he- Mareşalı n ltalya ile 

yetı dun Cumhurreısı koşkunde, ' 
~1im Şer tsmet tnönünün başkan- Fransa arasında 
lığında mühim bir toplantı yapmış- tavassutta bulunmas ı 

l ~~hk~ Mü;;;ı~d~k~Yb~I;~ -t;ı;"i~sb"·~ih,-i~n~ ıır. Başve ki 1 muıı:~:~~i~ üncüd 

ç 1 b f • h ·k · Parti merkezinde intihap y " ırı an azı eser erın ı ayesı hazırııkıariıe meşuuı oıdu Bugünkü sayımız 
a,,Yanın eli müdahalemiz Sa~~:"· d:.akş~~·,~~~~~;~~ 41 ~ 

,~. üzerine müzede kaldı ::::~~~y~:r~=. 

Yangınlarda vatandaşların göz 
göre göre zarara uğramalarına 

meydan vermemeliyiz 

Sultanhamat'"nı yanıınmda ltf'atyenin ~İt§t§t . .. 
(Yazısı 3 üncii ~.Jf.ada Not kısmı mız<la). 

ÇERCEVE 

Genç adamın temayülü 
Geçen gün elime üniversite genclerinin çıkardığ1 on beş 

günlük bir gazete geçti. Bu gazeteyi, içinde okunacak ne var di
ye değil de, bakal ım genç ad aın içiıı için nasıl pişiyor ve ne gi· 
bi temayüllere sarkıyor diye bir baştan bir başa eledim. ;Tiyat
roda perde açılır açılmaz nazara çarpan dekor gibi bu gazeteden 
derhal gözüme dolan manzara, genç adamın becerikli veya bece. 
r iksiz, antimateryalist mimarisi oldu. 

Hemen kaydet meliyim ki bu bence, yani dünyayı ruhçu za .. 
v iyeden görenlerce misilsiz bir beşaret haberidir. Genç ndam ye• 
11i Türk rejimi içinde, ilk (Cosnıos) çizgilerini müjdeliyen kaf'.a· 
sını, milliyetçi mistiğin elmastraşiyle yontmağa başlamıştır. 0-
zorinde hiç bir zaman ve mekanda tam ve halis bir mürakabe ku .. 
rulamıyan ve cihanın dört bucağından gelme tesirlere karşı ca. 
nevi açıkta bırakılan genç adam bugün, ezbersiz ve yapmacıksız, 
kendi kendisine kıymetler muhasebesini neticelendi rmiş, safını 

bulmuş, yolunu seçmiş görünüyor. 
Bir zaman lar Bab ı ali caddesinin gaflet karanlığında, kald ı .ı 

rıın fareleri gibi koşuşan fikir ınüstnhzeratçısı şairlerle b roşür.ı 

cüler, bu müdafaasız genci nasıl istismara kalktılar, lınıtırlnnın

lıyız. 

A rtık paydos! 
Genç adamın, başka başka vesilelerle muayene ettiğim b ı

günkü temayülü şahiddir ki, maddede ve manada ezeli ve ebedi 
şekil, kocakarı ağzı yıkık dökük ifadeyi, ve soylu kültürle nııa

neli idrak, (9 derste dünya görüş:i) materyalizınasını kökünden 
tasfiye etmiştir. 

Bu zaferin sahibleri, daha dün hokkabaz düdükleri içinde 
sesleri boğulmak istenen ve ( Bay Mistik) diye anılan bir kaç ka. 
lem sahibidir . Cüneşin doiuşu ilı batııı arasındaki 12 saatlik 
devreye hiç bir zaman raz ı olm ıyan Bay Mistik, ~zlediği istjkba .. 
le ermek üzeredir. , 

~1111111!11_._._..,__.AAimll 1.. NtcJP. Fanl ~lSAK.0.REK 
•ı,, 3 " " Refik Saydam dün Reisicumhur~ Sayfadır 

ıoıcıl sayfamızın Mesefelcr siUımwula), rafından kabul olwunu~tur. 
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Yen· bir devre girmiş 
bulunuyoruz 

Yazan : SUAD DERViŞ 

I• NKILAP, İsmet İnönü devrine kadar Türk halkına prenaip
lerini dü:te eJen. bir kuvvetti. İsmet İnönü devrinde inkılap 

tam olgunluğa ulaşmıı ve Türk milletinin bUtiln varlığına kökle. 
rini daldırmıı bir hakikat olarak tecelli etti. 

Nutu'k; bütün Türk milletine inkılab:n münakqalardan ve 
umumun mürakabcsinden çekinmeyen bir tekamüle ulaştığım ve 
önümüıdeki r.cnelerde, uğrunda kanımızı, canım;zı feda edeceğimiz 
inkılap prentiplerimizin yaşaması, inkişaf etmesi için hepimizin 
daha fiili ve daha faal bir surette çalırmamıza imkan bulunabilece· 
ğini müjdeledi. 

Esasen Cumhurreisiınizin intihap edildiği ilk gilndenberi halk· 
la mUtemadi surette teması, Cumhuriyetin kurulu§undan beri ideal 
olan halk idaresinin tam tahakkukunu İsmet tnönünün l:ievrinde 
idrak edeceğimizi anlaoyordu. 

Memleketi alakadar eden hadiseleri sade resmi raporlardan ve 
bir cepheden değil, en olgununl1an, en basitine kadar blitün vatan. 
daşları ağzından dinlemek ve vatandaıtann noktai nazarlanru bil~
vasıta öğrenmeğe çabalamak bugün dünyada meV'Cut olan rejimle
rin başındaki pek az C:evlet reislerinin yapmağa cesaret edecekleri 
bir harekettir. 

Çünkü hiçbir memlek~tte, hiç bir ıdevlet reisi bu kadar kay. 
naşnuş bir millet, bu kadar ideali bir bir millet, bu kadar tek arzu 
ile yaşayan, tek vücud olan bir millete baş değildir. 

, . Bu millet, ayrılık, gayrilik t>ilmiyen, en büyük vatanperverliği· 
ni dahilde en ufak bir kavga ve geçimsizlik havası yaratmamakla 
göst~receğini mUdrilı: olan bu millet, ne bir takım esası ~tkuk 
siyast emellerin propagandasrna kapılmrştrr, ne de bir 'klsmırun 
tahakkukunu istd:iiği ıeyleri diğer kısmı öldürmeğe ve ~eğe 
çabalar. 

Ayrr, ayrr, gruplara dağ·lmrg, her biri bir başka fikir firması 

tagıyan topluluklara bağlı bir kalabalıktan teıekkül etmit bir mil· 
Jetin ~efinin öğreneceği söz anca.Jı: bir dedikodudur. 

Halbuki iı, istiklal, kültür, refah ve medeniyeti 'kendine ıiar 
edinmig, memleketi i~in, toprağı için, kendisi, lı:omıusu, dostu ve 
vatandaşlarının her biri için yalnız bunlan isteyen ferdlerin rüsup. 
suz imtisasmdan teşekkül etmiı olan bu yekpare varlığın a~zından 
duyulacak isteklerin her birinin biltUn bir milletin isteklerine uy
gun ve samimt olduğuna inanmalı: bir devlet ıefi için, bir millet tefi 
için ne güzel bir emniyettir. 
İsmet 1nönilnil.n, kuvvetli phsiyetinfn ve lcaraattnm tam bir ifa. 

desi olan aklıselim, vakar ve ciddiyet, aiyaıt olgunluk, onun idare 
ettiği bir mllleti tam mlnasiyle anlayıı kabiliyetiyle birleımiı ve 
in'kılap tarihimizde ondan beklenilen bir dirayetle yeni bir devre 
açmak cesaretini g&termi1tir. 

Bu gefin bu millete, bu pıilletin bu ıefe gll'\'enmete ne çok 
hakla vardır. • Saat DERVlŞ 

Bir Hintli musikişinas 
Halkev~nde konser 

verecek 
EmlnönU Halkevtnden. ~ 

Denizbankfan 
açıkta kalan 

memurlar 
En eski musikllerden biri olan 

.dind musikisini tanıtmak ve din. Birinci grubu kıdemli 
letmek maksadile bir devri llem memur:ar teşkil ediyor 
seyyahatına çıkan Hind musiki§!· 
nasla.nndan Profösör Krişma Na- , Deniz~nk . umum müdür:üğü: 
rcin Suami Evimizin Cağalo.S.lun- oankadakı yem tasarruf tedbırlerı 
da.ki salonunda 10/3/939 Cuma dolayısile açığa çıkarılan kırk me
ve 11/ 3/ 939 Cumartesi gUılleri murla, geçen sene tasfiyeye tabi tu· 
saat (18) de iki konser verecek-! tu1an 57 memurdan henüz bir vazi· r 

ti -:-. Profesör konserlerini Hind feye tayin edilemeyip de şimdiye ka· 
fi···~~, Harmonium ve Celtren J&. dar açık maaşı alan ve bugün tama· 

· "'"~len içlerine su doldurul· men açıkta kalmış olan memurların 
• .. r takım kA.selerden mUrek- sicillerini lktisat vekaletine bildir 

• 1 füırbukalarla verecek ve ay- miştir. 
ı· ı Hind usulü beste ile Türkçe Yaptı~ımız tahkikata nazaran bu 
~a hılar !:Öyliyecektir. 

n:ı btifadeli konserleri yurd- memurlar arasında ~asen lktisat 
dr.rln.nmıza tavsiye ve dave:iye. vekAleti t~kilAtmda ücretli memur 
leri Ev Bürosundan almalarını iken Denizbanka gelen ve on dörl 
rica ederiz. seneye kadar hizmetleri olan memur 

Güz~I bir eğlene' · tar bulunmaktadır. Bu suretle, açık 
C.H.P. Taksim ocağı gercfine ta kalan memurlar içinde bi.-inci 

11 IM::ı.rt/1939 Cum:ırtesl günü grupu, az çok kıdemi bulunan me· 
saat 18,30 dan itib:ıren Taksimde murlar teşkil etmektedir. İkinci 
(İzzet Gazinosunda) bir eğlence lf'UP ise, serbest meslek erbabından 
tertip edilmiştir. Bu eğlenc :ye bulunup da Denizbankın teessüsil 
bayan Safiye ve arl;naaşl:ı.n hey' üzerine bankaya intisap etmiş olan 
etinden ba~ka Ambas:ı.dör saz memurlar te~kil etmektedir ki bun· 
hey'eti ve bayan Mualll, Bcrut 'arın miktarı nisbeten azdır. 
yıldızı Zekiye ve arkada.,ları, bU- lkfüat vc!:5letinin ilk iş olara1

• 

yük bir Küme saZl ve Hnvcl~·en 
orkestrası l~tirak edccckl~r. bun- ' :ıdemli m:?murlan ve!~let~ bağ"ı 
d b k Gard 'nü~c;e ·e!e:e '-'c:'~ti:ec:ği anlac:ıl · an :ış ·a en, Turan, Londra J - ~ 
ve Florya varyeteleri?ıin rnc'"hur ma!:ta.lır. n:ğ-e:lc:rnden a rzu etlen· 
ve seçkin num:mı.lan ~ö.teriıecck "r o!ursa liy:l.mti~ri:le gö.e vazife 
okuyucu S~miha ve Hia:l vcry~- :crilecc!:tir. Bu surcLe ıiç'1ir m~mu· 
t esile m e;:hur Koz:ık ze~·b kl< ri un ~ç,1:ta l:alm"'m.."l ı temin edile· 
de numaralnnm y;ı:-:ı.cn! lar ve ~.tir. 
!st:ı.nbula yeni g~lcn Prof c5r 
Laks muhtelif füzyon num:ır:.la
rı yapacal:tır. 

BEYOQLU HALKEV1NDEN: 
l - 9/3/ 939 Perşembe gUnU 

s:ı.a.t 18,30 da Evimizin Tcpr.ba.sm 
daki merkez binasında Muharrir 
Bay Ahmet Hamdi .Ba§Sl' ta.rafm 
dan "Servet ye para tellkkisi mev 
zuunda. mUhfm bir konf era.ns veri 
lecektlr. 

2 - Herkes gelebilir. 

-o--
Almanya ile l\ler;ng anlaş-

n ası mzalandı 
~nkarn, 8 (Ht..susi) - Türki 

ye ile Almanya ::ıras:nJn Berlir.ı:lc 

:mzala,'lan ticari milbadelat ve tc· 
diyatı tanı:ime mlitedair protokol 
ve Tilrkiye ile Isveç aragıncla An· 
karad:ı imzalanan ticaret ve kle· 
ring anla~ması V ckilclr Heyetince 
tas.dik edildi. 

H A B ER - A.I:~ Posb:ıst , '!>MART - 1939 

~~~ 

Belediyenin 
işleri tetkik 

10 · yıllık 
edilecek 

Etrüs~ AlrJ!anya'ya Bina vergilerinde de Kamyon bataklığa 
:ıugo~~~~~~2 suiistimal mi ? saplanınca ... 
henüz kaırıav Belediyedekftetkikler arasında bir otomobil 

5 ~ıronn ikaı• 
ve 1< ve benzin yolsuzluğuna da tesadüf çalkcoso 

Denizbank Umum Mudil- edildiği söyleniyor yaU<aftaındı . 
ru bu akşam Ankaraya Belediye muamelatını tetkik ve tcftiı için Ankaradan gelmit Beykozda bU~ük bir erom 

"d ' olan mülkiye müfettişlerinden Hikmet ve Abidin dünl:ien itibaren iabrıkası 

Denlzb kgı ıyor Ud" •. Y belediyede çalrşmalarma başlamışlardır. Görülen lüzum ilzerine kuracaklarmış 1 
an umum .m uru U· belediye muhasebesinin on ıenelik işleri gözden gec;irilecektir. a.1c 

suf Ziya Erzin bu akı:ı.,m Anka· B d b ka B k k.. bel d' Zabıta, eroin fabrikası kurm 
tt- un an aş a ır oy e ıye tahakkuk §Uıbesinin bazı i§· d 

raya gidecek Almanlarla yaT)ılan leri şüphe uyandırltlığından mürakipler tarafındM burada da •tetkik- istiyen bir kaç kişiyi mnksa la~· 
temaslar ve kadrolann tatbiki i· 

1 
na muvaffak olamadan garip bır 

iİ etrafında !ktısst vekfıletiyle te- er yapılmaktadır. Söylendiğine göre, tahsil şubesinde de tetkikleı tesadüfle yakalamıştır. Bunlar, 
maslar yapacaktır. yapılmasına ihtiyaç görülmüştür. Aynca bina vergileri üzerinde Unkapanında Tepebaşı mahall~ 

Yusuf Ziya Erzin Ankarada mü?im bir suiistimalin meydana ~ıkmak üzere olduğu bildirilmek- sinde şair Beliğ sokağında 1~ n.u-
bir hafta kadar kalacaktır. tedır • maralı evde oturan ve YeınııJ ıs· 

Etrüsk vapuru üzerinde çalışa.n Diğer taraftan belediyedeki te~iklı:;r ıtrAs~da 1?it ~!e~l ve )releslnde uğur apartımanında ça: 
lld Alman mlitehassıs bugUnlcrdo benzin yolsuzluğuna da tesadüf edilmiştir. Bundan üç aene ev.vel lı§all Emin. HnrbiyP.de Me~a 
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işlerinl bitirecekler \ 'C ı;ıennmız e Z,çJ~J;, .... ehılU. .ucıkamı ı_ç~n a~ınan .oımer,ç,; ~IJAAk .. hir Otl>DlO.Qlj.)p. ı J-~ .:r-.:ıA 'UA_,,;...,olr n~-1;;n 
bulunan Kurup ve Neptün tezgüh· Ka.dıköyde ili ailenin tenezzühüne tahsis edildiği ve bu arabanın nınH4 numaralı ddaireslnkdc 

0 ında 
lan 

··d·· 1 · 1 R b k il kı b. d K dk'' · d 4 ,_. k0 l 'b' üh" • b · ive asan ecza eposu ar§ıs mu ur crıy e ay§ an m - · sa ır zaman a a ı oy garaJın an O ıuın ı o gı ı m ım enzın 6 1ı dilkkj\. d k 1 yacılık 
'li 1 kl ıct• • · 

1 1 . numara "n a o on :ss~ n~ rapı°~ annı v~recc .~r- çe ıgı an aşı mıı ve tahkıkata ba~lanmxştır. yapan İtalyan tebaasından A· 

D 
.. bu leyct klifl~ rrdnporb ara.1 gorck leksandr oğlu Armando, balık~ 

enız an ca e e c u u.n:ıca Laz Kasım, Paşabahçede !ncir ıto 
vl.et~~dan silonrak\iti'.apurdakı tacil- Cemiyetler Meyvecilig"" imiz yündeoturanHacıPek,aynikÖY-
a ışıne geç ece r. d t ·ı f b ·k ıesindeil 

Bu sabah bir gazetenin: yazdı- Yeni kanuna nöre isimle- Bu sene zarar mı ke ug aD a n dası ame 
• ·b· Et ·· k "' Al ·· ::J orucu ursun ur. gıd rigıl ı .. ruds .un d n:~lnd?'ayÇüa?oknU· rl.01. rleg"l.Şf r,·yorlar .. k Bu beş kişi fabrikayı, BeykoZ-
e ecegı ogru egı ır. n u gorece d S h.b M ll . · d btrisille 

b h t h U h
. b' k a a ı o a ısının e 

u usus a en z ıç ır arar Yeni cemiyetler kanununa göre, ilk sebzelerin fiyatlan 't ı b' ütl.kt ku ach kil'" •oktur . .. . aı o an ır ç ı e rm o· •• ı 
~ . · .. .. mevcut cemıyet ve teşekkullerın düşüyor rarlaştırmışlar, ve saııdıklnrın 1~ 

1ki mutehaı;sıs E~ruskten s~~ra I milli vahdeti, memleketin herhangi Bu sene, hemen bütün kıc aylan ne yerleştirerek hazırladıkla.I"l• ef'" 
Almanyadan gelmış olan dıgcr . · b. ı ~ · · ıet~ 
vapurlar üzerinde tedkiklcre baş. kparçasının .v~} a. h~ı~t~f dır mt Wı e- devamınca fevkalade denilebilecek üyalskanUd brdaır koBemyokna. dyU!u yol• 
lıyacaklardır. et \'eya §Cmın ı smını ı a e ememe kaadr güzel gitmiş o!an havalar ba· a n Y oza Oo • tli~ 

Y 
'f l . si ıazımdır.Bütiln cemiyetler, şirket· . çıkmışlardır.' Fakat tam çif ~ 

az tarı e en ler yeni kongrelerini yaparken ni· harı vaktinden evvel getirmış ve ta· yakla§lldığı zaman kamyon ba abl'" 
Denizbank yaz tarüeleri hazır- zamnam<>leri yeni kanuna göre de· biaate erken bir uyanma husule gel· lığa saplanmış ve saatlerce !...tıt. 

lıklanna başlamıştır. Nisan orta- ği ı· .lm~l l be ber b'lh b . miştir. Yurdun birçok yerlerinde ol· malara rağmen kurtulaın~:..-
d b lı k 

'f il . şırı e;:e ra ı assa ucı· bir~-sm a aş yaca tan eler e bıl- . . . . 
61

• • duğu gibi şehrimizde de badem ve e- Bun~ üzerine kaçakçılar ~ ... ıırte. 
hassa lstanbul·Müdanya seferle- \hete dı~at e:iıln:w ... te::lır. Bu arada rik ağaçlan çiçek açmıştır. Fakat ba getirterek eşyalan ona Y~ "' 
rl arttırılacak, fiatlar ucuzlatıln. ~az~ c:emıy~t ve. şırketlerde bulunan meğe başlamışlar, fa.kat bU ~fl 
cak ve yemekli olarak komple bi-1 Mılh., kelımesı kaldınlmaktadır. son gilnlerde havaların çok soğuk da bir kaç sandığın kıntın~c::;: 
Jetler ihdas edilecektir. Bu suret-ı Milli sanayi birliği de isminin ba· gitmesi ve arasıra kar düşmesi bu meydana çıkan e§yala.r, ba~ 
le, Bursaya halkın kolayca gi "ip ; mdaki "milli., vasfı dolayısilc yap· vaktinden evvel uyanışı bir taraftan ğa saplanan kamyonu ı;eyretJJlıır 
gelmesi temin edilmiş olacaktır. tığı tetkikler sonunda kanunun ver önlemiş bir taraftan da açmış olan için oraya toplanan balklil şUPbet 

Bundan başka Karadeniz ve 1 diği salahiyete istinaden bu vasfın çiçekleri yakmıştır. sini uyandırmış ve polise b~ 
İzmir için her hafta bir cksp ·es ibka edilmesi için lktLat vek~leti Havaların böyle fena gitmesi veya vererek kaçakçıları yakal~ye)'' 
postam yapıl~cahtır. Bu p~stnlar vasıtas.i!e Vekiller heyetine müraca· daha fazla bozması neticesi olarak 1~· s.uçl~ar . dUn .A 
İstanbul-!zmır arasında doJrU se- t tın' t• Ew . , .11 . h • , 1 · b- b '" tü b teslim edilmışlerdir. . ... ..ru: 
ferler yapacaklar, İstanbul Knra- a ~ ış ır. ~er ıcra "~"ı. e:~ ~- çıçe:\ erın us u n yanması ve u Eşyalar arasında 1700 ~ 
deniz arasında da ynlruz bUyük yetı b~nu ~~~P ederse bır~ık Mil· sene meyveciliğimizin çok zarar gör kilo afyon bulunmuştur· • 
limanlara .uğrıyacaklardır. n .. kelımesını ıbka edecektır. . mesinden endişe edilmektedir. 0 d ~I 

Adalarla.Yalova VP. Anadolu ya Şehrimizde Toros gençler birliği Kı~ın bu sene çok hafif . geçmesi Arazi vergisi hakkin a 
katı iskeleleri arasındnld ilk ba- Egeliler cemi~-eti gibi bir takım te· bilhassa sebzecilik için fayd:ılı ol· 
har tarifcl~i de nis:ın b:ışında 5ekküll~ de vardır. Bunlar da yeni muştur. Vaktinden çok evvel tstan· izahname 83 sa· 
tatbike bnclanacaktır. kanun hükümlerine göte is·mlerini bul piyarasına gelen bakla ve be· Ankara, 8 (A.A.) -

18 ~ 
. Kış tarifed g~ni'.j o'du3'und"n 

1

. değic:tirm:::!\tcdirler. Toros g~nçler ıelye fiyatları süratle dü5ffiüştür. yılı arazi vergisi kanunut1tl; t11'' 
11!tb~har tarifesinde mühim d·ği- birl i~i i~mini "Adana kız ve erkek Perakende baklanın fiyatı 25 kuru· hükiitnlerini ta.dil eden ss~ cıeıt· 
r;iklık olmıyacak yal~ız haz'rnn· li~~!er inden yctii enler cemiyeti,,ne şa inmit~ir ki hiçbir sene mart ba· lı kanun vilcuda getirdi1'le ıatbi1' 
~ansbsaa:~.?;1'1cak ~azAtadnl:csl.~~c bb~- j çevirmi5tir. Esaicn bu birliğin aza· c:ında baklanın bu kadar ucuzla· şildikler ve yeni kanunu

11
1.91eti ,. 

.ı. •• ova \ c a .. r ı ı ı u- . . . . ..ı ~ kl' h kkı M l" 1Je"' tı'e 
yül: d ;-i"ikl"kkr yt.pılac"lt' 'arını bu ıkı Jıseden yetışen gen!r'er dığı görüimemiştir. Bu hafta sonun· şc ı a nda a ıy~ itaıııı• 
-~ 0

....: • ı..ır. tec:kil etmektevdi. Diğer cemiyetler da fiyatların 20 kuruşa ineceği mu· Hikadarlara uzun bır 
iF mı ... © liO ~ m <G <l~ tu ay içinde yapacakları heyeti !lakkak görülme1ct,,.1ir. göndermiştir. ade ,rı~·· 
ffi ~ -41 umumiyeleri ile isimlerini yeni ka· Diğer yaz sebzelerinin de bu sene Bu izahnamede fevkal gileri~it\c 

~ ı nunun hü!~ümlerine göre tebdil ~de· \·aktindcn evvel yeti~tikleri görül· lar dclayısiyle arazi ve\er1'itı~. 
r - $$al m 1 cc!dcrdir. m~te:lir. krıımen veya tamamen i etiııit'. oi· 

mUsaade vermek salah.1 "erıl 
layet umumi mecli~t~r~~sitte •~ 
•· · · · · ıkı ta" .. ~ gı arazı vergısının t.. ı~ 

beraber titlv
maı:ına devamla , . atAhi>'e ·tC" 
mi!.ddetlerinin tayını 5 

9 
-ıe ıııii ~ 

valiliklere verildiği ı 93 ucıdetlC: 
• · taksit ın ı •• akip yıllara aıt .. ıe11111r .,, 

. 1 • ınuta t•c11 
umumi mechs erın aiiJerGe / 

ı tınmak suretiyle v .3:r 
v b·ıd· ·ırnektew • olunacagı ı ırı . 

' 
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~ad'!!!, 
imkansız tercihler 

JNSAN oAlu bcyendi{ii, senliği 

ır şe) ler arasında da bir sıra 
h oıctmek, onlar ıırasında kendisi ıçin 
,,,erı~ınden üstün olanını hulup sö)le· .. ,e'· . 
lrı "'isler. Çocu?ia: ''Dııb::ını mı çok 

ı.ıı gibi kendi kendimize de en çuk 
~tıı !!ibl kendi kendimize de en çok 
l "diğimiz çiçeğin, en çok sc,·disirniz 
ıııerniş \·eya yemeğin, en çok sevdiği· 
~ ıı kilap Ycya muharririn hangisi, 
~rn olc!uğunu düşünürüz. Çocuk, da
lca: "İkisini de!,, diyecek suretle 
ıı tbfye edilmemişse o günkü hisleri· 
.,'·.o günkü ümitlerine göre cevap 
tı'l'ir. Uiı~ ümüş ol:ınlar ise ce\"apla· 
h 111 hersun değiştirmeyi bir türlü 
}ı~hlyctlcrine yediremedikleri, bunu 
~ r ne,·j seciyesizlik sardıkları için 
a ' 11dilcrini daima en çok aynı çkcAi, 
\'lnı Yemiş \'eya yemeği, aynı kitap 
?nC)•a muharriri SC\•dikJcrJnc kandır• 
aı;asa çalışırlar. Jfoıtli yıllar<lanlıcri 
L ııı okumndıkları eserleri, yıllardan
Q:rı koklıımadıkları çiçekleri, yıllar· 
, lllıerf leme dikleri yemişleri en 
l:'ldikleri, en lıcğcnclikleri şeyler di· 
l-'aı/ıostcrmrğc kalkanl:ır <l:ı Yardır. 
te hat lıunların ce,•apJan d:ı ancak o 
ııı~ 1l'eli çocuğunki kadar doğru, s:ı· 
he illi olur; yani mulı:ıkkak ki içinde, 
l'tlkı kendi kendilerine itiraf edemi· 
Ilı tckıcrı, forketmediklcrl bir saml· 

1
letsizlik, bir sahtelik bulunur. 
\' 

tli~ eını~ıerdcn en ('ok porto.kalı sev· 
t 1

1111 SÖ)liyen adamı cima, armut, 
rtk lÜzüne hasret edin; sözünden 
Gıı bi!h:ıss:ı onları sc,·diğini, por 

lczıı'1ı hiltıkis en talsız saydığını sôy
hı, ~~ ~>ile onları da yelsi andıran 
~ liYük iştiha Uc ...anınağa başl:ır. 
~rse n .. ..._.... -·.. • .. ~--- ... ı ......... .- -.,.;:; 

<lın rınudun, çileğin, elmanın la· 
llıı~ unutması, onları artık bir daha 
hclk~ın:ısı, portakall:ı iktifa etmesi 
11 ... 1• kabildir· fok:ıt muhakkak ki 
··ı.: ' 

?naı Porıakahn da tadını pek duy· 
Q 01d0lacak, en çok seYdiği yemişin 
~eı-ı usunu Carketmiycceklir. Bir 
tak ~oteki!erlne tercih etmemiz, an· 
tıın~~~kilerfn de bol bulunması ile 
~tıı<ı·ı"n.dür. Bunun i('indir ki yalnız 
l' ıı a 1 erınden bahsedilip de ötekile· 
lıarrııı;ıın.amasını istiyen şairleri, mu· 
l\c11/ 1 

crı bir türlü anhy::ımıyorum. 
"=kııe' erf Yalnız kaldıkları zaman ö· 
\crı .,r<len forklı olılııklnrı, büyüklük· 
~~tk~·l'a orlginalliklcri de sczilcmi· 

l'ı.tk ır .. Dir z:ınınnın bir tane en 
Ilı Şaıri, en lıfiyük muharriri hu

I ı~11:tsı itin muhakkak bir('ok <la 
.. ııı111alrlcrl, başka muharrirleri bu· 

~ sı liızımdır. Tek olan şeyde 
'' hulunamıız. 

l'leın ~ 
~ etse bilmem hacet '·ar mı? 

'lb:ını mı çok seversin? anne· 
le ct" 'Ualinc: "Her ikisini de!,, di 

"aı> 
t ~Q h· ~eren çocuktan ziyade o 

11 ıssını, o gllnkü ümidini ilir:ı.r 
lıt11 tocuğu severim. Onun ya 

t q~1 bilirim; hiç şüphesiz ki ('o· 
r ~tt:n nnnesini de, lınb:ısını da 

"ı:' te eedc scvor, yani ikisinılen de 
't il 111~eı. Pnkat bilyfıkler içinde: 

tfık birden severim,. diyenleri, 
itte ~\'di~im şu veya budur,, di
~llı:ı ercıh ederim. Çünkü onlar 

l'rırrıda en büyük şnlr, en büyük 
e huıun::ımıyacağını anlamış, 
ll ancak kendisinin ,·ercbile· 
ııcrı nrnm:ık ı:ızımgcldiğini 

11 °lanl:ırdır. Bir şair f('in, 
~ sın bu~ üktür diyebilmemiz 
lı:ı ilin de hemen aynı şeyler· 
ı ~ etmeleri icnp etmez mi? 
tıer~n .eserlerinde başka kim· 

~l lı erıncıe gürülıncmiş rrıczi· 
ıı b ~~lduğum şairleri sevrrim; 

ıııı 11 :ı Olan şeyler arasında da 
1111 ~il ~alın iyi, dnlıa bliyük ol· 

~urımek kahil midir? 

~urullah ATAÇ 

Dar 
Uşşafak anın 

b.. ~11dön ·· ·· 
l A-<tt{j u m u 

~f:ıı._ 
lı <lö -.ının kuruluşunun 66 

~~ ~Ütnü, önümüzdeki pazar 
~ ll.nt af akada kutlanacaktır. 
"l C:ıtıl Ida mezunlar, e3ki ha· 
~.. andırarak güzel bir gün 

çaıı~acaklardır. 
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i Yangınlarda kordon 
B İRÇOK yangınlarda birçok ntandaşlarm ~ahld n maruz 

olduğu garlb \'e yerinde olmıyan bir tedbir Sultanhama
mı yangınında gönül sızlatan neticelere scbeb olmuştur. Bu o ka.. 
dar t<"kerrür etml~ bir hadisedir ki, Sultanhamamı yangmmda da 
otomaf:k bir Sl'.) iı le tatbik edildiğinde kendi hesabmuza şüphe et
miyoruz ,.e blnaenaleyh halk ilillndekl bu rivayetleri, doğru bir 
haberin ağızdan ağıza yayılarak bize intikali hallnde buluyoruz. 

Her yangında zabıta ,·c itfaiye, yangının mahalline göre so. 
kak başlarını tutarak bir kordon lcurar \e &eyrlisefcrl meneder. 
Elbette bu doiru bir harekettir. Yangında çapula mini olmak, 
balkı yanan y.erlerin enkazından doğaı·ak tehlikelere maruz bı· 
rakmamak için bu tedbir çok muı;lb Ye yPrindedlr. }"ııkat nihayet 
bu maksatla alınan bu tcduir, e' i, ticaretlıanc ı, dlild~nnı, nııarh

manı, malı ,.e mülkU yangına maruz veya tehlikeye dU~müş o. 
lanlarm d:ı konlon haricinde bütün çırpınmalarına rağmen ken
diierlne alt yere glrcmlyerek seyirci kalmalıırına scb~b olacak 
derecede eamil olunca mahiyetini değiştirir, o zaman vur de31n· 
ce öldürme~ olur. .. 

Sultanha.mn.mı yangınında bazı mliessese ~ahiblcrlnln, elle· 
rinde anahtarları bin bir heyecan ,·e ıııtıra.b ı~ıııdc, yalnız e' rak 
'e defterlerini kurtarabilmek için müc-sseselerine l<0~tuklan ,.e 
fakat henüz yMgm kendilerine ait ;:\"Crlere salgın ~·apmadığı 
halde milesscselerinl açarken menolunduklan n hil\'lyet ispatı
na mecbur edilercl• bütün bu kurfa:-ılm:ı.sı mUmkün ljeylerln de 
yanmasına ıebeb olundu~ söylenij•or. 

Elinde anahtar olan n mücs!';esenln sahibi bulunduğunu 
söyliyen bir adamı bö;:\·lc i.dl \'aka karşısmda. hü,Jyet l!!patma 
davet, pratik olmal<fan sartına7.ar yPrindc olnıryan Ye zararlara 
sebcb olan bir tedblnllr. İcab edero;e, zabıta, kurtarılanları sa. 

1 hlp olduğunu iddia edene nrmcyip bir yerde ~aklıyalıillr ,.c hii
f \iyetlnl l pat edince nrlr. Böylece en mantıki tedbir alınını, 

olurdu \'O olur. 
nına yanmıyor, fakat yanmak tchlllmılndedlr. içinden en 

fazla. knrtanlmaın lazımgelen ve belki de yeniden hazırlanması • 
milmkUn olmıyan \'C belki de o müessese sahibinin lıütün tlca.. 
ret hayatına taalluk eden bu eHak, vesika ve luymctll cnakı 

ancak o m\iessescnln 'eya. o mülkün sahibi btllr. Ona yardım 

etmek, eğer kapı:rı açaınazsa kırıp a~mak liznngelirkcn elinde 
anahtan olan seyirci bırakmak, nekadar doğru olur, talıdirinl bu 
tedbiri alanların bUyüklerlne bırakıyoruz.. 

fi l'ukanla da söylemiştik ki yangınlarda z:ıbıta Ye itfaiyenin 
aldığı konlon, manası itibariyle balkı himaye ve sıyanetc ve ıt

J falyenln iJlnl t eııhllo matuftur. 
Pollsln gözü önünde, ondan müsaade alarak eline mUesııe

ıcnln kapmmı ~abllct'ek tıpatıp uygun anahtar bulup hırsızlık 
edecek ~ık gözlU bulunablleceğiııt düşünmek, onun 11ahibl olma. 
ıı lhtlmaUni dü,ilnmekten ~ok uzak olmak gerrkfir. l'ant;ın lior· 
donlan hedefi baskıı, tatblkı büsbütün başka. bir ts oluyor. İ 

Alakadarlann, ha ı,te bizi mkadar ve nzlfclerl kabı biz. : 

den de.!azla 1ui.ssu oluaklarmı düsüne,rck. orta_ya. koyduğumuz bu '::: 
Jtilll!eyl · ~clcyJp 'tedbir nlmallınnı taleb ederken, on lStegımı-

• zin en !run-ctll müenidc ini Sultanhanıamı yangmmm te5kll ıct- • 
S tiğinl bir kere daha telmn ederiz. i 
: • 1 =············-·· ---·-·--·······-·--·-···-·-·--... ·-··············-· ... ····---' 

Sultanhamamı 
yangını 

Yangm sebebinin an laşıl
mıyacagı kanaati var 
Sultanhamam yangını sebepleri· 

ni araştırmak maksadiyle ôün bir 
keşif yapılmrştır. Keşifte müdde
iumumi muavinlerinden Necati, 
Sultanahmet birinci sulh ceza ha
kimi Reşid ve mühendis Beşir ha. 
zır bulunmuştur. Fakat heyet ate· 
şin ilk çıktığı Ata Refik hanının 

içine girçmemiş •Ve civar hanların 

üzerine çıkarak uzaktan bir tetkik 
yapabilmiştir. Ata Refik hanının 
üst 'katlarının yıkılmasına başlan • 
mıştır. 

Han dahilinde üst üste yığılan 
ankaz temizlenecek ve oldukça 
sağlam kalmış bulunan eşya üze
rinde bir keşif daha yapılacaktır. 

Fakat yangın sebebinin anlaşıl. 
ması ihtimali zayıftır. 

Alakadarlar hanın tamamen 
yanması yüzünden bunun kabil ol
madığını söylemektedirler. 

40 odalı ve ayrıca altında ma • 
ğazalar bulunan Ata Refik hanı
nın hiç l:iir sağlam tarafı kalmadı. 
ğma göre yangının bu kırk odanın 
hangisiden çıktığ1nı ve sonra da 
kast olup olmadığını anlamak için 
ancak bir mucizenin lazım olduğu 
kanaati vardır. Buna rağmen müd 
deiumumi muavinlerinden Necati 
dün 'Cle bir çok kimseleri sorguya 
çekmekte devam etmi~tir. 

--o--

Taşdelen suyu 
Vakıflar idaresi ile taşdelen men· 

bu suyu Istanbul bayii arasında bir 
ihtilaf çıkmıs ve vakiıflar idaresi 
bayiin muka\'elesini feshetmiştir. 

Bunun üzerine evkaf su teniatını 

biıat yapmağa ba5lamıştır. • 

Yalnız maden kö
mürü yakacak 

şehirler 
Liste, Vekiller Heye

t in in tasdikine 
arzolundu 

Mahrukat kanunu mucibince 
yalnız kok kömürü yakacak ve di
ğer mahrukat kullanmıyacak olan 
şehirler tesbit edilmiş, Vekiller 
Heyetinin tasdikine arzolunmuş • 
tur • Bu listedeki şehirler şunlar
dır: 

E9kişehir, İzmir, Buca, Borno· 
va, Bayındır, Menemen, öde. 
miş, Tire, Torbalı, Manisa, Akhi
sar, Karaağa11. Soma, Alaşehir, Sa
lihli, Turgutlu, Kocaeli, Adapaza
rr, Darıca, Gebze, Sabanca, Bile
cik, Osmaneli, Argıthan, Bozöyük, 
Inönü, Afyon, Çay, Dinar, San. 
dıkh, Kütahya, Uşak, Tavşanlı, 

Konya, Akşehir, Burdur, Çankırı, 
Niğde, Balıkesir, Bandırma, İne· 

bolu, Sinob, isparta, Sivas, Kayse
ri, Ereğli, Karaman, Çumra, 1lgın, 
Amasya, Sürmene, Rize, Hopa, 
Giresun, Trabzon, Samsun, Çar
şamba, Ordu, Fatsa, tlnye, Kırk· 

Iareli, Ankara, İstanbul, Elazrğ, 

Diyarbakır, Malatya, Edirne. 

-0-

Erzurumda kayak yarış ı 
Erzurum, 8 (A.A.) - Dün Er· 

zurumda Gümüşhane ve Erzurum 
bölgelerinden 25 kayakçının iştira 
kile 16 K.M. kayak mukavemet ko 
şusu yapıldı. 

Birinci Erzurumgücünden Sab2 
hattin Ayan 51 dakika 23 saniye
de, ikinci bölgel:ien İhsan Şafak 
52 dakika 30 saniyede, •üçüncü E• 
zurumgücünden Yusuf Akay S:' 
1akika 28 saniyede. 

~ ... - --= ~ c;-;ı o;n_ 
W!;;ı'ı°Hfw@'!:.}@:tim 

Y ahya'nın eli müda-
halemiz 

müzede 
•• • 
uzerıne 

kaldı 
Şebiçirağ ve kaşıkçı elmas! müzedeki 

yerine ne zaman konacak ? 
Kaybolan bir tesbihin ve kır ı lan bazı 

eserlerin hikayesi 

Yazık! 

Gittiler. 
Evet, şu alem içinde eşine bir da· 

ha rastlanamaz nice nice eserleri 
sandıklara doldurdular ve sözlerimi· 
ze; 
"- Bo~ yaygaradır ..... 
Diyebilmek cüretini de gösterdi· 

ler ve ... gittiler. 
Artık bize dü;en şöyle bir duadır: 
ln5allah seyahatleri çok uğurlu 

geçer, giderken \'e gelirken Akdeniz 
de, Atlantikte ve bütün güzergah· 
lannda en ufak bir fırtına kopmaz, 
Titaniki batırmı~ olan Ayizbergin 
tonınlarından biri provalarında be· 
lirmez, yangınlardan, kazalardan, 

belalardan masun kalırlar. 
Kalırlar da sandıklara doldurup 

agyar eline ta~ıdıkları eserlerimize 
tekrar kavuşuruz. 

Dün müze müdürünün giderayak 
bana verdiği bir ce\·abı gördüm. 
Şöyle buyuruyorlar: 

"-Gönderilen eşya kıymetli şey· 
!erdir 5üphe iz. Fakat bunların kay· 
bolmaları ~öyle dursun en ufak bir 
zarara uğramaları dahi akla getiri· 
lemez. Hem biz bunların hepsini si· 
gonaıauıK.,, 

Bedbaht telakki! 
Sigortalamak. !çimden şöyle de

yesim geldi: 

"- Ey müze müdürü! sana ema· 
net ed1len e~yayı kaybetmeme müsa· 
ade et. Sigorta bedellerini "peşinen, 
defaten \'e şahsan,. derhal ödemeğe 
amadeyim ... 

Sigorta bedelleri. Eserler kayna· 
yıp gittikten sonra bu sigorta be· 
delleri ile mi avunacağız? Müze mü· 
dürünün sigortaladığını söylediği 
eserlerden bazılarım ~urada sıralı
yayım da hazretin nasıl bir hazineyi 
sigortalamakla IT}Üteselli olabildiğini 
görünüz: 
1-Edirr.edcki Selımiye camiinin 

meşhur şamdanları 
(Dikkat! bu dev şamdanlar mu-

rassadır.) 
2 - htanbul Fatihi Sultan ikin· 

ci Mehmedin kılıcı, 
3 - Konya müzesindeki meşhur 

.:\'isan tası (Bu tıhan imparator
luğundan kalma tcktük e erlerden 
hiridir·ki hem bulunmaz bir vesika· 
dır, hem de harikulade bir sanat e· 

seridir. Zenprestliği ile m~hur ve 
kendisinden daha meşhur olan Bağ· 
dat hatunun zevci, son llhan im· 
paratoru Ebu Saidin şaraplığı. Na· 

Madam Atinanın 
muhakemesine 

dün devam edildi 
Randcvuculuktan ve fuhşa tes· 

vikten suçlu madam Atina ile bu 
da\'anm şahitlerini yalancı şahitliğe 
teşvik edenlerin muhakemelerine 
dün de devam edilmişir. 

-0-

Artvinin kurtuluşu 
Artvin, 8 (A.A.) - DUn Art

ıin'de kurtuluş bayramı CO§kun 
tezahüratla kutlulandı. Artvinlile
ri Milli Şef inönünc ve kahra
man orduya candan bağlılık • e 
m~nnet duygularını izhara vesile 
buldular. 

Yazan: N IZAMIEDDIN INJAZOIF 
sılsa Mevlana Celaleddin Rumi tür· 
besine düşmüş \'e bir zamarilar o· 
radan hastalara şifa niyetine dağı· 
tılan nisan yağmurunun toplanma· 
smda kullanılmıştır. 

4 - En eski Selçuk hahları 
5 - En eski Bursa kumaştan 
6 - Kakmacılığa ve sedef çiliğc 

ait eserler. 
Vesaire vesaire ... 
Acaba müze direktörlüğü bunla· 

rın. bu bir daha ele geçirilemez eser
lerin kaçar liraya sigorta edildiğini 
bize göğsünü gere gere bildirebilir 
mi? 

"Giden eşyanın en ufak bir zarara 
uğraması melhuz değilmiş,, hele ~u 
zata bakın! Hadiselere tahakküm 
etmek iddiası bu sözlerde olduğu ka· 
dar hangi cihangirin ağzında bariz 

olmuştur? 
Mademki öyleydi de neden Türk· 

lslam eserleri müzesinden ~aldmlan 
bazı eşya, daha burada sandıklanır
ken kırılmıştır? 

l\fademki öyleydi de neden neşri· 
yatımız üzerine "Tamidci Yahya,, 
mn hazinedeki elini Amerikaya gö· 
türmekten yazgeçtiler? 

-«:>r.,..,mCb>Oldn•"ff'üSJnl tapı mdan 
dı~arıya çıkarmak daima tehlikeli· 

dir. Dolmabahçede kurulmus olan 
sergide hazineye ait ı...,ymetli bir tes· 
bih kaybo;mamış mıydı? 
Velhasıl Italyanın, Fransanm, 

lngilterenin düşmekten çekindikleri 
bir hayta!'a müze müdürümüzün 
dikkatsizliği yüzünden biz düşmüş· 
bulunuyoruz. Hiç olmazsa götür
dükleri eşyanın tam bir listesini 
matbuata tevdi etmiş olsalardı ... 
Hayır! Bunu da akıl edemediler. 
Fırsat dü~müşkcn sekiz on yıl evve· 
!ine ait bir eski hadiseye de şurada 

temas edelim: 
"1\nkaraya iki sandık içinde, hazi· 

neye ait çok kıymetli bir takım ta· 
rihi elmaslarla murassa eşya götü· 

Taksim ve Harbiye 
helaları 

Belediye, Taksim meydanındaki 
umumi halanın kaldırılmasına ait 
tatbikata girismiştir. Bu umumi ha· 
H1nın yıkılması için evvela bunun 
yerine kaim olacak Taksimde, Tak· 
sim sokağındaki umumi halanın 
inşaatına ba~!anmıştır. Bu ikmal c· 
dilir edilmez diğeri yıkılacaktır. 

Ayni zamanda Harbiyedeki umu· 
mi halanın da derhal inşasına baş· 
!anacaktır. Her iki hala da yeraltın· 
da olacaktır. 

-o-
Bir çocuğu cereyan çarptı 
Yüksekkaldmm orta okul talebe· 

sinden 13 yaşlarında Mualla. mek· 
tebin elektrik prizile ornarken cc· 
reyana kapılnuş ve baygın bir halde 
Şişli çocuk hastanesine kaldırılmış· 
tır. 

-o-

Yunanistanla aramızda 
ladei mücrimin muahedesi 

imzalandı 
Ankara, 8 (A.A.) - Türkiye ile 

Yunanistan arasında müzakere edil· 
melde olan iadei mücrimin ve cezai 
hususatta adli müzaheret muahedesi 
hariciye \·ekfiletinde k~tibi umumi 
Kuman Menemencioğlu ile Yunan 
elçisi Rafael arasında imza edil
miştir. 

rülmüştü. Bu eşya tekrar müzeye 
döndü mü dönmediyse niçin dönme
di ve şimdi nerededir?,, 

Bu eşya arasında meşhur Kaşıkçı 
elması vardı. AsOrilerden Firavun· 
lara,elden ele geçe geçe Kansogariye 
ve nihayet Yavuz Sultan Selim va· 
sıtasile Türk hazinesine intikal eden 
bu elmas, hatırımızda kaldığına gö
re iki okka 255 dirhem ağırlığın· 

daydı. Yani hem bahada hem yük· 
de atrır bir bulunmaz elmastı. Pey
gamber Muhammed'in türbesinden 
hazineye getirilmiş olan me~hur 

Şebçirag da bu meyandaydı. Bu bir 
kandildir ki rivayete göre içinde yağ 
yanmaz, ışığı üzerindeki elmaslar· 

dan fı~kınrdr. Bu sandıklarda muh· 
telif cinsten okka okka kıymetli tas
ta vardı. 

Biz mil?.emizde kırk yıl bir kcna· 
ra yığıldıktan sonra nihayet tasnif 
etmeği akıl ettiğimiz gün birçok 
kıymetli para koleksiyonlarının na
sıl mahvü harap olmuş bulunduğu· 
nu bilen bir nesildeniz. Bu nesil bu 
memlekette bu milletin hazineleri 
üzerine en büyük milli hassasiyet 
He titriyen bir devlet reisi bulundu· 
ğunu da bilir. Bu satırlarm, müze-
lerimizdeki bu 15ubaliliğe artık katt 

surette nihayet verileceğine inanmış 
bir kalemden çıktığına şüphe edil· 
memelidir. 

Hale bakın efendim? Fatihin kıh· 
cmı sigorta etmi~, ooh! \icdanı ra· 
hat, hazret seyahate çıkıyor, bu 
ne kadar sinirsizlik! çıldırmak i~ten 
değil! •.• 

Nizameddin NAZi F 

1250 Liralık 
rüşvet davası 

yeniden 
görülecek 

Bir müddet evvel Bahçekapıda· 
ki Orozdibak müessesesinden 
1250 lira rüşvet aldığı iddiasiyle 
mahkemeye sevkedilen ve beraet 
eden Lutfi hakkındaki karar nıild· 
deiumumilik tarafından temyiz e· 
dilmişti. 

öğrendiğimize göre bu karar 
temyizce bozulmuştur. Yakında 
Lutfi tekrar muhakeme edilecek • 

tir • 
-o-

l Nisanda başhya-
cak yeni hava 

seferleri 
lstanbul - lzmir ve 

An kara - Adana 
arasındadı r 

Ankara 9 - .Nisanın birinden iti· 
baren Devlet llaYayollan tarafın· 
dan yeni hava hatları tesis oluna· 
caktır. Bu se!erlere tahsis edilmek 
üzere beş büyük tayrare satın ah· 
nacaktır. Yeni hatlar (İstanbul • 
lzmir) , (Ankara • Adana) dır. Bu 
seferlerde ilk aya mahsus olmak U. 
zere yalnız i™tc W poita nal;Jedi

lecektir. 

.. 
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Bulgaristandaki İNGİLTERE Ekrem Kön!g'in ! C~:- __ ... _;·,~'a karşı ltalya i O 
,komplo Japon tehdidinden suç ortagı Al S t h .11 . d h. 

geri kalmıyacak Tahkikat evrakı manya ep 8 83 1 erın 0 PJ f 
Çankof taraftarlarının evlerinde yapllan 
araştırmalarda Çankofa sadık kalacak
larına yeınin eden yüzlerce kişinin adı 

Japon tayyareleri gene 300 Devlet Şurasına 
11 

kifinin ölümüne sebep oldu çok askeri usler kurmuşlar Vaşington, 8 (A.A.) - Tokyo· Verildi t ~ • 
d Ankara 8 - Tayyare kaçakçısı 

an gelen ve Jap:nyanın altt :ıene Ekrem Königin suç ortağı olan hari-
içindc Birleşik Amerika veyahth .. ·ye \eka!eti mt.murlarından Ruhi Tokyo, 8 (A.A.) - Ni~ni;:Ji ga., .am bahrir~ büyüle umumi kararg ı· 
in~iltere. ile_ lıahri mua.Jelct elde hakkındaki tahikakt evrakı Devlet zctc3i "Ccbelilttarı?: artık zapte. 11 tarafından ncşre:ıilcn bir tebliğde 
etmek nıyctınde olduğunu ;ıildi- Şurasına veribniştir. dilemez bir kale olmaktan çık - bildirilmektedır. 
ren haberleri hakkıt.da gazete mü/ Ruhi hakkında lüzumu muhake- mı§trr.,. bnşh!;'l altında. lspanya - ı . 
mcssillerine beyanatta bulunan A- ~~ ~rı \ezjl~iği tak9ir~e E~rem deki mulıabiri tarafından çekilen l - lspa~):nın Saguntum ıle }\~ 

hBlunan listeler ele geçirildi 
~ankofun kardeşi Adliyeye teslim edildi miral Lcahy, §Öyle dcmi§tir: h.onığm tevkıfı beklenı!mıyece ~ 'e bir telgrafı ncoretmektedir ı da nra5:ındai.ı sahiJleri bütun gerııı 

Ecnebi bir devletin bahri kuv· derhal muhakemeye başlanacaktır. ' Bu muhnb·r. nw;yonalist. kıta - · lere kapatılmıştır. Hiçbir gemi, Ak: .. , fyJ, (Hususi) - Bulgaris • 
tınd , eski Ba~vekil ve bugün 
mebus olan profesör Çankof f.a. 
t rftaıfa.rr gospodin Köseiva.nof 
r.!eyhinc ibir komplo nhızlamak 

istemi§lcrdir. 
Polis bu komployu kolaylıkla 

mcr..:-:ıa çıkarmış ve on gündür 
devam eden tahkikat sonunda Sof 
ya, dahilinde yeni bazı tcvfikler 
yapıhnı§tır. Mebuslardan Çankof 
'\e aiğer bir kişinin evinde ya • 
pılan araştırmalar Uzcrine, ma. 
s ıniyeti şahsiyclerini ileri suren 

mebuslar sobranyaya bir sual tak 
riri vermişlerdir. Diğer taraftan 
Ço.nkof kardeşi avukat Tonçu 
Çankof ile diğer iki avukat müd. 
dciumumiliğe teslim edilmişler -
dir. Yapılan araştırmalarda pro. 
fesör Çankofa sadık kalncakla • 
rma dair yemin eden yüzlerce ki. 
ş.in.in bir listesi bulunmuştur. Bu 
listede adı olanlar içinde bir çok 
yüksek şahsiyetler de vardır. 

Müddeiumumilik tahkikata ve 
polis ara.stırmalara devam etmek 
tcdir. 

vetini arttırması takdirinde Amc- • at kanıanda.nlığının müeandcsile denizdokı Franko deniz kU\"etıerı 
rikanın da aynı veçhile hareket et- Talebenm mektep dışm- cenup İspanyasını \'e İspanyol Fa ,k~andanhğmm h~ı::ust ~Ir ~usaıı. 
mesi zaruridir. d k · 1 smı ziyaret ctmi§tir. desı olmaksızın sahıldcn uç mıl ıne 

Amiral Lcaby, 1ngi1İı', Ameri- a I zaman arı Telgrafta deniliyor ki: safcye kadar olan mmtakaya gire· 
kan ve Japon filoları arasırJjaki Ankara, 8 (Hususi) - Macırif Almanya ve İtalya, Jrpany:ınm miyecektir. Bu emre muhalefet edcll 
5 - S - 3 nisbctinin "pek ziyade Vek5teti talebelerin okut d şında- teşriki mesaisile. CebeJüttarıka gemiler, zapt ve miısaderc edıtccel'' 
memnunı.yete ld w . ki zamanlarını en iyi surette nasıl ı-a,..,.1 Alcez."ras'ın ı"kı" kıyısında I tir şayan,, o uı:;unu ı· · ı.ı • • 
lave etmiştir. kullanacakları hakkında bütün o- Septe, Latarifa, Azila \C Ka • 2 - Bütün kaptanlara \'e müCfh· 

Paris, 8 (A.A.) - Jour - Echo 
de Paris gazetesinin muhabiri ya
zıyor: 

kullara bir tamim gönderilmiştir. dis'de zikzak ı:;ckilde bir çok ns. hizlerc Ca:Hıa~cne açıklarında ,e 

gilterenin planı 
Harbiye nazırı For-Belişa mühim 

ifşaatta bulundu 

İngiliz kabinesinin yarın Uzak 
Şark vaziyetini tetkik edeceği zan 
nedilmektedir. İspanyol buhranı· 
nın sona ermek üzere bulunduğu 
şu sırada siyasi İngiliz mahfille· 
rinin Uzak Şark meselelerine kar
§I gittikçe büyüyen bir ;ılika gös
tcrdikleri~örülmektedi r. 

ÇcmberJayn ile Halifaks Çin • 
Japon muhascmatına nih2yct ver
mek üzere pek yakı:.cla azami bir 
gayretle çalışacaklardır. 

B11 tamimle öğretmenlerin heı keri üslerden mürekkep bir hat Torrelancsa ile Pales burnu arasın· 
fırsat düştukçe talebelere telkinde tc_is etmişl,,rdir. Alman mühen • da bütün deniz cephesinde tahtel 
bulunmaları bu hususta aileleri i· disleri Losparacio'da ve Villa bahirlerin dernirlemi~ oldukları ,e 
le temasa geçmeleri ve çocul:larm Franca'da ha.va üsleri kurmuşlar bunlara sahilden itibaren üç nıı 1 

uykuya, ders çalışmaya, oyuna ve dır. ltalyan ha'a üsleri de Kadiz- mesafedeki mıntakaya girecek ol~ 
istirahate lazım geldiği kadar za· de tesis edilmiştir. Cebelüttarı • bütiın gemileri, hangi bayrağı haJ?l. 
man ayırmayı öğretmenlerinin te· kın arkasındaki yeni Buglo is • olursa olsunlar batırmak emritllı: 
minini istemektedir. tihkamları ikmal edilmiş gibidir 1erilmis olduğu ihbar edılmi~tir. 

Görink Fransayı 
ziyaret edecek 

ve Ccbclütlarık'ın iç istihkamla. 
rını bombardıman edecek batar· 
yalarla tcchiz edilmiştir. Septe 
Lalinea ve Sidonnia'da diğer is • 
tihk~nılar inşa halindedir. 

Bu da Hitlerin planı 
Ba~tarafı 1 incide 

beyanatını hatırlatmış \'e demi~tir 
kı: 

"- Bu vaziyet bize, bazı ihfr 
mallerde kullanılmak üzere bir ka· 
ra ordu u hazırlamak 'azifesini 'er
mektedir. Eğer bir harbe girersek, 
i~tirakimizi ı temeye istemeye ya· 
pacak değıliz. Iştirakimiz, herhangi 
hir tahdide tabi tutulmıyacaktır. 
Fransız • 1 ngiliz genell..-urmay 
riJcmeleri, tecavüz değil, fakat da 
a müdafaa plfinları uzc. nde ya· 
mı.tır. Biz ayrıca, A\I"upa kıta· 
da çıkacak bir harbe azami gay

tle iştirakimiz için nakli ·e i eri· 
lüzumlu tonajı hesab etmiş bulu· 
ıyoruz. 

Hore • Belish::ı, bundan ba .. ka, tn· 
rz lıüh-functinin ana\atanda 29 

fırkadan mürekkep bir kara anava
t n ordusu vücuda getirmek ve ana 
\atanın ha\'a hücumlarına karşı 
ınildafaa k"tt\C\ tlerini de beş fırka· 
dan yedi fırkaya ~ıkarm:ık niyetin· 
de oldu-unu da bildirmiştir. 

Harbiye Nazırının ifşaatı 
Londra: 9 (A. A.) - Havas 

ajansından: 
Horc Belishanın icabında. berri 

A vnıpada harekat icrasına davet 
edilecek hey ... tl sefcrlycnin eheın. 
miyeti hakkındaki if~aatı siyasi 
mahfilde bUyült bir heyecan te\·
Jid etmiştir. Sal.lhiy ttar mah:ıfil 
hiç bir zamnn !ngiJ• te hükumeti
nin bu kadar kati 'e resmi be
yanatta bulunmamı~ olduğuna e
hemmiyetle ism-et etmekte ve mu
vazzaf ordu ile ihtiyat ordusunun 
mü terckcn berri Avrupada hare 
kat icra etmesinin bir pl!nın mev 
cudiyetina alilmct olan kati bir 
tehdid teşkil etmekte olduğunu 

beyan eylemcktcdiiler. 
Teknisiyenler İngiliz fırkaları. 

nın Frannaytt sevkinin lntaatın 
talimine ve teslihinc göre, atide
ki şekilde yapılacağını tahmin et
mektedirler: Derhal motörlü 4 
fırka gönderilecek ve ihtiyat or
dusu fırkaları da talimleri ikmal 
edildikçe sevkolun:ıcnklır. 

Tclmisycnlcr, bunun muhas~

mat halinde talimlere derhal baş
lanacağı manasını tnzammun et. 
m kte olduğunu llüve cy'cmektc
dirlcr. 

Bu mühim planın ilan edilme
si, harp levazımı faorikalnrı ima· 
lltının mühim surette tesri edil· 
mesi sayesinde mümkün olmv3-
tur. Bu fabrikalar, bütün· fırka. 
lan son derecede asri harp malze• 
mesi lle techiz etrtıi:;ılerdir. 

Siyasi mahfil, parlamentonun 
bu husustaki hUsnü kabulünü c· 
hemmiyctle kaydetmekte ve bükü 
metin silfıhlanma tedbirlerini ten 
kid etmek tasavvurunda. bulunan 
Duff Çooperin faalıatını dinledik
ten ş0nra :::öz almaktan vaz geç
miş oldujhına işaret cyleme.:tc-

dirlcr, 

Diplomasi mahafllf, Parls, Rö. 
ma ve Berlinde bu plarun büyük 
akisler tevlid etmesine intizar et· 
mcktedir. Zira !ngilterenin silah. 
lanma tedbirleri !ngiltcrcnin kcn· 
disine zorla kabul ettirilecek O· 
lan bir harbe hazırlanmak husu· 
sundaki azminin sulbü muhafazn 
etmek arzusuna müsavi olduğunu 
göstermektedir. 

Silahlanma yanıı ve 
lngiltere 

Londra, 8 (A.A.) - Umumi si· 
lahlaruna meselesinden bahseden 
Taynıis gazetesi diyor'ki: 

"Silah yan~ınm bugünkü §ek· 
!inde birço no rp hali
ne benzer ekonomik şartlar ihdas 
etmesi tabiidir. Buna binaen silah· 
lanma hakkında bir anlaşma lamn· 
dır. Fakat zannedilmesin ki İngil

tere bu yarıstan korkmaktadır. Ve 
bu yarış altında ezilec~ktir. Bilfr 
kis ln-rilterenin mili müdafaasını 

tamamlamak hakkındaki karan 
katidir. I ngiltcre, milletlerin, biri
birinc karşı silahlanmak için sarf et
tikleri paralan ba ka hedefler u~ -
runcla sarf ederlerse çok İ} i yapmış 
olacakları kanaatindedir. 

Stimson'un sözleri ve 
ltalyanla 

Homa, 8 (A.A.) - Amerikanın 

eski hariciye nazırı Stimc:on tara 
fmdan ı 'ev)'Ork Times gazetesine 
yapılnn beyanatr, Giomale d'ltalia 
azcte i, büyük devletlerin doğrulan 
doğruya yaptıkları bir hakaret ve 
harbe tahrik mahiyetinde ta\·sif ıt-
mektedir. 

Bu ltalyan gazetesi diyor ki: 
"Amerika da diğer demokrasiler 

gibi silahlanabilir ve bunlarla birlik
te bir blok tc~il edebilirler. Fakat 

İngiltere insani ve siyasi müla
hazalar hariç olmak üzere Uza~: 

Şarktaki ticari menr.ıatl~rinin ha· 
lddar olmasına ve büyük Okya· 
nustaki İngiliz deniz i.'sferinin Ja
ponlar tarafından tehdit edilmesi
ne seyirci kalamıyacaktır. İngilte
re hükumetinin Jap~nyaya karşı 

büyük bir katiyetle hareket etme· 
sini beklemek lh.m<lır. 

Çungking, 8 (A.A.) - Çin a
jansı bildiriyor: 

Otu:ı: Japon tayyaresi, d\in aa
oan Kansu ve Şensi cyaletlerin:le 
muhtelif şehirleri bombardıman 

etmiştir. En ziyade zarar gören 
§ehir, Kansunun garbind: kain 
Pingaliang şehridir. Bu şehre !!ek
sen bomba düşmü~tür. 

Yaln:z yedi kişi ölmU1, fakat 
600 tane ev y.kılmıştır. 

Geçen pazarte .. i günü Mingsie· 
ye yapılan Japon bombaıiJunaru 
hakkında gelen tnbi13ta göre, bu 
b:ımbardıman son haftaların en 
kanlrsını teşkil cylemi§tir. 

Bu şehirde sivil halktan 300 ki~i 
ölmüştür. 

Bağdatta konıplo 
On üç zabit ve bir 

çok kişi tevkif edildi 

Bağdat, 8 (A.A.) - ''Havas 
ajansından., Bağdadın cenubun -
da kain Reşit Kampı znbitlerin.. 
den bir grup tarafından tertip e. 
dilmi5 olan bir komplo, meyda • 
na rıkarılmı§tır. Bağdatta 10 za. 

gittikçe daha ~ok tehlikeli bir hale bitin, ~lusuld:ı 3 zabitin \"e bun. 
gelen bu lnki,.afın mcsuliyetini de j lardan başka eski Başvekil Hik· 
kabul etme i icabeder. Aynı zaman met Sülcym:ıntn taraftarlarından 
da Vaşinglonun harbCO. politikası· bir çok siya.si liderlerin tevkjfi 
m haklı gö tcrmck için, Ital~·a, Al· emredilmiştir. ı 
manya \'e Japonyayı taarruz politi- Rcşlt mıntnknsın:la örfi ida • 
ka ı takip etmekle ittihama l:.akkı re ilün edilmiştir. j 
yoktur. Bununla beraber Amerika 
milletinin Huzveltin direktiflerine 1 

~üz.aherct ettiği de muhakkak de· lstanbul akliye hastane· 
ıldır.,, 

Bilbao. 8 (A. \ .) - İ spanyol Sine Oünder:len hastalar I 
"Diarlo Va co,, gazetesi, Amerika· ı ~ 
run totaliter devletlere karşı takip Ankara, s (Huıusi) - Bazı vi-
ettiği siyaseti iddctle tetıkid eden 1 layct ve hastahanelerden htanbu' 
bir makalesinde diyor ki: akliye ve asabiye hastahanesine 

l.ondra; 9 (A. A.) - Hnvas a
jansından: 
Göıingin İtalyayı ziyaretini mu 

teakip beraberinde İtalyan rica
linden biri olduğu h3lde Fransayı 
ziyaret edeceğine dair ortada bit 
§ayia dolaşmaktadır. 

Söy len di ğino g ö r e, 
Göringin 1talynn metalPbatını ile-

ispanya sahilJeri bütün 
gemilere kapatdı 

Burgos, 9 ( \ .A.) - lspan}•amn 
kdeniz sahillerinin tamamile bü

tün gemilere kapatılacağı, dün ak· 

ri sürmek için İtalya ile Fransa Bu 
arasında tavassutta bulunması 
muhtemeldir. 

sabah Kürkçü 
hanında bir 

yangın çıktı 
Roma ve Bcrlindeki İngiliz a. 

janlanndan alınan son haberler~ 
göre, İtalya htikumeti, nraziyc Bu sabah •aat 1 ı i be~ geçe 
mUteallik metalebatından vaz M h d ı • . . . • • . am utpa~a ati Kilrk~U hanın-
g çı_nııtür. $ı.mdiki. m..+•"-'- • •tı ...... ,. ..... ... ~·ı.~ •. :r,ı .. .,.,. ı.ıı. : .... ~ •• 
ackı maddeler~ münhasırdır: 1 yandıktan sonra söndürülebildi . 
1-Tunustakı İtalyan ko!onlcri i . 
· 1896 tnt"' .. .. . d . b Yaneının sebebı antaşılamanuş ol. 

çın s usunun ıa esı, u 1 
suretle İtalyan ckalliycti, Tunus maıcla beraber tahkikata baılan· 
devleti dahilinde bir nevi muh· ı mııttr. 
tnriyctc sahih olacaktır. fstanbul yangınlarında dikkate 

2-Cibutide Hamburgdalti ser- alınması lazımgelen mü~im bir 
b.est Çekoslo:'a~ lima?ına mUma-

1 
nokta vardır. Sultanhamamı yan· 

sıl serbest bır lıman ıhclası. 1 :ı w • 

3-C"b ti Ad' Ab b d . gının tahkı.;atı yapıldıgr bır smı. 
ı u - ıs- a a emır. d b 1 • d . 

yolunun Fransız arazisinde Fran a, u oesc.emn c dıkkate alın-
sa ile tta.ly:ı tarafından müşt::re· masınr ve bir çoklarının iÖzgöre 
ken idaresi. I zarara uğramcı.larına bun::lan son-
4-İtalyanın Süvcyş kanalının rası iç"n cebebiyet verilmemesini 

idaresine i§tiraki ve kanaldan istiyoruz. Bunu üçüncü sayfanw:-
geçme resminin tenzili. daki not sütununda okuyunuz. 

1 ..: • • • • > "=• • ~ ' ' U ... I ... • ' '.,,1 ,, ' ... , •: r 1 O "~_.. _... • o 0 ... • 

RADYOLiJ 
ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Her yemekl!n ıonra günde üç defa ditlerinizi fırçalayınız. 

_.. Ba~tarafı 1 ıncidl 

:inin vaziyetini zaafa dusürme!< icı 11 

Hainan işgali 'e Italyanlar tarafıt1' 
dan Fransa aleyhinde propagand 
ve hücumlar yapılma:ıı, gibi mııl1 

telif i tikamctte bir takım ıhı3rı 
harekfit icrasını dcrpi5 etrnc.kteclır· 

Pl~n, bundan baş!<a Libyada! 
ltalyan garnizonunun talniyesini. 
ltalya tarafından Fransız somal • 
hududu üzerinde bir tazyik yapı· 
masıru, Filistin ve Suriyede tall!l' 
ktıt icrasını vo nihayet ItaJyanıtı 
seferberliğini derpi etmektedir. ~:ı ı 
tt hareketin, İspanyol harb;nin ııı· 
tamını müteakip llo.lynnlann ~W 
ııoamu resmen oıldırmclcrınd ıı 
sonra icra edilmesi mutasavver<• r. 
O zaman Hitler, İtalyanın metalib:J' 
tına müzahe.-ct ctm .. k için bir pır 
tuk irat edecek \'e bizazt kendi rrıt' 
talibatını illtimatom ı:.eklinde jlefl 
sürecektir. Müteakib~ gaIJ> de' tet' 
terinin derhal teslimiyetlerini etdt 
etmek için ani olarak Holandıı> f 
ve hatta belki de Isviçreye ka~ı b 
taarruz yapı1acaktır. 

Hitler, bu iki memleketin ancJ 
muvakkaten işgal edilmış oldu"' 

11 ve katiyen bu memleketleri tc 
ve fethetmek niyetinde olm:ıdrP 
beyan edecektir. Eğer o zaman 
devletleri müzakerelere girişe~~# 
turlarsa Bitler. bundan bili tı 
yeni talepler dermeyan edcce1'tif· 

~~------~---.....,/ 
Her ıün bınlr.rce ~avru::ru sen,. 
yarilımınla sinci şerkatınd~ ~
rınılının Çocuk Esirgc.me ~11 

1 
mudur. Yılda bir lira ,·crlP u> 

olalım! 

• SWHW•PWW 1 WJ4iiÇQQ ıs =4 
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Bu akşam Dünya Sinemacılığının Şaheseri 

Saat 9 da Filmcilik Tekniğinin En Son SözU 

Filmi Türkçe Sözlü olarak 

/PEK ve SARAY Bir müddctenberi Amerıka siy:ı· gönderilen hastaalrın çok defa ra
weti totaliter devletlere ka11il dü~- porsuz; gönderildiği cereyan eden 
mantık go terme~e başlamı,tır. muamelelerden anla~ılmıştır. 
Bu~un hiçbir devlet Amerika kadar Sıhh"'t Vekaleti alakadarlar.: S İ n e m a 1 a r 1 n d a Q Ö r e C e k S İ n İ z • 
tehlikeli hır siyaset takip etmiyor. bir tebliğ yapmış, bu gibi basta- I'rogramn ilave olar:ık 1 • Milli Şefimizin ünfversiteyt ziyareti 2 - Balkan Antantı BUtcr~ 
Amerika devlet adamlannın nutuk· l:ınn mutlaka tabip raporiyle bir- toplantısı ve Ankarada. Cumhur Rcislrni:ln Yeııi 1nziliz Scfirfnik:ıbulü. 
larmda o derece müteca\ iz bir lisan Iiktc gönderilmesini ve bir tıbbi 3 • Par:ımôunt dUnya havndisleri. 
kullanılmaktadır ki, bu nutuk1ar müşahede vesikası tanzin1 ederek mıetıcrin cwelden tedari!d nen olunur. 

1 ı 1 1 ıctetiif· ciddi olarak müta!ea cdi ~ ÇO:t va· hast~lığın bUtiln tezahürlerini be· Ru filmin Fransızca nüshn~ı Bu:;tin mat1n°terde MELEK sinenıasındıı gösterime 

hin'ı ihtilaflar doğurabilir. raberce bildirmesini istcmi~tir. ~ııın.ıııı ıın ıı:ıımı11ımını1ııpnııımnııııııllh ım:ıııııııınıııuuınıunıııır.nı~uııınıc ı•ınııh~!llllı!tıuınn ııınırıııııı nııtıııııınıtrunıınmır.ı uınnfUlllllllll_.-



'O MART - 1939 

HABER' in 
Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğl•celi ve mükafatlı 
müıabakaııdır 

Saba Suner 

mWratlana kıymeti 800 nrayı 
atkmdır. 

180 Ura kıymetinde bir radyo, kristal bttfe talmnlan, kıymetH eeb 
ve kol saatleri, mupmbalar, elbiselikler, lıdenUen eşva), alabU
lllek sallhlyetlnl verea 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart
lw mahtelif ev e,yuı ve ealre. 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 55 
11.1.939 - 14.3.939 

Müaabakamıza 
. 
lf-

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla· 

yuuz 

Fırhna yüzünden 
Güneysu Karadenizden dÖrı gUn 

rötarla geldi 
Dün geceki yağmurda Denizbankın 

Mumhane antreposu aktı 
t 'ir muddettenberi bozuk giden la limana gelmiştir. Evvelki ıün 
'ıl dün gece birdenbire şiddetini limanımıza gelecek olan Karadeniz 
~~tır. Gece yarısı tipi halin· vapuru ise hi.la boğaza bile yalda· 
• ~an y~urla beraber müt• j pmamııtır;. · r :a Karade~iri altfut~;şili. o~ henüz belli- 'ditildir~ 
~ Slrada Boğaz yakınlarında olan hususta alakadarlara henüz malQ-
l Ysu ve Antalya vapurlan güç- mat gelıneıniştir. 
:ıe Boğaza girebilmislerdir. Gü- Bundan baaka Deniıbank tarafın
ıb.......Ysu vapuru mutat zamanından dan 250 bin lira ~iyle iil§a edilen 
~ IÜn geç kalarak bu sabah saat Mumhane antrepo6Qllun üst kısmı 
~ da rıhtıma yanaşmıştır. Bar- dün geteki yağnıurı. yüzünden 
~ gelen Antalya vapuru da 24 akmı, "ve en üst katla alt katlarda 
~ile ~boğuşmuş ve rotar- bir kısım tüccar '§yası JSlanmqtir. 

ılistin konferansı 1 y azm ~.ım.anyaya gönde 
~aplarla Yahud'le ~ecegımız kavunlar 

1 r Edime, 8 (A.A.) - Kavun kar 
·bir türlü puz aatıı kooperatifi bahar huı~ 

anlaşamıyorlar lıklarına baıtamq ve ortak sayısı· 
t~dra, 8 (A.A.) _ Yahudi nı 400 den 1200 e çıkarımıtır. 
~1 iıtiıari komitesi, dün icra Kooperatif'ın. Ahnan~ya •tac~ 
~te.ine Filistin hakkınldaki mü ğı kavunlar içııı Nafıa Veklleti 
>t l'tlere devam etmesini tavsi- tarafında~ ~ğ~k hava vaıonlan 
~fe karar verrniıtir. temin edilmııtır •. Kooperatif bu 

111ı.ı.~liıakerelerin betaatle yapıl- sene domates Iıinı de yapmayı ka
~ olınaaına ve salahiyettar rarlaıtınmı ve bu maksatla tıtan
~ ~tın mutlak ıukClnuna rağ- bulda kurulan birlik ile temasa 

M 1rıatumat almakta olan ma ge~miıtir. 
~llıuditerıe Arapalnn ifrat- 1::--ta"'"'."l-ya-n"'"'."l-ar~M'."'"'a~lt-ad"'!""a~k~i -ta-z-yi~k 

~hoktai nazarlarını telif sa- 'k . 
Sı bir nebze terakki edilmiş ten ŞI Ayetçı 
~ u ve B. Macdonald'ın ıa- R~a. 8 (A.A.) _ In&ilia: ida· 
~ C•yretleri sayesinde bir uz resinin kuvetlenclirilmeaini tuam
~ ltınini buluhmas·nın muh- mum eden yeni Malta ana yuaeı

• bıııunduğunu beyan etmek- nın iianını mnzuu baheeden '"Tri-

' buna,, gbeteıi diyor 1d : 
~m Ingilizlerle Yahudi- Memleket bu ana yasayı basma 
>trr ar ve Mısırlılar arasm- ne, istihkar ve hattl Jaa:phkla 

l'cınıi bir toplantı yapıl· karııiamııtır. Ada hOkOmethıln 
lııı.a.~ • .~llıudiler, Yahudi muha- davetine ne klise, ne cemlyetlec 
.... ~ biraz tenkis edilmesini ne de Malta evafı fcabet etme-

~ege mütemayil görün· mittir ve lngiltere mUmeulli nut-
~ 'a\I er. kunu mllnhaııran askerlerin ve 
~ '\llıaceretin hattı bir had memurların &Unde a8ylemlıtir. 
"-._ ~ ipkaaını kabulden iınti- Bu menfi terahilriln mlnaa çok 
'~ ~raplar ise §imdi muha- bilyüktUr. ÇünkU demir eibl müa
"*.., 'lbikdarmı gösterecek sa- tebit idarenin altında yapıim:ıtrr. 
~. İrae cıdilmeıini istemek- Maltlsler, hUriyetleri iade olunma 
~~ Sıttizı dıkça, İtalya dili bin senelik mcv
~ ~' nıesele, yeni devletin kiini tekrar lıgal etmedikçe ta~· 
~ tltsidir. Yahudiler, ye- min edilemezler. 
~ ~l°ahudi ve Arap cema' s dı müsavatı zaman al
'"~ Utı istemekte, Araplar 
ı..·"'t "'- dradın müsavatı husu 
~~ederek Yahudilere nis 

lrkı bah~etmeğe muva-

fakat eylemektedirler. 
Araplar:n bu talepleri, Yahudi· 

!erce, Milli Yahudi yurdunun il
gasına muadil olup tamamen ka
bulü gayri kabildir, 

HXBER-~Po.fan 
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ı gLIJllfir~@Llı@rR;fillJlll 
Kanlı ça.rpışmalardan sonra 
Madrldde Komünistlerlnl~Jlf4] 

isyanı bastırıldı ·ı-.0w~~etidahilindeköy 
yatı mett.eplerine ııa,·eten bu sene 

G 1 M• . ,. b k d k 1 d Terlrıol ile Yalova ve Kartal körleenera ıaJa oşuna an ö miye im ,. iyor. rinde birer k6J yatı mektebi açıla
caktır. 

Ankara, 8 (A.A.) - Cumhuri
yet bükbaeti, Burı• hük<\metinl 
retmen n hublran f apanya hil
k'1meti olarak tamı!ıp ve ~ur
goataki umumi ajanhfmı elçilile 
tahvil ettiğini Iapanyol hllkOmeti
ne bildirmiıtir. 

Bulpriltan da tamdı 
Sofya, 1 (A.A.) - Bulpr hll

kGmeti, bUCUn hubbn .,. ree
men Burp1 htlktbmtini tannn•t-
tır. 

KomBniatln koueye tu
lim oluyorlar 
Maclrlt, 8 (A.A.) - tlnyon 

radyo dUn akşam bilhassa An· 
daluzya ordusunun umumi ka. 
rarsahınnı komünist nba7lan 
arasından mmt ml4afaa konse
yine iltihak edenlerin listesini 
nefretmlotlr. 

Madritte kanlı çnpqmalar 
Parls, 8 (A.A.) - Buraya ge· 

len bir habere göre dUn akşam 
Madrltte miralay Cuadonun 
kuvvetlerl7le komUnlıtler ara
smda şlddeUl bir muharebe ol
muı ve çarpıtma bUUln ıeece de
vam etmiştir. Muharebe Fran-
sız sefareti mahallesinde bilhas
sa kanlı olmuştur. Fakat sa
baha karşı ıUkQnet tamamfyle 
iade edilmiştir. Tramvaylar ve 
otobüsler tElkrar fflemete baş
lam19lardır. 

Miaja hoş yere kan d&k
• ilJ;emiyor 
_Ma.ıiriL ~ (~,4,).. - 11.ad.YQ.4& 

bir tl'lltuk 1 e7en deneral 4f 
aja, cumhuriyetçi mıntakanın 

reta.ne hUkQmetl olan mllll mü· 
dafaa meclfslnln bir tek gayesi 
olduğunu ve bu gayenin harbe 
lıısanl bir tarzda ve ıerefle ni
hayet Terı:nkten ibaret bulun
duğnnu beyan etmlştlr. 

!ıliaja....ı.. netice olarak t(Sy. 
le dtmlıur: 

"Sandan böyle boş yere kan 
dökUlmealııl istemiyoruz." 

Komiblİltlerin üyanı 
bubnldı 
Madrlt, 8 (A.A.) - Büyük u

mumi kararglh, tebllğ ediyor: 
General Mlaja, Cartagene ha

rekAt UsıUnOn şefinden bir tel
graf almıştır. Bıı telgrafta is
yan teeebb~Untın hitama ermiş 
botun hedeflerin elde edilmiş 
olduğu bildirilmekte ve müda
faa meclfll tebrik edilmekte-
cllr. Birçok ai;rasl ve sendikal 
aevat ile teşıkkUller hOkQmetlc 
birlik olduklarını blldlrml9ler
dlr. 

UJtimatomu kabul ettiler 1 Negriaia Pariate kelmuını • ~ yu soniarma dolru Flor-
Salnt - Jean • de - Luz, 8 (A. istemediler yada meam;na ba§lanan otel tamam-

A.) - lfo:lrit r3dy08u komu- Paris· 8 (A.A.) -Katin--.. laıwnqtır, otelin önüne tesadüf eden 
' • --· blrablaı' ydalcbktan eonra açıla-nlıtlerlıı mllll mUdataa komite- teai IU haberi .. ı"'*'; Cllktlr. 

llnln tılUmatumunu kabul ettik- Re8IDl mahafilden ~- •Son günlerde Almanyaya tavuk 
lerlnl bllclfrmektedlr. ne gara. dtln ütam baraya plen ihracatmnmı arttılJ &&ülerek, ala-

Marepl Petain Pazarte- Negrbı ve Del'n.J01& PUWe b1- kadir mabmlar tüa:arlarmım bu 
. 'eli malanmn muva6t o~ it fbeıinde tefVih karar vmniJ)er-

' aıye fi yor ve bul tahriklt tevUcl ede1:ıOece- lerdir. 
Burg~ 8 (A.A.) - 'Mareıaı ği bildlrilmlltir. taı-nyot namiar • Vlpal' tarifeleri komisyonu dün 

Petaln'in pazartesi gUntı Burgo- bunu pet AJl takdir etmtew ft aa tıoplantmm yaparak yalnu mo-
1& geleceği Franldat mahfelle- Pariaten aynlmıelardır t&lfl dmb vasıtaJan tarifesinde yü.ı 
rinde teyit edllmektecllr. Bu • de JİaDİ temillt karan wrmi§lir. 
mahfeller mamalJeyhln evvel! Bir Lpaayol denizaltı • Villyet huf•ııelerinden lstanbu: 
lUmatııa~ellnln bir auretlni ıemiai Bizertecle hatanelerine &6nderilen1ere geldikle 

kdl d ri Jedenlm rapor wri1mesl lilzmnu 
General Jordanaya ta m e e- B' rte 8 (AA ) B. S hh. eıcaı t• laı. d ı 17.e , . . - ır cum. ı ıye v cı e ınce a 4Aa ar ara 
ceğfnl n askeri vaziyet hdld huriyetçi İspanyol deniz altige - bildirilmiştir. 
lapanyol ba.şk.umandanınm Ma• misi, yanında bir Jl'rumz torbL • Son günlerde yalan karlardan 
rlt cephesinde bulunmasmı icap to muhribi olduğu halele, limana dllnkü tmı pGlblaı Enincana gide-
etUrcll~I takdirde Franko ne memitfjı. 

görüşmek Uzere bir tarih tesbl- ~=~ mi.kamlan, denizaltı m: =~t:!n~eok~:to~~= 
tini lstlyecetlnl beyan etmek.te- ~emisinf aiulhtan tecrit etmiı - pan muallimler komisyonu kitaplar 
dlr. terdir. Esasen bu denizaltı gem!. daki bazı parçaların çıkanlmasına 

Bu takdirde Petatn, blrkat 1i a~ır surette varalıdır. dair raporlarını hazırlamışlardır. 
gün San Sabastlano'da bekleye- Amerika Madriti henüz • İstanbul vali mua\inliğine tayin 
cek ve Fransız Kançlaryasının 
büroları muvakkaten orada açı 
Iacaktır. 

F rankonun Londra elçisi 
Londra, 8 (A.A.) - Duc D'al 

banm ispanyanın J.,ondra sefir
liğine tayin edllecefl ölrenll· 
ınlştlr. 

D ., dün kendi namma Jngtl-

edilen nüfus umum mndür muavini 
tamyor Muzaffer Akal bir iki güne kadar 
Vqington, 8 (A.A.) - B. Ruz ~gelecektir. • 

velt, matbuat mümeuiJlerine be. • Belediye talimatnamesine mu
yanatta bulunarak Amerika hU • halif olarak yere tüküren 19 kişi dün 

İ ceıalandmlmı~tır. 
kumetinin spanyol cumhuriye • •Hukuk fakültesi talebesi tıra-
tlni tanımakta berdevam oldu - fmdan 6nümn.zdeki cumart~i ak~
ğunu, Frankocuyu tanımak için mı Maksim W<>nlannda bir gece 
hiç bir tedbir ittilıu edilmemiı terti edilmijlir. 
bulunduğunu aöylemitUr. • fstanbuldaki 34 esnaf cemiyeti· 

tere htıkQmetlnln agremanmı Bundan bqka B. Ruzvelt, til' nin bütçesi 105.757 lira olarak tes
lstemek için hariciye nezareU- ilinıharpten evvel halk araam • bit edihniJ ve tasdik edilmek üzere 

vekAJete gönderilmiıstir. 
ne gitmiştir. da r ferandüm yapılmasm.ı ni • • Kasımpa~ada depo olarak kul-

lr.gilterenln agremanrnı vere tık olacak bir kanunun milletin tanılan hamamın tamir edilerek 
<'dine muhakkak nazirt'fyte ba müdafaası !~ini ihl!l edece ini be hamamı ekline ko·1Ulmasma 

~·-~. · ~-rhn""""-.ıl'IJt:lr:T".~"'l"!"'~~----tfl!•l't'!~Mı!lfl'f<'anlr verflm;, ......... ·-~ 
Londra; 8 (A. A.) - Dük Al- lsnanyol mlUtecilerini ve yapılacak inşaat dün müteahhide 

benin tspanya bUyUk elçiliğine kabul edecek hakftmetler ihale olunmu~tur. 
tayini hakkındaki istlmzaca Jn- p . 8 A.A +- DIŞARDA: 

arı~, . .< .) - ~panyol • lngiliıı kralı, papanm taç giyme 
glllz hUkQmetl tarafından mu· mUltecılennı kabul etmege mu • merasiminde şahsen kendisini tem-
vafakat cernbı verildiği bildi- vafakat edip etmedikleri sorulan sile Dtlk dö Norfolku memur etmiş-
rllmektedlr. bir çok hUkflmetlerdeın bu aab.:b tir. 

bpanyadan d6nenler Fransa hilkQmetine cevaplar geL • Cibutiden bildirildiğine göre, ca-
Oran, 8 (A.A.) - BUyUk bir miştir. Bu cevaplarda ihtirul ka suslukla .suçlu -~ Italyan, '-'uha-

. keme edilmek uz~re Athos vapuru 
kısmı Rus olmak Uzere munta- yıtlar ~eyan edılmektedir. ile Fransaya ıönderilmiştir. 
ıam paaaportlıı birçok yolcular, Vasati ve cenubt Amerika mem •Başkumandan Gamelin, Alman· 
bu sabah)cumhuriyet~l lapan- leketleri esasen pek ytlklU olan iş yanın eski Patis ata~iteri gerıe
yaya alt Uç tayyare ile buraya piyaııalarmı ileri sllrerek f1mdi • ra1 Köhlenthala lejyon dönor nişa· 
gelmişlerdir.. ki halde kabul edebilecekleri mW nmm grand Officier rütbesini mera· 

tecl l!liktarmı tesbit edemiyecek simle vermİ§tir. Merasimde Alman ••• 
Parls, 8 (A.A.) - İspanyol 

cumhuriyet ordusundan Albay 
Llater, yanında B. Delgado ve 
resmi elblself diler bir zabit ol
dulu halde, bu sabah Toulouıe
dan Parlse gelmlt ve bir takıl 
ile meçhul bir mahalle hareket 
etmiştir. 

Komünistlerin ordudaki 
tahrikAh 
Madrit, 8 (A.A.) - Milli mU· 

Ierini bi!dlı'mektecllr. Herhalde i!.bQyQk elçisi de ~ bulunmur 
k.ab~l edilecek olan n>:Wteciler, •Bulgar başvekili Köseivanof ile 
çıftı;ıler arasından seç;ılecek ve Yugıoslav orta elçisi Yuriçiç huıdu-
miktarla.rı az olaoa~tır. dun iki tarafındaki muaızaf mülki· 

Pariı gazetelerinde yetler meselesinin halline matuf bir 
Paris 8 (A.A.) - Gazeteler anla§lll& imza etmitlerdir. 

lspany~ harbinin aona yaklq.. . • Pi!send~ bir yahudi müessese-
w • sıne dinamıtle suikast yapanlara 

tıgmr milphede etmekte ve ek - yardnn etmekten suçlu olarak 14 
serisi bundan memnuniyet göe - kisi tevkif edilmiştir. 
termektedir. • Varşovadan bildirildiğine ıöre 

Odre gazetesi, bedbin göaük . Polonyalı çocuklan Ukranyalı isim
rnekte devam ediyor ve Franko ler altında kaydeden ~.ara ka

dafaa komitesi mahafllinde son idaresinin İtalyan ve Alman bo. şı yapılmakta olan adli takibat de-
••• hldlseler, eu suretle izah olun- w • vam ediyor. Bu suretle mahkfun o-

'Madrlt, ı (A.A.) - Madrltte maktadır: vund~~~ aı~p a~ya u • lan papaslann sayısı yüzü geçmİJ-
dUnktl gUn, HTelkl gUnden çok 
farklı olmuştur. ÇUnkU dUJı ko
münistlerin kıyam harekeUerl 
ezilmiştir. Tanklarla ihata e
dilmiş olan komUnlıtıer, Alba
cete'den gelen cumluırlyetçl tay· 
yareler tarafından bombardı· 

man edllml9lerdlr. BtttOn gün 
dOdUkler, halkı sıtınaklara glr
meğe davet etmiştir. 

Madrlt radyo istasyonu, mü
teaddit defalar, milli mttdafaa 
hareketine iştiraki kabul Mmlş 
olan zevat ve teşekküllerin uzun 
bir llıteılnl neşretmiştir. Rad-
70 lıtuyonu, birçok defalar ko· 
mUnlstıere hitap ederek halk 
ordusunun mUnhaaıran faşist 
aleyhtarı olan Jspanyolların me
nafii için mücadele etmekte ol· 
doğunu hatırlatarak onları va
tandaşlannın btıyttk ekseriyeti
ni takip ve mllll mttdafaa hare· 
ketlne iştirak etmeğe davet ey· 
I•mlştlr. 

Bazı komünist ocaklarının mettigını gostenr, glmdiye ka • tir. 
dar Umit velicl hiç bir eey teza - • Halifaks (Kanada)dan bildiril-

mllll müdafaa 'komitesi aleyhtn· hür etmediğini yazıyor. diline göre iki ailenin otuniuiu bir 
delCI icraatı, komünist rtıesa· Justice ga7.etesi, nasyonalist • evde yanım ~ ve ~ çocuk 
nın memleketin menfaatlerini 1 • ilnh Al ftal yannu,tır 

erın m aaıran man ve • E·---'ki .. ..n .. Bem Kantonu hu-değll, kendi partilerini düşün- vva ..... 
dUğUnU gösterir. lkl sene mUd- van yardımı ile muzaffer olma • dudunda 22 kitidm mü.kki1 bir 
detle bunlar bilhassa orduda dıklarmı ve cumhuriyet~ller ta. iaşe kolu kar çılı altında kalmqtır. 

rafmda eosyaliat ve amele iftl • 18 kili kurtarılımf, 3 ttlmm ile bir 
raklarmm deh,,etll tahribat ya • çavuş ölmüştür. baltalayıcı mesaide bulunmuş • 

lar ve bazı haris şefler kızıl dlk
tatOrlUğU terviç etmlşlerclir. 
Vakıa bazı sosyalistler mtlt -

tehlt bir proleter partisi teşklll 
lehinde bulunmuşlarsa da par
tinin idarecileri kaUren ıoıya
llst bir hattı hareket takibinde 
ısrar etmişlerdir. 

Komünist harekeUnln zafer 
noktası Negrinln ıııuhtellf ee -
hirlere komünist şefler tayin et
mek suretiyle başladığı hUk~

met darbesi teşkil edecektir. 
tşte bu tedbirdir ki, Casado ile 
Bestelronun General Mlaja IJe 
birlikte aksi fatlkametteld bU-
kamet darbesini dofurmu,tur. 

1'&1'8k ııuvonaliıtlerln bu r.afer- • Papanın taç giyme merasimi· 
lerine yardım ettiifnl yasıyor. ne itşirak edecek olan ~ 

. Dublinden Boston garına gelmitfır. 
Populaıre, Peuple ve Humanl. M\ltecıessisleri dalıtmak için mühim 

te, İspanyol hlUdkmeti azalanm tedbirler aınumıtır. Devalera ölle
....,Udafaa edivorlar. den 90Dl'a Douvresda vapura bine

ltalyada memur maaşla
rına zam yaplldı 

Roma, 8 (A.A.) - Korporu. 
yontar merkez komiteld Duçenln 
başkanlığmda toplanarak endUs.. 
tri, ticaret ve ziraat ltçi ve me
murlarmm ücret ve maaşlarım 
yt1r.de 5 ill 10 nlsbetlnde artmna.. 
ğa karar vermiftlr. tı ve malt -
liyet sigorta rantlan da artJn1 • 
mlfbr. 

cektir. 

lskenderunda Merkez 
bankası açıllıor 

Antakya, 8 (A.A.) - lakende
runda bir merkez bankası açılma
• tekarrUr etmiftir. Bankanın An 
takyada bir muhabiri bulunacak
tır. Maliye Vekili Cemal Baki Mu 
teı: bankurnrn azamr parartesi 
gününe kadar açılacağını ıöyle

ıNftlr. 



C©loııDo lbütr 
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liifil ©1 lk n oıı e ~ n ı 
Dişlerile, havad~ki Radyo dalgalarını 
ahyor ve neşriyatı işite biliyormuş 1 

~ ı D !I d rt Dinlediklerimiz 
Amerikan radyocuları bir il U Y O U H Dinleyeceklerimiz 

Radyoda· kadınlar 
Radyolarda seslerini dinlediğimiz kadmlan tanıtmak için açtığnnız 

.eriye hugiln Lehistan istasyonJarmda çalr~an spiker ve artistlerle de. 
vam ediyoruz. Bundan evvel Fransız vo ltalyan rndyolarmdaki kn
dmlardan bahse~Uk. 

1 - Val'§ova radyosunun tatlı sesli kadın spikerlerinden biri 
matmazel Joanna Poraskedir. Birkaç senede Paris sinema stüdyoların
da ~ olan Joanna iyi bir artisttir. Fakat sonra radyoyu sine •• 
maya tercih etmiş ve 1934 de Varşova radyosuna spiker olarak gir_ 
mistir. Beıı senedenberi orada çalı~aktadır. 

2 - Lclıistanm Lvov (orta dalga 377.4 metre) istasyonunda se
kiz senedir spikerlik eden matmazel Cclina Nahlik de vaktiyle memle
ketin ~k meşhur bir ~antözU idi. 

3 - Madam Lena Meyerhold, Krakovi istasyonunda hem spiker_ 
lik yapmakta, hem de orada verilen temsillere iştirak etmektedir. Bun. 
dan başka, radyo stUdyosundald temsillerin de rcjisörlUğünU kendisi 
yapar. Bir musikişinas karısı olan Madam Meyerhold 1927 de istasyon 
yeni açıldığı zamandanberi orada çalıl5Illaktadır. 

4 ....,_ Madam Olga Martuslevi~. konaerlerl bUyUk bir a1Akay1a bek
lenen meşhur bir Leh pi~·anistidir. Krakovi konsımıntuvarmdan mc-
zun olan madam Martuslycviç bugün orada piyano .muallimidir. J{en. 
dlsi bilhassa Beethovenin ve Chopin'in parçalarını çok iyi çalmakla ta. 
nmmıştır. 

, 5 - Lchistanm mer;ıhur bir tiyatro artisti olan matmazel Maria 
Çmurkovska Uç Uç scncdcnbcri radyoda çalışmaya ba§lamıştır. Tiyat
roda bilhassa ''kaygusuz bayan" (Madam San Jen) rolünde muvaffak 
olmakla meşhurdur. 

6 - Burada Lehlilerin milli kıyametile görUncn matmazel Janlna 
Kuçynska Lehistanın en meşhur opera soranolarmdan biridir. A vru
panın birçok memleketlerini dolaşarak temsillere iştirak etmiş ve A. 
merikaya da gitmiştir. Matmazel Janina Varr;ıova operasında verilen 
opera temsillerinin hemen hepsine iştirak eder. 

7 - Var§ova radyosunda sık sık konserlerine tesadüf edilen ma. 
dam Janina. Visoçka Oçlevska meşhur bir piyanisttir. Kocası profesör 
Tad Oçlevskl de kemanfsttir ve ikisi ekseriya beraber konser verirler. 

8 - Kıymetli bir piyanist olan kontes İda Loss ayni zamanda Le
histan radyo idaresinde bir vazife sahibidir ve istasyonda yeni musi
ki ftletlerinin tecrlibesini yaparak bunların ilk konserlerini dinletmek. 
teclir. Bu arada geçenlerde yay yerine telsiz dalgalan ile çalrşan kU. 
çUk bir piyano ile konaer vermiştir. Bu yeni icad piyano:->·a "mualki 
dalgalan'' ;ismi verllmektr.W"· 

O - Lehistan tiyatro yıldızı sayılan Maria Gabrfelll Gabrieloviç 
komedilerde olduğu gibi dramlarda da muvaffak olan bir artisttir ve 
Varr;ıovn radyosundaki operetlere ekseriya iştirak etmektedir. 

canlı radyo makinesi ara.makta
dırlar. Bulacaklarına emindirler. 
Çünkü onu daha evvel görmüş. 
!er, tecrübesini yapmışlar, son. 
ra kaybetmişlerdir. Şimdi, tek
rar ele geçirmek için çalışmak
tadırlar. 

Bu "canlı radyo makinesi,, 
Jan Morskovsltl isminde bir a_ 
damdır. Geçen senenin mayısm. 
da Amerikaya gidiyor ve her
kesi hayrette bırakan hususi
yetlerini gösteriyor. Jan Mors. 
kovski şöyle iddia etmektedir: ı 

- Benim vlicudum bir radyo ( 
makinesidir. Havadaki radj'o 
dalgalarını hiçbir llet kullan. 
madan alryorum ve ner;ıriyatI i
şitebiliyorum. Zannedersem ba
na radyo makinesi vazifesini 
gören uzvum dişlerimdir. Bilhas. 
sa yataktayken radyo neşriya. 

tından uyuyamıyorum. ÇilnkU 
karyolanın demirleri anten va
zifesi görüyor ... ,, 

Jan Morskovskinin üzerinde 
tecrübe yapılıyor. Hakikaten ba
zı ne~riyatı duyduğuna kanaat 
getiriyorlar. Fakat fenni bir şe. 
kilde ispat olunamadığı için bu l 
garib canlı radyo makinesine 
kaU' olarak rhlisat vererlilyor. 
lar. 

Bugünse "Amerikan karşılrklı 
l radyo neşriyatı" müessesesi Jan 
l Morskovski Uzerinde tekrar tec-

R ad y o tarihinde görülmemiş 'Bu akşam meşhur bir Rus bes- 1 f.~t~;~~~~}~ 
1 

Radyonuzun bqmd~ i [, hbs~ a ~!p~~ rad:osn, m~hur troı,~n tek arının ~~~~!~ r!~!nbc~ i.~~~!.~~y~ ğgİO~ ! :~:~·~~~:::~:;~~~~~ 1 
l zannedilivor. Şimdi Amerikadan J 

yoncla. verilen temsili dinliyorsunuz. bestekürı Puççininin doğuşunun bestekarı Mus- termiş, kendisinl-Je bilhassa çalı;ı- ! bir heyet Çekoslovakyayn gel _ ! 
Seslerin! dinlediğiniz bu artistle- sekseninci yıldönlimUnU kutlular _ sorgskinin do:- ya büyük bir heves uyanmıştı. ~ 

mlş ve bu canlı radyo makine.sL ı rin radyo istasyonunun stüdyosun- mak için bir kon.ser tertib ediyor. ğumunun yü. l 
da hep beraber bulunduklirma. şüp_ Bu arada, meşhur tenor Helke Roz. ıtüncü yıldönü- Mussorgski babasının istediği l .~~~maya b~ş-l~~r. ~ I 
he var mı? vaenge, iki §antözle bcdber şarkı •Ü münase- gibi askeri mektebe giriyor ve za-

Buna, tabii, hiç şUphe etmiyor. söyllyccek. "tiyle bugün bit çrkıyor. Fakat musikiye' olan Yugoslav radyosunda 
ıunuz. Fakat etmeniz lazun. Çün- O anda Helg~ Rozvaenge Viya _ bir çok radyo hevesi de ayni zamanda inkişaf T k . t 
kU bugUnkll fen asrında her şey nada bulunmaktadır. Bir gece evvel istasyonları kut- etmiştir. Nihayet bir gün istifası- Ü r Çe neşrıya 
kabildir. Yani, bu artistlerden biri •de Vivana operasında rolil vardır. lama nı veriyor ve kendini tamamiyle Kom§u Yugo3lav radyosu bu ay. 

J program_ 
diğerinden yüzlerce kilometre u - , Ertesi sabah tayyareyle Lcipzige ları hazırlamış- musiki hayatına hasrediycr. ki programında turkçe olarak dört 
zakta olabilir. Fakat siz sesleıinJ hareketi kararJnc:ıtırtlm•"tır. tır. konferans hazırlamıştır. Evvela 

~ .,.. Rusyanın o zamanki en büyük 
hep bir yerden geUvormucı gibi din- Fakat, aksilik bu ya, o glin ha..,·a ıı. ,ıussor .. -"kt' Yugoslav dili ile verilen bu konfe. 

J ~ ı• ··- musiki üstadı olan Balakirevin 
llyebilirslnlz. bozu'"'Or ve tayyare hareket ede _ ranslar sonra türkçe olarak spiker 

J Bu arada Tür- Mussorgski üzerin.de çok tesiri gö kl d 
Bir mUddet evvel Almanyada mJyor. Lcipzigdeki konser ise ilan tarafından tekrar olunma a ır. kiye saati ile akşam saat 7.17- rülmüştür. Fakat Mussorgski da. 

böyle ol;nuetur: cdilmlr;ıtir ve l<>hir edllmcsinl j3te- de Bükreş radyosunda Mus- ha sonra onu geçerek Rusyanın en 
~' miyorlar. Itclgenin yerine de baş. sorgskinin ·eserlerin.den mürek- büyük bestekarı olmu~tu. Eserlc-

Bu akşam Türkiye saatilc 7.30 
da profesör Dr. Dragomir Mariçin 
"Yugosluyada liseler ve milli ter
biye'' üzerindeki konferansı tlirkçe 
olarak verilecektir. 

kasını koymanın imkfim yoktur. l:ep bir orkestra konseri verile - rine, Rusyanın milli karakterlerin; 
O zaman şu çareyi buluyorlar: cektir • en iyi ifade eden parçalar ldiye ba. 
Helge Rozvat'ngc Viynnadn, iki Prağ istasyonu da (orta dalga kılmıya başlanmıştır. 

~anlöz de Leipzigde Böyliyecek • 470.2 metre} akşam saat 10.10 ıda 
Ier. Fakat, sesleri birleştirilecek Rus bestekarının "Boris Goduna,, 
ve hepsi bir arada söylUyorlarmış 
gibi neşrolunacak. 

Bu parlak fikir tatbikatta da iyi 
neUcc veriyor. Viyana radyosunu 
telefonla Lclpzlg radyosuna br~h -
yorlar. Leipzigin nt'şriyatını c''l bir 
kulal:h radyo ile alarak tt'n-ıra ve
riyorlar. Helge diğer stUdyocl:ı ar
kada.şiarının ne söylediğini bu su _ 
retle dinliyor ve onhrdan ayrılma. 
maya çnlışarnk §arkısını söylüyor. 

Onun Viyana sUidyosuncla mikro 
fon başında söyledikleri telefonla 

ismindeki operasından bazı sah
neler çalacaktır. 

Gene bu gece saat 10.30 da Pa 
ris konservatuvarır da yapılacak 

merasimin konser kısmı Eyfel ku
lesi (orta d~Iga 206 metre) istas· 
ıonu ile neşredilcce~<tir. Program· 
la .Mussorgskinin bir çok eserler: 
ve ''Boris Gotlun-:.v,. operasından 
sabrı.eler vardır. 

l'II ussorgoki 9 ruırt 1839 scne
ıi.1de Rusyada, asilza.tle bir ailenin 
~ocuğu olarak dünyaya gelmişti. 

Mussorgski, hayatın·n son se
n:lerinde çok hastalıklı bir hale 
düşmüştü. Bunun musikisine de 

19 mart pazar ak§amı yine saat 
7,30 da profesör bayan Drnga İliçin 
"Ecnebiler nazarında Yugoslavya -
nın vasıfları'' mevzulu konferans 
tekrar olunacaktır. 
Ayın 22 inci çarr;ıamba günU ak. 

ess1rü, ümitsizliği terennüm e. ıamı ayni saatte verilecek türkçe 

:!er. konferansta "Yugoslav milli deha -

tesiri dokunmuştur. Son eserleri 
Ç:)k hisli parçalardır ve daima te· 

Bir köpeğe 
mersiye ! 

sında günah teliı.kkisi" anlatılacak, 

"Yngoslavyada milli kültürün iler
lemesi., mevzuundaki konferans da 
2:S Mart cumartesi ak§amı saat 7,30 
da türkçe olarak verilecektir. 

Geçen gün Amerik-uı radyoların- Bclgrad radyosunda (kısa dalga 
lan birindeki konserde bir köpeğe 48 metre) akııam 9 u çeyrek geçe:', 
mersiye çahnmıgtır. tilrkçe olarak, gazete havadisleri 

Bu mersiye bundan bir mliddet verilm<'kte. cumartesi akşamlan de 

• _.4..,.._. 

Amerikan radyo ~ant~zlertnaeli 
Patrlcla her pazartcsl ,.c pe111cnıJJe 

gttesl Xevyork radyosunda konııtt"' 
ler \'ermektedir. Bunlan gece yari" 
sm<lan sonra saat 2.15 de SchencOo 
tcdy (kısa dalga 48 metre) lst&a,. 

yonundan dinUyeblllrslnb. 

:.,;.::ı;; 

tngrM T.arsen m<'şlıor bir A~ 
kadın .saksofoncudur. \'e radY~ 
claki ko~ erlere J~tlrak ctmekt-• ...& 
nu konserlerden birini cunı-::;; 
gUnü gece saat 9,10 da Kol 
(orta dalga 455.9 metre) 1st.,ıt'" 
nundan dinllycbllcecğiz. 

Japonyanm imparatorluk allesln. I.eipzlg slüdyoeuna naklolunuyor. 
den olan .kont Konoye me5hur bir Buradan SC'S dairPsine geçiriliyor 
orkestra şefidir. Almanya, İtalya 've iki ş:ıntözün orn~a söyl<'dikleri 
'e Japonya arruıın<la imzalanan son şar!ctlarn ilave ed"rCk ne'ijrediyor -
dostluk misakı Uzcrine, bu memle. lar. 

Babası onü zabit yapmak isti. 
yordu. Fakat Mussorgski küçük 

evvel radyodaki orkestra ısefine ~ buçukta B:ılkan havadisleri icmal ~ 
postayla gönderiliyor. Karrol Eli edilmektedir. ~~ 

ketlerla kültür bailılığmı temin 1 Bu, radyo tarihinde bir kere ol
nıakladne, ,ATn1paya gehnlıt ,·e Al- mu~ bir Mdisedir. Fakat, dalma 
man rac!yolarmda orkestra idare y:ı.pılabileccğinl göstt'ren 1)1 bir ne
ctmeyft baJlamıljhr. Almanyadan Uce vermtııtır. Bununla bcrabe,r, 
sonra ttalyaya da gidecektir. tnzum olmadıkça bu usulden isti • 

fade edilemiyecekUr. Zira, sesin te. isminde bir adam tarafından gön. Muharrir Svetislav Şumare,·lç de Meşlıur Franın• artisti 961~ 
lefonla naklJ pahalıya mal olmak - deriliyor. Bu' bestekar: martın 16 smda akşam saat 19,30 J.'lorel l'atlyolarda şarki ~ ~ 
tadır. Uzakta bulunan meşhur bir "Siz.e bir köpek için besteledi: da, !ransrzca olarak, •:Yugoslav tl- t;-dır. ~imdi ~ıeh:ilcad; ;,..~ ~ 
artistin ııesf, eUph~iz 'tııJ aıu-41Jf ğinı bir parçayı göndcri~o~.m, dl- ı vatrolan., hakkında hır konferans tıst rumarlcsı akşaJD ~· 
naklolunabilecekta (Deııanıı 14 uncude) verecektir, }"Osunda blr konser ve 



Benim görüşüme göre: 

4.nkara ve lstan-
bul futbolu 

bu defa yapılan Anh-sm • İstanbul maçlıı.n bize bir bölgenin dev 
~lartyle lleı'Jediğtnl, diğer bölgenin ise kıı.deme kademe gerilediğini 
~l"ılılstlr. 

l.(ı ı\flkara daha çok yeni vlan spor hayatında lstanbulla boy ölçllşe
ta~k bir se\iyeyc yükselirken, dilnkü Sla\"ya galiblerl, dilnkü milli 
~ on biri her gün formundan b!tıız daha dilşmUştür. Biz Anka. 
fıııl terakki hamlelerini memnuniyet \'e takdirle ka~ılarlcen tstıı.nbul 

""lllUndckl bu snh-utun scbeblerlnl araştıracab'lZ. 
l - SAJIASIZLIK: 

keıı 41lkara, yirmi bin kisiyi lcine kolaylıkla alan bir sahaya ka\'u.5ur. 
~ lsta.nbul §ehrhı bir diğer ucundaki stadın projelerini yaptırmak, 
t1i.ıı !satını aramalda m~gul olmu:J \"C netice hUsranla bltml:;tlr. Bu
l tııenınunıyetlc ö''Telllyoruz ki \"alimiz bu ihtiyacı yııkmdan görerek 
~ Stadını yaptıracak \'C klüplerlmlzc de yaptıracaldnn stadlar lçln 

tdırn edooektlr. 
2 - BEZGİNLİK: 

\ır lstanbul on biri lçlnclc senelerdenberf futbol oynamanın , ·erdlj:;-l 
hQl ltarıtsızlıl•, bir bezginlik me\•euttur, bu gençler bilmelldlrlcr ki fut
ıı_ btr ıe,k l ldlr, bu ze\'kten nasibini n.lanlar yerlerini her zaman da· 

teııtıere tcrkedeblllrler. 
8 - TEMAS NOKSANJ..IGI: 

~tanbuı muhtclltlnln temslll müsabakaları hatırada kalmıyacal• 
~ ILZdır. Bunun nctlceesl olarak blrlblrlyle anlaşmamış Mr on bl. 

'1acaı;. neticeler dnlma bundan farklı o1a.nuu:. 
'l'e 

1 
tııı senelerdenberl spor 'dareclllğfnde yoğrulmuş bölge asbaşlınnı 

llıı.ı 11tboJ ajanından İstanbul muhtelitinln §imdlkl s6nük n silik ,·ıulyc. 
«~ : 1Llnıacak cezri tedbirlerle bir dllzcne konmasını beklerken blzlm 

11 htısusta dU5UndUklerlmlzl samimiyetle hulisa edeceğiz: 
ltta 1 - A ve B olmak üzere iki İstanbul muhtclltl teskl1 edilmelidir. 
ılıL tı.bll} birincisi \'e UçUncUsU A muhtelltlnl tstıınbul füinclsl n dör. 
"Qlcu • stı B muhtclltlnl teşkll ederler. 
lltıe 2 - llıısılnh tamamen klüblere alt olmak \izore her ay bu muhtc

te lllUsnb:ıka tertlb ctmelfıllr. 
'lln mu ııbaknlar bizden kuwctll takımlarla olmalıdrr ki istif ad<· 

· tıla.rı olsun \'C hasılat getirsin. 

tıı ~ - nu muhtelltlor Udşcr defa blribirlerfyle karşılnştırılmnlı ve 
netice a1ıın muhtelitc tsta.nbnlu tem il hakkı nrilmclidlr. 

~IUblorlmlze \'nrldnt getireccf,1 gibi Ud on birin blriblrlcrlylc ıın. 
lırıı. sını temin edecek bu tedbirler öyle zannedlyoruz ki İstanbul fut. 
~· dol~yıslyle memleket futboıtıne bUy\lk faydalar temin (•debi
~ r. Bizim tstcdlğimlz lstanbulurnuzu temsil edcblleeek bir muh· 
lı:..:" hazırlanmnsı \'e İstanbul fotbolUnün bu sukutuna bir ~are bu. 
~ıdır. 

O niversiteliler 
arasında kayak 
müsabakaları 

Sestrier 'İtalya,, (A.A.) - ltal
ya, Almanya, Macaristan ve İsviç
re üniversitelileri arasında yapıl -
makta olan kayak müsabakalarına 
devam edilmektedir. 

18 'kilometreJik uzun mesafe ko 
şusu İtalyanların üstünlüğü ile 
neticelenmiştir. Neticeler şunlar
dır: 

1 - Senorer (İtalya) 1 u. 12 
da. 40 sani. 2 - Pbtocher (Italya). 
1 sa. 14 da. 38.4 sani. 3 - Pro. 
mento (İtalya) 1 sa. 14 lda. 57 
sani. 4 - Macheret (İsviçre) 1 sa 
14 da. 58 sani. 

Sestrier (A.A.) - üniversiteli 
ter arasında yapılmakta olan ka 
yak müsabakalarının ikinci güni' 
nü de İtalyanlar büyük muvaffa 
kryetle kazanmışlardır. Neticeler 

1 - Guarnigri 4 da. 31,5 sa. 
2 - Babini 4 da. 50,4 sa. 3 - Ro 
si 4 da. 60 sa. 4 - Soloner 4 ~a 
64 sa. 5 - Arlando (beşi de ital 
yan) 7 - Bravn. 

leu~dlaı hoke'1 
lsviçre - Çekoslovakya 

maçı 
İsviçre buzda hokey Avrup~ 

şampiyonası için üç defa karşılaş. 
mış ve rakibi Çekoslovakyayı 2 • O 
O • O • 9 10 mağlup etmiştir. 

- _ . ._... ................ ._.......,...._ı 

SIP)© IFO c§l IFD 
rauer de ilk atlayışta 60 metre at

lamış fakat yuvarlanmıştır. lkinci 

defa hatasız atlamış ise de ancak 
55 metreye varabilmiştir. 

Oslo, (A.A.) - Holkolm ka. 

yak müsabakalarındaki atlamalara 

170 kisi iştirak etmiştir. En iyi 

ve uzun atlayan bir İsveçli ile bir 
Norveçlidir. 

İsveçli Sve~ Eriksen iki defasın 

da da 62 metre atlamıştır. Norveç
li Nyhra bir d,tfasında 62, diğerin-

de 58 metre atlamağa muvaffak 
olmuştur. 

Almanyanm tanınmış kayak at
layıcılarından Hekels birincide 
yuvarlanmış, ikincide 65.5 metre 
atlamıştır . 

18 Kilometrelik yarış 
Oslo, (A.A.) - Helmenkol ka· 

yak yarışlarında 18 kilometrelik 
müsabakanın neticeleri ıunlardı~: 

1 - Tryrc Brodahl (Norveç) 
1 sa. 10 da. 29 sani. 2 - Orlfka 
(FinlaDdiya) 1 sa. 11 da. 11 s.ani. 

3 - Kurikkala (Finlandiya) 1 sa. 
11 da. ~4 sani. 

Buzda yelken Avrupa 
şampiyonası tehir edildi 
Şarki Prosyada havaların mü.. 

said olmaması yüzünden Eıton.. 

yada yapılmasına karar verilen 
buzda yelken 1939 Avrupa ~ampi.. 

yonası tehir edilmiştir. Bu na ıe
beb, Estonyada Bavaların bu yarıJ 
lara elverişli olmamasıdır. 

, 
I Askeri liseler gilrtf ıampiyonluğun11 kazanan Kııltli takımı ve lıocalars ,-

~S k e rrl enseler arasnnc§laı ~Urntızdekl milli küme ~larmda İstanbul klUblcrine tam bir 
01&rnk gördUi:rümUz Ankaralı futbokülcrl ,.e bu varlığı gösteren 

lsta - - - -. - . _... ...-....... ;au1ıuun.:un:::ıı111 ,_.-au~u .... b .. 

Zlbtıı ldarcclJcrinl de çalıştırmnğn da'·et ediyoruz. 

'----... Adil YURDAKUL 

~rn liki maçları Cenubi Amsrika tenis 

· ~:~0;~~:~:E~~:~::!~Kuleli g-üreş şamp-iy-Onu oldu 
bu mühim mücadele için sahaya 

- --- çıktığı zaman 16·000 seyirci Bal Deniz okulu iki_'!_Cİlig" i ve Ma_ltene ü_~un_ cül_ü_g_" Ü aldı 
sahaya çıktığı zaman 16.000 ııe- ~· ::.C.: 'I ~ 

~· I şampiyonları 

11ış i · Arnavutköy ,.~;:::: .::ı~,;~::~:··;:::.~:; 
K - Bozkurt 
karşılaşacak 

~ ltı 
~'ıııı Canı federe kIUpler n-
'~ııl'lla 'I'nkslm stndyomundn 
~lal'ıal{ta. olan şampiyonlu!{ 
~Uııu tıa bu hnftn da devnm c
.3~ n llk mUsa1'-ıkası saat 

ftı ıla 
il.l''hb 'l'. Y. Y. K. - Bozkurt 

1
"· a) takımları arasında· 
lıtı 

llcı 
ı:Cf:ıı 

60 
\'c txıUhlm maçını ise 

"-rııa tıenın şampiyonu şışn 
\'Utlt6y yapacaktır. 

f; • fij! 

neşretmişlerdir. Bu listelere göre, 

Brezilya tenisçilerinden, erkekler 
arasında cenubi Amerika şampi-

yonu Aleci Prokopio, kadınlar a
rasında Dorothy Tvidal, Arjantin-

de, erkekler arasında H. Kattaruz. 

za ve kadınlar arasında Dense dö 
Zappa birincidirler. 

yirci Baldeki buzçevirmişti. 45 
dakikalık oyun devresinin 30 da
kikası tamamile İsviçrelilerin ha. 
kimiyeti altında geçmiştir. 

Atlama müsabakaları 
Oslo (A.A.) - Kıral ailesin· 

de hazır bulunduğu 70.000 kiJilı 
bir seyirci kütlesi önünde Holma 
kol kayak spor yerinde atlama m. 
sabakaln yapılmııtrr. Bu müsaba 

katar münaseebtiyle atlama pistin
de yapılan tadilat neticesinde, at: 
!ayıcılar haddinden fazla havala!l
mıı olduklarından azami 55 metre 
ye atlayabilmiglerdir. Bundan ma 
ada mahzurlu -ooln pistte atlayan. 
ların ldörtt biri yuvarlanmıştır. 

Nitekim dünya şampiyonu Be-

~ 
ıt~rta . 

.' ~cı~'l'~~~~rada gene birçok. spar hareketleri yapıldı. Bu hareI<etlere ait olan yukanki resimler (ara· 
la~ dıl'ekth Ankara muhtelı ti maçından evvel yapılan kır koşu su başladıktan sonra ve beden terbi-

arı ev-.~~ general Cemil Tahir birinciye madalye takıyor. .(Altta) : ikinci bisiklet müsabakası 
ve ~ok heyecanlı gecen yarıştan bir enstantane. 

.(Resimler Ankara foto muhabirimiz Cehil tarafından çekilmiştir J. 

Müsabakalara iştirak eden güre.ş.fi ler komutanlarile beraber , • • 

Askeri liseler gUreş musaba- la Deniz Harp okulu ikinci, 8 mny Albo.y Adil Alpay mllll bir 
kalannın sonu dün bitti. 6 sik- puvanla Maltepe UçUncU, 4 pu- sporumuz olan gUreşl tam bir 
!etten beşinde birinci olan Ku- vanla Bursa dördUncU oldular. muvaffakıyetle başaran gencle
Jell 16 puvanla blrlncl, 8 puvan- Mtısabakalardan sonra Kur- rl takdir, ve bu genclerl yetişti· 

Bu hafta boks maçları yapılıyor 

Kôni Ekremle 
döğüşecek 

Ayrıca altı karşılaşma daha var 
Boks bizde büyük bir ihmale uğ· 
amış ve adeta ölmüş bir spordur. 
.1emnuniyetle haber aldığımıza gö· 
e bazı mütesebisler, başta eski ho· 

roz siklet şampiyonu Beşiktaşlı Hak 
'u Yılmaz olduğu halde, bu gilzel, 
;poru, canlandırmak üzere, bu paza: 
bUyük bir müsabaka tertip etmekte· 
dirler. Taksimde ~bide karşısında 

izzet gazinosunda, saat 14 de başlı· 
racak olan bu müsabakalarda, gü· 
nün en entere;:;an karşılaşmasını, 

memleketin en çok sevilen ve tanı· 
nan boksörlerinden K~ni ile genç 
boksör Ekremin karşılaşması, ola
caktır. Son zamanlarda yetişenler 

genç boksörlerin en iyilerinden olan 

Ekrem bir defi yapmış ve Kani 
kendisinden yas itibarile çok genç, 
siklet itibarile de ~'Ir olan bu raki· 
bin dcfisini hiç tereddüt etmeden 
büyük bir cesaretle kabul etmiştir. 

lki boksör 8 ravuntluk bir karşı
laşma yapa~ktır. Kaninin bu zorlu 
imtihandan da her zamanki gibi 
yüzünün akiyle çıkacağı tahmin e
dilmektedir. 

Günün diğer maçlarına gelince, 
Lef ter ile Niyazi 6 rR\'llluk bir kar
şılaşma yapacaktır. lsmaille Fethi. 
Kaya ile Hüseyiner, Akif ile Ekmel. 
Recep ile Hüsameddin 'ft Nejat 
Uman ile Nejat da 4 der ravntlwr 
maçlarda döğüşeccltlerdir. 

ren askeri liseler spor öğretmen 
!erini tebrik etti. Hakem heye
tinin göstermiş olduğu fednkQ.r
hğa bUtUn askert liseler namı
na teşckkUr ederek sözlerini bi
tirdi. 

(Devamı U üncüdt) 



• 

«Küçük yumurcak» isminde bi 
komedi filmi çevrildi 

ltejüör Jan LlmUr yeni bit film çevirdi. Bu film eski bit filmlD Jamhd 
yor: ''Küçük yum1ll'Cak". 1ı8mindeıı de aDiqJlacair üzen bu filıD etıenceJl 
komedidlt. 

B1ı film alııema '1ealilae 19n! bir .nffttamfı1or; banclan 10nra birçok 
ae bat ro11 oyDJJaeÜ olanı ,..,,_ bir _,4)1QI aruur.ordu. JG&L.Wlll!~~rr 
q~ytyev Kabala'• Verdi. 

Jeneviyev Kalikl linema mesleki için hamlaDllPI bll' renou detncUr. 
eerqtuvarda mllzik tahlil •tmlt, piyanoda lklncl mtlklfatı kaaanmıştır. 
bu Jmm bir plyanlat olarak parlak muvaffıllayetlere mazhar olacağım 
ederken onun sinemacılığa bqlıyacağmı ölren.lııce çok fafll'DlJŞ kalmıgl 

Bu meslek değlştlrme llnema muharrlrlerbıin aWtasou ce1betmil, k n 
birçok mUllkaUar yapıbmftır. Genç ve yeni yılduı bunlardaıt blrlaine 1\1 
ı&ylemlttlr: 

JırNfllyıo l(alib "-Tiyatroda veya sinemada oynamai ı ftltlnmemlttlm bile. Fakat 

------------------------------.------,·-·-··-··-··---···-··-··-· -·-·-·----][--·- · -· - ·- • • • 1 1 4 ınlatmaaı çok uzun stırecek 
Kr~iik s•ınema tlatl ltorin Lüterin kıs karüp merilracSa filme almmalrtacbr. Bu • Klodet Kolber timdi ~eviJmelı: bur Çiıan orkeıtraıı ıefi Aliirev birtakım teea4llllec-)'ilztlnden 

.. ~ Florin ele Llflr ainemaya bqJa.. filine Ud milJ'Oll dolar IUfd:lile- te olduğu "Zaza'' filmitıi bitirir Rode yine aynı ilimle BUdapette· Darll lle tanıgtftxi. Bu arka 

H be 1 
• llllftlr• Dk olarak "f.l\il btlfUJdUk cektii. bitirmez ''Gece yan11" isimli bir de çevrilen bir filmde Orkestra. bir piyes yamılfb. Beraber 

8 r eri te" ilimli bir filmde rot almqtır. • ~da iki aylık bir tur· filme bqlıyacaktır. Arkadqlen ıiyld beraber rol almııtır. Yen Jun, dedi. Bir~ okuduk. Ar 
* Vakti11e bq rdtl 1.on Çul nqe ~ Lup,: Veleı Bolivuta Don Amete ile Ccn Barimur ve tamamlanan bu filmin diıer A-r ımı biraz da sız okuyunuz, 

• ~ ~ (uıl acli.. ftrilerelı: lelllis olaıaW m. abli- dllamil1t ve '"llebilnlı Kıs" i.. Meri Astordur. tistleri Kontita Monteneıro, mar. müsveddeleri baaa verdi. B 
la ParmaJdılllıs Hapblwae) 'fil- 11111 otan V~ Htııopm meth• litDll amliiM 1ılr filını bqlamıı· •''Mavi Tuna" 1limli büyük bir gonet Moreno •e Jiı:e Nogerodir. l:udum. Arkadaşım: "Nekadat 
mlnde. cWQUmU. P'l'IDIU Ar ffJ(.otr dam d6 Pari'" romanı A· tır. muvaffakiyct kazanmıt olan mq· (Dtvams 14 Ü 

Harri 
<< Afrikalı adam >> 

Mepur Franus aktörü Harri Bor Romanya, 
Bulrariıtan, Yu.aaniatanda temailler nrdikden 
sonra Framıaya d8WD8I ve yeniden fılm çevirme. 
)'e ~. BU ,ıhema muharriri bu dönüt 
münuebetsle Aldrlf 1'Ptıiı müWmtı tu suretle 
anlatıyor: 

OCakfıl; ~~ ~ yanıyor; len.it a
levler, a~ dlBo pbı ~· Hani BOr o. 
taim Jııariımna ıeçmit bir taraftan llllUJICI', blr 
tarafdan benimle tatlı.tatlı konquyor: 

- Evet.. H~ tatil devresindeyim.. ite 
bqlamadan en.el .claba bir bç ıUn dinlenmeye 
ha'kkmı yar •• 

- Fakat bu çok tatlı bir istirahat.. Etrafı 

renit bir bahçe ile çevrilmit olan bu sakin Villi 
de insan iıtediii ıibi istirahat edebilir. 

Madam Harri Borada taze bnttı: 
- HenU. çiçelderimlı:l cBrmcWnlz. 
- Orta Avrupada yaptıiuuz turne hüild 

bir muvaffakiyet .oldu. Bütün ıa.zeteler liıtlen 
bahıetti. Yazdıkları makaleleri herkes gibi bende 
allka ile okudum: 

Harri Bor tebeıüm etti: 
- Gittiiim her yerde çok eyi kartılarıdım. 

Franıızçayı eyi anlıyan ve Franaızları çok beğe· 
nen milmtu kütfeleri önUnde oynadım. •oawıya 
Yunanistan n Bulıariıtana ait tek tatlı batıra.. 
!arla dlSndam. Bilhuu Romanya Kralının ulle 
,.pyıp hrpamda derin takdir hisleri duydum. 

-Yalanda yeni bir film çevirmeje bqbyaca 

·Bor 
filminde rol aldı 
fmıı: ıöyleniyor. Uzun zamandanberi fi 
ıörmeyen halk bu yeni filmi haıretle be 

- Son çevirdiğim ''vatanperver" f 
ıonra yeniden tiyatroya tdönmek iltediıra. 
aioema insanı çok iga1 eden bir meslek. 
11,ıUnil açacak. biru dcılapcaJı: valat 
Halbuki ben uyahatı çılpncallDI ıe 
b memleketler ıısrmek, yeni insanlarla 
çok s"klı bir teY·· Martın yedisinde, 
adam filmtnde Sudatta Nijer nehri ken_,. 

lwwı Bomako pluioe teveccUhen rcla 
ruz. 

- Bu filmde auı1 bir rol oyna 
- Bir Doktor rolü. 
- Sinemada JıemeJı hemen btıtlbı 

bıaanlannı temsil etmit oluyonunus. 
- Dolnı; her çept rolü QfUdlpt! 

lrilı:t mnleldnal rol halinde hiç 
diye kadar hiç artiıt rolU yapmacbın· 
dam filmi çolı: botuma gidiyor. Bu f~ 
lar aruınOa yapmaia raı:i olacak 
kine baih bir Doktorun maceraaıdır· f 

- A.ffibdan ne •a)at datıecekliDI' 
- Nisan içerisinde.. Döner d 

keme reisi'' iamirJle batka bir lilın 
baf)ayacatım. Ondan eonra Afrikah 
minin ıtUtyoda çnlrrilecek 1allmJanld 
fiı:: Sonra ima bir iıtirahat.. Ondm -
aa Kralı" leminde bir film çevirm~~ 
1r:i ben bu' fiJmcle Kral rolilnll opq_- '~. 
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Stüclyocla 'bir tele' lı.yon neı;rlyah yapılırk<'n ... 

Televizyon neşriyatı 
b.a şlıyo r 

Amerikalılar 250 liraya satılmak üzere 
ucuz televizyon makinesini yaptılar 

en 

ao nisanda açılacak olan Ne\-yok I Bu cihelten Amerika en ucuz tele. mamasına bir sebeb de, bir iatas • 
::gisiylc beraber Amerikada mun- viziyon makinesini yapmış oluyor. yonun ancak pek dar bir sahaya 

1 anı televiziyon neşriyatı da baş. Amerikan radyo birliği gittikçe neşriyat yapabilmesidir. Mesela, ls
'Yacnktır. R. C. A. (Amerikan daha ucuz televizyon makinesi çı- tanbulda bir televizyon istasyonu 
l'adyo birliği) idaresi uzun müddet- karmaya çalrııacaktır. Esasen bu- olsa neşriyat ancak Çatalca, Şile, 
:enberi yaptığı tecrübeleri tamam. gilnkU makineleri bile çok fazla 

1~1§ ve 30 nisandan itibaren faa- kô.r almadan, hatta hemen hemen 

11
:Ycte geçecek olan televiziyon te- maliyet fiatına sattığını ilan etmek. 

Yalova, Adalar, Marmara sahilleri 

g1bi bir muhit içinde bulunan yer_ 

J.satını hazırlamıştır. tedir. Zira, televizyon makinesi ne- lerden alınabilecektir. 
lieınen bütün yeni icadlarm ak. kadar ucuz olursa televizyon sey. 

iline 1 Şimdiki halde televizyon neşri-o arak, teıe,,izyon da.ha orta• rediciler o nispette fazlalaşacak, 
!~_çıktığı gündenberi büyük bir te. §irkete verdikleri ruhsatiye parası yatında kullanüan elektron dalgal 
d'."11ta lilzum göstermf§ olan §ey-- ile de televiziyon neşriyatı masra- larnıın daha fazla mesafelere git. 
ır On i in b k d f ' tt 'k ı 1 k mesine inıkln bulunamamıştır. Ge-Iitt'· un ç , u zamana a ar, ını o nıspc e ar.şı amı,t o aca~---•~=-= 

lir l§afı ve ameli lalblkab gecnan.Jj. tardır. çenlerde Lonar&cJil lft~tele. 

8 
• 'I'ecrUbelerinc milyonlarca lira Bunun için, Amerikan radyo bir. vizyon neşriyatı yapılmJ§ ve i)i ne

art.u·ı has "\ll en televizyonun tatbikat sa- liğinin televizyon işlerinde Rokfel- tice alınml§sa da bu, ancak bir tec. 

~ ın~ .da büyük masraflara ihtL lerin misalini takip ettiği söylenL rübe mahiyetindedir. Nakledilen 

leat:_ gorUimektedir. Mesela, bir tc- yor. resim veya insan çehreleri de an-
4~ ızyon istasyonundaki tesisat 350 Malümdur ki, petrol kralı ismini 

'JO b' 1• cak istasyondaki aletler vasıta.aile 
bı.ı ın ıraya mal olmaktadır ki, alan milyarder Rokfeller, servetini 
tes:1kaın bir radyo istasyonunun Çinde gaz JA.mbası yakmak usulilnü 
U ınc laznn olan paranm on mis- tanıtarak kazanmıştır. O zamana 

;adara.ır. kadar petrolun ne olduğunu bilmi-
1,ı~ C. A. bir taraftan televiziyon yen Çine gaz gönderm.Je ve açtığı 
ta Yonu tesisatını hazırlarken, bir mağazalarda gaz alanlara bedava 
'4'.!~aftan da telc\izyon alıcı makL olarak bir de lamba veruıl§tir. Bu 
lttn °ıinı hazırlamıştır. Buntta, ma- suretle, bedava lamba .sahibi olan 
cı.ıı:lcrın mUmkün olduğu kadar u. her Çinli Rokfellerln mağazaların -
tal .. Batılabilecek bir tipte olmasına dan petrol almaya mecbur olmu§. 

almabilml§tir. Bununla beraber, bu 
tecrübe, ilerde daha uzun mesafe. 

lere televizyon neeriyatı yapılabi -
leceği imkanmı göstermiş oluyor. 

Televizyon ne§riyatmdaki en bü. 
) ilk güçlllk, elektron dalgalarmm 

düz bir hat takip etmeleridir ki, u-

zak bir mesafeye neeriyat yapama.. 

mak da bundan ileri gelmektedir. 
l'lJ tşılnuştır. Bugün piyasaya çıka- tur. 

an nı .. ,_ Çünkil, dünyanın srrtı yuvarlak ol-
lıara ~inclerin en ucuzu bizim Onun gıöf, R. C.A. da şimdi tele-
:ı.a0o ın~zla 250 liraya satılmaktadır. vizyon ne§riyatına abone olsunlar duğu için, dalgalar bu mUnhatii hat. 
~ır ,~raya kadar da makine var - cpye halka, bedava değilse bile, pek tın aşağısında kalan yerlere erişc
•-ı' ~gilterc ve Fransada yapılan az karla televizyon makineleri ver. miyor. Onun için, televizyon istas. 
"\' C\iz• 
ğı 

4 
1Yon makineleri ise en aşa. meye çalışmaktadır. 
~ 500 liraya satılmaktadır, Televizyonun fazla mUeteri bula-

yonlarmda ne§riyatı havaya veren 

anten ne kadar yüksek olursa o ka
dar uzağa gidebilir. 

.. 

İngiltercntn yeni tayya1'fl gemisi "Ark Rota'r' teşrlnlsanlde lnp.n bltJp denize lnc1lrllc1Diten sonra, 
gcten hafta talimlerde bulunmak üzere Akdenize ı;:ıkmı5hr. 

"Ark Royal'' yetmı, tayyare alabilecek ı;enl51Ddedlr ,.e tayyare) ere serbest bir uçaı yeri temin et
mek l~ln geminin bacası ve direkle rl blr tarafa alınmı~tır. Gembıln ta7 fa n zabitim W0 klıl teı1dl et. 

mcktcdlr. _.,. - · 

l\lısır kralmm on dokuz yasma 
basması dolayısile Kahlrede yapı.. 

lan eğlenceler arasında hayvanat 
"' bahçesinde de bir ziyafet ,·ertlml~. 

tir'. Besimde, lngiltcrenln Mısır el
çhl J.ampson karısı ile Kahire nll--

lA"hlstanila Zakopanecle 'mınetter aralı kayak mUsa~ ,.,.ı. 
maktadır. Bu münasebetle Zakoııane Anupanm en bliyilk eğlence ıe
hlrlcrlndcn biri haline gelml:ttlr. Resimde §ehrin 35 bin ki5i alan bU. 
~iik stadyomu, milsabakalara tıtkak eden mllletlcrln bayrakl&n llc •ÜS. 
lenmiş bir baldo görülüyor. 

Arablstanm cenubu §arklsindekJ 
Amman \'e :Huskat lıükumetl ile 
İngiltere hükiımetl arıuımda yeni 
bir anlaşma imza edllmlştlr. Resim. 
de Amman ,.e Muskat sultanı Scy. 
yid Said lbnl Taymnr, muahcdenln 
imza l'dihllğl sarayının kapısında 

görillüyor. 

sl Gazli paşa masa hasında görülü-
yor. 

Hollanda nllahtı prenses .Jollapa 
ile km küçük pren .. cs Beatrlb kışı 
geı;:irmek için bulunduldan hli~.re.. r 
de, Griodculdde b:r ymaek esna. 
smda. (Resmi J u1lananm kocası 

prens Be~ard ~cJ,ml~tir.) 

lnglltz sanaJf serıtstaae Jıan 1ılcamlamu1an lcoronma 4'1Medne 
de btiyti~ bir yer aynlmıt, mute ve 11fmak ntlıınnıelerl tf'fhir e& 
ml~tlr. Besimde. 1ng1Hz kJ'alı ser~deld bir ııjmaiı gezerken görülü. ..__ __ .. 
yor. 



Dolnnıı hiç bir kata h 
18rmedim, Köfkt• kendi'liJ' MSlll 

, bqb erkek olmadıiı için 
ıaüulak olmap, onları her 
pm odalanna bpamatı ünırillt 
...Ut edinmiıti. - ... 

• • • 
- -
B tR sabah, maumın ı;a 

otunnıq, yaa y 
dum ,kızlardan biri ıeldi, 

efleniyorWD, Madame la C 
~ buyıma da Louia' 
u P,.t>Dipl,ı bir ıane,. • 

...-----....• Hemen kalktım. yuwı 
aapmı bailmff iç im, Louia' 
etrafmı ılmqllrdı; bütım ki 
Loulı •I yanafmı, hlcımıt 
libi, iJd ,erinden klllDft. 
,.ptm, Louil, bu ne bal,, 

, Durup lılururkeıı cebinden 
l1DI sıJranmt ve yOatmG 
puplamıf. dalp dalp bn 
yordu; çocuk da o kam a 
4oldurup ellerini uiaftmu 

"Kanam balım ben ne ~ 
ram, Jlldıme la Comtnae. 
tlleniyordum, Madame la C 
telle. onlai da korb70r. 
lhdame la Comteue haber 

line hiç te iyi etmemlt '" 
ICSylerken bir taraftan 'kanı ta 
aeJderiııe •llriiyor, anki 
tilcadunu bna bldımalr 
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Opüşmeyi menetmeğe YAZA'\!: L.Busc:1 35Yıhnıvahşilerarasındageçirmiş bir Alman seyyahı 
uğraşan bükômet ! Bi!dan~ire sihi~baz~n ~i~kin yüzü kmştı. iri 

Latviya (Letonya) da hükumet öpüşmeyi 
lllcnctmek için çalı§maktadır. öpüşme ve 

n el öpmenin veremin sirayctinde büyük bir 
r~ıu olduğu görüldüğü için bu yasağa karar ve-

re tesadüf e.dildiğini göstermektedir. Bu da ka. 
dınlann eli fazla öpüldüğü için veremin onlara 
daha fazla geçtiği şeklinde tefsir ~ilm~ktedir. 

~1~'.§tir. ''Kendinizi öptürmeyin ... Kimsenin e-
nı <>pmeyin,, şeklindeki levhalar sokaklara asıl. 

lll.t! Ve halk arasında Öpme adetinin ka).dm}ma

Lativyadan sonra bir çok memleketlerde 
daha öpüşmenin ve el öpmenin yasak edileceği 
zannolunyor. Esasen istasyonlar.da biribirlerin
den ayrılanların öpüşmeleri, trenleri geç bırak-

Blj . 
~ın geni§ bir propagandaya girişilmiştir. 

la B'.r çok doktorlar da bu kanaattedir. Mese
r İngıltcro:ie yapılan bir istastistik kadınlar a
~ erkeklerden daha çok veremli kimsele-

tığı için bazı memleketlerde menedilmiştir. Bre
zilyada rıhtımla11tla, yolcularım uğurlayanların 

da öpüşmeleri yasaktır. İtalyada, herkesin ö
nünde öpüşen kadın ve erkekler hapis cezası ile 
cezalandırılmaktadırlar. 

Lo n d r a zabıtası Fransız hudu-
~~rarengiz cinayetin . 

faılıni bir türlü bu lamıyor dundakı Alman 

!:OCuk 

~ t:ındra polis hafiyeleri esraren-
011 bir cinayetin falll ile beraber, 
~beıı Yaıımdaki bir çocuğu ara -

ladrrlar. 
\'11 ---~=--== 

6ldu ~arn Abbot ismindeki bu çocuk 

istihkamları 

inşaatta yarım milyon 
milyon i şçi çallşm1ş ; 
bir buçuk milyon ton 

çimento harcanmış 

Almanların Fransız 

.da yaptıkları Siegfried 
lan inşaatı bitmek üzeredir. 

Neşredilen bir hesaba göre, is

tihkamların inşasına 1.500.000 ton 

çimento gitmiştir. inşaata geçen 

senenin mayısında başlanıldığına 

göre bir senci:ien az bir zaman 

zarfında bitirilmiş demektir. 

da yapılmıya başlanmış ve ancak 

1936 da tamamiyle bitirilebilmiş. 1~ tillen adamm yazıhanesinde ça. 
H1t ktayken. Albert Con'un öldU -
""!d .. ~ ' ti. Karşı karıya olan bu istihkam

kaybol.muş-ltır. Utu gece ortadan 
!ar.dan Majino hattı Almanların-

"-Ib "etıl eıt Con yazıhanesinin merd1-
ııı .. eı-ı baı:ıında ölU olarak bulun • 
"Vttır -y 
~ • apılan muayenede, adn • 
ltJ gece Yazıhanesinden çıkma sa-
Oıl~~de öldürUlmüş olduğu nnla -
~trr. 

$,.ıın Uzerine, iki aydanberi Al

~ Con•un yanında çalıııan çocu. 
l'\fe ~Orlar. Fakat onun da o gece 
lar. geıın~ olduğunu öğreniyor. 

kinden daha geniş ve kuvvetli ol

maşla beraber, Siegfried hattı ona 

nisbetle daha çabuk bitirilmiş o

luyor. 

Bu istihkamların inşasında 500 

bin işçi çalıştmlmıştır. istihkam. 

!arda 300 bin asker bulunacak, 

harp esnasında bu miktar daha 
f azlalaştırılacaktır. 

50 lik Fransız 
aktörü 

Dördüncü defa olarak 
19 yaşmda bir kızla 

evleniyor 

Meşhur Fransız aktörü Saşa GiL 
ri dördüncü defa olarak evleniyor 

dış ları sırtlan dışları gıbı s~yrılıp parıldadılar 
-~2-

Bu sırada gene rüzlerini yere sürt 
mektc olan Duk·Duklar hiddetli 
hiddetli homurtularla ulurorlardı! 

Onlar da cin değil miydi? Duk
Duklar da cin değil mi? Hem insan, 
hem cin? Şüphesiz, hep bir ağızdan 
homurdanarak cinleri tehdit edebi
lirlerdi!. 

Alevlerin kızıllığında, dışarı uğra 
mış şa~ı gözleri şimdi uzaktan birer 
iri çakıl tası gibi görünen sihirbaz. 
birdenbire parmaklan kıvrılmış ku
ru ellerini uzatarak bütün Duk-Duk 
lan susturdu. Acı bir ferrat bastı. 

Şiddetli bir merakla tekrar Pohu· 
aya: 

- Ne diyor? .. Ne diyor? 

" 

Diye sormaktan kendimi alama · Kollalarm Bakatot dt'Oiklerl kotrnlan 
dım. 

Pohua: yerde donmuş gibiydiler. Meydanı 
- Cinleri soruyorlar! dedi sanki bir ölüm sükutu kaplamıştı. 
- Ne soruyor? Galiba herkes merak ve dehşet 
- Dur, bakalım,, Mau: daha söy- içinde cinlerin vereceği cevabı bek· 

lemedi.. liyordu. 

rece ürkmü~tü. Öyle üzerinde dur
duğu kalın dalın çatalı üzerine çö· 
melip kımıldamadan kaldı. lçinden 
bir ~yler mırıldanıyor, herhalde 
cin dualan ediyordu! .. 

Tekrar bütün dikkatimizle dinle· Birdenbire sihirbazın çfrkin yüzü hald" 
Sihirbazın ağzından fena " 

meye başladık. Sihirbaz haykırarak km,.tı. lri di~lcri bir sırtlan dişleri 
yerinde tepinerek sormaya başladı.1 gibi sıyrılıp parıldadılar. köpükler gelmiye başlamı~ı. 

Pohua herifin söylediklerini can Sihirbaz gülüyordu. Birdenbire Duk·Duklar arasından 
kulağile dinliyerek: • Pohua: bir hareket oldu. O vakit ben Po· 
~lçlerinden bir Duk·Duka bu ya- - Memnun oluyor! dedi. Demek huayı bırakıp ne olduğunu görebil· 
kınlarda bir feHiket gelecekse cinleri hiçbir Duk·Duka ölüm yok!.. mek için tekrar merakla ~ydana 
haber vermeye davet ediyor! İçimiz· Bu sözü naklederken Pohua bir- bakmağa mecbur oldum. 
den birine bir felaket olacak mı? denbire tepeden tırnağa kadar titre· 
diye soruyor!.. di. Kendisini hemen tutmasaydım, 

Filhakika sihirbaz bu suali o ka·. ağaçtan yuvarlanıyordu. 
dar heyecanla, kuru yüzünün bütün Merakla: 
:lamarları şişmiş bir halde soruyor- - Harrola? diye sordum. Ne ol· 
clu ki bütün Duk~Duklar oldukları du, Pobua? 

ve yıne bir artlstf nlıyo't. iPohua boguk bir sesle ancak: 
- Oh Mau! diyebildi. Sasa Gitrinin ilk kansı Şarlot 

Liz, ikinci kansı meşhur şantöz 1- - Ne oldu, söylene, Pohua! .. 
von Prentan, son karısı da yine bir Pohua dehşetle kekeliyerelc 
nktrls olan Jaklin DelUbak idi. Ak. - Sihirbaz lanet okuyor! dedi. 
tör, Jaklinden geçen hafta ayrılmış Öyleyse diyor, bizim mukaddes yer· 
ve derhal matmazel Jcnevyev de !erimize giren, sırlarımızı öğrenmek 
Sen Janla nişanlanmıştır. Kendisi 

1 
istiyen dü~manlanmıza ölüm olsun! 

53 yaşındadır, yeni nfııanlısı ise 19 diyor! 
yaşında bulunmaktadır. :Matmazel - Ey? Ne yapalun? Bundan mı 
Jenevycv, Saşa Gilrl ile beraber ge korkuyorsun? 
c;cnlerdc bir film çcvlrmisll. - Evet, 1\Iau!.. 

E\'lenme, boşanma §nmpiyonu o- - Fakat Pohua! Şimdi ne yapa· 
lan Fransız artisti fJU fikirdedir: ca~ımı göreceksin! Uiraz kendini 
"Her bUylik aşkın 'muhakkak bir tut! cesur ol! korkma! 
inhitatı, sönmesi ve ö!UşU va.rdır. j Fakat ne dedim~ beyhudeydi. 
Böyle olmazsa aşk sayılmaz.,, Pohua sihirbazın lanetinden son de· 

Duk·Duklar biraz açıldılar. 
Birkaç maskeli adam uzun bir sı· 

rığa ayaklarından baş aşağı bağ· 

lanmış olan bir adam ortaya geti 
riyorlardı. 

.Bu, hcrhando ogafl:un ba;ı o:ağı 

asılı olan düşman kabilelerden :w· 
lanmış mahkfunlardan biriydi. 

Ayakta kaskatı bir halde durmak· 
ta olan sihirbazın tam ayağının di· 
binde kazılmış bir çukur vardı. 

Adamlar, başaşağı çıplak bir ada· 
mm ayaklarından asılı oldu~ru bu 
kazığı getirip bu çukura diktiler. 

Coctık 
?'\ lllı Yazıhnneden çıktıktan son 
C'Qh kaybolmuıı, yoksa katil ço

Qa, llU "Jd" .. ., F k 

1 KızıB Gölg e HABER ' IN RESlrflLI ZABITA ROMANI · 

Sonra gayet uzun boylu iki mas
keli adam ortaya geldi. Bunların 

her ikisinin de ellerinde denizden 
çıkarıldığı gayet mücella parlayışın 
dan anlaşılan yarım metre büyüklü 
ğünde birer büyük yuYarlak ta~ var· 
dı. Bu iki uzun boylu maskeliler bi· 
ri ortaya dikilen sırığın sağına, bi· 
ri soluna geçti ve ellerinde tuttuk· 
lan taşların arasına smk üzerinde 
başaşağı asılı durmakta olan ada· 
mın kafasını sıkı§tırdılar. Birisi e
linde geniş rn yassı taşı ayni za· 
manda göbeğinin üstüne dayamış-: 

tı. 

~ o urmuş. a at, ada-
c~~di «:0t-uğ ni orada bıraktığı hnlde, 

ll1iş 0tın cesedini bir yere gizle • 

l'or. lnıasnııı pek ihtimal vcrilmL 

l>• 
rafı~~cr taraftan çocuğun katil ta-

an k ı ?tlllht a~ırı mış olması c!a 
tillcrı:rn~~di.r. Küçük Vilyamın ka 
'atar 1rlık olduğunu ve onlar 
tlu;U:dan kandırılmış olmasını da 
f enler 
ilıla ih . vardır. Fakat, buna 

hınaı verilmemektedir. 
Çocu-

llıcai i .gun cinayeti haber verme· 
}'ere ç'.~ katil tarafından uzak bir 
lı:ı1cı,i: gotürüldüğü ve orada hıra. 
"ctı· 1 

Polisin du" .. d .. - ·· k ı ihr şun ugu en uv 
~ 11naldir. 

lıeh·ıınurı için l ·ı· l" • b'" .. itler • ngı ız po ısı utun 
clcr?l\i e Çocuğun resmini gön
t?Q § "e b 
. n §ckr . Un.dan başka, Vilya-

tır. a ını, Şemailini tarif etmiş· 
lı \lna ·· 

' il~ık lt gorc, ~ocuk zayıf yapı-
clUr. /-\. lt Uınraı saçlı, mavi gözlü. 
biac \' r asında kahverengi bir e! 
t\1 ardır B 

r. • aşınad şapkası yok· 

r ~cuk huı 1l hak, Unduğu takdirt!e ka-
tı i.trn 'a 11\ llıc " en kuvvetli ip uçları-
l'ot Ydaan rıka w • • 'd d'J" • "' cagı umı e ı ı· 
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Öbürü elindc:!d ayni ~kildeki ta~ı 
bir levha tutar gibi tutuyordu. 

Bunların bu ameliye ile ne yapa· 
caklanna büyük bir merakla bak· 
maktaydım. 

Herhalde (tepesi çıkarılacak) a· 
damlar bunlardı. Bu hazırlık (tepe· 
çıkarmak) hazırlığı olsa gerekti. 

Onun için bütün kuvvetimle dal· 
!ara tutunarak olanca dikkatimle 
ne yapacaklarına bakıyordum. 

O anda birdenbire dümbelekler 
ve kulakları yırtıcı acaip düdüklcı 
çığlıklar koparmaya başladılar. A· 
kabinde ortaya <ıgyet iri bir adam 
girdi. 

Bu adamın elinde balyoza benze· 
yen son derece ağır olduğu herifin 
güçlükle taşıyı.ın:lan anl~ı1an ga· 
rip sekilde büyük ve kıvrık bir ta~ 
vardı. Dümbeleklerin ve acaip dil· 
düklerin o yırtıcı \'e müthiş çığlıkla· 
rı arasında bu iri adam bir defa ge· 
riledi ve elindeki balyoz gibi taşı 

havaya kaldırarak bas aşağı asılı 
duran adamın kafası sıkı~ınllDJI. 
olan ta~ların üzeriı;e bütün hıvve
tile indirdi. 

(Devamı var) 



Hsıı?>ar''Dlril taırftli"Uô ~omanı: 80 Yazan: Dlkamnm 

'' Arkadaşları 
.zelerile Kara 

arkasına 

Allah Allah,, ava
A bdürrahmanın 
toplandılar 

Hcrlf'lerdcn biri Knra Abdilrrah
manı: lnışından ayağına kadar dik. 
katle .aUzcrek: 

- Korkan evinde kalırJ ağa, de
di. Biz kflfiyiz. Hamdolsun yiyece
ğimiz vnr. Hakim konağı tt1dım 

tıklım doludur. B:u:umuz vnr, han -
çerimiz vnr, p:ı.lamız vnr, mızrağı -
mız var, okumuz yayımız var. Ku. 
mandnnıınız yok, yok, am:ı, böyle 
z:ımanlarda elbette biri b3Ş3. geçer. 

AbdUrrahman buradan da aynl
ch. Artık çUphc olunamazdı ki bu 
isyan ö,>le kofay kolny bastırılır 

eey dc~ldi Bir tedbir almak ge -
rektl. 
Abdilrrahm:ınm aklına bir şey 

geldi ve bunu yapmağa muvaffak 
olursa mesecle de kıı.lmanus ola • 
caktt. 

Arkadaıılariyle bulu§acaklan mev 
kii evvelden tayin ettikleri' için bi
rlblrinl görmekte mUvküliı.la uğra.. 
mndılnr. 

Karo. Abdilrrahman arkadaşları -
nn §U talimatı verdi: 

lamışlnrdr. Yollarda böyle birkaç' rnsrnda kUçUk bir hud'a ile bir 1 olmaz. Tensik edip bir haline yolu
kUme görenler onlara iltihak elti _ mcmlekcU hemen ayaltlandınverl • na koymamız, cenahlarımızı tayin 
!er. Bu kUmelcr tıpkı blr çığ gibi yor. etmem.iz, güvarlm.izl tanzim etme -
dakikalar geçtikçe bUyUdU. AbdUr- Abdilrrahmanm evvelco verdiği miz 111.zımdtr. 
nıhman da bir kenarda etrafına talimat mucibince arkadaşlan muh Sizler muvakkat bir ha.rb meclL 
giltikço dolanl:ırn, hUnkft.r Muradın telif yerlere dağılarak haykırdılar: ei halimle bu işi ba§arırsınız. Her • 
aleyhinde 8öylcmcdiğin1 bırakmı - - Başımızda seni isteriz. k<'..s yarın §ehrin meydanında lıarb 

yor, Beyşehirlilcrl kancıklıkla it _ Böyle zamanlarda halk, kendin _ için \•erilecek talimata. göre ha:ıır
ham ediyor, aksi takdirde sokak den gcçmiŞ bir haldedir. Mubakc- !anmak üzere §imdi evlerine dağı
babayeğltllğinl bırakıp sa\•aşa yU- mesi t:nmnmiylo başkıısma bağlıdır. lıp ayalleriyle, evlatlarlyle vedalaş. 
rümelerini tavıılyc ediyordu. Bir Heyecanına göre bu kadar çetin bir sınlar. 
yüksek taı il.zerine çıkarak h:ıykır- kUtle)i bir kuzu gibi sevk ve idare Sokak ortasından alınıp bir mec. 

dı: mUmkündUr. Bil tün topluluk bağrış !isi harb bAlığma yUkseltfl~n bu 
- Benimle savaşa gelecekler ar. tılar. babaycğftıar kazandıklan gururla 

kama takılsın. Ey Beyşehirliler, Al- _ Baıımttda seni i.atcriz! halk arasına dağılıp Kara Abdür • 
lah bizlmledlr. Hiıklme varıp harb halk rahmanın emrini blldlrdilor. Abdür-Ve Abdürrahman böylece 
izni istlyclim. hm d al I{ 1 k 

tarafından harb kumandanı seçil- ra anın a ı y nrz ara o ara 
Ve derhal hazırlandığı veçhflc di- d" biliniyordu. 

ğer kUmelerdeki Abdürrahmanm ı. 
Dudakları arasından istihza ile - Karanın emri böyle! dedller. 

arkadaşlnn: 
_ Allah Allnh ! gillcn Kara. Abdilrrahman bu ka - Halk coşkun teza.hUrlerle sevinç 

A\•nzelcrlyle Abdürrahmanm ar. 
kasma toplandılar. Halk da ttıplan
dı. Bir cemmlgafir halinde haklın 
sarayına yürüdUler. 

Bütün pencereler açılnuş, halk 
kadınlı erkekli, irili ufaklı b:ışlnrı

nı çıkararak bu mah5cri hali te • 
dehhlişle seyretmişti. 

l!}tC Bcy§ehft kazan kaldmnL~tı. 

dar c;abuk muvaffak olacağını dil • içinde evlerine dağıldılar. Kara Ab_ 
şUnmcnıL,tı . .Artık mesele kalına - dürrahmıın başında kendi arkada§. 
mı.,cı.tı. Şimdi ı,ın plRnmı hünkara lan bulunduğu halde hakimin sara
açınak lazımdı. Ama ondan önce yına glrdl. İhtiyar hAklm, henliz 
Beyşehirin idaresini fillen askeri yUzUnde lerlltazo bir gençlik mu -
bir" idareye tevdi etmek gerekti. bafaza eden Karaya hayranlıkla 
Kara Abdürrahman tah.min ve tak- bakmaktan dura.M3l1U3tr. 

clirle seçtiği birkaç Bcy§ehirli baba. Onu alnından &jıtn ~ blr kena_ 
yeğiti y;ınına çağınırıık onl:u-la kı. 

ra oturttu. Diğer arkad~larma da 
saca görUştü: 1.zıız ve ikram olunmasmı emretti: 

Yazan: Asaf Beug• 

ffk mehu~an mcclls"lnln içtimaı 

"Pasa hl\ırctlcri, 1 şid Naşid paça (1885 acJ gcuıııt' 
"Refil<ni muhteremclert l!!rİıetlü mcktupuçu olarak da Namrk ı<t 

hanııuefcndi.ııln refikam cariyeleri malin ycti.§tirmclerinden HUse>°' 
marlfctllc mUbctıiğ fradci ralılma- Hilmi erendi (paşa) yı beraberi' 
nelerini tebellüğ ettim. Ilcndclcrlnl de getirmiştir. 
hayli ~eneicrdenberl tanımakta o. Hamdi paşanın zamantnca or 
lan ,.e makamı sa.darotte bnnea ma Iarıyhı avukatlık yapan Esad el 
hamı umuru kanamı~ olına."ı liızm1- diyl Nqid paşa pek ziyade t 
gelen zatı fahlmancltrintn bendele. etmi3 ve affına deliletle onu N 
rinln kadm ~tiyle ekmek 'rya ra kazuı kaymakamlığına g&ııd 
kadın ~efaafiylc hayat dilenir ma- mlşlir.F.ead efendi burada 
kuleden olmadığımı anlıyamamı3 ol ay kadar kalmıı, birçok peJer 
malannı ı,ıayanı hayret bulclunı. tırm11, seyyiatın &nüne geçm)t, 6 

yanı ·hayret buldunı. şar ııuüstimalinden dolayı AU 
Pa.~a hazretleri; bt'ndenlıln böy. tasamfı lle liva mecliainl tabU 

le hesaplarrm vo bu gibi tehtlidat- hakcmeye aldırtmq, lflr vartd' 
tan pcmun olsaydı bugün J:aımla nı üç m~ll arttırmıştır. 
kalebcnd olacağıma tstanbuldn. mü.. Nn.sıra, malüm olduğu Uure 
blınce bir mevki işgal edchlJeceğlml ganıhcr ls:ının mevlidi olmak td 
ol un ihata. boynrursını~ zannede- bariyle hristiyanlarca mukad 
rlm. Menfa oldW.tan sonra. bende- sayılan bir yerdir ve hriatiy 
Jerl için Şamla l'1zıınm farkı yolc • pek çoktur. Esad efendinin k• 
tur. Dört c\11 bir lcöyde arruhaldlik kamhğı zamanında bir hrl.atiyaJI 
ederek lsttrahatl 'icdani~'e Uc )1 - zı ihtida ederek bir l.!l~ del° 
yeceğinı bir lokma ekmeği ı:olukto. lısmn varmak istemiş, bu kıy 
cuk ıcfaııtlylc , cya. nıımus satarak !er kopmasına sebeb olmuştur. 

- Şu genlş yolun muhtelif yer
leriIPJo kUmeler kurup hOnkar ıı. 

leyhlnde, isyan lehinde lxı.ğmı.rak 

konu.5acaksımz. Bir kenarda da ben 
bir kUmcyle sizin yaptıi;'Illızı yapa
cağını. 

Rlm.bilir gene no canlara kiyıln -
caktr. 

- Şimdi yapılacak lolerimiz var. 
Böyle bir cemmlgafir halinde barb (Dftıunı \'ar) ı;clect'k büyük nimetlere, ılc,·letıc- Krzın istidası meclisi idarede 

Bir aralık yfik&ek bir yere çıka
rak eU silAh tutanları hünk~ aley
hine harbe davet edeceğim ve siz 
hepiniz koııarak ve bağrıgarak i,§U

rak edeceksin.iz. Böylece haklın 
sarnyma gideceğiz ve harb istiye _ 
ceğiz, Bütün bunları ben idare ede
ceğim. Başlarında serdar obnıyan 

bu halk beni serdar intihab edecek. 
lerdir. Böyle :ı:amanlnrda halkın de 
nizc dil§Up yılaruı. s:ınlmıı.sr gibi ilk 
cesaret gösterene !bağlandığı tcc -
rübemlc eabittir. 

Bu halk, önlerinde Kara Abdür -
rahman oldut'll halde hfı.klın sarayı_ 
na geldiler. AbdDrrahman haykırdı: 

- Hakimle ayak divanı :ieterlzl 

Ve e i ba~tılar: 
Çapraz eğlence: 

Yukardan aşağı: 
1 - Sovyet Rasyarun Karadeniz 

sahili, 2 - lki~}in ortası - teessüf 
etme, 3 - Son • mahal (mevki), 4 
- Bir kanunla kapanan tekke mi· 
sillfı bir yer - lezzet, 5 - Arina sa· 
tan - bir sual edatı, 6 - Su - ilan 
asan, 7 - Uymaktan emir - meml~ 
ket - bugünlerde adı mevzuubahs 
bir papa, 8 - Fiyatın muhaffefı -

re tercih ede:ılcrtlen olduğumu, Is- nf edllmiş, Aküra kadar jand ..JI 
tccliğlnlz yere gltmcğe amade bu. , himayesinde sevkine karar ~ 
lunduğumu teessüflerle arz \"e bu - mlştir. Ancak, krzr öldilrmek JJ" 

na. lnU:&ar c.lerlm, lermıuı. .• ,, yon mUtcassıb ahalinin taa 

Bunların idaresini elimize aldık.. 
tan sonra gizlice hünkAra ha.ber 
ııalanz. 

Biz aksi istikamete giderek, hUn
kAr ordusunun muhasarası içine dil 
§eriz. Hepsini tavuk gibi boğazlarız. 
İçimizden on ~l burada kalır. Ge
lecek hünkar ordularma §ehrin ka. 
pılarını açar. Bu mesele do böyle 
biter. :Meydana çıkarsak ltellelerl
miz tider nma, no yapalım, hUn -
kAnm:zn f Pda olsun. Nasıl, benim.. 
le beraber misiniz? 

'.Arkadnşlnn bu desise~i çok mu
\ıü'ık bulmuşlar ve !hemen işe baş-

- Ayak divnnr isteriz! 
Birkaç dakika sonra Beyşehir ba

kim!, sakallarını titriyen elleriyle 
sıvazlıyarak halkın k&rl!ısma çıktı 

ve sordu: 
- Ne istiyorsunuz benden? 
Evvela AbdUrrahman ve sonra 

halk bağırıştılar: 
- Murndla hıub! 
Yapılacak bir tek çare, bu coş -

kun halkın arzusuna mümaşat idi. 
Hakim b113mı sallıyarak: 

- Pek ala, dcdl. lstediğiniz gibi 
olsun. 

Halk scvinçlo haykmı;War \"e a. 
rnlnrında hünkar :Murada ağza a -
lınmaz kUfUrler yağdırdılar. Eleba.. 
§ılan Abdilrrahmandı. Arkndqlan 
bile Kn.nı Abdürrahınanm şakadan 
da olsa. hUnkAra bu kadar düşm=ın 
olup kilfü.r !a\'tlracağmı akıll:ırma 

getirmernt.,ıer ve sonra hayretle 
g~rdillcr iki Kara Ab<llirrahman aı-

Soldan sağa: 
1 - Büyük \'ilayetlerimizden bi· 

ri, 2 - Sanat - belediye (öz türkçe) 

,güzel, 9 - Bir şeyi tammak için 
yapılan - güler yüzlü, 10 - l~ret 
- tersinden okuyunca midesi boş an· 
h5ı1ır. 

- bir nota, 3 - Bedava - istikbali 4 
keşf, 4 - Dünya tababetinde tıb- ~ 
bın esasını kuran hekim, 5- Yük
selme, 6 - Meshur bir kadın terzi· 6 

t--t--t-

si, 7 - Hayvan gıdası· Yardım et- 11 

me, 8 - Sümer dilinde bir ve AI- 8 
lah - fiil, 9 - Yabancılar • Bir şe- 9 
yin en üstü (tepesi), 10 - Bir şeyi 
sözle beyan - meydana vurma, 

Esat efendinin bu tezkeresine, rmdnn korutriik için kift jan 
pa§adan ne sözle, ne de füliyatln mevcut olmadığından livadan 
hiçbir ccvab çıkmamışt.tr. darma istetmiş, o zama.na 

Esad efendlnln nekadar haklı ol- da genç kız Es:ıd efendi taraf 
duğu bilahare Hamdi p~anın ve. kadının evine teslim edllmlşti:_:,. 
fatmd:ı &nlaşılnuştır. Kadı rüşvet alarak kızı br1l'"'. 

Enad e!"en•!iyle Hamdi paşanın yanlara teslim etmeği dil 
bozuşınaiarına sebcb olan sözlerin Esad efendiden korkarak b~ 
geçtiği mecliste bulunanlardan Mür ıurel edememiş, nihayet metrel 
dilmzade Ali bey (şimdikinden ev- lide ve cemaatin ileri ıcıeııltJ 
velki Suriye başvekili Cemil Mür- kııymakamı tchdid etmeleri U 
dümün babası olan za.ttr. Bu ailo ycsinde bulunmuştur. Metre~ 
neslen TürkJGr ve Yemen fatihi Si- ıc hristiyanlnr eşrafta bu ta ' 
nan par..,a ahfadmdandır) Hamdi pa. mucibince hareket etml3ler, El' 
ganm oturduğu evin sahibiydi. Pa.- fendi onl:ırn: 
şa kirayı her ay muntazaman ver-- _ Kız tcSlim edilmeue 
meği kabul etmezdi. Lakin paşa ö- kadı efendinin_ evine hücuın 'İ 
Ulnee, kiraları defaten onun zevce. rek i'.ii zorb!l.lıt;a vardırmaları 

sinden istemiş, kadmcağu: dıı bunu m:ı.linden korktuğunuzu söylU 
E9d efendiye anlatarak tahminin- nuz öyle mi? demiştir. Şu ha.ldf ,1 
do isal>et gösterdğini itiraf elmiş - eodi~enizi ban:ı bir ma1Jbata ifa 

tir. men blldjrintz. J 
Hamdi paşadan sonra Suriye vi- Dertıaı bu ııekildo bir ıoa"""I 

, ~ 1RO:M· 

lıiyctine gene lzmlrden naklen lln.. tanzim edilerek kaymak~ 

-. ... •• il tirilmJş, o gn.fil avlanan :ıne ':•.ıt •lf ... • • de vo hristiynn cemaati :ınuteJI" · 
Burası ile Güllü Ninenin oteli arasında 

aşağı yukarı bir kilometrelik yol vardır. 
Bu yolu sürüklenerek yürüdüm desem ya· 
lan söylemis sayılmam .. Ba~mı çatlıyacak 
kadar ağrıyor, §akaklanm zonkluyor, göz
lerim kan içerisinde .. lri ter taneleri alnım· 
dan, yanaklarımdan, çenemden, oluklardan 
dOkülen yağmur damlaları gibi düşüyor .• 
Ellerim, ayaklarım titriyor. 

- Ba~ çok al:rrıyor Güllü Nine .. He· 
men çıkıp yatacağım .. Bu akşam bana ye
mek hazırlama),mz. 

Otelci kadın, merakla sordu: 
- Sakın hasta olmıyac::mız? 
- Hayır, hiç bir şeyim yok, yalnız havn 

çok sıcak. Gün~ beynime dokundu. Gece 
rahat uyur~ sabaha kadar bir eeyim kal 
maz. 

Bir et külçesi halinde yatağımın üzerine 
dil.5tüm. Fakat rahat ve rnkin bir uyku ne
rede! Ateşler i~erisinde sayıklayan bir has· 
ta gibiyim. Sinirlerim tilrij•or, düşünce
lerim ağır bir çc.~i~ gibi kafama mıyor. 

Dört gün dört gece, yemeden içmeden saj'lk 
byorum. Ba~ım ateşler içeri inde, beynim 
karmakarışık. • 

Güllil Nine ban:ı bir anne gibi baktı doğ
ru u ... Bana koca kan ilaçlan yaptı, kır 

otlarr:ım kokulu sulannı içirdi, ba~mıa sir-

•---~ 

• -93-
keli bezler sardı. Bu dört gün hastalıktan 
sonra \'ÜCU~ ço.lc zayıf, fakat manen kuv
vetlenmi~ bir halde rataktan çıktım. Kal· 
bimdeki yara sanki kapanmıştı. 

• • • 
Tablomu çabucak bitirdim. '1ara ile tut 

tuğum bir köylü kızı elbise"".lİnin etekleri ve 
köylü kunduraları için bana modellik yap
tı. Tablomun geri kalan noktalan zaten 
l>ir takım manasız teferruattı. Bunları atöl· 
yemde de tamamlayabilirdim. 
Yalnız, bana çok a~n~ olan Melik('nin 

yerinde ayni elbiseleri giymi~. ayni vaziyet· 
te durmuş baska bir köylil kmm göı ünce 
yüreğimdeki yaranın te!>.rar sızladığmı his
ı:ettim. 

Buralarda her feY bu yarayı hatı:latacak. 
Artık buralarda durmalt istemiyordum. 
l Iayatımın bu üç aylık safhasını unutmak 
daha doğru olacak. Vakia yaptığım iki 
tablo tabiatin tam bir kopyesidir. Her şeyi 
olduğu gibi aldım. HattA .Melikenin .2ilztl 
yüzünü bile .. 

Melike, niçin benden kaçtın? Seni çok 
mesut edebilirdim. Halbuki sen aşkımın 
kuvvetini anlamadan ba~ka bir adamla git-
tin.. ı 

• • • 
Dönme karanın katileştj.. Güllü Nine 

ile hesabı kestim. Sonra kararımı bildirmek 
üzere Zeynep halanın evine gittim. 

ihtiyar kadın beni lakaydane karşıladı. 
Kararımı öğrenince: 

- Demek Y~ilpınarr terkcdiyorsunu.ı 
öyle mi? dedi. Doğrusu bu akıliıca bir ka
rar.tstanbulda,ailenizin, dostlarınızın ara
sında her ~yi çabuk unutursunuz. 

- Zannettiğiniz kadar çabuk unutabile
ceğimi hiç za.·metmiyorum. Hat~ eski şen 
ve Iaka}1 gençlik anlarımı bir daha bula· 
mıracağnn:ı kanüm. Ruhumun derinlik!e
rinde bir ~yler kırıldı.. Tamiri imkfulsız 
antk.. 

- lnsan 3ite oca~mın sıcaklığı içttisin· 
de her şeyi çabuk unutur .. Orada eski ~t· 
lerini:ze ka\'UDur, eski ne~nizi bulursunuz. 

- Ümit etmek isterim, fakat heyhat. Bir nına: ~ 
defa annemle tamamen yalnızız. Demek o· - lU\dmm kııpwndaki j ,,,.,, 

yı knldmyorum. Deı:Uı;;t~·..a: '1 
luyor ki hayatımız ruhumuzu dinliyerck muhafa.ı:ısı sizlere aittir. Uf.W"' ~ 
geçiyor. Annem çok iyidir ve beni çok se- vaka çıkar, eve taamıs ~ 
ver. Ben de ona severim. Fakat onunla ge- kalkışılır ve kız cebren ~ 
çecek konuşma saatleri günün yalnız birkaç tesıohbüs edilirse aiı!eri derbJI ıtıll 
saatidir. Melikenin hayalile yapayalnız ka- kif ettiririm. ÇilnkU mtııte~ ı 
lacağım saatler daha uzun. rin sizler olduğunuz bu :ınas~~ 

Köylü kadın, bana uzun uzadıya nasi· meydana tıhruş olmaktadJf'·~•' 
hatler wrmek üzere ~ı açtı. Fakat göz· eek ceza ise idamdır. Ha~ 
Jerim Melikenin yatak odasının kapısına _,/ 

sun. t/I"'~ 
dikili kalmıstT. Bunun lizerine kızı bıssat 

- Hala, dedim, !enden bir ricam Yar.. polit muhafaza altma ~ 
- Söyle baka},m. len jandarmalara bizza.t te ~ 
Kapalı kapıyı gösterdim: tirmiş, kadı efendi de azil ~ 
- Ne olur, bana Melikenin odasını gös- kemeye sevkolunmU§tur. i 

teriniz. Qlllll ffJI' 

IIaia birdenbire ~rrdı: ~ · (Dt• Jı 
-Size yavnunun odac::ını mt göstereyim? ?\OT _ Tarlhlerln ~ /. 
- Evet .• Bu odayı görmek istiyorum. rcnciye tsll\:ll!adc baSI '-~~ 

Onun yıllarca l"3şadığı odayı tanımak.ora· mu!Jhır. ııntııat peŞ&lllll ~J 
nın her çizgisini hayalime nak~tmek arzu- Ullği Suriye nJUiibtdd ~ 
mındaymı. buda yanh5 ıı.nlaşdacak "':, ~ 

- Fakat bu oda~ bir fevkalidelik yok- yazılmıstn-. Dil:r.elllr ve l~~/ 
tur ki! ederiz. llaalbekdo post• aıtd 

- O!masm .. O odadald her şey baro ~le- soyan aşircUn ismi de DCll tf/I ~ 
likcden bahsedecek, ona dair hatıralar an· rcfü1ir, lasrl~ı cderb. ~4; 
}atacaktır. Unıle ı:ık:ın lsinı llc EbU "' 

(Devamı var) caktır 



9 MART - 1939 13 

F. K. 
...._ Ne vapmamı emrediyorsunuz 

.ı-~.) . 
INQQJ, 

ı...:":' Garajmıza donümiz \'C emir 
~tYiniz. Size ihtiyaç ohlt Ju za· 
!ban haber verılir • 

le çocuk oyuncağı kadar kolay ola·' şam evvelki )~nde buldum. Beni 
caktı. Otelin büyük taşlardan }'apıl· I mahzun bir teb~ssümle se?amladı .. 
mış olan haricl dıvarları girinti ve 1 Klayf bize hayvar, birkaç türlü yt 
;ıkmtılarile mükemmel bir merdi· mek ve iki saat ewel \ıırdu~ gO· 
·en teşkil ediyordu. Buradan ben vercinleri \-erdi. Yemek devamınca 
ağzımda bir cıgara rahat rahat ine· iki kelime bile konuşulmadı. Kahve 

Sanat aşkı 
~i efendim. 

Yazan: Mih. Zoşçenko Çeviren: Ferah Ferruh 
• • • bilirdim. ve likörleri bizzat verdikten sonra 

1'u konu,ma bahçed", tam pence
~n hizasında, olu} ordu. SeQer
~ konu§anları derhal tanıdım: 
~Yf ve otele geldığim gün bahçede 
'Cll: karşııaştığun adam, yani Emil.. 

Haydi bakalım! Kla;1 bizi birkaç saniye yalnız bı-
C-eplerimi yokladım. Kırk yedi raktı.Ben bundan endişeye dilştüm 

bin frank ve icabında bir hançer ya- Ingiliz kadınile yalnız kalma!' ic:te· 
zifesi görebilecek olan çakım yerin· miyordum. Onun deli olduğuna ina· 
deydi. nıyordum. 

trnilin uzaklaştığını ayak sesle
~en anladım. l e:!ıkla, Tino Rossi· 
ilin havalarından birini, mümkün 
Olduğu kadar berbat bir şekilde tek· 

Birkaç saniye sonra aşağıdaydım. Klayf dışarı çıkar çıkmaz mis 
Bahçe;'I geçtim \'e sokağa çıkarak Monterton göğsünden bir kf:ğlt çı· 
~ark istilcimetinde ilerledim. !>ararak bana uzatı: 

Fevkalade neşeliydim. Şarkı söy· - Alın çabuk şunu.. Şimdi ge· 

l'arll}'Qrdu. 
t AYağa kalktım Ye etraf rma bak
ıtn. Allah Allah! Her şey yeniden 

lemek istiyordum. Nazan dikkati ne gelir, görmesin. Sonra okursu· 
celbetmemek iı;in ıslık çalmakla ikti nuı. Fırsatını bulur!'.anız cevap ya· 
fa ettim. ~n. Belki de biraz sonra bahı;cde 

d~ŞJnişti. Olü ocb 1 de'coru orta· Uzaktan iki tüfek sesi i~itikli. :,Uluşuruz. 
"~- k Titredim. Sonra kendi kendime gül- Kağıdı cebime koydum. :'il alkmı~ kabus geçmio;ti. Faknt ı B · 
1 rtıd.i neredeydim? Duvarlardaki dum. Ormanda birisi avlanıyordu - Ben deli değilim. nanın. enı 
~er. etraftaki bebekler, bir sü- herhalde.. • leli sanmayın. 
rQ Yolda kimseler yoktu. Otelden bir - Ben mi? oruncak ncrccJ .. n gelmişti? k' Jd 
.ı\nhyordum. Odamı, ben uyurken kilometre ötede yol ormana giriyor· - Yalnız bu .. a:la insan 1m o u· 
~ odası şekline ~okmu~lardı. du. O noktada durdum. Dere köpül: :runu, nerede bulunduğ..ınu, ne yap-

l:':trafımı görmemek için gözlerimi !erle akıyordu. Bir müpdet durarak tığını, ne söylendiğini bilemiyor. 
ita""' kevifle se'-•rettim. Dedim ya fevka· -{orkunç bir şey! Siz de farkına var t'Cldım. Çıldın}or muydum? Yok· J J 

sa c:onu gelmrz bir k:lbus içinde mi 'ade n~liydim. 'Dl~ olacaksınız zaten .. 
la~"'- _ Eller yukarı kont! Bac:ımla tasdik işareti yaptım. 

•••uıaktavdım? '" 
l/'__ Geri döndüm. Klayf orada, birkaç - Tek gözlü top-aldan bilha sa 

ı.. ·~dimde biraz rahatsızlık da · · f 
11 8ae adım ötede, elinde bir çifte ile du· ,aJ~mmrz. Ş~f o .. H~ının enası 
" . diyordum. Midem bulanıyordu. • h d t Er · d n 
~:rıp bir halim yardı. Birden hatır ruyordu. Çifteyi bana ~virerek tek· Ja bu adam: bır ay u · ~ ınız e 
-utn: lla;atımda bir k,..re daha ço· rar etti: ;elir"e onu öldürün. En muvafık 
CUkı ~ - Eller vukarı! lıareket budur. ftl.ı Uğumda apandisitten amcliya: · · - d' b" • 
"1\1 ~·-- Bu adam Gt0._v_ tan mıvdı? Nereden Klayf bu sırada 1ı;erı gır ı 'it ızt 
b-.. Ur.wn zaman böyle oımuştum · ı; J 

~Orform tesiri... je karşımn çıkmıştı? Hain bir gü- ;fipheli bir bakışla süzdü: 
t>_ • 1 • _ Kararla~ırdr~ımtz ~~yleri size 

l ~yo salonunun kapı ı açıktı .ümseyış e: 
Çtri - Beni halft tanımadınız galiba hatırlatmama lüzum yok değil mı '""' girerek mu•lukları açtım. Ban ..ı-..· . , 

"" Y ~mnt' Elimden öyle kolay kolay kur mis Man~rton? ne uı;ı,,ınız. r...ı. ~~mak i~tiyordum. Bir banyo 
"""\ ıy1 ge'ccekti. tulamazsmız. Düşün önüme baka Bunu gayet c:akin bir tavırla söy· 
ı.:~n} oda epey kaldım. Asabım yım. Kaı;mağa kalkayım demeyin, !emişti. Kadın cevap vermedi, tit 
"~ıraz «:akinlec:ti. Ban"·odan rıkmca Jerhal ateş ederim. ----"'. 

J ~ • b 1 '1:\.11 •• 
ı,:, u camlı pencereyi açarak yola - Cesaret edemezsın una· . • 
"'lll(tıın. - Tecrübe edin öyleyse! Hardi ı Klayf devam ettı: 
n._. . d • _ Unutmaktan ko:kuyorsamz 

1. 'V\Qflüs orada harekete hazır bek .lakahm yurü.. . · k d ·m 
~...ı lst'ı..fafla ilAve etti: m:ıalmemnumye, sıze tc. rar e en : 

•uu. Yolcular yerlerine oturmuş· uı • " ~d 
dı A _ Al cu \"'tdug"um iki 1-rabani .BauaAlV.""u: · r:ıbanın ü tüne e ya. paket 1ı1 ... ) 

dö.. 5eJ>eter ~c~c. ırTIB'ilştl. ... • , 
'"'l't(sjy b r I\I töriı Ku~ları verdi. .er. k d 1 C' ,•r,.,,.1a 
i.ı..... on aşına geç ı. • Akl nda olsun kont bu civarda Sofradan kalkarak a ın . '"" 
;:::· liareket edeceği sırada Tel; - 1 ' d"nd.. Klayf bu 
-c;ıu t .,~ebilirsin. Fakat kaçmağı hiç dü· 1 dım '" odama . 0 •• um. . 
~ <>pal se eoo;. Sakat aya;ınıP :ünme Bir daha böyle biri~ t*1> sırada müstehzı hır ta,·ırl~ sor~u. 
Jeı. lade<'i ni~betinde hızlı h:zh ge- • .. . a· h -a almak 1 :temıyo 

~ele \e ellerile de i~arotler yaparak büs edersen hiç acmıadan sem ge- - ıraz 3
' 

muo:unuz kont? ltı} ordu: ..>ertinm. 
h2: Bek

1 

ebeni Ü"Ü t. Ileni bur ad.. Ağır a~ır otelin yolunu tuttwn. Geri döndüm: 
-·~. * * * _ Hayır. Biraz yorgunum. t tira 
rat;1°bu e ) eti. ti. O içeri girince a hat etmek, birkaç saat uyumak bti 

hare'~"t etti. ÔJlc yem:?ğinde. morlu salona gir yorum. 
( Aı-~sı var) ~bü un uzakla~masım arzu ile Jiğim 1.aman İngiliz kadını bir ak-

b ttırn. Şimdi onun içinde o'ma- - -- ---- ---------------------

~~kadar i terdim. Buna mukabil 
~tn sarsıntı mı, ) Jnı başmıGa 
~ita nakledilm~ini memnuni} et
~ edebilirdim; tek bu menhu 
~ Uzaklasayım da ..• 

36 KAHRAMAN HAYDUD 

Arkadaşlar; bir çoklarmm an
lattıklarına nazaran alkolden, iç
kiden vazgeçmek için en güzel va· 
sıta kendini güzel san'atlara ver· 
mekmiş ! Mesela tiyatroya, konse. 
re veya but buna benzer her han
gi bir yere gitmekmiş .. 

Bu, ve buna benzer vasıtalar in· 
san \\zerinde muazzam bir tesir 
yapar ,inı;anı içkiden, sarhoşluk • 
tan alrkormuş .. 

Bu işe benim de aklım ermeğe 
başla:h. Misal olarak bizim tesvi· 
yeci Petr Antonoviç Kolenkcrovu 
alalım. 

Petre Antonoviç hiç durmadan 
gece, gündüz içerdi. Gece uyuyun. 
caya kadar içer, sabahleyin gözü· 
nü açar açmaz, kaş göz arasında 
gene içki şişeııi.,e sarılırdı. Sizin 
anlayacağınız Petr Antonoviç, iç
ki yüzünden mahvoluyordu. 

Petr Antonoviçin içme tarzı ŞÖ) 
le idi: 

Alelade günlerde kendini biraz 
kollayarak fasılalı, bir surette 
içerdi. Fal.at pazarları, bayram, 
seyran günleri kendini kaybedin· 
:eye kadar kafayı çekerdi. 

Bu içki yüzünden sadece zarar 
.. ·)ren Petr Anton.,viç olia kimse 
aldırın yacak .. Fakat maliim oldu. 

.ı u .,. " alkol, şişede durdu~u gi
bi rrudede dedurmuyor. 

Petr Antonoviç üç, beş kadcl: 
;ckiştirince derhal ona buna kiif
retmeğe, şunun bunun kafasını, 

gözünü yarınağa kalkardı. 
Petr Antonoviç'in anası, babas.ı 

:ıkrabalan delikanlının bu halin· 
den fena halde müteessir oluyor • 
!ardı. Koskoca bir insanın alkcl 

.. · })" le~~Yol~.,ı~c-
li. değil ya nız anayı, banayr, fa· 
kat herkesi müteessir edecek bir 
hAdise idi. 

J>etr Anton.3viçin akrabaları, 

,,akınları, delikanlıyı içkiden vaz 
~,.çirmek için binbir tedbire ba'" 
vurdular.. Ona bir çok nasil'ıatlar 
·erı:iiler: 

- Aman Pctr Antonoviç, de
liler, sizin gibi mütehassıs bir 
'şçiyc böyle sok içki içmek hiç ya· 
aırr mı? Siz, daima makinelerle 

'I . Ya d ndtim. Ne ) :tpacaktım? 
~i ciddi urette miıtı.lea edip 
1tt "ernı rn lA ım:Jı. Burada deli
~8tnda bulunuyordum. Buna 
~. l'oktu. Biran evvel kaçmalıy· 

&örmemiıti. V'alOI% &\~leriııi ai
yah bir muke ile ka~ştı. 

beri halkın a!zında do!.3§ıyor::!:ı. 
yordu. 

~"t 'kaçmalıydım. Fakat Fr:ıns. 
bıil'tik . seviyorum. Lakin bunun 
~~bir ehemmiyeti -yoktu. Otel
bir lbiw~layrsile ondan uzaklaşınca 
L... ~canım sıkılacak, onu du· 
~tın. Sonra? Yeni adamlar 
~Rcak. rnuhakak onu unutacak-

Jıı~ hesabıma şüphem yoktu: 
~tabı.ık unutacaktım. A.-na o? 

'~ beni SE>'tiyordu. Çabuk S· arah,-tı. Binaemleyh onun 
~ 2i 1 llamın: da, kızcağız bana 
~l'ade b:ıwlamn:ıdan, buradan 
~ 'Ydırn; hem de onu görme· .. 
'~ tıkmak için kapıya git· 
~~ardan sürmelenmişti. Mah· 
'clı? Şu Klayf da ne budala a
tllt ~ l>encercıeri ardına kadar a· 
~~r odada mahpus kalma· 
i.~ nu 'ardı? Pencereden 
~ '~kattaydım. Fakat bu 

1"-ırar ~ç n ba itti. 
~l\ıa ~tnde tenim bir ü~d oldu· 
~ ~f ~n edemcmi~ti. Aıne
~'l<lı>ishanelerindcn, bir Çin 
~ ~ \ e Almanyada bir ka· 
""1111 rıra,ı;t ımı bilmiyordu. Bura· 

' e~i m:ıceralanma nisbet· 

Venedikte, bu esrar nıemlekt. 
tinde maske adeta elbirc teferrü-
atından gibi tclikki ediliyordu. 

Güpeıündü.ı, V enedik dilber· 
leri yüzlerini ıünetin kızıın ha· 
raretinden muhafaza için maske 
kullanırlardı. 

Tanınmamak ve Venewldilerc 
hu bir tekilde esrarlı vuiyette 
ıözlikmek merakı ile bütün deli. 
kanlılar, müsamere v~ ıüvarelere 
maskel~rle giderlerdi. 

Bilhaaaa bu ıüvare Emperya 
gibi çok tarunımı hafümeırep 

bir kadın tarafından veriline da-
v~tlilerin kendilerini ne dereceye 
kadar esrarlı göatermeğe ça
hşacaklan ve böyle harekette ne 
'kadar menfaatleri olacağı kolay
ca tahmin edilebilir. 

Rolan, söykdiğimU &iti, 1ö2. 
lerini aiyah kadifeden bir m:ıtb 
ile kapadıktan 1<>11ra aynaya bak· 
tı. Müsaınuedc kimsenin nuarı 
dikkatini çek:uiyeceğin! kan3.1t 
getirdi. 

Silvare saat onda baılıyacak 

ve sabaha karp ikide bitecelrti. 

Emperyanm blitUn v eneöik 
halkına §imdiye kadar emaali p 
J'illmemiı bir parJakhk içinde •e
recetini vud ettiji bu ıiiftrenin 
müballfalı hilrlyesi iç cQndeıı.. 

Rolan, tuvaletini bitirdiği sı· 

raqa nat on bir buçuktu. Ya.ıi 

aüvarenin tam canlı zamanıydı. 
Rolan, 1skala Brinonl.!Il polis 

miidfiril Cenaroyu yakalayıp gc· 
tir.cliii odaya indi. 

Burada toplanmış bir çok in. 
ıan vardı. 

Efer Cenaro, bu esnada bura
lda hazır bulunmuş olsaydı, ı:.u 

insanların kendisıni Sen Mark 
kilisesinde muhakeme eden hey
eti hakime oldukleıru tanırdı. 

Bu adamlar fÜpht>Siz ki evvel
den talimat altnJ1 olaraklard·. 

Rotan yanlarına soku'arak sor. 
du: 

- Tertib.ltınız tan.anı mı?. 

- Saat ikidı:: herkes ta,;n e-
dilen mevlriiııde hJLnmuı d:ı.· 

caktır. 

- Pekala .. B•n c: raat iki b.ı
çuia doğru saraydan çıkacağım. 
O zaman yapılacak bir işimiz 

kalmaz. Fakat eğer iki buçuğa 
kadar saraydan çıkmazsam, faz
la beklemcğe lüzum görmeden 
hemen hücuma ba~larsıruz. 

0
1
dada toplanan reisler ayağa 

kalktılar .. Amirleri olan Rolanı 

hürmetle aelimladılar. Sakin ve 
1e11iz bir halde dıpn çıktüar, 

ceceaiıı keeif karanlığı içine ka. 
nprak kayboldular. 

ıt'Ünasebeti olan bir inu.nıınu: r •. 
Ya bir gün aarhogluiunuza celip 
te elinizi makinelere kaptırıraanu 
haliniz niçe olur? Biraz kendinize 
geliniz ı İradenizi kullanınız 1. Km 
dinize hlkim olunuz 1 Biru tem.. 
kinli içki içiniz! Kendinize acımı· 
y~rsan z, ailenize acıyınız!. 

birini çıkarıp Petr Antonovlçe 
verdi • 

Petr Antonoviç, sözünü tuttu .. 
Pazar günü kendine çekidüzen ve. 
rerek tiyatroya gitti. Oyunu çok 
beğendi. Hatta o kadar befencli ki 
tiyatrodan çıkmak bile istemedi. 

Tiyatro bitmi~. herkes çekilip 
gitmişti. Bizim Petr Antonoviç 
iıe bir türlil yerinden kımıldamı
yor, tiyatrodan dııarı çıkınajı ak
lından bile geçirmiyord~ 

Fakat bu ıözlerin hiç birili Petr 
Antonoviçe zerre kadar tesir et· 
miyordu. Petr Antonoviç geııe bil
diğini yapıyor. körkütük 1&rbo1 
oluncıya kadar içkisine devam t• 

Jiyordu. Arbk herkes onun sallh 
kabul etmez bir ayyıt olduğuna 
karar vermiıti. 

Günler geçiyor Petr Antoncviç 
'çkisini azaltmak f(Syle dursun, 
gittikçe arttırıyordu. 

Nfüayet Petr Antonoviçin ça. 
hşmakta olduğu fabrikanın iyi 
lcalbli kültür komisyonu reisi bu 
işe lakayd kalamadı. Petr Antono
ıi~in nisbeten ayık olduğu bir za
manı kollayarak: 

- Kardeıim Petr Antcaoviç, 
:ledi. Doğrusu ben size çok acıyo
rum. Her geçen gün, kendiniz de 
farkına varma:!an biraz daha mah· 
·ıolup gidiyorsunuz! .. Boı vakitle. 
rinizde kendinizi meıgul edecek 
faydalı iCYler bulunuz!.. Mesela 
pazar günleri, sabahtan akpma 
teadar oturup içeceğinize tiyatro
ya gidiniz!. Hem içki içmeğe im· 
kin bulmaz, hem de kültür sevi
yenizi yükıeltirsiniz 1 Eabrikanı • 
zm kültür komisyonu reisl ııfati!e 
ben size her pazar bedavadaa ti. 
yatro bileti tedarik etmele IÖZ 

veriyorum. Petr Antonc"fiç bir 
ruüdı:iet düşündükten, cnaesini ka 
ııdıktan lonq· 

- Madem\lf, c.!edt, 1i€cfaVadan 
bilet vermeği teklif ediyorsunuz, 
bunları kabul etmekte hiç bir mah 
zur görmüyorum.. öyle ya canım, 
arada bir tiyatroya gideraek kıya
met kopmaz ya 1 Bakalım, bir de 
bu usulii tecrübe edelim. 
Fabrikanın kültür komisyonu 

reisi, Petr Antonoviçin bu müsait 
:evabıodan pek memnun oldu. 

Tabii onu tiyatr9da bırakacak 
değillerdi ya: 

- Haydi, bakalım delikanlı, 

dediler, oyun bitti, herkeı çıkıp 

gitti, sen daha burada ne oturu. 
yorsun?. 

Petr Antonoviç istemlye iste· 
mi ye yerinden kalktı: 

- Ben bu vakitte, böyle ayık 
ka(a ile nasıl sokaia çıkabilirim, 
diye söylenmiye baıladı. Bea ken
dimi bildim bileli gece bu vakitte 
ayık kafa ile sokaklardan geçme. 
dim. Hay AJJah belbını versin! .• , 
Nasıl oldu da beni böyle bir tcn
gaya bastırdılar?. 

Fakat tabit bu sözleri dinleyen 
olmadı .. Petr Antonoviç arUUIU· 

na rağmen ayık kafa ile sokağa 
çıkmağa mecbur oldu. İstemiye 
istemiye evinin yolunu tuttu. 

ikinci hafta killtUr komisyonu 
reisi gene ona bı1et getirldi. Petr 
Antonoviç bu defa da kültür kc· 
misoynu reiainiıı batırmı kırama
dı. Bileti alıp tiyatroya 1ltti. 

Uçüncii hafta ıelinu, Petr An. 
tonoviç kültür komisyonu reisini~ 
gelip kendisini 'aramaaını bekle
medi. Bu defa o kültür komiayonu 
malafa w;l•aıtı• öerek tiyatro 
bileti istedi. 

Petr Antonoviçte tedricen 

Ceplerini yoklayarak, pazar gü
n i.in" mnbsus tiyatrc biletlerinden 

büyük bir değiıiklı"lt bat &~ıteıfcli. 
artık fabrikanın içinde tiyatro me
raklılarının en ba§ köıesitıe onu 
kaydettiler. O, hiç bir tiyatroyu 
kaçırmıyor, sokaklarda yeni bir 
oyunun oynandığını bildiren lir 
afi§ gördükçe heyecandan ve te· 

vinçten yilreği ağrına geliyordu. 

( Ltltf en say/ ayı çeviriniz) 

EAHRAMAN HATDUD 

Sandrigonun vahp kahkahası 
tekrar odanın içinde akisler bı
rakarak yayıldı. 

- Demek bana bunları söyle
mek için V enediğ e geldin?. 

-Evet .• 
- Ala, dofruıu ıüul teklif!. 

Eğer mühim bir minilm olmasa 
idi bu teklifi maalmemnuniye 
kabul o:lerdim. 

- Mani dediğin &elana karşı 
olan kin ve gayzın değil mi? Ah 
Sandrigo, sen daha Rolanı anla
yamamıısın .. Onun ne kadar ili· 
cenap olduğunu bilmiyorsun?. 

- Sus! Karşımda bu adamı 
methetme 1 Onu tanmıadığım ida. 
ha iyi.. Eğer tanımıı olaaydım, 
kin ve gayzım em>n ol daha zi
yade !iddetlenirdi. Hayır benim 
kJçük Juanacığım, hayır.. Beni 
Ve:ıe:likte kalmağa mecbur eden 
sebep, zannettiğin ıeyi değildir .. 
Başka, pek baıka bir maniim var. 

- Nedir? 
- Atk Juana 1 Aık ! .. 

yorum. önümbcleki cumarted 
günü kudretlu Sandrico cenap. 
lan Sen Mark kiliseainde, mera• 
simi teı'it için toplanan Venedlk 
halkı huzurunda izdinç edecek· 
tir. Hayret ediycnun, hattl zu
nederim inanmıyorsun? Fakat 
ıöylediklcrim tamamen baki.Irat .. 
tir. Eğer nip.nhmm kim olduiu
nu anlamak merakında isen sana 
söylemekte bir mahzur cörmü· 
yorum. Nipnlım Biyanbidır. 

Ayakta, meyus bir halde du• 
ran Juana bu sözlerin karşısında 
fazla tahammül edemedi. 

Odada bulunan bir iskemlenin 
üzerine bitap bir halde düftii. 

Sandrigo aL:lırıı etmeden sö
züne devam etti: 

- Artık anladın ya ı Seninle 
beraber Venecliği terketmek im
kinaudır. Haydi benim küçüle 
Juanacığım, vakit geçiyor, hava 
karardı. Cieç kalmamak istersen 
hemen git. Sonra yollar tehlikeli. 
dir. Umid cicrim ki beni arasıra 

J uana bu anı darbenin teıiri 
altında sarsıldı ve ppladı. Bir görmeğe de ıelirain. Bilhas-. 
kadın kalbinin tahammill ede- Biyanka ile evlendikten sonra~ 

turacaeım muazzam sarayda H1ıı 
miyeceği azaplann ıstırabı: ile e- .., 

sık ziyaretlerinizi beklerim. 1 

zil~ savalJı lradmı daha Sandriıo hem böyle aöylllyor• 
hem de zihnen düıünOyordu• 

ziyade ezmek iatiym vahfi ft 
gaddıır bir tavırla denm etti: •Juanayı acaba bir baııçu dar. 

- EYet, afk .. Ben lpk oldum. besiyle öldilrmeli miydi? "°°' 
Hem sevi~ bem de acmli-4 tekrar ltolanı görmesine mJni -- - ---- -
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dan biriblrlerine kaynaşmış ol·. severdim. Öldüğü zaman büyük bir 
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36 İbrahim Wz Aksaray, 37 Şem. 
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dular. teessür duydum. Sanatkarın, her 
duyduğu teessürü ifadeye hakkı 
olduğu için, bir köpeğe mersiye 
yazmakta da mahzur görmedim. Bi-

Bulunacak 
(2-4.12-32) 

rakamlar §Unlardı: 1639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 9.10 Hresla,·, Haydn. 

Mlllt takım güreşçilerinden 

Saim, Yusuf Aslan ve Refikten 
mUrekkep bir hakem heyeti ta· 
rafından idare edilen dUnkU mü 
sabakaların netlceleri şunlar-

19,74 m. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P 10. Roma gr.: "Tedro.,, 
:11,70 nı. 9465 Kcs.120 Kw. ıo.ıo Prag 1: "Doris Gudonor,, 

dır:. 
56 KiLO 

1 lncl Kulellden Fehmi SUalp. 
2 ncl Bursadan Halit Anar. 
3 Uncu Maıtepeden Nejdet A-

kın. 

61 KiLO 

l lncl Denizden Sungur En Un· 
ıu. 3 ncl Maltepeden Ahmet 
Sa.'nJell. 3 Uncu Kuleliden Esat 
Pencedemır. 

66 KİLO 
1 lncl Kuleliden Kemal Çetin. 

ı:.ıcl Denizden Tarık Şahlnği· 
ta7. S UncQ. Maltepeden Nezihi. 

72 KiLO 
1 lııcl Kuleliden İhsan To· 

f j- ncl Denizden Ercüment 
• 3 Uncu. Bursadan .:Musta· 

·~ 

.79 KİLO 
l mel Kuleliden Hasan Coş-

! :$ ncl Maltepeden Nejdet 
eş.' 3 Uncu Denizden Necmi 
ez. 

87 K!LO 
1 1ııc1 KuleUden Osman Es

Jdtı.. 2 ncl :Maltepeden Abdur
rjıtmaıı. Sertbaş: 3 Uncu Bursa· 
:4ln :Mustafa Uludağ. 

Jit'i :Antoncıviç, artık, pazar 
r•trt içmez olmuştu .. 

'fVet arkadaşlar, o pazar günle
ri l&ıez olmuştu; pazar içkilerini 
d''artesine nakletmişti. 

Son cumartesi günü her zaman 
.dd'tazla içtiği için ay, ğı akıla. 
raf2 dilımüş, ve kafasını yarmıştr .. 
B! ~en pazar günü tiyatroya 
~Senemişti.. Bütün bir mevsim 
iÇtılİie Petr Antonoviçin tiyatroyu 
kiÇirdığı yegine pazar, bu pazar· 
dt; 

Her halde gelecek hafta iyile
tinçe gene tiyatrclara d!!vama baş 
ı•ıacaktır. Güzel sanat deyip 'geç 
nltelim.. Bakınız güzel s:matlar 
m..nıar üzerinde nasıl tesir yapı-

.. 

lakis, teessürüm kuvvetli olduğu L 
çin iyi duyduğumu ve iyi bir eser 
yazdığımı zannediyorum. Bunu, kon 
serlerinizden birinde çalarsanız her 
halde gerek ben, -gerek köpek se. 
ven ve köpeklrini kaybettikleri za-
man teesür duyan kimseler mem-
nun oluruz. Zira, "Barney'e mersL 
ye" nin, ölen köpeğine acryan bir 
insanın teesslirünü kuvvetli bir §C

kilde ifade ettiğine kanilm., 
Orkestra şefi, eseri okuyor. Ha

kikaten güzel buluyor ve beste -
kara blr mektup yazarak: 

"Mersiyeyi beğendim, tebrik e • 
derim, diyor. Sırası gelince bir kon_ 
serde ~alacağım ... ,, 

İşte, geçen gün "musikide sevinç 
ve teessür,, mevzuu üzerinde ver
diği bir konserde Çaykovskinin dör 
düncü .senfonisi ve Haydn'm sen-
fonisi arasında köpek 
de çalıyor. 

mersiyeı;ini 

Küçük yumurcak 
filmi 
(Baş tarafı 8 incide) 

okuyorsunuz, bu piyeste bir rol al
sanız nekat :ı..r iyi olur!,, ded1. Tek. 
lifi kabul c.ttim. Artık tiyatrocu ol
muştum. İki sene tiyatroda çalış -
tnn. Bu müddet zarfında mesleği öğ 
renmiştim. Bundan sonra artık si
nemaya başhyabilirim. 1lk defa Kon 
kord meydanı filminde küçük bir 
rol aldım. Fakat küçük yumurcak 
filminde tali bana uygun düşecek 

zannmdaymı. Çünkü bu kadar de
ği~ik ve bu kadar gi.lze ir rol n • 

dir bulunur.,, 
Yeni yıldızın sözleri burada biti

yor. Bu filmde Jeneviycvin karşı -
smda Röne Löfevr oynıyacak. Bu 
erkek, gördüğü genç kız kanjısm
da afallal)ıp kalan saf bir delikan
lıdır. O bu rolü gayet iyi oyruyabL 
leceğinl tahmin etmektedir. 

Filmde mühim rollerden birisi <>· 
lan Helen Bertcron rolünü Jan Jfo_ 

vatel oynamaktadır. Bu, Jeneviyc
vin sırdaşı olan bir genç kızdır. 

j 

B!R MASA SAATİ KAZANAN 

Birinci - Naim Aslan 17 inci o
kul ikinci sınif. 

BlR KİLO ÇİKOLATA KAZANAN 

!kinci Selma Tok. Kız lisesL 

YAR:çM KİLO ÇİKOLATA 

KAZANAN 

Üçüncü: Şerif Doğrul, Fatih, AL 
pazarı, 17. 

Birer Kutu Pusküvi kazananlar 

1 - V. Luti hoff Sen benuva 
lisesi 388, 2 Yaşar Kumkapı öz. 
bekler So. 17, 3 Aziz güler Per. 
tevnilal lisesi S. A. 764, 4 Necla 
hansu Bakırköy, 5 Süheyla sevil 
İnönü kız lisesi 944, 6 Süzan ka. 
pazr mektep 464, 7 Yaşar kural 
Üsküdar 1 ci orta okul 355, 8 Beh. 
c::t baykut Vefa lisesi 2-B. 114, 
9 S. Baru beyoğlu O.O, 10 Me. 
lahat Ersan uzunyusuf So.15, 
Birer Paket Çukulata Kazananlar 

11 - Kemal günkut erkek !i. 
sesi 5. A 775, 12 bahattin bayrak. 
tar Fatih O.O. 215, 13 Bedri İnce 
beylerbeyi küplüce yolu 32, 14 
Seher Yeşildirek No. 8, 15 Ne. 
zih Kral Beşiktaş 38 ci ıekul 155 
16 Aliye al tuncu Fmdrklı, 17 Sela. 
mettin Bagaziçi lisesi S. 7 344, 18 
Mehmet emin Edirnekapr yeniyol, 
19 3:ıbahattin User K. C.S. 19, 
ZO Süley: krz orta okulu Jülipe 
2~; B. Çağlı Samatya M.M. cd. 52, 

Birer Defter Kazananlar 

21 - İhsan Tohsay Haydarpa. 
a erkek lisesi 5. B. 1495, 22 S. 

41 Seha Meray Caqaloğlu malı. 
mudiye cd. 25, 42 Turan Özçetin 
Unkapanı HacıkadmıJa, 43 Süha 
Sevman Taksim O.O., 44 Gülçin 

Orhunt Beşiktaş Hasfırın arkası 
22, 45 Güzin Akay Tophane Ka. 
duiler yokuşu 74, 46 Eral Ayaz. 

paşa İstanbul Palas23, 47 H. Lüt 
fiye Kasrmpaşa Zincirli kuyu, 48 
Azize Zaim Asmalr Mescit 49, 
49 Mualla 44 cü okul, 50 Aydm 
GüneyPertevnihal lisesi, 

BİRER YAZ ILAST!Gt 

KAZANANLAR 

TÜRKTYE SAATiYLE 

PERŞE'ıWE - 9 - 3 • 193.9 
1:!.30 Program. 12.35 Türk müzi

~i · pi. 13 l\Iemlekct saat ayarı, ajans. 
meteoroloji haberleri. 13.14 • 14 :'ıfü· 
zik (Karışık program - pi). 18.30 
Program. 18.35 'ılüzik (Şen oda ıniizi. 
~i: İbrahim Öıgiir ,.c A leş 1.ıöceklcri) 
19 Konuşma. 19.15 Türk müziği (Fa
~ıl heyeti). Cel:il Tok ses ve arkad:ış
ları. 20 Ajans, melC'()l'Oloji haberleri 
ziraat bors:ısı ( fiy:ıt J. 20.15 TiirJ, 
müzi~i. Çalanlar: \'er.ilıc, Fahire Fer· 
~:ın, Refik Fersan, Kemal Kiyazi Se~ 
hun. Okuyanlar: Müzeyyen .Seıı:ır 

:\luhmul Karındaş. 1 - Kiirdili hicaz 
ldır peşrevi. 2 - Suphi Zi~·anııı kür
ılili hicazkiir ş:ırkı • ll:ıhı;cnizcle lıiil 
bül olsam. 3 - Osman ~ihatlııı kür· 
dili hieazklır barkı • Akşam güneşı 
!rnlkmalı. 4 - noğusun kürdili hi 
caıkar şarkı - Güller açmış. 5 - A
rif beyin kürdili hicazkar şarkı - füı 
halel ile süzdü yine. ü - Akşam oluı 

ı;üncş gider. 7 - Hefik Fersaııın hü· 
o;eyni şarkısı - Sabah yüneş doğar 
ken. 8 - Refık Fersaııın hüseyni şar-

51 Umran Beşikta§ K.xbç ali Mes. :mı • Gözlerimden gilıniyor yanak· 
"t k 9 52 S -..ı t p T T UM tarının alı. 9 - Hcfik Fersanın lıü cı so . , acW.e . . . . . 
evrakında Niyazi Kızr, 53 Necati seyni şarkı • AN doğ:ır sini sini se\" 

mişiın birisini. 10 - Türkü - Sarar. 
Binici Kumkapı O.O., 54 Ferihan tlıın ben sarardım. ıı _ Saz semaisi. 
Savaşkan N.K.0.0.S. 3.B 987, 55 21 l\Iemleket saal ayarı. 21 Konuşma 
Hamit görgün Galata Necati bey 21.15 Esham, tahvilut, kambiyo - mı. 
cd. 6, 57 Savcı Saygın Atatürk kız kul borsası (fiyat). 21.25 Neşeli pHık· 
Krz ilk okulu 3.B 445, 58 Nedim l:ır. 21.30 Müzik (Küçük orkestra -

Şef: :\ccip Aşkın) 1 - \'alter - Don~ 
Akkuyu Kasımpaşa Hüdaverdi ap etlen kuklalar (fokstrol ). 2 - l'iie· 
59 İffet benicı Beyoğlu akğam kız m:ııın • Zenci dansı. 3 - Pones -
S.O., 60 Leman Doğan Ay, Geyşe opcrelinden potpuri. 4 - Cho· 
61 Melek Şehremini Saraymeydan pin • Nokturne. 5 - Lcopold - Yen • 
dtl. 65, 62 Yıldız Dumlu Aksaray tllinyanın eski şarkıları. ti - Linekr 

64 .. k ı 41 63 I B 'kt • Eğlenceli marş. 7 - Pachernegg -cu o u , şın eşı aı; . • ., 30 •1.. · k (., · ı . . .. ~. \'iyananın cazilıl'sı .. L. "uzı · ~oı 
38 cı okul 81, 64 Ah Turkay ht. ve licder _ pl.) 23 Müzik (cazbant • 
tci okul 2.A 49, 68 Aysen Gökte µI.) 23.4j _ 2j Son uj:ıns lı:ılıerlcri \"ı 
pe Boğazkesen Şalcr ap. 10, 69 yarınki program. 
Kazını Karagümrük ilk okul, 70 SEHlR TİYATROSU 
Necdet Tüzer Çatalca O.O. 81, 71 ij 9 - 3 - 39 Perşembe 
İzzet Aydın Fahti O.O. 3~A 192, akşamı 20.30 da 
72 Ali Ertürk Beyazit Demiröz ap . Tep~başı Aıınc.ı Kareniı; 
13 73 M t . C val wl H' . Koıneılı kısmı: 1Jır nıulıasip arqnıyo , e ın ag og u ımaye1. 

etfal sok. 5, 74 Haşim Topkapı ~ HALK OPERETİ 
F 1 d M h F ...,. ~ Ilu ak~aın 9 da 

az ı. ~şa c . 5, 7 5 a mut ey ~'f Ü ç y 1 r, D ı z 

.zı Şışl~ ~ Pazardan itibaren: 

Atatürk albümü 
~Oı,,, u.-\ı.l\L\S: Halk Operetinde 

TUR.\X TİYATROSU 
Bu akşam 

Soboh, beyoğlu 45 ci okul S.5, 
23 Yurdagül Çevik Sirkeci Hoca. 
paşa, 24 Süzan Fatih demirhan So 
18, 25 Jan Agzupseh senbenua lL 
sesinlJen, 26 Ziya yazıcı Fatih O. 
O. 3. A. 205, 27 Ali Sağlam Ca. 
ğaloğlu erkek O.O. 183, 28 Cahit 
Şehremini Saray meydan cd. 64, 
29 Muazez gülen Davutpaşa tran. 
vay cd. 7, 30 Ömer ersun P.T.T. 

Resimli Haftanın ne§rettlği bu al
büın Uç defa basılmış, binlerce nüs. 

memuru SJreyya oğlu, 31 Fikret ha sa.tılnuı;tır. 
Doyanca F"ai1ti crta okul 2.B 258, 

Ertuğrul Sadi Tek 
ve arkadaşları: 

GÖKTE ı\ R\nKEN (\'otlvil 3 P.l 
(Sc) .Alila revüsii, hiiyük varyete 

:\Iice Pençe( nıryctesi akrolı:ıl .:-\o.im 

34 KAHRAMAN HAYDUD KAHRAMAN HA YDUD 35. 

· olmak için evinde hapis mi et- ve başka biri gelirse bana hemen sakin, munis ve sevimli bir vazi-
ıneliydi?.,, haber getir anladın mı? yet vermişti. 
Eğer serbest bırakacak ve ar- - Emirleriniz tamarr.en yapı- Fakat dikkatle bakılacak olur-

kasını takip edecek olursa Ro- lacaktxr , efendim. sa bu simada sükunet ve munis-
Ianın nerede bulunduğunu öğ. Sandrigo polis memurunun te- likten ziyade vahşet ve kin cku-
renebflirdi. Böyle hareketi da- minatı karşısında memnun ve nuyordu. 
ha muvafık gördü. müsterih evine döndü. Sanıdrigo, kaşları çatık, bakış. 

Esasen Juanayı yanına Rola- Bu sırada, yapayalnız fakir o- ları s~rt, bir vaziyette düşünü -
rırn göndermiş olkluğuna kaniy- dasına kapanmış olan Juana ise yordu: 
.eli. hıçkırarak ağlıy:::r.du. - Aferin Juanaya, onun sa-

Zavallı Juanaya gelince, artık • • • yesinde beni da~dan kovan, hay-
her ümidi mahvolmuştu, bütün dutluğumun bütün kuvvet ve nü 

Juana, yaralı kalbinde açılan 
htilyatarı, rüyaları sönmü~, fuzumu kırarak elimden alan Ro-

boşluğa acı göz yaşları dökerken 
Sandrigonun sözleri ile kalbinde lanı bulabileceğim .. O zaman vay 

Sandrigoda evinde büyük bir li. 

sonra yani cumartesi günü, Sen 
Mark kilisesinde Venediğin ki
bar halkı önünde nişan merasi. 
minin parlak bir surette yapıla
cağını müjdelemişti. J 

Bu akşam Emperya, muaz
zam bir süvare veriyordu. Vene
diğin bütün tanınmış simaları ve 
artistlerini davet etmişti. Bun • 
ıdan da maksadı Biyankanın ni. 
şanlandığ nı resmen bütün Vc
nediğe bildirmekti. Ayni zaır.an
da .damadı olan Sandrigoyu da 
takdim edecekti. 

derin yaralar açxlmıştı. haline... Hay.eli bakalım Juana 
tizlikle süsleniyordu. Bu süvarenin Sandrigonun na-

yola düş .. Seni himaye eden Ro. 
Oturduğu yerden kalktı .. Ka. Yeni bir merasim kostümü ce- zarında ne derece t-.hemmiy~tli 

lanın yanına git.. Bize yol gös-
pıya doğru yürüdü. tirmi§lerdi. Bu kostümü ilk defa olduğu ta•bii pek kolay ar.Ia~ılır. 

t-r .. 
Sandrig~: giyecekti. Bunun içlndir ki hayd'1t tuvale_ 

Sandrigo şapkasını giyerken 
- Uğurlar olsun, gene görü- Giyinı:likten sonra aynaya tine fevkalade .dikkat etmişti. 'ı 

baktı. artık Rolam unutmuş, başka şey-
türüz, dedi. 

lcr düşünmeğe başlamıştı: Emperyanın muazzam süvarc-
Juana, boynu bükük, emeli kı- - Bu elbiseyle bana, kir:ı - Hayl;:li bakalım!.. diyordu. sine ehemmiyetle alakadar olan 

haydut Sandrigo diyebilir!. 
nk, birdenbire ihtiyarlamış bir Du akşamki işimiz o kadar güç yalnız Sandrigo değildi. Rolan. 

( )f ussorgski). 
10.15 J.oııtlra (n.) Szigcti (keın~nl 
10.30 Eyfcl: l\lusorgski konseri. 
ODA l\IUSildSl YE l.;Q~SERLLıl 
4.15 füıdio Paris: Şarkı, pı~,ı.ıO· 
7.W l\liiııih: Keman, piyano. 
7 .;JO Yi) :rna: Beelhoven. 

8.30 Paris P.T.T. org. . 
9. llcroıııiinster: kilise mu~ikİS1 

9. Lillc: .)arkı, 
9.50 lludapeştc: Liszt konseri, 

11.~5 Lontlra CN.): Kuarlcl l LW 
vel) 

II..\F1F l\JCSlKt YE OPEHETI,l~Il 
4.50 
7. 
8. 

Hatlio Pnris: orkeslr::ı. 

Ilcrlin: orkestra konscrı. 
\'arşova: Ilnfif parçahır. 

S.45 lludapeşte: Çigan ork. 
9. lstokholm: Cnzbnnd 
j.10 Kolonya: \'iy:ınn musil.isi. 
9.10 Leipzi<;(: marşlar • 
9.lj Frankfurt: hafif par\·al:ır, 
9. W Beri in (uzun d.) Dobrı ııoll• 

10.10 Königsberg, orıcmt p:ın:•ıl:ıı1• 
DANS MUS1K1S1 

9,10 Derlin; 11,30 :\apoli; 1 J,3;J 
Sotlens, 12.15 Turino, 12,2;; Loı1ı.lı1' 
(R.) 1,15 Londra (N.), 

CU.l\IA - 10 · 3 • 1039 

12.30 Program. 12.35 Tlirk nıiiıf• , 
ği • pi. 13 l\leınlcket sanl R) arı, :ı, 1151 a 
ınclcol'O!oji haberleri. 13.15 - H ")il' 
ıik (hafif müzik - pl.). 18.30 P.~o~ 
r:ım. 18.35 Müzik (l\oh:ıre ve ınuıı 

1 hol • pi). 19 Komışına (Tan nrrc 
konuşuyor). 19.15 Tlirk müziği ctıı; 
cesaz faslı). Tahsin Karakuş YC !:i:l' 
fiye Tokayın iştirakiyle. 20 AJ:ıııSı 
meteoroloji halıerlcri, zirnat bor~.ıs• 
(fiy:ıl). 20.15 Türk müzif:i (Halk ııı~~ 
sikisi - Satli YaYer Alamon). Uo 1

\ 

\'e curadan halk haval:ırı. 20.30 'fır 
müziği. Ç:ıhınl:ır: Fahire l'ersan. il~ 
rik Fcrsan, Cevdet ağla. Okuynrı: J(tı ı 
luk Hecai. 1 - Osman beyin 1ıic•1 ı• 
kar pcşre,·i. 2 - Faik heyin hicazı>M 
:ığır semai - Denim sen·ü lıır:ıınooılll 
3 - llic:ızkar şarkı - Sı:vıliğim :ıt' 
dei hicr:rnıın. ·1 - K.::ıncııce taksi 
Fahire Fcrsaıı ıararından. 5 - ~~ 
hur şarkı • Telif edilsem feleği. t t' 
:\lalı ur şarkı - Dün yine günümüz j!C 

di her:ıbcr. 7 - Refik l'ersan - s~ 
semaisi. 21 Memleket saııt a~ arı. " 
Konuşma. 21.15 Esham, tahvilat, kn~ 
biyo - nukut borsası (fiyat). 21·•

1 
:\eşeli plakl ır. 21.30 J\liizik Pb·ı~;ı 
ı:uıııhur flıırıııoııik orke.,ırası). !:j 

Praelorius. 1 - Ant. lhorn ı.-: \"İ) 
lonsel için Jrnnı;erto si ıııinür, OP· 1 o-
n) Allegro. b) Adagio ma noıı ı··oP~l· 
c) Fi nal, Ailc~ro ınotkrnto. soıı 
üavitl Zirkiıı. 2 - Ant. l>rnrnk: !i 1~ 
ci senfoni "Yeni dünynıJ,ın" ( \11~ d 
nruen W<:'ll) mi minör, op. 9;;. : 
.\claııio • Alkgro mollo. lı) Largcı. () 
Scherzo, mollo vivacc. ç) ı\llet:ro .c \t 
fuoco. 22.:ıo l\liizik (Sinema sesı f' 
cazbant). 23.ı5 - 21 Son ajans ııııb' 
lcri ve ) :ırınki progr:ım. 

tt' 
li i .. .. ijŞ 1111 

l\luso n , Roma.ya yurn~ · ıııil' 

kctine h.tirak ctmis olanJıırılnfl ·• • • t1 il' 

tcşckkil "silah:-:orlar" nıııyırı'ıe l1' 
7ıltıncı ~ ıldönümü miinnscbeti )'11' 

1 l•llrıt 
teşcldı.;.il azasından birin 

yor. ___.,/' 

Diye mırıLdandı. 
halde kapıdan çıktı. Merdivenle- değil. Kanıdiyano da iskala Brino ile t6\ 

ri henüz inmİ'.;ti ki arl;:asından l\Iüt::be3sİm olan dudakları Ü· Haydut aldanıyordu. Bazı şr· beraber bu müsamerede bulun- 11 ~ ~ ~ 
Sandrigo atıldı. Uzaktan uzağa zc~:nde ha.1f bir endişe bulut'! oarık çocuklar gibi kendi nefsi- mak için Olivolo adasındaki c- R • ı· H ft8 
onu takibe başladı. dolaştı. Fakat çabuk geçti. ne fazla bir itimat besliyor ve vinde hazırlanıyorlar.dı. eS 1 m 1 a 

- Hayır, hayır.. Beni hiç kim· başkalarım hiç düşünmüyordu. 
Bir müddet yürüdükten sonra Rolanın arkasında, Olivolo a. m e Cm U a 51 

se, hatta dağdaki sabık hayldut Bu akşamki iş . dediği Biyan-
bir eve giridiğini gördü. SandrL dası civarında vaktiyle Emper-

arkadaşlanm bile tanıyamazlar, kaya beğcnilmekti. Halbuki bu k 
go bu evin bulunduğu yeri aklın- yayr haydutların elinden kurtar- Bu hafta ÇI an 

eledi • iş Rolanı bir köşe başında yaka-
da tesbit ettikten sonra uzaklaş- dığı gece giymiş olduğu elbise 
tt. Biraz sonra yanında bir polis Hakikaten bu elbise Sandrigo. layıp öldü~ekten ldaha güç idi. vardr. Kendisine fazla güvendi· 800 saylSI r' 
9emuıı& ile geldi· ya çok güzel yakışmıştı. Tam Sandrigo, Bambonun sarayına ğinden ve yahut ta planı dahilin. Birçok güzel yazılar ,.o re"'

11111
c 

. - Bu eve bir kadın girdi. Dik- manasiyle güzel bir süvari zalbiti girdiği zaman Baş pisk<>pos ken- de bulunduğundan mıdır, neden• loludur. Almağı u;ı:ıtrnı:ı.rı111 :t· 
bt\t, çıkarsa takip et.. Otur. kıyafetine girmişti. Taranmış ve disine iyi haberler vermişti. Her se malUm olmıyan sebepler altın- J 

_____ . .cı_u-'g""w u--=ye_ r_i _m;...u_t_ıa_k_ö...,v'-e-n...;,'-e...;ğ.._e_r~e-__ k_ıvr_rl_mı.......::.ş_o_l_an_..:.s_a.:.çl_a_r..:.x _h.....;.ay:...d_u_d_a_~ ______ ş:..e..:y_in_h_az_ır_. _ol_d_u..:ğ:..u_n_u.:.'~iIC_i_:g:.iın_' __ ld_a..:y_u_· z_ün_ü_d_e...:ğ::...i.:şt_i_rm_e.:ğ_c_Hı_'z _u_m ________ _:--~-:-:_-~~-:..::-~:.-..::-:.-:_..o:P'JR 
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h-------------------· 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

BOyDk ikramiye 50,000 liradır 
a.._ Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 
~iyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
.,~fat vardır .•• 

de Su tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
Pi.Yangonun mesut ve bahti)-arlan arasına girmiı olursunuz ••• 

7 Mart 939 salı 
k~ . 8 Mart 939 çarpmba 
~ Emekli ve öksüzleri 

1 - 155 
156-314 

9 Mart 939 pl!11mlbe 1 - 294 
10 Mart 939 cuma 29Ş - 586 

11 Mart 939 cumartesi 5111 - 743 

13 Mart 939 pazartesi 74' - 991 

~ idare ve Belediye emekli w ôksilzlerinin mart ~ 939 Oçer 
YUkarda gösterilen günlerde ve cüzdan sıra sayılarma göre 

'nden aylık sahiplerinin cüzdanlarile Ziraat bankasına mOraca
Cl510) *. * 

~f bedeli 3169 lira 4 kuruş olan Erenköy • ~ iltisak 
• Un §OSe tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile ~a

Jevaznn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
ltsibdan başka en az 2000 liralık iş yaptJlma dair ihaleden 8 
~ bu iş için vil!yetten alacakları fen ehliyet ve Ticaret odası 

237 Iira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
l&-3-939 perşembe IÜDÜ saat 14 buçukta Daimi endbnende bu

ar. (1.) (1342) 

bOl{ToR • OPER.\ TOR 

llarndl Bako 
Bir Jiae 

TDrklye Comburl1et Merkez Bankası 4 ı S ı 1989 vaziyeti 
AKJ:JF ura PASiF 

1Ca1111: 
Altın aaft klotnm17 11117& 
Banknot ••••• • • 
tJfakJık • • • • • • • 

Dahildeki Jluhablrler: 1 

Türk lirası • • • • • • 
llarlctekl MuA.blrler: 

Altın: san kllıram 9M4 6H 
Altına tahvili kabil Sttrbest 
dövizler • • • • • • • 
Diler d6vlıler ve bor('bl 
klirlnı bakiyeleri • • • 

llaziH lah'olllerl: 
Deruhte edilen evrakı nnk. 
diye karşıJıtı • • • • • 
Kanunun 6-S maddelerine 
tevrıkan Hazine tarafından 
vaki ledlyat • • • • • • 

Senedc.I cüzdanı: 
Hazine bonoları • • • • 
Ticari seneHer • • • • 
Esham oı lahvlldl cllzdanı: 
fDenıhte edllen nrakı nak 

A \ tiyenio karşıhlı eıbam ve 
-ıahvlllt itibari kıymetle 

B. Serbest esham ve tahvillt: 
APGIUlar: 

Hulneye kısa vadeH anu 
Altın ve d&vls llzerine • • 
TabvflAt llzerfnı • • • • 
Hissedarlar • • • • • • 

327J;03, 

12.738.088, 

US.8&1.G-ı 

9.863.889. 77 

JM. 7 48..363, 

18.30'7.818, 

88.058.-171,44 

aı.12ı.ır1e,u 

327.H3,~ 

SS.8US.7ü,7-I 

1ü.3151.M7, 

86.0U.4'11, 

48.1'10.,'1'1, 

Sermtll/• • • ı ı ı ı 
llallJl(ll .. ,..,: 

Adi ve fevkallde • • • ı 
Haıusl • • • • • • • 

Ted(lvQldelrl Banknotlar: 

9.719.-.C,ıı 
8.000.000,-

Deruhte edilen evrakı naktire 118.ır-...,
Kanunwa 6.1 inci ma~e-
lerlne tevrikan hazine tara. 
fıodao nkl tediyat • • • 18.80'1.818,
Derubte edilen e•ralu aak-
diye bakiyesi • • • • • lü.8111.MT,

Kartılalı tamamen altın olarak 
lllveten tednllle ~aıedilen 19.000.000,-

Reeakont mukabili llbetea 

ıa.000...,.. 

8.'111.IN.U 

teda. nzed. • • • • • • U.000.000,- 118.SSl.M'l',-
Tarlt llruı lle"4ııalı 
D&Jlz TaalıAlldatı: 90.saB.OOl,il 
Altını tahvili kabil dOTlder 8.508,SS 
Diler d6vlsler ve alacakla 
tıırını bakl,..ıen • • • • 14.843.Sta.19 ......_fD ... 

Mubtellf • • • ı • ı 18.818.&~ 

lıluhteıa • • • • • • • 811.01SJll9 .. 

. • I Yekdn 881.0Ul.529,Z 

ı Temmuz tt31 tarihinden JUb.rea: Jakooto haddi "' 4 Alba tlserlaı mu 1' 1 

Dün ve Yarın 
r ercume kolliyat1 

Sahş yari: 
VAKiT KITAPDYI 

t • t O kitaplık birinci aeri 

Numara KunH 
1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
n.vıet ve lııtilll 

795 
Bu terhıln flyab 795 kurut. 

tar. Be&*al alanlara 10 20 
Mkonto ,.plhr. 236 kurufU 
peellı aJmdıktan 80Dra kalan 
' )lnlf •Jda birer ura tiden. 
mel tı.n ert takatte balla· 

,__ ' 
rolog Dr. Kemal Ozsan 
idrar yolları, deri ve fteaıi haı 

talıkları mütehassısı 

Tünelbaşı lstiklAl ca~I No 
380 Buna paz:ırı ilslli 'J'40f ~ 123 

Kirahk han 

8UGüN • KUHBARANIZA·ATAcAGINIZ ·,.KURU) 

IN·KURACAGINIZ ·EVİH:TEMRİDIR 
= az • J 



terkibinde iYOD, TANEN, glisero FOSFAT 
Vardır. Vecudun zayıf kısımlarına, kansızlığa, 

hastalıklarına sıraca kemik 
nekahetlerinde· yarar ve 

genç klzlara, 
hastalıklann 

vereme 
müptela 

şifa verir, 

istidadı olanlara, sinir zayıflığına, 
teverrüme müsait çocuklara 
kanı arftınr, iştiha verir. 

CAFER MUSHil SE KERi tesiri kaei, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum eC' 
zanelerde bulunur. 

• • L .·.:": •"~ - • - • • • 

. • ... ~ . ~ :· ·• , .. . • . ·. ·4... • \. - . • ' ' . • , - ......... ,. ~, Jö.ôôifffimi En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

-
Soğuk ·algınlığı tehlike3İne karşı kendinizi Gripir. 

kaşelerile koruyunuz. 
SOGUI<: ALGINLIGI: Baş, diş bel, 

kUlak ağ.rılarma sebeb olur. GRl· 

PIX bütün ağnlan dindirir. SO-

Cl.IK ALG~l\'LIGI, Nezle, Grip ve 

b1rçok tehlikeli hastalıklar doğurur. 

GR1P1N üşütmeden mütevellit has
talıklara mani olur. 
SOGUK ALGI1\"LIGI: Kırıklık, ne
şesi zlik tevlit eder. 
G R 1 P 1 N: Kırıklığı geçirir n~şe
nizi iade eder, 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi 
ve benzeri vardır. GRiP İN yerine başka bir mar

ka verir Ierse şiddetle reddediniz. 

KUŞTCVCI kullanınız 
Bir Liraya Kumaıiyle Ku§tÜyÜ Yutı:klar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş

tüyü kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu, Kuş tüyü fabrikası. 
Tel. 23027, Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli 
Mallar pazarı. 

AGARAN 
SAÇLARA· 

........................................... -....... 
ı----·-··;;iş··i;c;;(~ü~u·---

~ Necati Paksi 1 
~ Hergün sabahtan akŞama ka· ~ i dar hastalarım muayene eder H 
!! salı günü parasız, Karaköy Ü 
!! Tüney meydanı No. 12 y 

CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
~ Tıraş bıçağını 

kullanır 
Her yerde POKER Tıraş bıçaklarını arayınız. 

... . 'l: y • .... • t • .' • • • • ~. • ,· " ., 

DE N 
Yeni çıkan Plaklar 

Mebrure Avas 
Pembe gül mü yanağın 

270273 No. Güzeldir yürük kızı 
Sıtkı Baba 

Sıtkı Baba evleniyor • 1 inci kısım 
270278 No. Sıtkı Baba evlendi 2 inci kısım 

Malatyalı Fahri Kayhan 
FIRAT 

270276 No. Boyu hoş endamı güzel 

B1' Plakları her gramofon mağaza smdan ısrarla isteyiniz. 

LERCE k'.1$1 MEMNUNiYETLE DEFEDER 
Mide ve 

Barsakları 
Kolaylıkla ve mülayim bir 
şekilde boşaltarak rahatlık 
ve ferahlık verir. 
HAZIMSIZLIK, 

ŞİŞKİNLİK 
bulantı, gaz, sancı, mide bO. 
zukluğu, barsak ataleti, lN· 
KIBAZ. sanlık, safra, kara· 
ciğer mide ekşilik ve yaruna· 
lannda ve bütün mide ,·e 
barsak bozukluklarında kul· 

B • J J • 1 Soğuk algınllklannı iyi ~d-~ 
ı m e· ı e ~~D$$Gl•ec::> 

=· ~ 

Grip, nezle, eniloenıa, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığrmzı BİOGEN!NE kan ve ;; ~-~----------------... ~ 
derman haplarile sigortalayımz. . 

B!OGENlNE, daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, hals.izliği giderir ve hariçten gelecek her türlü 
mikroplan öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir. 
Bel gevşekliği ye ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

B10GE;'.\İNE; ku11ananlar kat'iyyen kardan, kıştan soğuktan ve havaların değişmesinden müte-s essir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her mikroba KARADENİZ PERŞEMBE POSTA.Sif rler uıc· 
galebe çaldım. Ve bu sayede müthiş akibetlerle neticelenen GR!P, nezle, enfloenza, sıtma gibi Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların s; :r;;.rt P~; 

renkt~ sıhhl saç boyalarıdır. ı hastaJıklardan korur. Bu h::ı.stahklardan korurunak için büyükler sabah, akşam birer B!OGENlNE rinda husule getirdiği bilyük teehhürlerden dolaı: criiıı röttıf 
lngiüz Kanzuk Ecnazeii · almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arltmlmahdır. Her eczanede şembe postasını yapacak (GÜNEYSU) vapu,ru bı "' ~ 

1 BEYOCLU. 1STA~BUL ~ !I bulunur. 10 Mart cuma günü saat 16 da ka~l:k~ac:a:k~tır~·------~ 
.... -· -.. - 1ftllllllHIUtUIHIHllllHUllHlllllllR1111im1111111UIUlllııııımmYllllllllHlllUllllllllllllllllllllllll111111111111llllllllllllHl~'-'I' YF!Vlllıml.-ılıııımtllWlllllllllllJ nııııııııııımıııııır- -----------


