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Varşovada halk ''Kahrolsu 
Hitler!,, diye nünıayiş yap 
Leh Hükômeti geniş 
salahiyetler alıyor 

Alman Hariciye Nazırı 
bu akşam Romaya 

hareket edecek 
Roma gazeteleri, Alman tekliflerini 

kabul etmiyen Lehistana ve 
ınüttefiklerine ateş püskürüyorlar Tahrand~ki düğü 

t ı ı ' lrarı veliaJıdi ile Mısırlı prenses 
f Fev::i.> eni.., evlenmeleri münasebeti-; ı :ı fol.randa yapılan merasime da-
l J ir ilk resimler gelmiştir. Ytlkarıda 
f dü{,ün münasebetile yapılan geçit 

-ı- -

J\ı.ı,z, df/n 1 
·esmiM işlirak eden lranlı izci kız. 

\ 1 Zar, ~ağda yeni evliler selam vaziye· • 

l 
~. · ~ tinJek. askerler önünden geçerler "•c>ı 0 1'rabltısgarPJa giden Al-

n aık11m d 
r.:ıusj,.. b un anı general Fon 

.. '°eti" 
~"' J , ken görülüyorlar. 

.J'h ~~j ı Amerikanın eı/~den Romaya hareket 
ıRı ~tcıda .• 

Fransız Generalı [ 5cidan itibaren Datızigin üç mühim şalz:iyıti: Nazi lideri Alber Förster, seferberlik plan 1 
AFlletlfT cemiyetinin Danzigteki m iemıssili lsviçreli Karl Bıtrkart, 

"- Veygand 
nkaradaki temas1arından 

D~n:.ig senatosu reisi Grayzer... (Yazısı 5 incide) Uç ayda bir milyon asker 

B .. sonra. 
t ugun şehr.ımizden 
ayYare ile Bükreşe 
A gitti 

f 
nkarada Cumh . . • . 

ınd urreısımız tara.. 
kertn .. kabul edilen, mülki ve as-
da h~:sek ricalimizle temaslar
hnd an Fransız generali Vey
tillli bu sabahki ekspresle şeb. 

ze gelmiştir. 
General V 

., 

Almanya şimal dev-
i eti erinin bitaraflığını 

temine çal ışıyor 
Berlin, dört devlete ademi tecavüz 
misakı aktedilmesi teklifinde bulundu var eygand istasyonda 

~~ ~uavini Hüdai Karataban, Londra, 3 (A.A.) - Niyuz 
tliyet direktörü Sadri Aka, Kronik! gazetesi, Kopenhagdaki 

rüşmek ü.rere 9 mayısta Stok -
holmda toplanacaklardır . 

Şimal devletleri bitaraf 

toplanabilecek 
Vaşington, 3 (A.A.) - Harbiye 

nezareti, seferberlik planını ikmal 

etmiştir. Bu plan, harp halinde bir 
milyon kişinin üç ay içinde silah 
altına alınmasını temin edecektir. 

Litvi nof isfif a etti 
Molotof Hariciye \ 

Komiserliği vazifesini de 
yapacak 

kalacak - Yüksek 
~ (Devamı 5 incide) iyi bir membadan almış olduğu 
7 bir habere atben Alınan hükil • Moskova, 3 .(A.A.) B d t:C'lk.~-~ meti, !sv«;, Norveç, Finlandiya Oslo, 3 (A.A .) - Parliimento. Sovyet divanı, hariciye komiseri 

Ugünku·· s-ay-ım-ız ve Danimarka ile iki taraflı bir da Nob~vlheçin Millerler Cemiyetdi. Litvinofu kendi talebi üzerine, vazi-
ademi tecavüz misakı aktedilme. ne ve 1 assa paktın 16 ncı ma - fesinden affetmiş ve yerine icra ko. 

41
6 si teklifinde bulunmuştur, desine karşı olan vaziyeti hak.. miserleri heyeti reisi Molotofu ta-

kmd1a geniş bir müzakere yapıl. yin etmiştir. 
Stokholm'da görüşülecek mış ır. . . . . 
Stokholm, 3 (A.A.) - Dört Hariciye nazırı Khot bu mU- Molotof, ıcra komıserlerı heyetı 

~~ -ı--~~a .... r_f~_d~_r ___ _, Şimal memleketinin hariciye na.. nasebetle söylediği uzun bir nu. reisi ve hariciye komiseri ünvanım 
~- _ _ _ _ 2.Il'larl, Almanya ile akdolu.n,a.cak tukta hulasatan demiştir ki: taşıyacaktır. , i.:...:. 

ademi tecavüz muahedesini gö • (Devamt 5 incide) __....._ r ' 

Ekrem König hftdisesi 
Ruhinin sakladığı 

''hakikatler,, nelerdir? 
·Maznunun avukatı böyle bir iddiada bulundu, 
1\ fakat müekkili bir şey söylemedi 
rıkara 4 ( • 

l'e k ' Hususı) - Tayya- iki celse sürdü. Reis Arif Güngören Celse açilınca hakim Ruhiye 
açakr .. ıı- h' 

e.aııtekar ~- gı adisesinde evrak aza Hayrullah Koka ve Mirsat sordu: 
buıı,.... hgı Yapmaktan suçlu Yamaç, müddeiumunıt makammr - Hariciyeye gelen bir telgra~ 

...,ıan Erar· · ts 
ll'ıurıa ıcıye Vekaleti me . müddeiumumi muavinlerinden fı, Cumhuriyetçi panyaya ka. 

rınck!n Ruhi Bozcalmm mu. Zihni · al etli ordu. Su lu Ru. çak ta are satmaktan suçlu Ek· 

ÇERÇEVE 

Aksiyon serisinden 

Kültürlenme davasi 
- 2 -

KULT'ORLENME YOLLARI 

Kültilrlemnenin iki yolu ,·ıır. Biri kendi IınynaWannı 

kültül'lenme, öbürü yabancı kaynaklardan kültürlenme. D 
kaynaklarını doğumuı.k olduğuna göre ikinci yolu, birinci yo 
bir geçit sayalım. 

O ha.ide kültürlenme davasında ilk iş, herhangi bir dil 
bütün dünya kültür yemi5lerini silkelemek, o dile bütün düoy 
ferini konuşturmaktır. Böylece, henüz yiirümeğe başlayan ç 

dilini döndürmeğe ve me,·zularmı seçmeğo ı;:alıalars&., millet 
hancı kültürlerin bünyelerinde yap:ıcağı ihtilB.tlan ya,'Ç'a,5 ya 
yeleştirlr~r. Nihayet öz kÜ;ltürleriru, içlerinden ifraz edebile 
gelirler. 

·Kültürlenme darnsının' ilk n ba..5 hıunlesi, dünya. kült .. 

g~mektir. Başka.la.rmm. ne duyduğunu, ne düşündüğünü, n 
bilmemek, bu ihtiyaçlardan nrestelik.Bu ihtiyaçlardan \' 
ölüm. Sağı:n.s. l'e soluna bakmıyan, yalnız ölüdür. 

Ölçii: 
Met-Odlu, slst.emli, geniş ça.pb bir tercüme i~i, kültürle 

am temel direklerinden biri. 

TlJRK K1)LT0R1JN1)N V AZİYJ<~Tt 

Türk kültürünün ,·aziyeti apayrı bir muamma. 
t liltiirile esaslı bir şekilde temasa. geçememek ı:llırabmoan 
de kendi kökÜnü kaybetmek tehlikesi altındadır. Binbir içf 
hi tel•en"Ün yüzünden Türk dilinin :;cçircliği clcrin fa.o;fiye " 

· libr, ona. yepyeni bir bnşlangıç tayin etti. 
Türk kültürünün ,·ariyeti apayrı bir h8.ı1i-.e. Çünkü o 

anma li\zmı olan tohumları hem('n bula.ma.dığı takdirde, nek 
,.e istfübıılden tecrid eden bugünkü uzlı>t haliyle, \'aadct1.i 

ka.cl:u kayıp Midadmda. 
Türk kültürünün vaziyeti apayrı lıir facia.. Çünkü madde 

kencfülni belliba5lı kaynaklardan çekip belliba';oh kaynaldar 
kültür, kırdığı \'e kuramadığı münasebetlere kar-.ı mülıtaç 
yiilc temeli, ruh yollnrından idrik ,.e in~a cehdine hal& ula-,a. 

Öl~ii : 
Yepyeni btr başla.ngıç şartı yaman Türk ~-ültürünft v 
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'Macı Pıau.adis. -
içtimai sigorta 

:ı.uııetıe . . 
§efi 0 r cemıyetı mesai bürosu 
geJdi . \'al? Stcin memleketimize 
b(j,.,·;ı~e .&ıtti . Ttirkiyede Yeni \e 

J""' bır · · · 
zerccı· . .. ı~ın temelleri atılmak ü· 
· ır. Turk · · · · ış kaz ı~ısı ış kazasma \'e 

a ından .. · 
t s'ıg mute\ellıt ölüme kar-

orta dT ketin b" e 1 ıror. Ona, bu memle. 
elıern _unyesindc görmekte olduğu 
dır· btnı~etli işin bedeli ödenmektt!· 

· Una · ı._a şuphe )ok. Fakat i.;ı•inin 
"<!Z llcı d" . ~ .. 
~Unku ha ~n> ~nın ~er yerinde, bu
te az >at \e geçım <:artlarına gö-i'e ~ 

1 k :naruz bulunduğu maddi 
e, dıger so . 1 . hi b. . . ") a mcsaı ~ahaları. 

· ldç ır~_--ıne kıyas edilemiyecck 
e, buvlikt .. 1" . ur. 

1Zancı az ol., b.. .. d 
'tııı ' nn utun \'atan as-

••f ı'dcenıl İYet tarafından him;:n-e:i 
ea o b'J' . 

~anları .a ı ır. Kazancı hiç olmı· 
' n hıınave~·ı . . . h' •azirc t .· J :> o cemıyet ıçın ı.-

.n.in 
111 

~~kıl edebilir. Bu düo:üncc· 
dl' ,,., uh telıf dünya memleketlerin. 

1 
... u telif k' 

\·e ic~a ~e ·11 ve tarzlarda tatbik 
l-5..;:,: sahalanna ~evkedildigrini ..... oruz. c. 

1'urkiyed 
tinıaı Ya e, Umumi manasile iç-
v · rdıtn mek · "k e ıltıhar ·anızması, şu ·re 
shl<lcdır :.değer bir inldc:.af de\'re· 
r •Q1tka . ~ 
aın..'11e}e hacr 1: buyük ve menafii 

ııu.r..: ını, \ . . . 
ı._ 1 L-111(, <ı. {ı kanunı;;ını 
·~ Cll. - 't<J, 1Yelerin .' •1"\' rtin \'P 

ııaıı nıuht . hırnayc~indc bulu-
~<irtneğe elıf teşekküller bu işi 
ınahdut ç.alışmaktadırlar. Buna, 
~ı <ıl~ka ~llk~arda da olsa, şaho;;i b;ı_ 
ınkar :e :ı ardımlann da karı~tığı 
ni d .. ~ılrnemelidir. Lüzum haddi· 
lale egıJSe bile, imkan haddini a"·'n 

P \e 'd . ·" 
r..ıını<ız ı dıaların ve deY!ete daya-
liyet!e; f~~:lere anla~ılmaz mükelle
\·eccih ) ukletmek gayesine mi.ite. 
k fervat] ar!\1 • arın, so ·yal zaruretler 
dece 

1~~a iktic;ap edeceği mana. sa-
, &ulunç olmalar d 

b.l·akat Tür!- lıl ır'. 
ır "bü . .. . \, men: e ~etındc yeni 

llııştzr ~.uı.... sanayı,, deHesi açıl-
. ıen b" ili b' 1 ır ça!ıc:ma ha vatı }·e-

ır Vat .. ' • ' 
~u h~ andaş zumresi helirmic:.tir. 
1 . cıYat ,.e b ·· . . '. 
erı \e u zumre, ıhtı\'a cllık_ 
tııiYet sırtlarına yüklendikleri ehem 
lllaye \'c nıü~külfi.t nisbetinde, hi-

\'e" 
lt'(l 1·rı sosyal sahabet beklemek er " 

ı l tlkc;nıet; . . . 
11'ıtııni mızın 15 kanununun u· 
~~ti lllana ile ifade ettiği is sim-

• ~ernı . ' · 
l'tıtı\ . a~ e ıle sa vin müsa\ i \·e 
. C!ıı k' . • ' 
lıııat e Şe ılde himaye~i e..;asına is. 
t:unıari~cr. Serm~ye; gümrük ka· 
le \'e e, teşvıkı sanayi mc\'zuati
le ayni zam d d'w l · ltıin c an a ıgcr gaye en 
bir tarlllaksadını gütmekle beraber, 
c ini ~ftan da ithalatı tahdit neti· 
k~fi el asıl eden ithalat rejimile, 
~ltı le~~;~ede himaye görmektedir. 
lıCeler \· k Yatanda5m zararına ne. errn . 

ıı \e .d esı bahasına tesis, tar-
hu;'i.ik ~ arn~ olunan bu siya.:etin; 
taber nayı sahasında onunla be-
l'. Çalısa · . 
·ar(:ket ... ~ ı~_çı vatanda~ lehine 
~l'll&el \~~ ınkışaf gü~terme.si la· 

t~ ecegı de tabiidir. 
tıiı l'ır kanunu bu hareketi göster-

. \e . . . 
t•l'tıizcı ıçtımaı sigorla, gazetele· 
~lltuıa ek fakirlerin himaye.;i mev· 
cle \at an~tırılarak Ye daha zira
t "kk~~d~~lara, nihayet Yatanda5 
~•lıh · erıne dti<:en bir rnzife ile 

· a, etr ·ı · 
1k edilnı~rı erek, o da lw;aca, leL 

t , bb.. 15 ve unutulmus o!an bu 
ı u~ re· • . • 

t'J <ı ' ·mı mekanızmanın çarlı 
, a ındu .. l 
o~ıı .. ~urat e te<=ekkiile \·e 

h Ure t.lo'1ru . t k d: ·ı ~a~ ~ ~ gı me -te ır: E vevm 
... ~.t~lett b · 
• ')l'ta k e ulunan "içtimai si· 

u' ~n~nu., proje,,i pek yakında 
l , \~ :·1 ilet :-ııcc1i ine se\J.:o!una

ış kanununun tayin ettiği za· 1 
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l1tf oq ~ "1 °111 l il'; if~t?t;f~ (§l'j ~ 

Bir tabi, eserlerin sOkak 
satıcılarının ellerine düşm_esi 

sebebini anlatıyor 
Neşriyatı himaye etmek ve satışa yardım etmek 
lazımdır. Aksi takdirde basılanlar depolarda kalacak 

ve nıuharrir~erde telif hakkında tatmin olunamayacaktır 
:l\e5riyat kongresi münasebetilc lirde fiyatları daha yükseltmeğe 

Türk tabılcrinin yüzleri güluyor. mecbur oluruz ve bu takdirde de hiç 
Irtihaz edilecek mukarreratın tat· ~alamaz oluruz. 
biki ile tf.bilerin depolarında okka- (\'ırüyorsunuz ki son zamanlarda 
ya \'crilmek üzere bckliycn eserlerin Labilcr yirmi beş kuruşluk ve on ku
pı.ıra etmc.5i imki!nı ha-:ıl olabllecek ru~ıü· eserlere bir temayül göster-
mi? Y e b i r m a k a l e Jiıcr. 
iiyatına telif eser yazan muharrir- Bunlar kağıttan iktisat etmek ve 
ler acaba kaıem1 erinin değerleri nis- teli( ücretlerinden iktisat etmek gi. 
bd•nr!e ücrete kavu~acaklar mıdır·~ bi şartlarla olabiliyor. Ve nihayet 

Ve nihayet memleJ,etimizin muh- bu tarzdaki neşriyattan memleket 
taç olduğu nr~riyat artacak mıdır? 1 ;,;ültüriı i~in .. fa~la ran?ıman ~kle

l>;,ı rnallcre alakadarların \'erdik· nemez. Tab· rmı neşrıyatını hıma· 
leri ce\·<lp, r,unun meselejni te~kil ~·e etmek, bir taraftan da müellif· 
edLLÜi. kadar meraklı görülebilir. leıin , muharrirlerin haklarına yar. 

Kitapçtlardan birini dinliyelim jım etmek olur. 
Bu zat c!ıyor ki: Bunu yapacak olan maarif ve 

'Tô.b'ıt·rin bugünkü rnziyetleri halkevleridir. Her türlü ne5riyatm 
acım,c:.ık haldir. Gene bu şerait i. bütün memlekete teşmil edilebilme· 
çinde na ıl ncşri~·at ~ aptrğımıza -i için en güzel \ 'C en müsbet vası· 
hayret etmek lazımdır. Biliyorsunuz ta halkevleridir. 
ki bu_sün kağıt ta pahalıdır, tabı ve Halke\'lcri kütüphaneleri ,·e maa
saire her şey o nisbette paraya mü- riI yani mektepler kütüphanele· 
te\·akkif işleıdir. Hiç biri beklemez. ri yoluyla bize yardım edilse bu 
lş biter bitmez paralarını ,·cmıek takdirde bizde de neşriyata daha bü 
lazımdır. Yani biz ne~riyat yapın- ı•ük mikyasta ce::aret olur . 
ca parasını \·eririz. Kim~e alacaklı Yoksa bas1 ığımızı depolarımıza 
kalmaz. Fakat biz çıkan e~rleri sa- koyarsak \e aylarca bekliyerek bir 
tılsın diye senelerce bekleriz. kaç tane satabilirsek ne yaparız? 

Son zamanlardaki neşriyatımız. Hangimizde neşriyat kudreti kahr? 
dan satışımız o kadar azdır ki bunu 

1 
Hele lüks ne~riyata yer ayırmamıza 

söylemekten hicap ederim. Halk da· imkan bulunamaz. 
ha çok ol:uyor. hu muhakkak. l\Iu- Bugün ilmi eserleri basma lüks 

hakkak. J'akat gene satış yapmıyo. 
ruz. Bunun sebebini takdir müşkül. 

Kendi kanaatime göre fiyatlar pa· 
halıdır. ı\ma. biz fiyatları scrmaye
r.1izin icaplarına göre muYazene ct
tirmeğe mecburuz. 

nQ§ri)•:ı.t ~}-·tl~hilir_ "atısı az olan 
bu eserleri ba'Sabilmek için sernıa

yemizin mühim bir kı~mını gelirsiz 
\'C i~lcmez bir halde bırakma~a rıza 
~östermek lazımdır. 

Nihayet bir eser de şöyle böyle 
p:ıra ile çıkmaz. 

Yani kanaatime gö. - birinci dere
..:ede tabilerin vaziyetlerini korumak 
lazırndcr. Bu zincirleme şekilde mu~ 
harrirleri de korumak olur. 

l\.luharrirlerimizden biri ile gö. 
. üştük. Diyor J.i: 

"Eser yazmak laf değil birader. 
Bunu yapabilmek için insanın mad 
Jetcn \ e manen huzur içinde olma'Sı 
lazımdır. 

Haydi bir e~r yazdığımızı kabul 
edelim, ilmi, edebi, içtimai \'cya 
fenni, ne olur::;a olsun yazdığımız 

bu eser hiç olmaz~a çektiğimiz zalı
mete medar olabilecek kadm par~ı 
kazandırsa ne a:a. Bugün forma:::ına 
on lira telif ücreti almış muharrir 
;Jarmakla &österilebilir. 

Bu ~erai altında elbette neşriyat 
:lurur. Bizim yazdığmuzr tabiin ne; 
redebilme~i de onun satışına kar~ı 
:!uyduğu ümi' ilt: mütena::;iptir. On· 
ce neışriyatı himaye etmeli. Ben cc· 
bu kafidir. Bu takdirde tabi kendi· 
si yazacak değil a. Elbette bizden 
istifade edecek. Böylece bizim vazi 
yetimiz de korunmuş olur.,, 

Şehir telef onu 
şebekesinin 
takviyesi 

Şebekeye beş bin 
abonelik tesisat 

ilave ediliyor 
htanbul telefon ~ebekesinin le\'~ii 

için umumi menfaatler namına tele. 
for. müdürlüğünün Tahtakaledeki 
merkez binası etrafındaki bazı bina
lar istimlak edilmişti. Fakat bu bi
nada yapılacak te\'siata istimlak e· 
dilen yerler kafi gelmediğinden bazı 
bina \'e arsaların daha istimlak edil 

Fittabi bu şerait altında muharrir 
parası da az \·erebiliyoruz. Bugün, 
bır muharriri tatmin etmemize im. 
kan yoktur. Telif ücreti olarak fazla 
para Yermeğe kalkış~ak, e-:er bize 
daha pahalıya mal olur ve bu tak-

Satılan bir eserin muharririne me"ine lüzum hasıl olmuştur. Bu 
binalaı la arsaların umumi menfaat 
ler namına istimlaki için İstanbul 

daimi encümeni karar vermiştir. 
man hududu dahilinde, meriyd 
::nevkiinc girecektir. 

l~çilerin hastalık ve ülüm hadi~e
lerine kar;ı, umumi ~ekilde, içtimai 
ve bir amme mücssc>e~inin tahtı 

zıman ve idaresine mevdu sigorta 
teşekkülüne doğru ilk adım olan bu 
proje, bugün sadece iş kal-alarmı 

ve bunlardan müte\ ellit ölüm yaka
larını i"tihdaf etmektedir. 

Fakat hükumetin .;;arsılmaz azmi 
\'e kararı \C iş daire»inin işini bilir 
b~siret ve faaliyeti ile, memleketi
mizin pek yakında ideal bir iş em
niyeti rejimine dahil olacağı şüphe. 
sizdir. 

lllıa11 TARUS 

neden para \'ermiyelim \'e zaten Yer 
mezsek ne basarız? 
Muharrirlerle clbirliği yapmadıkça 

bizim işimiz yürümez. Öyle zaman
larımız vardır ki bizim kütüphane. 
mize yazı yazmış, eser vc:miş mu
harrirlerin asarını srrf hatır için 
Jasmak \ aziyctinde kahyorum. 

Sokak kitapçılarında, ~eyyar ki
tapçılarda ne mühim eserler görü_ 
yorsunuz. Bunlar hem arap harfle
rile yazılmış, hem de yeni türkçe 
ile yazılmışlardır. 
Fiyatlarının belki onda birine sa· 

tılmaktadır. Bir e5oerin bu hale gel. 
me-si de doğru değildir. Filhakika 
kendi hesabıma hiçbir muharririn 
eserini sı>kağa düşürmedim, ama. 
nihaı et ceremesini kendim çeke
rek.,, 

Tahtakaledeki bugün mevcut bL 
:lanııı yerine büyük bir antral bi· 
na~ı yapılacak Ye bu ı;uretle I ·tan· 
':ıul telefon şebekesinin 3000 abone 
1,;adar daha genişletilmesi kabil ola· 
caktır. 

Şi~lidc in~a olunan yeni santıal 
binasının tesisatı da bir hayli iter. 
.emiştir. Bu santralın ikmalile Bey 
oğlu kı~mı abonnelerine de 2000 
ilave yapmak mümkün olacaktır. 

Şi~li santralı ağustosta ikmal edi
lebilecektir. 

Diğer taraftan telefon idaresi Ka· 
dıköy sar.tralınm da tersii hazır

lıklarile meşguldür. 

, ............... ······~----··~·· ... ·-------·n~;-ı ı 

1 : . 
: . : 
i 

Maarifi 
mühim 

alakalandıran 
bir mesele 

1 

1 
1 
! 

Yazan : M. DALKILlÇ 1 
(ok dcğNli muallim 'e muh:ırrlr a.rkn.da~larıından biri. Günün 

l\leııelesl 5litunl:ırmda men:ubabıı ettiğimiz lıuSU!iiİ mektepler tnual

limlcrine ait bir yazıya teın:ı~ ederek: 

i 
i : 

_ B11 me'iele~i, dedi, Alakatlarlarına. lbliı.ğa ıuuYaffak ola.bi

Jinoenlı yüzlerce muallimi dilı;at edersiniz. 

}'~neli bir no~tayı l;;ısaca muhakeme etm<'k isterim: matbuat 
memleket hadiselerile deYlet teşekküllerinden daha fazla. Ye chha 

i • 
i . . 
i 
: . 
i 

yakinen okuran haldedir. İ 

Gnzct<•leriıı o;;aşfaları muhtelif madcnlı!riıı bir hautaın glbldJr. i 
Bunun siiz~e<;i ıleYlet 'e hü1.ünırt irşclddHlcrldir. ki erinde en 1 
lttJnıetlf , e ~ok E'nder ce' here de tesadüf olunabilir, hald•l de ı 
bulunabilir. , 

Matbuat, hiikimıct teşeldilillerinht efkarı umumil·e ile lrUba.t ! 
\'e miina .. cbetinin en müesr-ıir Yıt.!'lıta.sıdır. Bu arıu edilsin, edllıne· 
sin biiyledir ve bütün dünya mu,acchesinde de böyle olmaktadır. 

nu itibarla de,·Iet, mesaisinde ruzmf'rre dosyasının en mülılml· 
ni gazetelerden hazırlamak 'aziyetindedlr. 

"\"c~riyat.m hi.ll>l'ımet t.c~el<küllerince cldcli bl ralika ile br~ı. 
landığı ı.:ı.mantlır 1,1 dc,·ıetçilikte tam bir 'ahdetle Ye hakiki Ye i 
mii~bct yerimh:r , ·c isabetler üzerinde bulunarak ilerlemek milm- j 
lilln olur. ' 

:mm Şelinıi;ı: matbuata. bu kıl'llletinl bağı!)lamışhr. Blı bu gü· \ 

, en i9Jndr, mümlüin olduğu kadar bitaraf \'e tetkiklere müstenit ~ 
nctic<'lerl ,tebarüz ettirmek hedefiyle, memleket hhmett ;yapmıı: 

buluncluğnmuz l<o.naati~'lC ı;alışıru. 

nu itibarla ast ,olan yazdılılarımızın alikaclarlanna Jbliğ e(li:· 

mis bulunmasındaki inanımızdır. 
~ Güniin .l\lc.,clec;inde bahsa me\'zı.& edilen nokta ,udur: 

Uusu.,i mckteııler h<'r tUrlü ı~. fa:sli~ et, randman, kontrol ba
luml:wndan do~rudıın doğruya Maarife bağlıdır. Faka.t bu &lika 
muallimlerin isi.il.bal ı;arantncıdııe te\'cih olunamamıştır. 

Bir hmm~i mektep muallimi, re..mi ~ktep mwı.lllmi gibi aynı 
şartlar \'e aynı feraı;ntler ve fcdakıirlıklar lı:lnde, a.ym mes'uliyet. 
ıe:·i taltammiil edE'rek, icabında ayııı mes'u'Jiyetle hesap '\·ermek 
merhurirctincle bulunar&k memlcl•et hizmetl görUr, kültür yolunda 

"::i emek 'erir, bayat yıımıhr, clir'lek çürilt.iir. 
Ye nihayet rc-.mi mektep muallimi bir td<a.ütlüğe uhfptir, 

j Jıu,,usi mekkp muallimiuin i tikbali lı;in Jılçblr ıara.ntlsi 7olrtur. 

! llacıı,,e bu. ,, 
ı Fal•at ı;ol• nıülılm elbette'. 
i füı~li.n re-;mi ve~·a nim re.,mi YC)'t\ ga~·ri'. re11mJ müesscseleriıı, 

: : 
; 
: 
f 
1 
t 
! 

1 

1 

lıer <;e~ den en-el dii~ündöhleri nokta, mc:-mu~ müstahdem Ye ~·ani 
cmekdarlannm btfübal enınlyetlerinl kıınunl;ı.rla, nizamlarla, tall

matn:ımelcrlc( andıklarla, tekaüt k:ısalarlyle temin etmdctlr. l 
İhtlyarlıMa emniyet görmeyen in'ian, mMalslnde bthuzur , .e 

bunwı tcylit etkce~ri en fena netice, az randman vermek ve bu ı,ı 
me.,lek halintlc tellikki edememektir. i 

Ilusu,.;j mckteı> muallimi olmaM bir ,·atancla.şuı istikbal elllllİ· j 
y<>ti ol.maması için bir sebep te~ldl etmez. Uemleketimlzln daha. 

biiylc yüılerce ın<'ktebe ihtiyacı nrken Ye bunlar ı.nsusi b\i~elerle 
Japılclıkça. himaye edilmesi j;ercldrken, hmıusi, resmi diye bir te!· 
rlkln muallim Jıayatı üzerinde herlıangi bir m\i~sir gibi cereyan et

mesi elbette doğru olamaz. 

llu.,ııı;i mekteplerde, yine MaarlC İdarcshıin kontııol Ye t&nzlm 
,.c ır;c,·k.J idare.,ı nltında olmak Ur.ere, resmi mektepler mualllmle
riude olduğu gibi muallimlerin ir-ıUkbal müeyyidelerini huırl&· 

malan için en seri zaman içinde en kat'i t(!dblrler almak lizmulı:r. 
Kanaatinde)iz. 

Ye btL a.ralık hususi mekteıllerln birinde bulunan blr ,maa.111'..: 
mln geçen tedris hayatı, resmi mektepteki mua.llim gibi mUkte&eP. 
hakkı olmak darnsının da kabul olunması liınndll'. 

Böyle muallimJcr, barcmde lır;fümai bir muameleye tibl tutu .. 
)arak, yeni de\·let memuriyetine giren memurlar gibi telA.kld ean. 
memeli , .e husufili mcl<f.eplerdcki hizmeti mükt~p hakkı olarak ali· 
ştlnüllip arkaclaşlarmın seYlye<ıl derecesine göro resmi kadrolarCta. 
;\-er almalıdır. Devletin bu iilllane hüküm Ye karannı ytlla.rdaııl>erl 

J büyük bir emniyetsizlik hayası içinde olmaııına rağmen her t6.r1U 

: ferıı.;tatlerle ~alı~nıakta. de' am ederek bek11yen bhllerce muaUhnl-

i mh: ,·a.rdır. 

i : rlkllınJ5 icraatın tatblkf olacaktır. I .... .._....... ... _ ..... _______ _ 
Ye nihayet bu ha.reket bir hituf değt.ı, bir 1iakkm bbultı, g~ 

Bir kasap bir mü~riden kemiksiz d di
ye narhtan fazl& pa.ra &h)·or. 

Blı Haberciler i~lmlxl bitirip istirahate 
çekiliyoruz. 

Resmi daireler arisında 
telgraf muhaberesi 

Dairelerde kırtasiyeciliğin ijnüne 
g~ilrnesi için yeni batı tMb!l 
lmmıştır. Zaruret hasıl olm . Şu dakikada bizde 

neler oluyor ? 

Son giinlerdc b:ızı rüfck:ınııztla "Şu daki

kada dünya ;\'liziinıle neler olu)·or'? ,, baş
lığt aıtımla baıı <;ıryler yazılıyor. 

Şunu bir de biz tecrübe etmek lsteillk. 
l\trsc'1fı J,;arilerinıiı. ~imdi şu Rasgelcyi o -
kurl,;cn aC'ab:ı. Tiirldy{'de )ine rnsg<'le neler 

oluror'.'. 

Ilir rntanda5 ı.üHC'n zchlrlenf~·or. 

ild J,i ,i Babıali :rolumfo. açılan hendeğt

clii~t iilcr. 

Yeni Sıı.o&h renliimb: H.bık Amıı.vuthık 

T{ralh:csiııin çoculduk resmini ele geçirdiği 
için ii<;iincü tabı Jaıup yapmamağı <lilşil

nüyor. 

N eclp Fa:.o:ıl Kısakürek ikinci kültür aksi· 
l ·onunu çıkarıyor. 

Cstadınıız İst...'\ııbul mebuım Abidin Dav

er, nakil 'asıtalarmdan birinde ı>ara.'iız se~ 
yahat ediyor. 

Nrşrtyat KongreslndP propaganda encü
menine seçilen Nb:amet11n Na.zilin ruhu 

Tahrandan kon~reye mü~,·~rfhen yollanı_ 

yor. 

Ye yine bu dakikada: 
('!nele Japonların aldığı şehirlerden biri 

g<'rl almıyor. 

P:ızarlıklıı ııatış yapanlardan blr manlfa
hıra.{'J Ye bir tuhafiyeci hakkında zabıt n
raka'lı tuhılu~·or. 

mtter Damtg ha.rltıun yanıncla yemek y1-
,.T, 

Rıız,·eıt brrmutat uyuyor. 

t' <: 'atancla~ 'lokağa tuklirUyorla.r. 

Ta.rih~l Turhan Tan )ine bir pot kırıyor, 

Bir ressam, müstehcen bir tablo hazı:rh· 
yor. 

Ye yine bu <laklka.da: 

Amerika.da tayyare, ln~riltcrede gemi, 

Almanyalla. gaz, İtalya<la. maskt", Fransa
da top ,.e bomba ~·apılı:ror. 

bianbuhla ~·lnfl bir n.sıtai nakliye ka.zMı 
ya ohJu ya. oluyor. 

Sabık Kraliçe .Jeraldlnlıı Ç()('uğu uyuyor. 

Gcnı: ba~nmh:ırrlr Nadir Nadi meuu a.n. 
yor. 

Bir arsada blnclen aşağı olmamak UıPre 
~lnt'k cloğu~·or Ye f>lnenıalar <ifn<'k e.vlIJor. 

Babrall toxdan görünmüyor. 

lfü ~yyar eemf, tııendye tull& ko)"llp 
"'1l1 ~. 

Ye bt!nde laf tülienhor. 

Mlm. 

telgraf muhaberesi yapılm:ryacQ. 
bu sebeble her vilayete mukanı:ıtn 
miktardan başka telgraf parası ft
rılmiyecektir. Fazla telgraf parala· 
rı müsebbiblerine ödetilecektir. 

-0--

lstanbulda iki yeni sanat 
mektebi açılacak 

Maarif vekaleti muhtelif :t 
kalarda sanat mektepleri a 
J...arar \ermiştir. Bu arada Nişant 
şmda da bir kız enstitüs<l açılrn.3sr 
kararlaşmış ve bu yolda tetkiklere 
başlannu~tır. $ehrimizin di~tr bir 
mıntaka-.ında daha bir sanat mek· 
rebi açılacaktır. 
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Ekrem König bftdisesi 
Ruhinin sakladığı 
akikatler,, nelerdir? 

Poliste 

lusuı rıki içtnei 
müsabakası! 

Enelki ık am i<ldia yüzünden 
ıuip bir hldjse olmuş \ e bir adam 
hastalanarak ha~ant:)'e kaldırrlmı,. 
tır. 

Ba~san ilemi mahalle. inde o. 
turan balıkçı Abdullah isminde bi
ri."i ark:ııd~Jarile sıusu.z rakı içm<-k 

(Bll§ tarafı 1 tıcide) Z..'llnan siz onu Ahmede götürü _ - Memuriyetime müteveccik o. hakkında hah~ gitmit \'t' bir otu· 
nun bu işt.ni kolaylaştırdığmıı yorsunuz. Ahmet. !!i1..t> bu telgra.. lan sualin iradına uıul n k•nuni nı~ta 96 hk b~r ~i_şe rakıyı su::ıuz er 
s.b:, leruyor. Bıze şu hadiseyi an. fı veremiyeceğini ~öylUyor. S~. jmkin mevcut olmadııında.n red- !;,uak içmiş~ir. Fakat aradan çok 
l tır mısınız? bunu neden dütünmediniz~ dine karar urilmnjn1 dilef"im. lf(rnıeden b'rdenhire üıerine fena. 
Ruhi sorgu hakimliğinde verdiği - DUJU.nemedlııı efendim. O. Dedi. b1.: geien Abdullah ha talanmı5 " 
ıfadeyi tekrar edeceğini söyledi. nun benden böyle bir yardnnı ig- Bun~n aoora Avulıcıt Himid otomol>jjle Cerrahpaşa ha ta~ine 
Bunun üz.erme asliye ikinci ceza temesi benim hiç bir zaman dii. Şev-ket, be rndan ıeç~n diğer bir kaldınlarak t~fa,·i altına ahM1ış· 
mahkcml' i tarafından \•erilen şünmediğim bir haldir. hidiıeyi hikiye ederek duruıma· 

tır. 
karar okundu. Hakim, hadiseyi Bu sırada avukat H~mit Şe\'. mulltevasırun naden ibaret bulun. k · ·ı 1 d 
bir defa da Ruhiden dinlemek is. ket lnoe. ayağa kalkarak: duğunun İT.ahına lüzum hasıl oldu Ra 1 şışesı e yara an 1 
tedı:ğini söyledi. Suçlu, hadiseyi - Efendim. dedi, ben müekki. ğunda ııru etti. Vakit bir hayli Ta\·ukpazarmda oturan Yunu 
kı a<>a yle anlattı: Iimle gizli olarak konuştum. Mü. gcçikticinden durutmanın ö~lc. $eneli ile Ah~t oğlu Yusuf t\'\el· 

- Bu hadisenin cereyanı sıra. him ve milli bir dava kaT§ıarnda .ıden sonraya talikine karar verildi. ki ge.;e rakı içerlerken aralarmdö 
sında idi. Bir giln Ekrem König bulunuyoruz.. Bu işin hiç bir ta .

1 

!kinci celsede hltkimler hın·eti, ka\ga çıkmı~ Yu uf ~ine ~irdiği 
b.ann geldi. \'e benimle g-i7.li ko- rafının gizli kalmasını arzu et • müddeiumumfoin mütalluma ı,ti . rakı ~i~sini Yunusun ha,ma indi· 
nu mnk istediğıni söyledi. Biz o. miyorum. :Miiekkilime daha bazı r!k ettiğini bildirru. BundA.n 80nra ıert"k ağrr St.trette yaralamı~tır. Ya.. 
tom bille Karpiç lokanta.sına git. f şeylerln eorulmu~ını i21tiyerum. müddeiumumi muavini iddianaml' - ralı ha,tane~ e kaldmlmı~ Yu uf 
ti'<. Ekrem bana orada ~k müş. Bu telgrafı. Ekreme. hiç bq. sini ıı.erdederek Jn#tnUnun Türle ce- ~ akalanmı~hr. 
kül bir vaziyette olduğunu. bir ka blr veyin teafri altında kal . u kanununun 65 rıci madde.tıi deli_ Otomobil kazası 
komis.von işinde {liO) bin lira 1, madao ~ırf bir dostluk eseri ola. !Pfr.·l· 342 nci -adduine •öre c~- ı;.: ı· F., • k.. ·d · d k. 

' "' .... .. ;:.o.vr A ı ~rtur ·un ı aresın e ı 
kadar bir parayı kaybetmek teh. rak mı vermiştir, yoksa bazı taz. ııalandırdmaunı taJ~p etti. <ılomobil Tünel mcydanıııda l\ ti:<>n 
likesind .. bulundui!unu ve bir şir.

1
' '\.•iklerin tesiri a\tmda kalmı• mı- B d H" ·cı .,_ .. 

~ ~ -s un an aonra ·~ı -~v~e. f!\' • kızı Mari Arupuya çarpmı!ı 'e muh 
ket tarafından Hariciyeye gön- dır? Bu nokayı lutfen i7.ah etsin. rakı okunmak u mudafaa ıçın va· telif verlcrind~ yaralamıştır. Ya 
derılen bir telgrafı kendisine ver Eğer bu suallere doğru ~'·ıı.p v~. kıt i11t~i. Mult&kemt 8 mayıa ~u - ralı ~n Jorj hastane:ıine ka!dml· 
diğim takdiı·de bu darlıktan kur' recek olursa. çok büyük hakikat. martui ..iinil ıul Sl,5 a lalik olun. f.. k 

1 
k tahı·'ıkat"' •- 1 mıc: o.:o or ,.a ·a anara · "' .. tulacağmı söyledi. Ye bu telgra... Jerle karşıl~aca.ksınıı. du ,. "' · 

· ba~laıımı~tır. fm teksir edilerek Başvekalete Hakim, bu aözle.ri Tlubiye tek. - -
ve snir yerlere gönderilmesi ha~ r.ar etti. Ruhi: 1 Elektrik caryanile ... 
lindc- rakiplcrı karşısında çok - Efendim. ben onu bir şahsi. 

1 
d h" Kuzguncukta Çar:ı cadde$indc 

mt.iskul bir vaziyete düşeceğini ve yet olarak tanırdım. Kendi!inin ran a şe ıt oturan Yu'3Uf oğlu lsmail C\ \tlki 
hiç olm:ı1..sa şu telgraf metninin böyle bir şeyi yapaca.ğına kati • ak~ e\ inde elektrik tamiratı yır 
ne olduğunu öğrenmek istediğini yen ihtimal vermiyordum. Onun düşen tayyareci- parken parmağını prizin içint !Ok. 
ılfı ,.e etti. benimle gelip görU§meai ve bu- rr.u~. fakat birdenbire cere} anın 

AHSEN LUPEN 
Kimdir? Nereden tekrar gelmiştir? •• 

SARAY 
Gidiniz: ve onun bütün aşk ve maceralarını canlandıran 

MELVYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 
ARSEN LUPEN'in Dönüşü 

Fransızca sözlü büyük aşk ve ihtiras filminde sizi cglerıdırf 
cekler ... ve memnun edeceklerdir. 

tlivcten: FOKS JURNAL ao11 ha, aclis!er 

Bugün Matinelerden itıharen , ......... 11 

A IK ~ ~ V' 
Sinemasındi İnsan Zeka ve kabiliyetinin muazzam abıde51 

Sinema tekniğinin en son sözü 

K A S [ R G A ( Fransızca niishası ) 

DOROTHY LAMOUR 
Ayrıca: DUŞMAN MASKESİ ALTINDA 
J10LORES DEL Rto • PETER LORRE 

(M. MOTO)- GE ORGES SANDERS 
Bi.iyük Aşk ve Casusluk Filmi. 

ilaveten: Yeni Paramunt Dünya havadisleri 
•••• Geceleri saat 8.30 da 2 Film birden '_ ... ..,., 

~~~~~~-r~~~-:-___./ 
• Vi-ya-n-ad-a--P-r-of-es_ö_r Dr. VAGNER·in formülü ' 

EK rl A Mi N 
Ekzamanin hususi ilacr 

Yllra ,.e cıbAnları derhal ıeçirir. Her ccznhnncde kutuı;u 

•••••··· ... 50 kuruştur. ...-

Ben de ona bu işle alakadar ol. den yardım istemcAi, sadece bir f erımiz için çarpma!i~ rere dü~rek muhttliC 
madığımı söyledim. Fakat ara- dostluk eseri değil, bir teneYvür yerlerinden y~ralanmı~tır. Nümu~ ~Iuhammen bedeli 9240 lira olan a~ağıda Lim 'e miktarı Y 
mızdaki eski dostluk ve rabıta • meselesidir. Ben onun bu arzusu. T h d M d' hıı:;tant~İlle kaldınlmı~tlr. bir liste muhte\·iyatı üç kalem mal zemc 10.5.1939 çar~amba gunll 
dıı.n dolayı kendisine yar<lrmı 1?8İr- na Ce\•ap vermek istedim. a ran a e ıt M h dö u .. at 15 tc taahhüdünü ifa odemiyen müteahhıdi namına açık ek 
gem"k~c L<stemedim. Ekreml a· Avukat Himit Şevktt bu ıözlr- camİİnde ey ani n ŞU uc:u\i1 ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
larak evrak mUdür muavini Ah. rl dinledikten aonra "haldlraU 11öy- bir kavga Bu i~e girmek i tire.nlerin 693 liralık mmakkat temınat ılc _1'3 

mcdc- gittik. Ahmet bize bu tet lemek iıtemiyor. Peki drvam ede- hatim İndirifdi Ga.!ata Kıreçkaprsında Ahmedin nun tctyin ettiği vesikalaıı hamilen eksiltme aatinc kadar konııc' 
grnfı vermesinin imkansız oldu- lim,, dedi, Hikim hll.fka bir ıual Tahran, 3 (A.A.) _ Tahran meyha~~indc dun gece ramına ka· da ichatı vücut etmeleri lazımdır. ı-J 
rn•nu söyledi. Bir kar gu··n sonra daha ıordu: 1 'k' . . · dar kafaları çeken Dtniıbank ame· .~ .. rtname1er paracıı olarak An kadara ~lalzeıne dairesinde~. o.. -ı ıaıı:ete eri, J ı tayyarecımızın te- ı.;c:ıı _ 
telgraf geldi. l\ letnini alıp Ekre. - Ekrem bu telgrafı iadt etme· hadtti ile netieeltn~n müeseif lca- le,.inden Mmtafa otlu Abdullah ile darpa,ada Tescilüm Ye Se\'k şefli ~inden claRıtılacaktır. (277 ı ), 
ın" ,·erdim. ve telgrafı bana iade mit. fabrika dı bunu tekit etm~. arkada~ı Şükrü""ihl>- yoktan ka,•ga· ı"l ıı ' tSMı ·• •--

~ hakkıııd,f,ki ha}Hri.. ıiyabl& sev. hg 
ctml' hti söyledim. Ekrem. tel - yince l!l•n b4,aıua ~- ;ı.ı...,_~ relenmıt sutun ır ıçlnat 'ı'.~rmeJc; ..... n.ı<u;mu~ar:ı ,w,:aı;-ı 1'""";11 91=1ın 1 . 
'"'"f. aldık...,~ sonra bir do.ha gö. din? l d ı.. d Abdullaiu yüıündtn ve b1.1ındın °· .. ·' ·· Beraz abun 3000 ı:ı·.. . JLCUJ. tt ve yuı aı:ının ıonun a &ar eş 0000 
rünmedi. Mesele bundan ibaret. Ruhi: milletin yıarnı ve kederini yaralamı~trr. Yaralı Beyoğlu ha~tı\.

1 
Arap ., 3 

500 .. ~ .. \'e h"1 'ikat da ibudur.,, - Telırafın ba•ka bir yolla cel ld v h ld ne~ine kaldırılmı~. suçlular pkalın T(lz " 1 ...... ...n :r Majette Şehin~h o uıu a t 

Haklın bu iuhatı dinledikten mesi ihtimalini düıündüm. Onun btitün tran milletinin candan pay· mı~tır. ------------ı"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
eonrn ııordu: için ihbar etmedim. Elcremin p.h- laıtığınr l!ıildirmektedir. T_e_k_i_r_d_a_ğ_..,..ın_d_a_a_l::-a-y-:1:--a-r-tn ı Bu··yu·· h M'ıllet ıl ı 

_ Telgrafı ona vermeniz gibi, siyeti bu iıin önünü aldı, dedi. Iran hükumeti ölen tayyarccile-

mevkii muameleye koymamanız Bunun üıcrine Dnlet Şüruı. rimiz için Medid camiinde bir ha. and içme merasimi Meclisinde dünkü 
AGAHAN 

SAÇLA il/! da Jşi kola:ylaştınyormuş. nın verdiği karar okundu. Bu ka. tim meclisi tertip cylemi!tir. Bu Telcirdai. 3 (A.A.) - Dün 
-Efendim, ben o kadarını bil· rarda Ruhinin tclcraft ona ver- mecliste B•p•elril, Parllmento Tekirdaidaki alaylarda andiçme müzakereler 1 

miyorum. Telgrafı niçin istediği. mekle iıi kolaylaıtırdıiı beyaniy. Reisi, Hariciye Veziri, Harbiye meruimi yapılmJJtır. Alay komu- ·"nkara, :~ (A.A.) _ B. ~ı. l\lec. ; 
ni bana anlatmı~tı. Ben bunun ne le lüzumu muhakemesi iıte.niyor- Veziri, Diter kabine hası, birçok tanlan, alaylarının ıerefli maziıi. lisi bugün Doktor Mazhar Germe· , 1 

dereceye kadar doğru olup olma. du. mebuslar, hariciye vuarcti erk!- ni ve andiçmenin kudıiyetini an. nin başkanlığında toplana~k ~lart 'I 
dığmı ne bileyim. Sonra Ekrem Bundan ıonra Hariciye Veki- ru. lran gen~ralleri. İran matbuat iattıktan ıonra bütün aslccrlır ta- Mayıs 1938 aylarına aıt dı\'anı ı 
]{önig'i şahsiyet sahibi bir insan leti inzibat komisyonun kararı o. erklnı ve kuif bir halk kütleli !um halinde tümen komutanının muhasebat raporu ile vakıflar u· 
zannedrdim. Onun böyle bir sah. kundu. Burada eski Milli Müdafaa bulunmuttur. huzurunda yemin etmitlerdir. Bu mum müdürlüğü 1938 yılı bütçesin. 
tekô.rhk >"nptığındnn benim hiç Vekili Kizım özalprn ve Harici- Hatim mec1iıine Mmr, AfcL mtraaim bittikten ıonn. Tüma:e· de 16 bin liralık münakale rapılma· 
haberim yoktu. Ekrem König, bü ye VckS.leti müıtetuı Aıahın im- niıtan ve Jrak heyetleri ile ıefa. neral Kemal B•lıkesir, heyecınh 

51 
hakkındaki Jarihalan \C hudut 

yüklcrimizdc-n bir çoklarının en zaJarının Ruhi tarafından taklit retleri erklnı da iıtirik tyleeniı· bir ıöylevle Türkün yiiitlifini, sahiller cıhhat umum müdlirlüğü-
yakrn dostu idi. Eğer benden is. edilmemekle beraber Ruhinin, tel. tir. Mecliıte betta Rana Tarhan atalarımızın mcrtliiini tebarüz et- · 
teme,, ıp de onlardan istemiş ol- graf m vı-·· rnuam•ley• koyma nün 1939 rıh bütçesini kabul etmış 

., ı c "" " .. - olduğu halde bütün hcyetimiıı:, bü tirmiıtir. saydı, vine avni J:eyi onlar da ya. dan Ekrem Ko··nı'c· ver~kle ıu tir. 
~ J " e ...... • .ı;ilk elçimiz, sefaretimiz erklnr, · · 

parlo.rdı. çun kolt1yla1ma11n::la Ye tamamlan . ~leclis gelecek u;tımaını cuma gu· 
- Onlardan ı"stcmı·cı. Onlar '"'r ıubaylarımız, erlerimıı: ve a:aıe· On çuval güvercin nü v. apacaktır. '.; ... mauna amil oldueu zilcrediliyor-

rnemişler. fosela, Adliye Veka • tecilerimiı: de bulunmuttur. b . 600 1· l 
du. Bundan ıonr• 1ranın en biiyillı gU resı ıra . 

Jetinden de o telgraf istenmiş. Bundan ıonra da daha buı ve. · h"ll d ı 
lluhl: vaiz ve hatibi, H cmı, ıayet belit A)"a!Ofya müttsı da ı I\ ara. 

aaik ıözden ıeçirildi. Ehlivukuf- bir meniye okurnuı ve mecliıe ni. rilt!! avlu~undaki dıvarlar üzerinde - O kadarını ben bilmiyorum k d 0 - d ht 
raporu 0 un u ...... por • u. e ev. hayet •erilmittlr. Milteakiien ha- bıriken gtlvercin gübrelerinin sene· 

efendim. dedi. rak üzerindeki mühüriin Hariciye ' T h 
Hakim tekrar sordu: zrr bulunan herkes Rana ar ana, liği bir müteahl1ide ihale edilmi~tir. 

V elciletinin re.mi mühürleri ol- Eniı Akı••en' e Orıeneral Orba. On 1•uval tutacak bu gübreler i~in - 'Ekrem König size başka bir · l d Ku ·· r • ,. 
iznhattn bulundu mu? madığı, ımza ann a ım o.z- ya tuiyette bulunmuttur. müteahhit 600 lira verecektir. Gü· 

alpa ve müıteıar Acaha ait olma. ,·ercı·n gu"brel·o· deri canaviinde kul _ H yır .. Hiç bir şeyden bah. ld' · · d B ·· · ' ~ 

-o-

Merkez Bankası 
hissedarlarına temettü 

tevzii Kunıral 
ve 

Siyah dığı bi ırılıyor u. unun uzerıne h• 1 anılan ra,_·dalı bir madde ~yılmak· 
"etmedi. "Ben bir sipariş aldım. ıöz: alan Hlmid Şevlıtt, sulh ctza Sütten ze ır anme tadır. 
B mu yapmakla mükellefim,, de - mahkemelerinin görmeye ıalihi. 
di B >yle harp mühimmatı ve sa- yeti olmadığı davaların mafevk hAd • • 
irc dıre bır eer söylemedi. mahkemeye gönderilmeıinin uıul· a ısesı 

-o-

Kandilli rasathanesinin 
kaydettigi bir zelzele 

Cumhuriyet Merkez banka mm 
ron heyeti umumiye. inden 1938 .:c. 
nesi için beher hi "e ba.ına Grn ku· j 
ru~ ~afi klnn tevzıinc kar~r veril· 

1 
mi;ti. lli.:sedarlara bu ı:ekılde te\ · 

renkte ~ıhhi ~aç bo} alandır· zıat<ıt lıaş!anmışhr. Tevziatı ~ lcr · j 
kez Bankası ı;ubeleri yapmaktadıı lngilız. 1\ mıwk Emazesı 

- Peki, siz. bu telgrafı ona den oldufunu. halbuki burada aa. 
'\ermekle onun ne kazandığını 

liye ceza mahkemesinde verilen 
bilmiyor muydunuz.? karar üzerine duruımaya baılan-

- Hayır, Kntiyen bilmiyor • dığınr, iddia mabmının bu iıi tas 
dum O. tcılgrafın metnini oku ~ rih etmesi lüzumunu ileri ıürdü. 
)acak, işini düzcUecckti. Ben bu 

ve "Vuifeyi ıuiiııtimalden mi l'2in ne olduğunu bilmiyordum. 
_ Harici) eye böyle gizli tel _ yoksa sahtekarlıktan mı maznun 

bulunuyoruz. tunu hilmiyoruıı:. grnfl r r.cıır mi? 
Kanuni imkaıuıızhkların mevcut 

- G lir efrndim. 
_ o halde neden bu telgrafı bulunduğunu ıöyliyerelr bunu lCit 

· • · d ·· h ı d' · ., fen izah buyursunlar,, dedi. ı"~cv n n şup c enroe ın1z. . .. 
· E~ d" ı...~ 00· 1 "" ·I · Söz alan mUdeıumumi muavını - "'1 .m. 1.1\:n ye or-) erı 

dil tınm"k ihtıyacını b1le duyma.• ~evlet Ş~ra~r~m •. ~u. fiil~ mem~
<lım Ben onu enhsiyet ve namus nyet ~aııfegını ~uuıtımal. en mU
"ahıbı bir insan olarak tanıvor- tevellıt bulundugunu, aıhyt ceza 
dum. B nim bıı i~i bilere~c y~p • mahkemesinin de Ruhinin reamt 
ırıa ·h1na bir mtihar sayılırdı. evrak sahtekarlığı yapmak suretL 

-ı:_.. •• ...,.., ı:rllddelummnhlln arzu. le fiile iştirak etmiş olduğunu bil· 
t7z:erfne ıordu: j direrek kanuni icaplann tam bir 

- I~krtm Könlg. si7.e geldiği şekilde ccrenn ettifinf siSyledi, 

latanbulun muhtelif , .. u.nacı. 
btr~olr ki•lnin zebirleıuusme M°bep 
olan zeairli ıriitler hakimclaki tab· 

kllılat devam etıııektecür. Zehirli 
ıütleriiı muhtelit m&Adıralardan 

1'~atihte topt.a.ncı Abdullah ilminde 
birine getirlhliiı anlllfılmıttrr. Sey. 
yar ılitçüler de Abdullalıtaıı alıp 

utnıışlardır. 

Evlerd·en toplan~ sütlert ail ta.h 
!il raporları. hf!21llı verilmentiftir, 
Y edtJrult ci-va.rmda bu .itle allkada.r 
ıönllen Mwıtafa isminde birisi de 
aoraııya ~lrilmiftir. 

Hutaneye kal~ırılan hutalar L 
yil ... rek evlerinP. dönmektedirler. 
Hau.kidP. i'ki "c Cerrahpqada da 
bir !del benUı daha tedavi altırıdıı 

bulunrrıa\t ıtıil1', 

twmbul, 3 (A~4...J - Kandilli 
ra~athanesindtn: 

Bugün saat J 5 i 33 dakil.:ö 7 sani. 
ye aeçe şiddetli bir zel~le kaydedil
miştir. Merke.ı füsiinün lstanbul· 
dan 5900 kılometrt me.afedt' oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

M~rkcz Banka ı bulunmıyan yer· 1 BEYOGLU • lSTA. :Ul'L 
terde Ziraat hankası şube \'C san .... www.-li 
1ıklan tevziatı yapac.ıktır. r 

--o--
Donanma Cemiyeti Baker Ayakknplar• 

flhVİll8rİ toplanacak Rahat ve sağlamdırlar. 
1u ayakkapları almakla iktı5'1 

---0-

Sinopta bereketli 

>.ı kı•rıı, 3 (Hıısu~t) - ~rnL I 
ga. I•ontınma cmiy ti taraCırı -
lan teda~uı ıntn·xiine cıkarıları ı 

Urramiyeli piyango tahvillerin - 1 
rlJ>n ~iı;:ıdıye kadar nmnarnlıtrı. ı 

yağmurlar ua ilıranıiH ,.e ıı.mortl ~abPt et. 
Sinop. 3 (.\.A.) Geceyarı:ıın. ıui)"ı ıılr Jln itibari kıymetleri 

dan itibaren abaha kadar \il~yetin j Uzerinclf·n rııayıı; ff.(0 nihayctinP. 
her tarafına bol yağmurlar yağdı. kadar ı-atın alınması lı:ararlnş

Yazlık ekinlere, mmr riraatint \e rnıştır. 
tütün fidelerine Ç'.>k fayda \eren ?.~ tr lıvlllcrden şlmdlyE" ka. 
yağmur, kbylümüzü se\·inc icinde ınr :ıumıırıtlarnrn. ikrl\roi.re lsn. 
bıralcmı~tır. İ tıPt P<lrnlN'in kcşlılı> IF1rihlPri11 

-:tmiş olacaksınız. Halihazırd' .,, 
;erli ''e ecnebi malı 7.eng• 

,e!itlerimiz vardır. Gclictİ' 
:ıörünü:ı \"C intihap edl11İI 

den ltibnrı~ıı lıtş s~ııc i~lnclr 
Jıuına,·anları mtiı uru znıtııı • 1 
uğruyacaktır. l\lalılH•ınt:' ıırırrı 

·ı !iP. rııazer,.tlPrinl lshrıt Nil' 
rin ikramiye ve nmortiJcrt 1 

"'n"''" tl'•lh·" olıınnrnl;:trr. 
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Askeri ceza 
kanununda tadilat 

abancı rejimler lehinde propagandayı 
teşebbüs edenler şiddetle 

1 

nümayişler 
Vaı:t0va, f (A.A.) ~ DUn~~ a• Peloftpmn Alıaaft 111ulltr11ına aralarında 35 er bia tonilltoluk 

a cezalandırllacak kerl s..;it r~i een&ımda ha~. vereceji cevabuı ıynı cünde Var. IJrld lar da olmak üzere kuvvetli ~~.-~ı.:14 J .. ! JA] 
ft,.,__ ii-k detalv .\lmaaya altyhiade tov.a Dietiftin aı.dedeceli celse· bir filo ve pek çok denizaltı cemi- ___ ~ -~ 

,..,_ ·~. 3 (fflıuıt) - 1632 M• 141 • " .1.1 .laU .1 .lılaiLU\. -~ "'"' lllrert ıaca .. _t..-a .... ..,ili- tuahüatta 9'alUMJUÜf "YataND den evvel mıalah&t&~U ııfatile lıri var.dır. 
illcj tnadd ceza kanununun 141 ıöylediı: PoJea,valı na.ijJ, ~ Peloaya· Polonya acftr~ti müıteprı l,>renı Bular Arnavutluiun iualin· tÇERDE: 
ııa d&ir ~ıinde tadilat yapılması. 1 - il,..& Wr mU.tla t6'1L- 1ı prld PNl)'a, M.bollua Kitler.,, X..bomirıki taTahftdu BerUn ltU· dea ve Adriyatik denizinin tama.. • Sular idaresi ap3:11m:m~arı 
tlraf nun liyihaıı hükibnet nanlar, "1MI frıı.lua piller, ctiv• _.....___. lrUmetiftt tndi edileceii ri•ytt 1 mile ltalyaa lalkimiyttiat llP"- her katma ayn ayn ~u saati koy 

lftdan Mcc:liı .. d 'l . • . ... n-.~. • . __ , __ . ti " .....--...- .aı... --t.tır l.aYih&n . ~ gon erı mııtir. sıya .. a-.,._ •ı iitl-.-. ııa • .4llau ....... ...,.ıı llaclı hay tdilmektıqir, ıindta aoara arbk faaliJ•t - \;&a • 

•lllcı. hl nıucıb sebepler layiha· habıta ittirlk edenler.,,. laer ae n.k tul7U tld ..._.Mil PC#k.. . Lehiıtaıua İlt•1-·:ıı.i lanN Akcleaiadea de öteye teı- •Yeni bütçe i~e belediye m~a. 
ıynen •"yle de · ı k d' tle 1 1 ı.. --1.aa•ı-- ~ . ı 1 ha d be kadrosundaki memurlara bır ıh 

"So :rv nı me te ır: sure o ur .. o sun uu _..._ etraftaa --~ aınltıla· ıaranti mil ~~ebılirler. ta ya~ n or. u· tisas kursu açılacaktır. 
hutıu~ •~m~lar:la devletimizin la ıifahl telkiaatta bulwalar ve " yUae•ietir. Pariı, 3 (A.A.) _ lntranılıent ıu d\lfmln memleketın tl kalbın· • Şehir dışıpdaki me~arlıklardi 
\te t :ıcÜ~Yası, lktısadi nizamları ıiyaai ınüal• yuanlar "'' bu yol· Talm •l.w.tleri artbrd.tb ie tahribat yapabilir. ttalya, pli kabirleri bulunan aşahirin mez~ 
,
11 

•ı atı eaaıiye kanunu ile mu da nutuk aiyliyealer Mt seneye 
9

. k putesinin i.stihbarma .. göre. tutulan ve p.tiye lraclar em1&1i taşlan numaralanmaktadır. llerid 
~n olan ana vasıflannı boz. kadar hapiı olunacaklardır. Vart0~A·~ ~1~ Polon~a Danzıgden ıu do~ ra · cörülmedik derecede tiddıtli infi- bu mezarlar Edimekapı mezarlıi 
leh' llılkaadiyle yabancı rejimler 2 - Devletin tetkilitı euliyt :nıa:t.r7 1" / -•• k 1 r~ntiyı iıtiyecektir:. Dua.ı~ d t17A. ilk ev•fına malik lrimyeYI siWl· da toplanacaktır. . d 
tekiU::e ordu .içerisinde sistematik kanunu ile muayyen olan ına va- vre 1 Mllt4t Y•.- 1 rınde Polonyanm hımaye ı are. lar da sahiptir • Konservatu\'ann ~hır b3n o. 

hançten pro d 1 1Iflannı veyı memleketin ıi.,.ll ÜMn Mrt UfttAu altı laaftaya li. Danais ayan mecliıinin karar. a ·bil -"d' u f d kısmı tekemmül ettirilecek ve 
Y•pılınaJc pıcan a ar ,,~ çıkaraüt.Uır. larrnd• Polonyaftm vttoeu, Daa. ! Prınu ıunu mısu ır .,, • • ~ zun olanlar mecburi him1ete ta 
&ıapı ta oldufu ve ordu men- hukukt, iktısadf, içti.ar, aıkeıt, DiPf MI' Ural'MJM de m\lte. ıi 'in Polon a kıtaatı tarafmdan lc&rbis yapacak ve •.emleketin bu tutula~tır.. . . . 
,.ı.:;1 ~raımda henüz kemale her hanci Dir •izamııu be..U kait •ttitler ltia iki ~,.ıtdaa al. . ' r n!n. t kl da tün hayatt mtrlrezlerı mah .. oıacak • Tak~·m abıdesının bronz kF·I 
'it t 1111' arlrert talebe ile tahıil veya ortadan kal•ırwıak maa.di. tı ~ya ~ talim 4evrl9i ııp 1 ve .. 1 opra arın tır. Fransa bunu daima cözöaün •• an fen kilde temizlet:l~c~kf 
lır.rıec.rlibesi nokıın er ve erbat· le bunlar aleylılnde veyalu,ıt ya. •in' IJ!l&~ın Pollonya tarafmdan 1 de bulundursun. • ~ ' \lı~rrçarşısmı ı:tiinl 

bu fikirlere t .. 1 .. 1 b .. 1 '- U . ta'-" derplf ~. kontrol ecblm•. 1 
• .. k • etmete ve gıda satan esnafı bura~ 

lılit bul emayu ettırı • ıncı re11m er •e ~om aıun '"""' "Karjlr v,,_nld., .. ,,_ ld: AJmaD Hariciye Nazın 1 , Tribuna ıuetMı ele uemo rası. )"erlqtirmeie karar venniıtir. 
tir. undutu mütahe.de e-:filmit de ordu içinde •tya ordu meaıu~ "Budu 10 lfll' '"el Ylf*dJlı· R . :1· lerin Polonyayı totaliter clnletlt- • Maarif müdürü Te' fik Kut 

n lan n aıkert fabrika ve mtıea... aus devreye "btaıllYt• ı.tr aa sectrl· o~aya fi ıyor re kartı bir alet oluak kullanmak günden itibaren bir ay izin alım$ 
lıııııu C?let kuvvetlerinin en mühim ıelerdelri milıt&hdemler ve iffiltı J'OJ'U. C.rm•leria ,.~ iltlkamttbı llerha, 3 (A.A.) - l&Wıiyettar 

1 

letedikleriai yazıyor ve di1or ki: • Türk - Amerikan yeni ticaret 
)lpıJ nı te.ıkil eden ordu içinde araımda herhaasi 1tir Yllltı ile de Ylri)'tfi tekrar bat1••1ttır. bir •••be~ WldirDdiiia• pre, Demokrasilerin Rusya ile itti· l~sı .yarından itibaren meri)e 
1-rın Z:~. ıı~cnen bu kabil suikast- propacanda yapanlar Yeya tetvils VaJıtile c...ıeri n yiriJiitı.. Alman Hanciye auın Von JUbbea- fak INk tetcbbtnleri bu mem cırecektır. 
ı.._ <UUen hakkında icabeden edenler bet unıye kadar •iır ba riM• 4\ll'llhaN~ olu yqtie trop, yann aktam ltalyaya ıftlHk teke~:~n nasıl bir imıihal halin. • Cihangir ca~i kat~.anl~ 
.,...unı takiba . Uzer• Berlinclen aynl&cakbr Mu • I . .. olarak vapılmak uzere mutea.1h 
\eıatıu • ~ yapılrruı. tıddetle pis ile cualandmlacaklard.r. mı..ı.ut ~ ... • .. PolHYMI ol- . . · • de bulun~uklarınr ıCSıtenr. Dun· ihale edil.ıniştir. 
'Oll e teczıye edilmi1lerse de Bu yUMen hülruııtett ltir z4rar a.,,wr. maıltyh, bırkaç Ciin ltalyacla ~ala 1 ya nizamı mihverin mac!dl ve ına. • lçkili eğlence yerlerindeki fiy 
ilke ~•tnanlarda her memlekette gelmitH faili het 11neden aı ol· o 1t•Hki vuty•t ile bqtlallU a· cak ve bu euad& l~lya haricıy~ na nevt lnıvvetine battıdır. lan indirınS üsere yapılan tetki 
~r ırı~nda yapılmağa bat- mamalr üzere aiIT kıpiı ce..nı. ruau btlytlk futs TVdlr, 0 u "1 zırı Kont. Cipo 11~ 11SrU1ecektır. ı ·ıı • ler .bitmi~tir ve bugünleıde k 
~ bu cıbi propagandalar hak cezalandmlacaklırclır. dur ki, 1tq1a 41-•IP PoltaYVI V•• Rıb~ntrqp un yann halya. ngı eranın v~~ktır. .. . . 
clQ· ••kert ceza mevzuatında 3 - ikinci fdıracla yaaıh fiilltı IU1k 1N üt lalli ....._ telüld ya ~p~ Myahat mila•b•tile R Daunl encumen Fılon-a pli~l 

ı llrih bir mak d . i fa:t ua n• Havu Ajanamın Berlin siyaal m&· omanyaya nnı arttırmaya koymu~tur. Pl~ıl 
rar biiküını .sa ı temın• Y~. seferberlikte yıpılmıı ae au- idea ıuurha Wr 4"""'9YJ u h••· hafllind iir 4lliiu ı6te Voa ~eçen seneki gibi kiraya \erılm~ 
lbıııı er Vaz ı zaruret halını Jeri ölüm CeHsiyle Ctl&l&ndınla. ha katmak .... ~.-...MU. l)a· tD ell ' il d m·ı dir 
11\lı\ ' rıeteldm Türk ceza kanu- lacaklardır. u e .... ~ k*'t' dUIP· IUDDeııtrop tam Polonya harici>·e ma yar 1 ; Son hafta içinde Fatih kua!I 
bu:' 141 • 142 inci maddelerine • • * ta •u..ıtü olaaışu ... ya ta auın Bek1a ...,loaya noktai nua· ·ı k da yere tüküren 18. Adalar kaza 
l Ufuncetere menbi yeni hüküm Askert muhüıme uıulil kanii• 'bilılir ld ..... )'ilall .... klUL "hakkmdı vereeeif isallatnı arif•· Borç verı ece da niıamlara a\·km hareket eden 
er akorıı.ıuttur. nunun buı madcklıriae bir hU. ..,_. ~ U... Mc •Uftf· •inde Ahauyadan a)•rılmak ıureti para &rtttrıhyor kişi ~ınll!-1ıştır . .. 
~•keruı ne hu isahata karp ~mlıpu • Dun Turkofıste muc;teşar M 

le e ve orduya bu ıuret· eklenmesine dair 117.._1 hUlltmet falr e.ltet•" ırh Loactra, 1 (.A..A.) - Tim .. tala Nuri Anılm reisiifir.de bir t 
·~-Mıilb._eden ve bu aıkeri mediabt• 11nd.tı.lftir. Leh Htkt•.ti hTkaı.u da .,;:t•rmil olacate{". aawe\ulafn Blkreıt•• &trendi- lantı yapdmrştır. 
~•Ya t.bD.ı.:...~ivillerin de askerl Eklenen fıkra .... ur: ''Alkırt ..ıt•iJedet elı7• ~s:-!z.:...ıa;:aa:·~::ı:ı 

1 
tin• söre. Bttkrette bulunmalı. • Şehrimizi~ o.~ya .hediy~ ett' 

ri_ıs.r~r .taraf~~ temin etmek ve ce.ail kanununun- 141 iad madd• Vaqev&. 3 (~.) - "*-' . Alman anın Ltbiıtanda.nl taleblı.1 ta olan n fngtllı - Rumen itti- beş ~yyarenın ıı;ımlen ~ts.bi! ed 
n~!~~nı \'c ın~ ~ dWpHn ve e~ sinde yuı-lı suçları İfliyenlıria ıu Mdaiı ihtimal-.e~ fUnl, .• .L.~"- ih 'd&rr t•.i.. ... dik\!'it hit nıUıakerelerlnt idare eden miştır. Ad konma mera:;1mı )IPI 
gozonünd 'Vkıın ı ......... ıJ ... ı.... . .,,..,. . -ıı J!\.::1na~ı e ı \ ;yanı ı \ J ..,. h . Uh' l t taktır 

c tutula atr 1t 1 1 muhakemelen 1'.0.a. ••ya 9'1&• _,_ 'WJ&• "vaw·.fıUA ll& • •"&ı.'eaı-\,, u-· .JıuL:ı of'~ nııııı eoyetıne m ım yen a. • T :'rlc f • • . • a 1 n 
rın •dil.. r u suçu•· .1 ·ı . .. 1 d "'*' .. ...aa-ı. elle -ı...ı......-...... uQJ " •• ı •uı-uy a&r. 1 R u sen onı ı ıçın çı a 

"lllİrinin tayini Genel Kur "'~ ve~a ıııüıtakil tü•en er e te.. ......-... "' ~e-; • '.r.;Oque p1ieteıiı\dtf dı· Xirilfı'ı ı•maı. gelmlfttr. 1 eyete umen sahi.kaya gönderilen e~. ler ~ile 
~y baıkan1ıgı· v•rı'l . d" .. kıl edalecek aıkerl mW..kemtler. ra ~- &lillbdüı yuıyor· tlllf'plertnl daha ı•nlş blr nlı • miyerek reddedilmiı ve müsa 
nuiın·· na .. mesı uşu. adi ·.-.;-. .. .. .. --• • Hı u,, •ıkerı muhakemeler uıu de ıörülıcektir. ı,,_ ftl ı ;,-w Mil• "He !n,Utere, ne de Polonp bette mutalla etmHI tein mt. m~ti uıatıl~tır. . . 

kınunun . balaua JılMr llaJI ~ ~ it. . . . . . . zuıılJt't verıımı,ur. 8u etimle • Devlet Demın•ollan ıdaresi 
bir fıkı• eLu

1
n ~azı ~1addelennLe Bu muhakemelerin yerinin tl- ı.... ve aWI •lılafu~ •ltul· harp -~ıtemı~orbl•r. B~lritn ~yti~· den olarak enelce. Jlomanya. dir tohumunun da tenzilltlı na 

ınııt r • enmıı, tadı ler yapr yini en büyük aıktrl lmire ait ola lik kararaameler...., ~ iL yecesı autu~ unu IOI erıc- r. . . tarifesine tabi tutu'masma ka 
--:..._ caktır. lW_., "'-llıeııl• '---.... ll-' Fakat Polonya ve lsscilttre, sit.. )a )&pılm•.11 derplf edilen bet vermi~tir. Bu tohumlar bu ayın 

R 
;/'9- - • _._ ~·· tikçe büyüyen Alman t•cliclinı milyoıı tnııllı liralık ikrazın inden itibaren tenıilitlı tarifeden 

oma yarışları General Vayg d ha.ar tevdi tıllleütir. 1rartı SOJIDAk için lrat'l bir'nauahe mitdarı cok daha ziyade arttL tifade edecektir • an lfaa••ftll. MI leYk&1Ue 1&1& - 4e ile birlqmete mecbur olmu• rılacak n fatı haddi de yttıde • Sümerbank ve Etibankm bir devamediyor _.. Baatarah 1 incide hi;retıer, ıu;aa-~ -ak • ıar.ıır. Poloaya Dantıiıi ıonuna br.• buçuta ındlrllecekttr. ıs. tirilmai için tetkikat yapıl 
[)ı~ merker kumandanlıtı naıiaını Al· ::ı:.11~ =:ltel.llik ta. kaw mii:iafuya mecburdur ve tltra.c mllzakerelertnln blrkac olduiuna d~r bazı ıaxteleı:de 
~n Yapılan müsaba- bay tsmail Cemal, Pranıız bat • ltk ena allaia M &• bu miidafuyı ban kendisi ve hı .. 1ııne kadar neticelenmesi bek· k~ ha~~n? atıl ve esası o 
kafar1n neticeleri konsolosu A1triyo, 111rtrt atılffi utta' MI cak 1 ıil~~·· beın de ln1iltert ve Fran. iniyor. iı·öirenilmiıtır. (A.A.) 

lama, 4 . . yüzbatı Lilö Ticaret ataı"i Löro - u ıçın yapmalıdır. 
'1 biı..ı:_ (A.A.) - Ste(anı ajan· ve Roman- batikonsolosu Luk• Varto ... 3 (A.A.) - Guet~ Fransa ın .. iltıre Polon•& ve Yeşı' lay radyoda 

ı:ıı_ 'All'i)or: . ,,_ - ler. '"1 ayın 5 inde Harid7e nazı· S tl ' 8 . •li . _:'- el ~--
~Yntlıniı 1 .. _ cnıç tarafından kartılan1'Ufbr. B :a k'iıl Dict' u ti OYJI er ır ii _, wur ... vt 
~ IÜnı.i e .. ~t yanşl~nın 00.~ General seyahatinden pyet •• ~ ım .. :., J~~ birlepk ıCSrünclükleri tak4irde 1 • 1 1 

-~ rbe.. müldfatı mu.. memnun .,. hülrUı:ııet merkenn • .. • • harbin çıkmama11 ihtimali yilz.. h e m u s 1 k 1 s 1 n 1 n 
İtalyan tah~is ~ilmiıti~. de cördUt ü naiaaftrptrnrlikt• :,_-.ı.acapu ulMr • .,_ ... de 11kMn olduiu haWe. barıt mey an 

~Yet ,ı:varil~, ~ bır muvaf pek mütehaıaiıtir. Bu ıainatebttle ~ekil • llrlHk...waia .. Xoaliıyonu küçük bir zaaf göa. 

ISu ınusa~mı§lerdır. . . ve~iiii beyanatında denaiftir ili: •llııııil "9İ • K • Is... teriılili ~irde AYl'Upada h.,-bin 1 1 a mas· 1 n 1 'ıstı' y o 
140 Süva. ~a kaydedılmıı olan "- Tahrandan döniltilmda l>let ~ .. il . ~~ " çıkmau ihtimali yüsdı yUsdür ... ça 1 n m 
~--_ .. nden }alnız altısı cezaya Ankarada tevakkuf ederek eaa. ,... MM'O ,.,...1 Bure, "Vistül açık hıralalara'k ı 
1r:~sızm f · eW\lp ._ .a.a-... ~ ...,,.. .. · · C · .. t 10 da I · t ~b . ~uayyen mesa eyı sen tanımakla müftehir olclutu• ltık .............. 1 aen •udafa edilmez., •thtı aJ.. Ankara. -' - Netny~t ~ncresı· uma. ~~~u WI sme 
~ at~ışlerd_ır · .. Cumhurreiıi bmet tniaünil seli• ~1. i4j. tında Ordre puteeinde tu satır nin, basın, yayın, satq ışlen, e~ kız. e~s~ıtusunde ~ngre umumi 

dır. l'a 1
. sü':1'1~ Qçu ltalyan· Jamak istedim. Cumhurreiıi hak. r.!!~ M,aaata, rad)'4t ili "' ları yazıyor: j mülkiyet, gençlik ve çocuk edebiya.. yetı ıçtıma edecektır. 

lliriıı ~f •. eöyltdır: . . kımda en hituflrlr kabulü gtilter· ..._,. k 1 
..... --·~, f!tt.,,. ••auına menuu bahıolan teY I tr, mükAfat, yardım, JJl"(>papnda iı-

tarı cı, bınbaşı Fıhpponı (ltal· di. Aynı zaman.da dnletin yük. y ........ uldela llÜ- Hitlere Daaultin ve,a koridorun \eri, neeri)-at, procramı, tercüme 
iki~ . ıek pbaiyetleriyle ve aıkert bii. tır. ••rilmeıini MtinaMp delil. U.

1 i~leri ve muhtftif itlerle 11111· 
U ,/'• !ar~y Bettoni (İtalyan) yük rüH&siyle temıı ettim. Kıy· Dil•r ~ IUM:!;. : -.nıarı n milletleri •• •erlaa • sut olacak bütün encümenleri dün 
Dö~ncu Bn~n (Almanya), metli bir hatırasuu tatdıtıaı bU.. -=y= ":" iall(llWWU. k- •etsis hir keyfi rejim altru koy akşama kadar ça!.,.nı,tardır. 

berctr rcu, müllzim Perl Mucken tün bu konuımalanm fnblldt Ctıdirle ,. .. 916 ' ınak iıtiyen Alman tahakkümü Kongre)·e lstanbul üniveniteli, 
~1 ~manya • samimiyet ve itimat içiıade ol•ıq t Al r. flrf Dl tin . ti idareeinı niha)'et ••,..lıti4r.,. dil tarih kurumu, yüksek mühendis 

h , ncı, l-ÜZbaşı Autlrriez (ltaJ· ;e allkah noktai nazar teatilerine dan=~;. .k ~af~==~ Ro .. ıu,ee.leriaie tid- birliti Yeıilay kurumu ile muhtelif 
Altı .. ,., . b llllkln Yel'lllfftlr. a.l 'l .:..c• • ti' L.: • '-a cletli Defl'İvab \tk'1etltf' tarahndan rapot\ar ve 

""' .. ,,.,. yuz acıı E (R "T" ki d b 1 d i .. d ısuı me .. ı n yece ... r. •e-t 11- ,- . . . z· . ....ı • .1.1 t' ~cı • ıı pure oman.. ur ye e u un u um mu • t 1 a. ,.._a.....__:_ 1 Ni .... Roma, 3 (A.A.) _Garp demok tekllOer \Wllllıiftır. ıraat Ya\cue ı 

1"aı· 
ba1ı ~~ . fırka ı genel sekreteri bin· 
illa ılıpPoniye tunçtan bir "Ro 
olan kurdu., vermiş ve ta~nife dahil 
lar te ~i~,r ~~şçılara da mükMat· 
~ edılmı~tir. 

~rnanya Hariciye 
azırı Romadan 

~ ayrıldı 
tic otna, 3 A.A. Romanya ha· 
t ~ nazın Gafenko bu ak,am sa. 
~ de Romadan ayrılmıştır. 

tbı~Jnanya hane ye nazırı harek~ 
' ftVel Fransa. in~ Pr 
\' ~ Ttırkiye bQyftk ~ 

• n t n r1ç· ini kabul e:lttek 
•U~uı:t .... .. ""· 

d .. . 'b . el d ze e er, --- aaa-a.. . k etçe C01terilen ı timalll an O· '--ri V .1a '-··' __ .. __ raıilerinin Abııwlya aleyhindeki de köy ne,nyatrnı uruılatma ıa· 
la · ha · · uıc U'fO"a- .,...u••-a-yı müte 11111111.,, •e 1"ı U1 k•Maia JteloeJa ha· propaıandaları .. Alman tıtldifle. yesilt bir teklifte bulunrnuşt~. 

Geaeral Veyı~ HIJ~Jaf&. rici,. ....tyle ..... ta '"1hlalna- rine kartı 'oloeyaaıa ptpcle ar- Teklifte k~ba ~~murdın UCUI bir 
nhttıaında lrtldiane tahaiı Hilen 1 ,_ı;.a.....;._ ı.rı.a ._ •i' tan muans vasiyeti ltalyan ıa:ıe- nevi ktirt ımalı ıle tabı manftan-
ilA .. • 1 T ....... .ı.. 1111\1 ---- ' .... ••• 1 • ed''--1• v ayet motony e •ı;-e . r .. ~- •olaJı 1"ı •Wlla QcU Dlitia telerinö• fiddttli nttri1ıta naıvau nın azaltılması temennı ı~tt-
~na ıeçerek Parkoteline ınwt- ceıt•••• ... n 18~ olmaktadır. dir. • 
tır. .. . yu..ıstMıırlar. Giornale D"ttalia diyor ki: Yetilay kurumu da~~ nıhetı 

Bucun .öil.edea 10Dra. aut • Dijer waftu w. 911s ile vka. Roea - Berlin mlhnrini1t hal \"e bedenen Salim yeti,ıi~ ve 
bette Yqilköy taJ~• ıstuyonun dapn.,.,.. .ılai ı..- nutku 1aya birtakım Yalcllerde buluna.. tcin91 terbiye noktasından !Ult9timal 
dan tay!areyle Bulrrete hareket tar.U Ut -..W olMülar4ır. rak boza.ak tepbblülleri akim kal den koruyacak nepiyatta bulun-
edecektır. hl•,.... klia .. tiri •· lD.11 w Jtnfn8& ı.un:a ı ... Ulde la· mak temennisini ileri silrmOftilr. 

General Ve11aad. Biikreıt• de Li,.W. ra,.._u .....U •e tali- 1 a,.ıc stilimç telMtillere biti-'... Yeşilay kurumu radyoda kllsik 
hükumet ve ordu erklniyle buı mat aı.ak İlere ......- ılaüa tır. Türk musikisi dqında halkı mey· 
temaslarda bulunacaktır. XeGdlai.. dtaheri V~•ı Mdua .. ı.ta· ıtalya kendi lnanetine bll,• hani w içkiye tepik edici pr1WL 
111 ı.uradaa almak ibne aureti cbr. llDia elUak. l'ndanaa u.a.. l1ll ..-filmMni de istemektedir. 
m6ı-• M11r"'9ft '1r 1tuaen I B. !Jpl1ııPat,t !Metl1t eu .. eh- qaa~ o1c1UIU turn1111 w,_. E11elmeal• bu •bah da toııtan· 
tayyaresi ı~•rilmit bulumakta kil uı...mde 1ianr ltuluucatr 1 ttal1a an.al ~n 'iıiiltea ;...,.. nu,Iar w mesail«ine devam etmi~· 
dır • . l iöyleıunekttidir. ~ Hferber edebilir. ttalyUm tlladt terdir. 

Berlinin teklifi 
f Ba~tauırı 1 ıJtnclcJ 

"Paktm 16 ncı maddeıi. ıi 
öyle derin ve rahat bir uyku 
dalmı§ bulunuyor ki, onu uya 
dmnaya v• tekrar canlandı 
ya lüum yoktur. 

Milletler Cemiyeti çerçeveli 
çinde bir kollektit emn!yet 
mevcut defildir. Bugün kollek 
emniyet denilen ıey daha ziya 
bir ittifak liatemine benziyor 
yalmz tabir kullanılıyor. 

Norçevin ve diğer Şimal d 
\etlerini vaziyeti gayet açık 
lmkln oldufu müddetçe b:ta 
kalmak bakkmı istiyoruz. Ve 
ltiıue bu hakkı bizim el· · 
almayı dtifttnmüyor. Fakat. 
letler Cemiyeti bbe yardim m.. de ora.dan çıkmak için 
bir •bep yoktur. ÇUıakU lılill 
ler Cemiyeti acllıletiB w ınılh 
ldam..S yolun4L"l enternu 
ıayntleriıı merkeai olarak k 
caktır.,. 
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adyo anlaşmas n 
etmedik • 

ımza 

Ço~~ kuvvetli 
istasyon 

kurulacak 

1 o:nlediklerimiz Ki A ·-:k-····-·---, - 1 
bir ;mnliyeceklerimiz --~~~ -~~ ~- 9-.~ 

Ve Ankara istasyonunun 
neşr;yatı büsbütiin 

boxulacak 

r.iontröote toplandığını yazdı

ğım z ve müzakereleri hakkında 

her hai~a r~untazaman malumat 
verdiğimiz milletlerarası radyo 
konfcranı:ı, bir buçuk ay süren 
bir çalışmadan sonra dağıl::lı ve 
''Avrupa mmta~ası,, ndaki rad •• 
yo istasyonları arasında yeni bir 
dalga uzunluğu taksimatı hakkın. 
da anlaşma yapı1:lı . 

Buna pek anlaşma deyemiyece· 
ğiz. Çünkü konferansa iştirak e. 
den memleketlerden beşi bu anlaş. 
mayı imza etmemiştir. Türkiye de 
bunlar arasındadır. 

Anlaşmayı imza etmiyen diğer 

m !::nleketler de Sovyetler Birliği, 
Yunanist:ın, izlar .. :la ve Lüksem
burgdur. 

Buda' nın güvercini 
Hafif opcranır. üstadı ismi verilen Reynaldo Halın Venezuela· 

da doğmuş cılrr.asına rağmen çok küçük yaşta Fransaya gelmiş ve 
orada büyüoüş. tahsilini orada yapmıştır. 

Daha on bir yaşında Paris konservatuvarlarına giren Reynal
::lo c.n dört yaşında iken ilk bestesini ne~retmiştir. Mc§hur Fransrz 
bestekarı Massenet'in talebesi olan Reynaldo Hahndc melc.dide

ki kuvveti ile meşhur hocasının büyük bir tesiri görüldü. Onda 
Mozart'tan birparça bulanlar da var.dır. 

"Buda'nın Güvercini,, ismindeki hafif opera, Reynaldo Ha· 
hn'ın en büyük eseri sayılır ve o tarz operaların en başın::la yer 

alır. Bestekarın ondan başka daha birçok hafif operaları vardır. 
"Budanın güvercini,, salı akşamı saat 9,30 da Paris (PTT) 

radyosunda orkestra ve koro heyeti tarafından çalınmıştır. 

Rasin'in · doğumunun 300 üncü 
yddönümü münasebetile 

On yedinci asrın büyük klasiklerinden Racin::'in (Rasin) bu 
sene doğumunun üç yüzüncü yıldönümü oluyor. Bu yıldönümü 

nü Fransada edebiyat ve tiyatro sahasında büyük bir programla 
kutJamıya hazırlanıyorlar. 

Bu arada radyoya da bir rol düşmektedir. Radio Pari~ bu ak· 
~am (perşembe) saat 6.45 de temsil e:leccği ''Berenice,, (Berenis) 
ile buna ba~lıyor. ( 

"Berenice,. i muharririn en meşhur eseri olmamasına rağmen 

onun sanat nazariyelerini en iyi bir şekilde anlatan piyestir. Raci· 
ne ile Corneille (Korney) arasındaki rekabet çok büyüktü. Sanat 
muhiti de adeta ikiye ayrılmış, bir tarafı Racine, diğer tarafı Cor. 
neille'i tutmuştu. Biribirile münakaşa ediyorlar, iki klasik üstadın 
sanatlarını biribirinden üstün tutmaya çalışıyorlar:iı. 

.. ıner~kan ı·adyolarında ~tlrkı söy
liyen mc~hur sinema artisti 

Dik P over 

1 \~~. 

1 

1~~.::~:.J 
Amerikan ra:Jyclarıoıda ~aı·kı s~y. 

'

l iyen artUtlcrdcu f\:odlei11 Carol! 
r--

Kaptan babaya (~ 
cevap 
Yazan: Or. G. A. 

Sayın okuyucularıınıZ• 

ıdan bir kaptan gazeteye, hetn 
de resimli, bir mektup gönder· 
mi§. insanların '.karınlarından 

• yukarıdan ve aşağıdan • 
çıkan gazler.den haber soruyor. 
Suali çetin olmakla beraber, 
mektubunun Galatadan, Arap 
camii tarafından gelmesine ba, 
kılırsa Sürmene'nin özünden 
olduğuna büyük ihtimal bulu· 
nan kaptanın mektubunu ce. 
vapsız bırakmak imkansız ol· 

d:..ğu için kaptan babanın emrini yerine getirmeğe çalışaca

Gım. Burada ni!:in kaptan baba dediğimi sayın okuyucumuz 
}· .. d; bilirse de, siz bilmiyorsanız anlatayım: Kaptan baba 
<leme·{ kaptanların mutlaka ihtiyar olduklarına delalet etmez. 
Bıı kaptan da benden çok genç olsa gerektir. Fakat kaptan
lara haba demek onlara layık olan hürmeti göstermek için
ldir Bir kaptan genç de olsa gene k~ndisine Hitap edenin ba
!;: .ı kadar muhterem sayılır. 

Anca~. bu kaptan babı; derin denizlerin üzerinde kuman
da vermeğe alışmış olduğundan bana sorduğu sual de pek 
derin .. iki taraftan çıkan gazlerin nerelerden geldilderini tek
mil anlatmağa ne gazetede bana verilen yer yetişir, ne de be

nim bilgilerim .. 
Onun için, şimdilik yukardan çıkan gazlcri söylcyeceği:n. 

Öteki taraftan çıkan gazlerin tafsilat na girişmek ayıp da olur 
sanırım .. Eskiden, uzun yolculuğa çıkan gemilerl:le başlıca ko
m:rnya kuru fasulye olduğu için gemiler.de bundan söz açmak 
belki ayıp sayılmazdı. Fakat bu zamanda taze sebzelerin kon. 
serveleri çoğaldığından, hem de ucuzladığından gemilerin 
kurıı fasulye komanyası azalmış olsa gerektir. Gemiciler hala 
gazlerden söz açıyorlarsa . tı:berli ve baharlı yemekler.den 
çokça yiyorlar, yahut çokça peklik çekiyorlar ıdemektir. 

Yukarıdan çıkan gazler _ tabii • mideden gelirler. On 
ldan dolayı ağızdan gelen gazleri eskidenberi mide bozuklu
ğuna hamlederlerdi. Midede fazla mayalanma hasıl oluyor da 
oıv.lan gaz çıkıyor, denilir. Nitekim akşamları karışık meze
lerle çokça rakı içenlerin de durup dururken ağızlarından is
piı teı kokulu gazlcr çıkarmaları hemen hemen adet olmuştur. 
Buna bakarak, rakı içmeden gaz çıkaranların da mideleri bo

zuk olduğu san lır. 
Vakia mide bozukluğunun da. ağızdan gaz çıkmasına se. 

• • ' • .. 1,.1_.. •• J "'-

Bu beş memleketin, yeni anlaş. 
mayı imza etmemesinde ayrı ayrı 
sebepler vardır. Bizim, anlaşmayı 
kabul etmeyişimiz de Türkiyeye, 
dalga uzunlukları yeni baştan tak. 
sim edilirken muvafık bir nokta 

verilmemesidir. 

Bir aralık Corneille'in hayranları aynı mevzu üzerinde bir o· 
nun, bir de Racine'in lıir piyes yazmasını teklif ettiler. İki piyes 
muharriri bu teklifi kabul etti ve ikisi de ellerine kaz tüyü kalem· 
!erini ve arşın arşın kağıtlarını alarak rahlelerinin başına geçiyor-
ı.u-, aynı mevzu üzcnn<l!.c bl..- anıt~ ıyor-nır. 

ıı 
1 

be ola bi tlirllis4 vi{dtt' u~ı-n·~ _,.. .... , ... "!' .. 
__;_-~-- ~~ı~r-'"'"ı~·"~aaa e erı tembeı oJdugundan, yemekler mıdecle çok kalın-

ca gaz hasıl olur ve • eski zamanda daha nazikçe de~ikler~ 
gibi • teftih gelir. Fakat bu türlü mide bozukluğun.da şıddetlı 
baş ağrısı, devamlı bulantı ve her vakit vücud kırıklığı -~~ 
yorgunluk gibi alametler insanı daha ziyade rahatsız e.ttıg~ 

Evvelce de izah cttif,imiz gi
bi, bizim radyo kon(cransındaki 

şikayetimiz, pek haklı olarak, An. 
kara radyosunu bozan uzun dalga 
Paris (RaJio Paris) istasyonun. 
dan idi. Zi:-a,, bundı:n evvelki an
laşmaö~ o dalga Czerinden çalış. 

mak hakkı bize verilmişken , An
kara radyosu kurulmadan evvel o
raya yakın bir noktada Ea.dio Pa. 
ris kurulmuş ve lıizim sahamızı 

kerdi neşriyat sa:ıası içine almış
tı. 1639 metrede Ankara radyosu 
açılınca 1648 metredeki Radio 
Parisin ne~riyatı ile çarp·şma ol
mıya başlamıştır. Bu Ankara rad. 
yosunun neşriy<1tından duyulan 
ıslık sesini doğurmaktadır. 

Montrö konferansında Faris 

ra:lyos:ı:ıa 1:..ış"!<a bir yer bulunma
dığı gi::ıi Fransaya ayni dalga Ü· 

zerinde 4 50 kilovat kuvvetinde 
(yani 500 k'lova ,lık Moskovadan 
sonra Avrupada i:dnci gelen b:r 
kuvvette) yeni bir istasyon kur. 

hak hak~{ı verilmiştir. 

Bugünkü Radio Paris 60 kilo
vat üzerin.:le çalıştığına göre, ye· 
ni Fransız istasyonu Ankaran ıı 
neşriyatını bozan sahada çok da. 
ha kuvvetle çalışacaktır. 

İ te, bu bu müsabakada Radne'in yazdığı '·Berenice,, dir. 
Corneille'in eseri ise lıugiin unutulmuş bulunuyor. Demek ki mü. 
sabakayı Corncille hayranlarının ümidinin aksine olarak, Racine 
kazanmış oluyor. Çünkü ''Berenice,, Fransız edebiyatının klasik 

<le\·resine ait şaheserler:len biridir. 
Hakikaten, Racinede Corneille ve Molliereden daha üstün tu· 

tutarak Fransanın en büyük klanik tiyatro üstadı sayılır. 
Jean Racine 1639 senes;nde doğmuştur. Gayet küçük bir yaş· 

ta babadan ve anadan öksüz kalmış, ona ve kız karde~ine büyük 

babaları ile büyük anneleri bakmış. büyütmüştür. 
Port Royalda bir cizvit mektebin:le o'kuyan Racine'in üzerin· 

de bu mezhep adamlar nın büyük bir tesiri olmuştur. Racine piyes 
yazmıya başladıktan sonra Cizvitlerle olan alakasını kesmiş, fakat 
1677 de, bugün onun en büyı.ik eseri say.lan " Phedre,, in düşmesi 
üzerine tekrar onların kendisine dönmüştür. 

Racine hayatının sonlarına doğru iki dini piyes yazmıştır. Bun 
}ardan biri 1689 da yazdığı "Esther,, , diğeri de 1691 d: yazdığı 
"Athalie,, dir. 

24 Yaşında ölen bir bestekar 
Brüks:1, ı (orta dalga 483,9) istasyonu bu akşam (per~embe) 

Türkiye saati ile 9 da Belçikalı bestekar Guillaume Lekeu"ya bir 

rır:>Jram ayırmıştır. 
24 Iaş nda ölmüş olan bu bestekar istikbal için büyük bir deha 

olacağını müjdeliyordu. Fakat bu kadar genç bir yaşta ölmüş olma 
Gına rağmen yine birço:( kuvvetli eserler bırakmıştır. 

Cesar Franck, talebesi olan Guillaume·a kendi sanatinden bir 
rok şey vermiş ve onu iyi bir istikbale hazırlamıştı. Meşhur musi· 
kişinas ve sanat münekki:li Vincent d'Jndy de onun yarın için bü· 
yük bir dahi olacağını söylemi§tİ. ]saye de G. Lekeu'yü to:.kdir eden 
b!r bestekardı ve onun kendisineithaf ettiği sonatayı daima beraber 

,.atardı. 
~ Brüksel radyosunun 'bu akşamki Lekeu proğramında bu sor.a· 
tada'.l ba§ka bestekar n ıdaha birçok güzel eserleri çalınacaktır. ı 

Şimııti Afrn:a ile şarki Aklen~ 
1 

~~~~:ı.~~~1~s~:~!~ı .. ~::::a ~ı:ı Mı 11 e t ı e ı~ a r a ~ ı ı 
ga uzunluğu ta!:simatını y.:pmak 

üzer:: topl:ı:tmı~ o~an bu konferan d C O 1 
sın kararları gelecel: sene 3 • 41 a il s m u ' ., ~ a «} ~ .... l ı 
mart gec:esinclen itibaren tatbik c.

1 
dil::ce:.tir. Bugünkü halt.ie 1.9~3 de Brüksa"de büyük bir musiki şen'iy i ya!1 :' ı yor 
ki Lucerne anlilş:ncısı bakıdır ve 
o tari~te yer~nc yeni anla§ma ge· 

çecek~:r. 

Mil~::dd::l ve kuvvetli Has. 
yo:ıla:iyl: rc:.~yo havasına hakim 
b·Jluna.1 So\•y:tl :r Eirı: ğinin ve 
Türkiye il: Yunanistan r,ibi iki 
büyük Balkan memlc~:etinin da
hil bulunmaması anlaşmayı ehem
miyetsiz btr mahiyete indirmekte. 
dir .Onun için bu seferki radyo 
konferanısın:fan iyi bir netice alın. 

mış sayılamaz. 

/'. vrupanın muhtelif şehirlerin. 
.le zaman zaman musil:i ;enliklcri 
yapılır. Bunlz.rın başında Al. 
manya)aki Bayreuth şehrinde ya· 
nılan festivaller gelir. Orası eski. 
tlcnberi adeta bir musiki meı kezi. 

J:r. 

Bu sene Brükseldc de böyle 
bir musiki !enliği tertip e.dilmiştir. 
Bu, daha ziyade milletlerarası 

bir dans müsabakası olacaktır. 
30 nisan!:la başlamış olan Brü'k· 

s:l festivali 14 m· rı a kad1r de. 
va-n ed:::e' :ti:-. ş:rndiki hail!e fe::. • 
tivak on a!~ı memlel.ct i~tirak et-

miştir • 

Brükıel festivalin.:le bilhassc:. 
halk oyunları:ıa büyüi: bir yer ve. 
rilmiştir. Festivale iştirak eder 
memleketler kendi milli raksların 
oynayacal:lar ve bunlar arasınM 
bir müsabaka yapılacaktır. 

Festivalin bir çok kısımları raı:l. 
yo ile neşredilecektir. 

·-
şant~zlcrin~E' "\ 

r.Iadeleine Mar.s:on 

r ,,.. ra<~yo .:-rlİstler~nde:1 

• . a "aın Helene Lefcvı·e 

l 
ti -_;.;r 
~ 
Belçi:~" r-·~!·o ıort:s' 'erindcn 

Emmy Daelmon 

.. ,.; teftih <le zaten adı gibi nazik ve hafif olduğundan mıdesı 
b;zuk olanın, ötekilerin yanında bu küçkük alametten şi1ı::a
yet etmek hatırına gelmez .. Teftih geldiği vakitte de, ağzını 
eliyle kapayarak onu belli etmemeğe çalışır. • . . ~· 

Ağızdan gürültü ile çıkan, etrafta bulunanların ı~ıttıgı, 

onları çıkaranın da şikayet ettikleri gazlerin gerçekten bir mi. 
de bozukluğundan gelmesi pek nadirt:lir. Bu türlü gazler 
_ 1 ürkçesini söyleyelim geğirmek • nefes almasını bilmeme~: 

' ten hava vutmaktan yani havayı akciğerlerine gönderecegı 
} e;cie mideyi hava ile doldurmaktan ileri gelir. . . 

lnsana bir ::lcfa, iki defa tabii olarak, gerçekten bır teftıh 
~eı:r. Bunu devamlı sanarak ilk gazleri çıkarırken, far~ınd~ 
olmadan, burunu tıkanır, a~z,ndan hava yutar, bundan mıdesı 
gcl'ilir, sonra o havayı çıkarmağa çalışır ve böyle y:pa yapa 
her vakit herkesin önünde midesinden gaz çıkarmaga alışır. 

Nefes almak vücudun pek tabii ve lüzumlu bir işi olmak. 

la beraber herkes iyi nefes almasını bilmez . Ndes alırken 
mid::s~ni hava ile doldurur. Çocuklar nefes almakta daha acc
m· ol luklarm:lan .-onu meme emdikten sonra ağızlarından 

! :ı b ~·ı 
~az çıkarırlar. Bu da çocuğun midesi bozuk olduğuna degı, 
meme emerken midesine hava gittiğine delalet eder. 

Ondan clolayıdır ki, spor hocaları gençlere her şeyden 
önce a"rzl:ırını kapayıp burunlariyle nefes almasını öğretir. 
'er. nÖyle yapınca hem akciğerler hava ile daha iyi l;lolar, 

hem de hava mideye gitmez. ' 
Ustüste geğirenlcrin de bu çirkin iletten kurtulmaları 

için er. iyi çare ağız:larını kapayarak burunlari~:e nefes ~1-
mağı • kendi kendilerine mümarese yaparak - ogrenmektır. 
isi.erseniz, dikkat ediniz: Nefes almasını bilen sporcu genç. 

Tahranda radyo is!asyonu . 
~c ı 

irar: hükCımeti Tahranda bir prens Şahpurla Mısır prcn- • 
F · · ·k~hl r kıy ıJıı; 

'.~ısa dalga radyo istasyonu kurmı. ı ~vzıyenın .nı iı1 a ı r-' 
ya başlamıştır. Tesisat 4 5 bin in- gun. radyoda ıl~ ~efa olara'k fa 

1 •• •• 1 tı 
.. iliz lirasına bir İngiliz şirketine ça soz soy enmış . . 
İ1ale edilmiştir. Ve inşaata ba~ • O gün Kahired:ki n.ik.5h ıncr~~ 
anmıştır. simi, arllpça oldugu gıbı, far- I· 

da Kahire radyosundan nc:~rcJ 
Tahran kısa ıdalga ista::~·onu mi§ ti. iranı:la radyo makinesi olıı 1 

ıimdiki halde 2 kilovat kuvvetin. !ar bu ne§riyatı takip etmic' crc';, 

.k olaca!< sonra 10 kilovata çıka- Bu sure~le, Iranda rat~ , o ;~ 
-ılacaktır. ıonu kurulmadan evvel, dost ' 

Bu suretle Asya memleketlerin. hısım bir memleket olan l'l-1t 
e:ı birinde daha radyo kurulmu~ radyosu ile farça ne~riyat yal •. · 

oluyor. Malumdur ki veliahd mış oldu. 



Bu haftaki maçlar 
va hakemleri 

\ ........ w &JpJıin"'Mı 

l
j-5-939 tflMlltllsi ıtlnii ,.ıtıcai 

MOçlar: 

ŞERBI' STADI: 

' 

lıtnbullpor, BeJoll111pOr -
ropkapı, ArD&vutka, mubt.ellt • 
eri saat 1"80, büem t..ı Mu.. 
hittin Apak, ,uı bı.....,ı.t 1(ec. 
det Gneıı ve l'tbet 1CaJnl. 

Anbraglcll - Bellktat .,. 
16,30 hılrem Saphl -.ım ' 
büemlerl lad Teı:a• w : .._ .. ,.. 
~--·····....,.., ID•8'1'4D1: 
Anadoluhtlar-Deiufaapor la. 

at 12,30 ha.kem Refik Osman Top 
cılfı.trt•lı'f•. A TUAA av yan hakemleri Şevki Qm.ka ve 

nda Alman Ziya Kuyamlu. 
t 1 g"liz bo~ Sflleymanlye, flll1 - Beykoz, 

e ek #skidlfl Kurtulq maJıtelit1erl saat 1'930 
n A lıaffl hakem Adnan AJan. yaa hakem. 

muluı/a leri Feridun Kılıt ~ Bllla ,ü. 

Güreşç · ıerimiz 
F ınlandiyada 

say, 

An.karagllctl-GaJ&taluıaJ a
at 16,30, hakem Tank O-. .. 
gin, yan hakemleri Almıet Adem 
Göğdtln ve Halit G&Up BrcG-

FENERBAHCE STADI! 
GalatagelıGler -~ 

., 1 m ç yapılamadı saat 12,30, hakem Bahatttn Ulu. 

k d Ç b öz, yan hakemleri ~ So. 
maçın a o an- mer ve Halit Osbaylral, 

ş a bUtUn pehli· Beylerbeyi - 8Qdt1llt ... 

arımaz yenildiler 14,so, hakem Necdet a-. ,... 
v hakemleri l'lkret Ka)ftl ... -6-1 mag Op olduk ret ııutıu. 

at serbest güreşlerde mıaı - Vefa. (8iJ.t maçı) Nı&t 
3 galibıyet kazandık 116,30, hakem Nuri BolRıt, ,a 

Filan inlandi mil· hakemleri Sami AçıldJDey ve .Şa. 
• a hap Şlpwıollu. 

ımt ile bir qıaç yapa ak olan 
kmı ız, Mustafa ve Ke -

Not : lıfaçlarm muanen IUtlerde 
bqlıyacatı ve vaki olacalı: ...._ 
bir ltlrazm kabul ~ *· 
den tebliğ olunur. 

Otur• nyirdlfr, aı- flrllr 
na ""''"'aCt1": 811,,_,, ,. 
M dlltl... Bupn ""'' ,.,.,,,._., 
biı dültün oyunu tlÜJÜlfli•le ıllr 

"''"""· 



Rejisörün elbise sanr 
dığından bir genç 

kız fırladı ! · 
Yeniler ylldızlık payesine 
erişebilmek için bazan 
öyle gülünç çarelere 
baş vuruyorlar ki. .. 

----~ · 
• 

Ameıikatıtar stnema yı!c!ıztan. 
na çok bağlıdır. Bir defa parlayan 
yıldızı, Avrupa milletleri gibi, bir 
kaç 6ene içerisinde unutuvermez. 
ler. Amerikada on sene!:lenberi 
şöhretlerini muhafaza eden bir 
çok yıldızlar vardır. Bununla be. 
raber Amerikan sinemacılığı da 
mütemadiyen yeni çehreler, genç 
istidatlar, gizli güzellikler arar. 
Holivuta dünyanın her tarafın -
dan mütema:liyen genç kızlar ve 
delikanlılar akın akın gelirler. 

Bunlar muvaffak olmak için 
her vasıtaya müracaat etmeği gö. 
ze ald.rmış, bibirinden güzel mah
!Uklardır. 

Bunlar Holivutta müthiş bir 
mücadeleye girişirler. İçlerinden 

ancak beş binde biri korkunç zor
luklarla pençeleştikten sonra im
renilecek bir mevki yapmağa mu
vaffak olur. 

Fakat bu mevkii yapabilmek 
için hürriyetini ve istiklalini ta
mamiyle kaybetmeğe mecburdur 
yıHız namzedi evevl şahsiyet ve 
karakter değiştirir. Sinema rejL 
sörleri, yıldızlarda daima istedik
leri karakteri aralar.. Çünkü bir 
acemiyi yıldız olarak ortaya at
mak için milyonlarca dolar sarfe_ 
dilir. Sermaye ise ancak daha faz_ 
la kar getirecek işlere kullanıla

cak para demektir. 
Holivutata yıldız olmağa öze. 

nen acemileti:len birisi rejisörün 
yanına girebilmek için bir çare bu 
lamamış, en nihayet bir seyahat dö 
nüş:inde bir kolayını bulup reji · 
sör~n elbise sandıtına girmek su. 
retiyle bu i:e muvaffak olmuştur. 
San1ık odaya girer eirmcz, hemen 
ken.:li kendine a~ lmış , irerisin<len 
sinema heveslisi gen'.r kız fırla-

mı~tır. 

Rejisör ~a-;kın bir blde: 
- Elbiselerimi ne yaptınız? 

deyince, genç kız rnyet sakin: 
- Sandığı ooş::ılttıfrım yerde 

bıraktım! demiştir. 

~1 

Bu cevabı işiden ~ejisör, vakia 
kızı derhal kapı dışarı etmiştir . 
Fakat bir ay sonra ele avuca sığ

maz, haşari bir kız rolünü oyna. 
mak için arayıp bulmuş ve kendi
tiyle bir mukavele imzalamıştır. 

Bu kız Mis Vornerdir. 
Bugünün sinema yıldızlan, ta

bii yavaş yavaş sönecekler ... Genç 
nesilden Marlen, yahut Greta 
Garbonun, yerini tutacakalr yeti
şecekler .. Bunların kim olacakları
nı merak ef:iiyorsamz resimlere 
bakınız: 

ı - Bu üç kız kardeş üç peri
ye benziyor. Üçü de yani Prisilla, 
Lololame ve Rozmeri kardeşler 
muvaffakıyete doğru yürüyorlar. 
Fakat adımlarını aynı hızla atmı. 
yorlar. Bu hal resimden de belli O

luyor. 
2 - Bonita Granvilin durgun 

ve sakin görünüşüne bakmayınız. 
Bu yüzden daha cazip ve t:iaha es
rarengiz bir yüz tasavur olunabi. 
lir mi? Ne düşünüyod, ne yapmak 
istiyor?. Talih ona neler hazırla
dı'?. Bunları 1940 da çevireceği 

bir filmden sonra öğreneceğiz. 

3 - E skiden haftada 7 .dolar 
kazanırk Bugün sekiz yüz dolar 
kazanıyor. Burada kedisiyle bera
b:r görünen Lusi Bal için istikbal 
çok ümidli görünüyor. Tavırları 

ve duruşu biraz da Klodet Kol. 
beri hatırlatan bu genç kız belki 
bir gü nondan daha meşhur ola -
cak .• 

4 - Ata binmek için ne tuhaf 
kıyafet! Key Grift şöhret yolunu 
böyle garip vasıtalarda aramakta

dır. 

5 - Arlen Vclon, daha çok kü
çüktür. Fa'kat heyecan veren ince 
yüzü şimdiden bu gen~ kızı Oir 
y ldız r.amzedi olarak kabul ettiri. 
yor .• 

1 

•. 

.. 

.. 

3 

* Amcrikada yeni !:evrilrriekto O" I milyon kilometreden fazla uçmu§. -
lan "Genç doktor Kildar" filminin tur. Bu müddet zarfında yalnız bır 
bir sahnesinde hasta \'e malül de. tayyare kazası geçirmiş olan Berri 
ğildir. Mahir bir makiyajla bu hale 
getirilmişlerdir. Çünkü Amerikan 
ış kanunu mnlfil çocukların hiçbir 
suretle çalışmasına müsaade etmez. 

* Amerikan sinema yıldızların -
dan Rita Jonson ayni zamanda çok 
iyi yüzen bir kadındır. Yeni çevire
ceği film için §irketle mukavelena
me imza ederken şirketin beynelmL 
le! olimpiyat yüzme yarışlarında A
merikan ekipine iştirak etmesine 
mani olmamasını şart koymuştur. 

* Vnllns Berri, Rober Tay!or ile 
beraber çevirmekte olduğu "İnsan 

tüccnrlan,, filminde yıldız tnyyare.. 
eiler arasında tayyareye binme re
korunu kırmıştır. 12 senedenberi 
tayyare idnre eden Beri bu filmle 
5000 inci uçu§unu yapmı!J ve bir 

nin bugün sekiz tayyaresi vardır. 
* "Sihirbaz kadın" filmi çevrilir

ken stüdyoda geniş bir havuz yapıl 
mrştı. Bir istirahat zamanında fiL 
mi çeviren aktörler içlerinde Con 
Kravford da bulunduğu halde ha -
\-Uzdaki kİnnızı balıklara ekmek 
kmnhları atarak eğleniyorlardı. 

Bir köşede duran yıldızın köpeği ba 
lıklara atılmak lizerc şiddellc hü -
cum etmiş ve Yungun bacakları a
rasından geçerken zarif aktörün ha 
vuza düşmesine sebeb olmuştur. 

* Yıldızlar arasında en iyi ata 
binenlerden birisi olan Moren O 
SUl!ivan, geçenlerde bir tenezzüh 
esnasında alından inerken atıyla 
beraber yere düşmüş, ve diz kapa· 
ğmdan hafifçe yaralanmıştır. 

Olüm cambazlanmn cür'efi 
Tehlikeli filmler nasıl çevrilir · 

... . . . ....... . . . ..... . ........ . ............. ~ 
Sinema yı ldızı olmak için Holivuda giden guıe 
kız , hava cambazı oldu; şimdi , uçan tayyarelt 

rın kanatlarmda yürüyor; motosikletle canı 

çemberlerin iç~~~~~!!~~ 
Sinemada macera filmleri hala 

seviliyor. Çılgın bir sür'atle giden 
otomobiliyle beraber derin uçu • 
rumlara yuvarlanan sporcular, 
trenlerden atlayan hırsızlar, 

tayyarelerle akla gelmedik 
sergüzeşte atılan kaçakçılar, ve 
bunları gösteren macera filmleri 
dünyanın her tarafında milyonlar
ca insanın hoşuna g~diyor. Bir si. 
nemanın rahat koltuklarında otu. 
rarak, başkalarının geçirdiği teh
likeleri tüyleri ürpere ürpere sey. 
retmekten insan vahşi bir zevk 
duyuyor. Hele bu filmlerin hileli 
olmadığından eminse, bu rollerin 
bir takım insanlar tarafından haki 
katen ölüm tehlikesi geçirilerek 
çevrildiğini kat'i olarak bilse .. 

Tehlikelerle dolu macera film. 
lerini zevkle seyredenler, bu film 
terin hepsinin tehlikeli sahneleri
nin birer sinema hilesinden ibaret 
.:>lmadığına emin olabilir. Bugün. 
kü sinema filmlerinde tehlikeli 
sahneler üç suretle çevriliyor: 

1 - Gayet basit bir surette: 
Tayyareler, otomobiller, trenler 
küçük modellere irca edilerek 
sahne stüdyosunda canlandırılı- ~.,.....,_....,. 

yor. , 

Diğer taraftan düşen, yarala. 
nan insanların da stüdyoda ayrı 
bir filmi çekiliyor. iki filmden bi
risi dekor, diğeri hareket kısmı
nı teşkil etmek suretiyle ayrı ayn 
beyaz perde üzerine aksettirilir. 
ken bir film alma makinesi iki 
filmin birden filmini çekiyor. Yal. Bu filmler biribirine e1'1 
nız bir kaç satırın içinde izahı Bu suretle yeniden bir filıtı 1 

mümkün olan bu çift filmden film ca son derecede derin iJJ'lv 

çekme usulii .. :~ .. ,,...:ır•1 • 1·"- ~ -1<3-:ı~ Hakikaten tehlikeli zor, hem de çok masraflıdır. Bına . 
1 

enaleyh bir çok rejisör tabiatle filmler .. Yalnız bu filmlerde\.-1 
karşı karşıya film çevirmek imka· like sahnelerinin tanınmış .,e 
nı olan yerlerde stüdyo hilelerine yük yıldızlar tarafından çe'~ 
müracaat etmemeği tercih eder _ mesine kati'yyen müsaade 

1 mez. Zira büyük yıldızda sill" tr. ı· 
2 - Yan hileli filmlerdir. Bun- şirketinin elinde sermayedell 

!arda film hakiki sahnelerden a· kabir şey değildir. 
lınmıştır. Yalnız en tehlikeli an Hangi tüccar, esrmayesini 
alınırken hareket ve film alma bile tehlikeye koymağa raıı ' 
makinesi durur, o tehlikeli kısmı işte bu çok tehlikeli sahnel 
teşkil eden kısım stüdyoda çevri. asıl yıldızların yerine bS 

lan geçer, böyle anlarda lir. ~ 
Yahut tabiat sahnesi üzerinde ima san'atkarın heyet urntl 

pek te büyük olmıyan tehlikeyi pozu alınacağı için yıldız_ı~J 
büyük gösterecek şekilde tertibat ne geçecek adamın po zıtı ~ 
alınır, mesela bir uçurumu derin ona benzemesine ihtiyaç yo 
göstermek için operatör alelcide, Yalnız seyircilere o imiş ıı· 
fakat -derince bir çukurun kenar - vermek için ona da ayni elbist 
!arının bir çok defalar filmini çe· dirilir. 

1 ker .. (Devamı 14 ünciid 

__ ..----
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• ( .... ) ot lin .. .. 
\ıel°tııek e de ~duz dans dersi 
l'apllıak g~e muşterilere damlık 
Oldu~ çok Yorucu ve sıkrcı bir iş 
llıe,,.,~ halde Barbara vazifesinden 

··••.nnıdu 
İ§t • 

b. 0 bugun de ona ·· l lük" ır Yu. guze , s 
tuıı va kurmak istiyen Filipin bü. 

ısrarı arın ~ lanca a ragmen genç kız o. 
har gaYretile oteldeki mevkiini mu 

ata etnıek · · Oıııuı ş· ıçın çalışıyor. 

P~rııt l.Şlnan bir koJonelle vals ya
ı:eıtu, ~Yred~n Filip öfkeyle ~çini 
§eıı ce Vücudu, her an degi -
caı;{!~klar altında neka.dar ahenkli 

"" QYordu! 
<:.\ret b" 

~ıı k ' ıraz sabırlı olmalıydı. U-
diğ\ 8~cılt kirpiklerinin çerçevele. 
lllaJı: i:alı, esrarlı gözlere sahip ol. 
~ Ut her şeyden evvel sabır la-... 

b ans b'tt' §lltlarıa 1 ı, salon tekrar beyaz ı-
8asll:ıa aydınlandı ve delikanlı ma
''l3u ~aklaşan sevgilisine sordu. 
bara? benimle, değil mi Bar _ ., .,, 
ten~ Colı: Yoruldum, dans etmek.. 
lrıaz ltıl~l biraz oturup konuşsak ol-

'• ·,, 
-~(! 

Olur.,, il. istedik.ten sonra her şey .. 
-~ lhıı.? 8l'1ıı lizinliyUxı, nereye gide-
" ,, 

.. - lıiereye istersen?,, 
ııi?ld .... kırlara gidip tepelerin arka
tab aıı. Yavaş yavaş yükselen meh.. 

,,
1 Seyret.sek ? .. 

ı la b Oooo, fazla romantik olınak.. 
lll eraber, bu fikir benim de hoşu

a gitt· ı.,, 
Caz t k 

saıa d e rar başlamıştı. Karşı ma-
tUıı. r .':11 gelen şen bir kahkaha bli
de ~ozleri 0 tarafa çekti. Fevkalft. 
~~zel ve genç bir kadın, arka. 
llıı.ış Ilı.dan birisinin kolunu tut _ 
<lu. ' zorla dansa kaldırmak istiyor-

c·· llıel kadın . kin 
l'tııa nı çır şrmanklıkla-

Sorqu da:va.namıyan Filip merakla ... 
- ırun .. bu?., 

bir';_ Liıı Tonıson isminde zengin 
~etiJı: §~ alr. Kocasından yeni bo-

" ış . ., 

ha; l{acasından ayrılışma hiç 
&il et etmedim· yüzü hakikaten 

~el, fak ' 
" at. .. - n ,, dar fe ayır Filip, o görüldüğü ka. 

lle<liy lla değildir. Hem ben öyle zan 
\te h 

0?ıun ki bütün bu taşkın neşe 
11 opPalrkların hepsi zoraki r -b .,, 

~%tı" enıek ki onda da gizlemcğe 
..._ ~ kırık bir kalb var öyle mi? 

tl11~ ~tnt bilmem, faka.t emin oL 
kadllı. . . ır şey varsa, o da şu. Bu 
<!altı 

0 
:çın bütün hayat altı yaşm

<:u~ıı. gJu Fredrikten ibarettir, Ço-
Cözu u 0 kadar sever ki bir an bile 

ilden 
esi...._ • a:vınnak istemez. Allah 
h -.....~esın -1 • 
aıtlt k ' og una bir şey olsa mu -

<;O<:ll: kendisini öldürür. Görsen 
lııç de da <> kadar sevimli ki, hom 
ClJ!hı.n bşnnarık değil, böyle bir ço_ 
..ı" aba-- b"" .. . "eR'il tni? "''L. uyumesı ne yazık 

- Sellı:i tekrar evlenir 
- lGnı bilir . Olsa ııo • belki; fakat ne de 

baya bil.tadan gelecek baba öz ba_ 
~ enzernez! 

~ ll;CEY! Pek eğlenceli geçiren 

tilinin :~rb~~· odasına çıkarken, 
ıle F'r,,..ı ~resının açık kapısı önün-

""er "· .. g::ı,I>ltl>b ıgın murebbiyesi Beti ile 
'-· -ını g·· 1 . ' 
•ıır oz enne kadar indirmiş 

adanını . l" . 
tı111 ,... &'lZ ı gızli !ısıldaştıkla-

.,ordU B ti B 
'<lanı · e arbarayr görlince 
ı-e1t l!l kula~a bir ı:ıeyler söyllye-
1 savdı kc d' . . ·ap1 • • n ısı de ıçeriyc girip 

~ı kapadı 
1ı;irıd 1 • 

en, 'Herhalde gizli' bir a.§k 

macera.smm başlangıcıdır,, diye dü.. l geçireceği saatleri beklerken kapı- öğrensek daha iyi olmaz mı? deyin
şünen Barbara, yatağına. girdiği smm hızla vurulduğunu duydu. ce Barbaranm koyu gözleri sevinç. 
zaman gördüklerini unutmuştu bile. Telılşla, içeri giren otel hizmet- le parladı. "Evet, dedi kutunun üs. 

Ertesi sabah genç kız Frederiğe çilerinden biri, küçük Frederiğin tünde şu adresi okumuştum (Me
dans dersi vermeğe gittiği vakit miirebbiyesile beraber ortadan kay- lodiland) 15 inci sokak. 
akşamki gördilklerini tekrar hatır. bolduğunu, her gUn saat beşte kah. Melodiland her nevi musiki aleti 
!atacak bir hadise oldu. valtı etmek için muhakkak annesL satan oldukça. bilyük bir mağaza -

Frcderik, gramofonun başında, nin oda.sına geldiği halde bugün gö dı. Direktörün oda.sına çıkarak sor
sevdiği plakları ayırmakla meşgul- rünmediğini ve annesinin telA.ş için- dular: "Bugün öğleden sonra ( .•. ) 

dü. Salonun bir köşesinde oturan d~ öt~ye beriye telefon ettiğini ı ot~lin~ 3 .~umaralı d~resindeki 
milrebbiye Barba.raya yaklaşarak soyledi. muştenye gosterilmek üzere bir 

"Çocukları kendinize bağlamakta Barbaranm. kaşları çatıldı. Dün radyo gönderdiniz mi?,, 
çok mahirsiniz Mis Barbara, Frede- akşam Beti ile gizli gizli konu,,an - Hayır efendim. 
rik hiçbirimizi sizin kadar sevmi- ve kendisini görünce usulcacık ora. - Fakat kutunun üzerinde sizin 
yor,. dedi. Sonra sesini biraz daha dan sıvışan adamı hatırlamıştı. adresiniz yazilıydı. 
alçaltarak yalvarmağa başladı. "Rl - Hemen gidip Liliyi görmeliyim. - Evet, radyolarmıızın kenarla_ 
ca ederim dün akşam gördüklerini.. Diyerek acele ile dr.şan fırladığı rmda. adresimiz yazılıdır ve bugün Bahçe kapısından içeri girip ya- - Şimdi ne yapacağız'! 
zi hanımefendiye söylemeyiniz. Çiln zaman genç annenin §aş.km bir va- birçok radyo sattık; fakat ( ... ) ote. va~ adımlarla pencereye yaklaş - - Ne yapacağımızı ben de bilınl-
kü Misis Lili benim bu küçük aşk ziyette hizmetçilere emirler verdi - line radyo göndermediğimize emi - mağa başladılar. Hedeflerine iyice yorum. Meseleyi büsbütu,ı karıştır-
maceramr öğrenince çocuğu ihmal ğini gördü. n.im. yaklaşınca üst kattaki odalardan dık. Anlaşılan çocuk baba.sou çok'. 
edeceğimi zannederek üzülecek.,, Yanma yaklaştı; sesinin en müş~ - En son sat.1§ yaptığınız müş - birinde bir ışık yandığını gördiiler. seviyor. 

Dans hocam dikkatle Betinin yü_ fik tonuyla anneyi biraz olsun teriler ha.kkmda. bize mümkün mer Barbara hızla Filipin kolunu çekti: - Annesini de seviyor. 
züne baktı. Bu yirmi beş yaşında- teselli etmeğe çalıştıktan sonra ak- tebe jza]ıat vermenizde bir mahzur - Bak! - İşte asıl halli müşkül olan ci-
ki sevimli kızm. aşktan bahsetmesi şanı şahit olduğu Mdiaeyi ve bu ha var mı? Genç bir kadın, kollarında taşıdı- het bu. Çocuğu şimdi tekrar anne_ 
gayet tabii olduğu halde sesinde <lisenin aşkla. alakası olduğuna i - - Hay bay, bilcliklerimi söyle - ğı ufak bir çocuğu itina ile yatıra. sine götürürsek babasından ayrı 

yalan söyleyip de beceremeyenle - nanmadığmı anlattr. meğe hazırını. Bu sabah tuhaf bir rak odadan çıkmıştr. kalacak, babasına bıraksak ... Of, bu 
rin acemi ifadesi vardı. Bütün dikkatiyle Barbarayı din- satış yaptık. Müşterilerin aldıkları - Zannedersem bu bizim küçük işin içinden çıkılacak gibi değil. 

Bu bahis üzerinde daha fazla dur liyen Lili: ''Hakkınız var, demek radyoları bizzat alrp götürdükleri Frederik, Barbara! - Hakkın var Barbara. Çok 
mağa lüzum görmiyen Barbara. sa- kendisine o kadar itimat ettiğim Be çok enderdir. SaWan radyoları biz - Bilmiyorum, haydi öteki pen- müşkül mevkide kaldık ama ne ya.. 
dece "Dedikodu yapmaktan hiç hoş ti biricik yavrumu kaçırmak istiyen sonradan milşterinin adresine gön_ cereye gidip içerdekileri görelim. ı pacağımızı bir an evvel kararlaştır 
!anmam,, dedi. çocuk hırsızlaiyle el birliği yapmış,, deririz, halbuki bugün gelen iki a. Geniş çam gövdelerini siper ala- malıyız. 

Frederik güzel bir vals koymuş_ dedi. Ve ufak bir tereddüt geçir _ da.m aldıkları radyoyu dinlemeğe rak içeriye baktıkları zaman Bar - - Aklıma bir şey geldi . 
tu. Boş salonda dönerlerken genç dikten sonra tekrar sözüne devam bile lilzum görmeden alıp götürdü- bara tekrar Filipin kolunu çekti: - Ne? 
anne içeri girdi. etti. "Bakınız, size tuhaf bir şey ler. - Artık şüphe kalmadr, otelde Filip Barba.rayı dinledikten son-

- Zannedersem dersleriniz epey daha. söyliyeceğim, Miss Barbara. Bütün dikkatiyle direktörü dinli- gördüğüm adamlar bunlar. ra ümitsiz başını salladı: "Hayrr 
ilerledi Mis Barbara? Bugün öğle yemeğimi odama getir. yen Barbara heyecanla sordu: "Bu - Tuhaf şey, bu adamların ço_ yavrucuğum, eğer senin söylediğin 

- Evet, talebe çok istidatlr. mclerini söylem.iştim. Garson ye - mli§teriler gayet şık giy.inmiş iki cuk hırsızlığıyla uğraşmalarına hiç gibi hareket etsek işleri büsbütün 
Lili oğlunu şefkatle kollarında mek tepsimi odama bırakıp gittik- genç erkek miydi?,, aklını ermiyor, doğrusu. karıştırmaktan başka bir şey yap-

sikıp öptükten sonra mürebbiyeye ten sonra bir &.ra.lık Betinin içeri Direktör "Evet, dedi. Zanneder- - Aklnna bir şey geldi, gidip şu mış olmayız.,, 

dönerek: "Bazı şeyler almak için girip masanın etrafında dola.şbğmı sem aradığınız kimseler bunlar o _ odadaki çocuğu göreceğim. - Neden öyle olsun, eminim l\I. 
çarşıya çıkacağım, derS bittikten gördüm. Yemekten l!IOnra kana.peye laca.k.,, - Nasıl içeri girersin? Tomson gidip meseleyi polise· haber 
sonra Frederiği odama götilr ve be uzanarak biraz kitab okumak iste- - Öyleyse onları tanıyor musu. - Beni takip et, şimdi görürsün. vermeğe cesaret edcmiyecek, ben 
ni bekle, biraz sonra döneceğim,, dim, fakat hayret, şimdiye kadar nuz? Çocuğu gördükleri pencerenin aL de şimdilik Lili}i idare ederim. Bir 

dedi. gündüz uykwmna yattığım vaki oL - Hayır tanımıyorum. Fakat bir tında bir veranda vardı. Filipin elin \ kere tecrübe edelim, belki muvaf -. 
- Peki efendim. matlığı halde gözlerimi açamıyor • tanesi parayı ödemek üzere devlet den tutarak o tarafa doğru yürüyen fak oluruz. 
Lili odadan çıktık.tan sonra Beti dum. Saat dörde kadar u. bankasına bir çek yazdı ve eğer Barbara: Filip birkaç dakika daha tered. 

Barbara.nın kulağına. eğilerek ya • yunıuşum. Uyandığım zaman h&lA ıtUphe ediyorsak bankaya telefonla - Şu verandaya tırman.mama düd ettikten sonra: "Peki, fakat 
vaşça fı:sıldadr. göz kapaklarımda a.ğırlık, vücu - sorabileceğimizi söyledi. Telefon yardım edersen, içeri girmesi ko - polisler çocuğu kaçırdığımı anlayıp 

- Çocuğa adeta tapıyor. dumda müthiş bir kınklık hissedL ettik, banka milspet cevab verdi, lay, dedi. da beni tevkif etmeğe kalkarlarsa 
- Öyle sevimli ki, sevmemek in- yordum. Frederikle Beti görUnilrler artık endişe edecek bir şey kalma- Genç kızın yukarı çıkması haki- kurtaracağına söz ver.,, 

sanın elinde değil. de yoktu. Beni rahatsız etmem.ek drğı için kendisi.ne radyoyu teslim katen güç olmadı. Zaten aralık du- E RTESt sabah Lili telaşla Bar 
- Yalnız oğlunu değil, kocasmı için yilrüyüşe çıktı:klarm.t zanne • ettik, gitti. Çekin üzerinde "Corc ran pencereyi açarak sessizce içeri baranın oda.sına girince genç 

da ayni şekilde seviyor. derek yorgun başımı tekrar yastığa Gordon,, yazılıydı. kaydr. Zayıf bir ışığın aydınlattığı kız soğukkanlılığını muhafaza ede. 
- Ya! bıraktım. Banka. müdürünün gayet iyi arka odada korkak adımlarla yatağa rek: 
- Evet, ben daima onların yanm Bu gayritabil uykunun sebebini daşı olduğunu söyliyen Filip direk- yaklaşınca. tahmininde yanılmadığı_ - Frederiktcn hiçbir haber yok 

da bulunduğum için meselenin iç şimdi anlıyorum. Beti, hiçbir müda- törden müsaade alrp birkaç dakika ru g-ördü, küçük Frederik çocuk yü. mu? 
yüzünü gayet iyi bilirim. Biribirle- hale görmeden pl§.nlarmı kolayca. telefonda konuştuk.tan sonra. Bar - zünde sakin ve müsterih bir tebes- Diye sordu. 
rini deli gibi severler; ayrılmalan- tatb.ik edebilmek için, yemeklerime baranın koluna girerek dışarı çıktı sümle uyuyordu. Genç kız çocuğu - Hayır, yalnız bu sabah uya .. 
na sebeb de incinen gururlan ile sa.. uyku ilft.cı karıştırdı. ve kapıda bekliyen otomobillerine uyandırmadan itina ile bir battani- nmca odamda şu zarfı buldum. 
adetlerini kıskanç bir kaç akra.ba • Barbara.: "Herhalde öyle ola.cak, binerlerken: "Yanlış iş üzerindeyiz, yeye sararak kollarına aldı ve tek- Barbara Lilinin uzattığı kağıdın 
nın müdahalesidir. Şimdi artık ayrı polise haber verdiniz mi'! dedi. Corc Gordon zengin bir borsacry • rar verandaya. çıktı. Sonra yüzüstü içinde neler yazdığını bildiği halde 
lık acısı ikisinin de kalbini kemiri- - Hayır, gimdi telefon edece - nuş. On aeldzinci caddedeki 5 nu • yere yatıp kıymetli yükilnü Filipe hiçbir şey bilmiyormuş gibi lıare .. 
yor ve bu zavallı yavrucak her gün ğim, yardımınıza teşekkür ederim maralı villAda oturuyormuş, aldığı- uzattı. ket ederek merakla okuınağa baş .. 
baba hasretiyle kıvranıp duruyor.,, Mis Barbara, dün akşam gördUğü- mız malfunattan da anlaşılıyor ki, Birkaç dakika sonra otomobilleri Jadı. 

Saat üç buçuğa doğru Barbara. nüz hadise en ufaık bir şüpheye da~ böyle bir adamın çocuk hırsızlığıyla son süralle Londraya doğru ilcrlL - Mektupta şunlar yazılıydı: 
Filiple olan randevusuna hazırlan - hl mahal bırakmadı. Şimdi yapıla • bJçbir ilişiği olamaı,, dedi. yordu. "Yamı sabah telefon edip sizo 
mak üzere odasına giderken temiz cak yegane şey hemen Betiyi bul- Barbara: "Fa.kat bugün radyoyu Barbara ışıktan müteessir olma_ bir randevu ,·ereceğim. İsterseniz 
giyinmiş iki adamın, içinde radyo ol maktır. Söyleyiniz Mis Barbara, otele getiren de oydu,, diye mrar ması için battaniyeyi çocuğun göz- gelirken arkadaşlarınızdan birini de 
duğu anlaşılan büyük bir sandikla Beti bulunacak değil mi? Betiyi etti. Ierine çektiği zaman Frederik bir- beraber getirebilirsiniz, eğer f,ekllfi 
Lili Tomsonun dairesinden çıktık - bulacaklar? - Evet ama, yaptığını gizleme- denbire uyanarak evvela şaşkın şaş- mi kabul ederseniz oğlunuz saJimen 
larmı gördü, Genç kız hemen, kaç - Tabii bulacaklar, emin olun mesi de vaziyetinin §ilpheli olma- km etrafına bakındı, sonra Barba. iade edilecektir. Fakat şunu d::ı. u.. 
günden beri bozuk olan radyosunu yakında çocuğunuzu da tekrar kol- dığmı gösteriyor. rayı görünce doğrularak: nutmaym Iü, polise habC'r \'ermcğe 
hatırlryarak sordu: "B\l radyoyu lannızda sıkacaksınız. Barbara ilma. edileceğe benzemL - Babam nerede? diye sordu. kalkıştığınız takdirde çocuğunuzu 
satıyor musunuz?,, G ENÇ kız odasında yalnız ka- yordu: - Baban mı? bir daha hi~ görmiyecekshı.iz.,1 

Adamlar evvela biribirlerinin yü. lmca düşünmeye başladı. - Dinle Filip, dedi. Bu plAnı ha. - Evet, bugün onunla öyle gü _ Barbara okumasını bitirdikten 
züne baktılar, sonra bir tanesi ce. Lili saat dörde kadar uyuduğunu mlryanlar hiç kimsenin alelade bir zel oyunlar oynadık ki, ben bir nu- sonra: 
vab verdi: "Madam Tomsona gös - söylemişti, halbuki ellerinde radyo radyodan şilphe etmiyeceğini pek maralı halk düşmanı oldum. Ba - - Tabii, randevuya gideceksiniz? 
termeğe getirmiştik, fakat beğen- sandığı ile Lilinin dairesinden çr. aIA biliyordu, hem o adamların ba- hamla Mösyö Gordon beni polisler- değil mi? dedi. 
metli.,, kan adamlara tesadüf ettiği zaman na. yalan söyledikleri aşikar. Haydi den gizlediler. Annem böyle oyunla - Siz de polisi haberdar etmemek 

_ Ben de yeni bir radyo almak ruıa.t henüz tiç buçuktu. Demek rad. şimdi biz mehtab gezintisinden vaz- n hiç sevmez ama, babam seviyor; taraitarı mısınız? 
istiyorum, eğer imkılru: varsa. bunu yoyu Misis Liliye gösterdiklerini geçelim de 18 inci caddeye gidip hatta. polislerden iyice gizlenebil. - Bana kalırsa bu mesele hak • 
bana da gösterir misiniz? ve onun da. beğenmediğini söyliyen Corc Gordonun villasını şöyle bir mem için büyük bir radyo alıp beni kında kimseye bir şey söylemeyiniz. 

_ Maatteessüf şimdi başka yer- adamlar yalan atmışla.rdı. Frederi- göz atalım. ' içine koydular. Radyoyu sen de gör. Çünkü oğlunuzu kurtarmak için ve-
de acele işim.iz olduğu için gitmeğe ğin kimse tarafından görillmeden - Peki ama, orada ne göreceği- dUn değil mi Mis Barbara? Ben se- receğiniz para sizi hiç de sarsmıya-
mecburuz Mis, maamafih isterseniz götiirillnıesi.nin .sebebi a.nlaşrlryordu. ni tahmin ediyorsun? nin onlarla konuştuğunu duydum a- cak. 
yarm gelip bu hususta sizinle gö_ Herhalde zavallı küçUk de annesi - Hiçbir şey tahmin etmiyorum, ma oyunu.bozmamak için tabii sesi - Paranın ne ehemmiyeti var? 
·· b'liriz" gibi uyutularak yedi yoamda.ki bir yalnız vill!yı görmek istiyorum. mi çıka.rmadun. Annem sabahleyin Yalnız tekrar oğluma kavuşabil • 

rı!şe ı . ...,, 
Earbara "peki, zaten acelesi yok,, çocuğun ferah ferah sığabileceği o - Pekal§.. beni görünce kimbilir ne kadar şa- sem... Sizden bir şey daha rica e. 

dedi; sonra sandığın üzerindeki ad. radyo kutusunda kaçınlmıştı, B ÜYÜK 
0

bir parkla çevrilmiş şıracak? deceğim Mis Barbara, benim yarın 
resi görünce ili.ive etti, "siz hiç zah Barbara düşündüklerini hemen muazzam villaya yaklaştıkla _ Baban seni sabahleyin tekrar beraber götürebileceğim candan ar 
met etmeyin, ben kendim mağaza _ gidip Liliye söylemek istedi, fakat rı zaman ortalık iyice kararm~tr. annene götürecek miydi? kadaşım yok, acaba size böyle bir 
ya gelip bir tane seçerim.,, sonra vazgeçti. Filip neredeyse ge- Filip yolun kenarında durarak - Herhalde götürecekti. Beni gö teklifte bulunsam kabul eder misL 

. ? 
İkisi birden: "Hayır, hayır mis, lecekti. Aklma gelen bütUn bu ih- bütün dikkatiyle evi tetkike koyuL rünce öyle sevindi ki anlatamam. Ne nız · 

dediler, biz yarın .ııabah muhakkak timalleri evvela ona anlatması da_ du. Barbara sordu. dersin Mis Barbara, babam artık bi Öğlene doğru telefon çaldı ve ya-
geliriz, sizin mağazaya kadar yo _ ha doğru olacaktr. - Şimdi ne yapacağız? zim yanımıza gelecek mi? hancı bir ses saat tam üçte söyle-
rulmanıza hiç lüzum yok. Meseleyi büyük bir alaka ile din - Biraz da.ha eve yaklaşalım. - Elbette gelecek, haydi sen şu diği adrese gelmelerini söyledi. 

_ Teşekkür ederim, ismim Bar- liyen Filip: "Mademki seın radyo • Ba.k şu pencerenhı perdeleri inik battaniyenin altına gir ve gözlerini Saat tiçte Lili He Barbal'a küçük 
bam Pover. yu satan mağaza.um adreslnl bili - değil. Eğer içeriye bJr göz atabilir. kapa da polisleri bir kere daha at bir apa.rtmıanıu. tapısmı ~aldılar. 

F 
tL1PLE ıııaat yedide buluşa. yorsun, polise haber vermeden ev- sek belkl bugUn otelde gördtlğUm datalım. Kapıyı açan genç bu maskeli blr 
caklardı. Genç kız sabırsız.. vel gidip mağazadan ( .... ) oteline adamın Corc Gordon olup olmadığı- Sessizce cigarasını içen Filip sor. adam, "Sizi bu vaziyette karşıladı-

lıkla. kırlarda sevgilisiyle başbaşa radyo gönderip göndermediklerini nı anlıyabiliriz, du: '.(Devamı 14 üncüde) 

' 
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1 • 

Y uhanesburg' da darağacına çekilen 

Dişi canavar 
Desi, nişan lıs:m , iki kocasını ve oğlunu 

öldürdü ? 
VA Z ı\ ~: L. Buse ·, 35 Yılını vahşile r arasında geç i rm iş bir Alman seyyahı 

zehirliyernk nas.I 
C·nuu Af • 

tile ·~ rıkaad, nltrn m~dcn!::-
o :ın jIE'r.}i.izUnde milhim bir şöhreti 

ap tn" • tlıerk . u ~emlckcsinin idare 
czı Joha b ık1 k nes urgda nişanhsınr 
0casını v • • 

1ı:ıu c oglunu zchıı'lij"rck 
tnıc'· 

la 11 ' suçlarından muhakrmcsi 
' 

1n b~r ı d •• ıııu v .... , t:ı ın ı«nma mahl;f·m ol 
1 am h"l · faz Cd'J . u tmu geçenlerde in-

ı ın tir. 

lia.}atına y 
:esın· oh'"'nE'sburg hapı::ha _ 

ın avJus d 
cın:ı . un a kurulan dar nğa 

:ı nıhayet . 
illi n . verııcn bu kadının is_ 
d 

t.,ıdir· 
cğl'r. ' nıa::rrası anlatılmağn 

Bu ,. k 
bitistyı a adan sonrn Kovl isminde 
kıeı 

1 
e C\·lcndi. İ.}i bir hnstaba _ 

da 1° d:Jğu kadar i) 1 bir ev kadını 
o dul>.. .• t . 

lrnin cıwnu gos crdı. Bu sırada ai-
l'llınde C\.ine komşulardan Sprot is _ 
ha~· bırfsi devama başladı. Kov! 

.. atınd . · 
ıı~-,.. a bır defa borsa ov-...,,""i Ve b • 
a 35 QQ U O) unda bizim paramız 

' o 1' llıı·tı ıra kadnr bir para kazan-
. Bu p 

~ ,,_ arayı bankaya koyduk-
""nra bi • h Ilı \·c b r aa a borsaya girme. 

harca u Paradan bir metelik bile 
~u "ırrnaınış garib bir adam 

~ nn k · 
il ~i .. .~ ·arı:nnın yanında söyle -
il &unu nıUt . • 
C!lbire h eakıp, ndnmcağız bir-

tan~ı· astnla.ndı, Karnında ngbr 
~-~ ıar h' 
. ...._ eant '.SSf'tm<'ğe başladı. Ve bir 
hıe lz· 1<:"rsinde öldil. Gömülme: 
~hın ' ren doktor raporunda 

1 vbrck 'lt'h lll'ıntnu .. 1 1 ::ıbı neticrsinde kan 
r:,.dı. ınunden,, vefat ettiği yazı. 

bl". 
• 1 ko :ı ~;;.00 ~a ından bizim paramız _ 
f.lu. b O Iıra kadar bir miraı:::ı kon_ 

e illin J' illin• b • ı3t"r Kovld:ın l~obcr 
ır o ·ıu vardı. 

l3u . ı· 
S 0 urnd 'k' ll<ıtt il n ı ı .sene sonra Df"si, 
(>\' llııt hl' cvı<'ndi. ~prot üç senelik 
g<naı nı a)ntından ı::onra tıpkı De -
<J,. ııan 1nnlısı \'e ilk koc:ısı gıhi mi 

cı arı . 
'ili koc l<;crsindc öldü. K:ıdın 

ı.lukta ııının da 10 bin lirasınn kon 
d n" n ondu rıı. t krnr Yohnncsburgc 
ı.. \c Y • 
"i~Jad cnıdcn hnstnbakıcılığn 

1, 

Sr.ııeı r 
~~.. gc ti. o~ıu I:obcr bil -

u v k 
llıuş•ı.ı o ko~a bir del.kanlı ol-
tlcıı ık D lı"anlı müsrifti. Annc~in. 
J, ıı h • ıııı: P::ıı :ı istiyordu. Desi og·. 
• .. ı r r 
ıJ 1 F ınJan hiç memnun de -

~ . al,:ıt ~ ı . u. l) "k r .. u arını !'Cdcleclcm.yor 
k •1 :ını tn j · I, f~r"\ 1 Çok S"''en Ve r ıhu; ~·.. . 

t"l;y • rı ır .n be-; para ı;ar-
~ en nr 
:.ı.rn iste,' . .:ı n l:":ıdidne her 

t 'le k · ıne P"i i dcyisi~i hay _ 
tı. 4lt!-1Jı· (' .. 1 • . 

·'1 'a.. • u. Dır gt•n bunu bir 
ır :ı "'11 t 

., t1 ; nr!:cda "l : 

\> - ı\rn· . 
·r, dedi. n n nıu'.:ı'.i;:ı!• l:.ir sırrı 

n<ı .. 
t h curn.ı d ı·· ~11. C' ... :ın1mrn r.'"ral·ını 

• C' t' ' 
1 ., 

1 
V"' ann " ni tccrUbe et. 

r r \ "d" C 
I' Para . 1• .ı' et ) iiksck, 

ıstcdı, Kadın bu parayı 

Geneler, ınuvurra denilen ateş imtihanmda 
lil.anlının bu cümlesi kendfsinin i· ı 
dam hükmUnli imzalamış oldu 

Eu hadise~i kısa bir zaman ı.ıon- ı 
ra Robcl'in ölümü takip etti, BJ ö_ 
lüm de zabıta ve adliyenin nn1.arı 1 

dikkatini celbetmiyecekti. Fekat 1 
Tiober, annesinin imzaladığı çelt hfı 

dıscsini nişanlısına anlatmıştı Ni • 
fanim vakayı zabıtaya haber \'er
dı. Polis kadının eski nişanlısını, 

iki kocasını ve oğlunun cesetlerini 
mezardan çıkarttı. Yapılan otopsi -

de dördilnün de zehirlenerek öldü. 

HABER ' iN 

An!cı~ılan ihtiyarlar (ter!)i:. c) is.. j 
mi altında gençleri hemen dıı:-,ya· 

nm ber taraf mda olmadık azaplara 
sokmaktadırlar! .\rn:-ıturalya<la da. 
hi!... Orada da yukarıda r.a;..ktti
ğimiz gibi ac!et ve ananele:in bütün 
yükü gençlerin üzerindedir. Rira
zetlcr, sünnet azapları. kabilenin 
i.det ve ananelerini ogn·nı1'.t'k ve 
sırlarını anlayıp nasip ::ıln.:ık için 
katlanmak lazımgelen bin ti;J!ü a· 
zaplar, yiyeceklerden mahrurr.iyet. 
ler. Kadın yüzü gormcmck ır.çcbu
riyclleri, totem hayvanlarının Ptini 
yememek, \'chasıl bin türlii me::'lk. 
kat ve ıstırab hep gençl ~re d\~le
tilıniştir! Keza gayet azaplı 

ve tehlikeli olan l ng\Urm dahi! .. 
Bu hal. hemen bütün dünyada 

ıtenç insanlara ihtiyar İi'Sl:lnlann 

çektirdikleri bu azaplar, acaba ih
tiyarlığın ~ençliğe kar~ı clu~ duğu 
bir kinden midir? Yo!.;<;a h::ı.m genç 
!iğe azap çel:tirmek :ıurctilc insan 
oğlunun ancak ıstırabla adam ola. 
bilt>ceği anlaşılmı~ olma~ından mı· 

dır? Bilemeyiz! 
Göninu~te gençleri terbiye etrrıck 

RESiMLi ZABITA 

üzerinde nası l yatarlar ? 

Olı1lcrin 11u.zarlm':u ziyaret 

-11115- ~klinde dizilmiş 0'.:ı:1 1ğaç dalları 

son derece kızıyorlar. 
gibi büyük bir hiisnü nıyl'tlc hare- O \'akit gençler ~ır.ı :1~ bu clalla
ket olunduğu malumdur! Fak:ıt on- nn ü tüne boylu İ)f)yumı yatıp 3·4 
!arın ıstırab ~·ekmesinden ilıliyarla. dakika dı.ırmağa hı~lıru· !<ırl.. 
rın, her ne suretle tevil ederlerse Gençlerin bu kr :4In ağaç dalları 
etsinler, bir memnunıyet du) dukla- üzerine çıplak etl~r ıı: <!eğdirerek 

rı da muhakkaktır.! uzanabilmeleri o;üı.~ .. :-;;:J.i her şey. 
ı\\ u turalya kabilelerinde ele iiıti.. den büyük bir ı;~'aı et i~ter. Fakat 

yarlar gençlere göz açtırır.azlar! s:-ı delikanlıları kad::ılar ~rretmekle 
hirbazlığm müthiş korkuru altınr~a oldukları için kabacl%yıhk ctmiyc
grnçlcri :::ek~cn bin türlü azaba kat. cek bir delikanlı ı;ı~au·'i · ıni? 
landmrorlar! Korroborri ~yinleri- Yanan kızgın ate~:n ,·erdiği kor
nin birinci akşamı yapılan \'C ilk kuyu bütün kabile hrt:ırlarının ken 
imtihanı t~kil eden lngrnrra da A- dilerini ~eyretm:-k~e c.ı.mac;ından 
\'usturalya gençlerinin l<atianmak duydukları gurur nı:.tl;lüp C'diyor \e 
mecburiyetinde olduğu en h:ı) ük gençler birer birer ilC., ~:··ızca ateşin 
azaplardan biridir. ustüne çıkıp daiların llzt-rine yatı. 

1ng\'urra denilen ate~ imtihanla- yorlar.! 
rının bu birinci i 5üyic. yapılıyor: 

Tok karnına ynpılar. mn derece Delikanlıların kız~ın de.Hara de-
şelwi bir dan::;tan &c:nra \!zerlerinde ğen etlerinin şiddetle yandığı ,.e 
avların pi~irikiiği ate~ieıin ü~tilne müthi~ azap duydu~l<ı:·ıra katiren 
tekrar taze ağaç c!c.I:~rı konuluyor. şüphe edilemez. Zır.1 bu ağaç dalla
Kadınlar bir tarafa t1J;lanıyorlar. nnın kızgınlığı o ka<lar :iddetli ol. 
Korroborri ayinı~~irP ıl..: defa h;ti- maktadır ki hunlarm iiıc·rinc çırıl 
rak ettirilen geno;''!r bir ta.rafa .. Ya çıplak birkaç dakü;a zı:ı• :a yatmla
nan ate5in ale\le!"i ii":i·:ıe i.kara cak Avrupalı bir çı,cu~ı:n bu ~iddet 

ROMANI · 

li ıstırab neticc.5incle derhal ölece· 
ğine hiç şiiphe ::ılLlmvnaı ! A vustu. 
ralya delikanlılarının gık demeden 
3·4 dakika gibi miihim bir müddet 
zarfında kızgın dallarır. üzerinde 
yatabilmele:i müthi,s lh i~kence 

ve müthiş bir talı::mır.ti! kudreti de
ğilmi? 

Ateşe ka~t ay:a fa!ic!·nmül kud
retini de r-. :clanrzyalılar.:I? da gör
müştük. Onlar d:ı. y~r<le kazıp yak
tıkları büyük at"ı'e ı":fı lrn ıf son 
ciercce kızgm ta~lar üzerinde ve a. 
te~ler ara ında geziyorl?r. En ç.ok 
hayret olunacak ~ey: ru ~ırada vü
cutlarının kılları dahi )".ır.mryor! 

Avu turalyalılarda ~d öyle! 

Bu imanlarda rıtc~e ı·a fT olan bu 
tahammül kudret! na·ıl İT.ah edile
bilir? Bunların oo) le ol:fürücü !:İd. 
dettc bir harareti hi '={'•n:iyecek ka
dar derilerinın gay.-i h~ ·~aı. olduğu
nu düşünmek delice :ir ~ey olur. 
Zira ,\\usturalyJ! ılarr1 1:-ıhi deri. 
l<:rindeki ha. "a .iyetk ri tamamilc 
noımaldir. Yahu~. hiiturı ömürlerin
de güne~te çıpla1> \ u~u•la dola .. ma. 
lan yüzünden şic!':!et!i !1Jrarete kar
şı tahammülleri ar•r.1:-; r'abilecrğini 
dü5ünsck dahi bu taha ı mü! dere
ce i nihayet güne~ hcıran·tinc kar§ı 
olahilir. Halbuki i:..ı dak:ka zarfın. 
da herhangi normal bir :X-yaz insanı 
öldürebilecek -şiddett~ t;i!" harele da
yanmak acı1a lxirl<· h"r ahşkanhkla 
izah olunamaz. O halcie! 

.(Devamı nr) 
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HABER' iN TARiHİ ROMANI: 42 

H A B.E R - Aktam Poı'-'ıı 

Yazan: Muzaffer Muhittin 

4 MAYIS - l'J~9 

Maca"ristana musall 
olan yeni bir Stavis 
Sahte lngiliz Lordunun çevirdiği dalaverele 

alet olduk.arı için 

Katmer) adındaki silô.h.şor 1 ürk, bir Peşte mali' sosyetesine mens 

1 kf l d birçoktanınmışsimalartevkifed iz mlede Bilecik e urunu parça a l Son halta. ıçinde, Budapcşteuı> 1 Fakat ı:;"Üntiıı biriııdP, Ha 
büyüle: hlr mali Akan dal meydana un lüks lıa~ utx nihayet poli 

Bilecik halkı cUmlesine mUsabakat ı kalı> ıçindekiler nll olduklartnı ea$ır. rade etmiş vt oilu Orhanı \&ğrra. lln geçirdi. çıkmış. Tıpkı 1''rıınsadaki meşhur zarı dıkkntini cclbt-di) or ve h 
etmışti. K:ıdın kı) af elinde hisarı dılar. rak: Bu :ııe!crde yine garu\im.i vetire j Staviski had.is~si g~bi, ~ayanı ha~·- ı da gilH bir tahkikata giri ili. 
m zbure gonderllen bahadırlar zap. Bir münadi, kaleden içeıi~e aire- BurA.yll ıel, dem[4ti. İljlt f'n mü;> etıser oldu. ret dHccede curetkar hır dolandııı· M·ıcar pofüü hir taraı tan 

tında miişkil • t çekmediler ,.e eermeıı rek palı15ı elinde haykırdı : kıymetli v" ıfrubaha ganimet bu Mevkiinin met.aneti, ahalisinin cının çevirdiği dolaplara {L • ~itkrr.yc miiracaat cllcrck 

lil zevk ve şevk olan ve müdahaleye - Hakan Osman, hayatına ka.s- kııclır. Yarhi.ear tekfurunun dama- keareti sebebile tznikfo az z~ılanda. !et olırn, Mal·ar mali ~os) et.t'ııiııC' Hampton haltlcıncla izahat is 
tnsaddı ~ nleri kırdılar ve keyfiye. tcden Teifur me1u.nlanru dünya yil- rlı hiıaz öııce bir milt&l'l'"da maktul zaptı kabil olamıyacağmı Ye bi:r mcn!!'.ıb birçok tanırınıı~ şahsi} eller ~lal·ans!andaki tahkikat 

ti Osman be'\ hemen bilılirler. zünden kaldırmağa karar verdi. Mü- dü.,tu. hayli vakit ve kun·et ~arfı kab e- te\•kif edilmiştir. netice vermeden dt>vam e 
Osman be~ ve maiyeti dı>rhal a- da.faaya şitap edt('eklerin dı> hık- Artrk mutuarrlft yoktur, Senin de<:eğini takdir eden o~man bey Vakayx anlatalım. fngiltereden herke.ıi G~şırt 

lılıp bezmgahi terk ile Bllcciğe doğ. kındıın gelin~ektlr, Jı.timah edenler uhdcne tefviz ed~rim. Sa.na bu kı- muhasıı.radan rerıı.gat ve 11.skerini Birkaç ay evvel, Budape~tenin ceYa.h gı'liyor. 
ru ilgar ettiler ve arkalarından ge. affolunacaktır. u tenic ı>ttim. tnhi& e.vledi. .?n büyük ote11erlnden birine yanm- 1 

"Haınptonun lıir lord olmA 
len olup olmadığını anlamak iı;ln Ve böylece kale mUdafaaııuca VP- henilz cecetlerin kiloları ku. Kendi.<ıi de itbaı ile Bilt>ci°'P dön· rfa <;ok bagaj \'e eşyası bulunan bir 

"' lı:- dursun, o nıuhtehf doland 
(Kaldırık) derbendinde bir az dudru alındı. rumada.n muzaff<>r asker , Orhaıım d" ( "') İngiliz ini,·or. 

" • - '' "' !ardan dolay1 birkaç ktrdN 
lar. Osman Turgudalpr (2) bir miktar hu i~dh'l\cını tPıı'id et tiltır. .I<'akat Osman hundan ııonra ga • Du lngiiiz aı zaman içinde Peş. . . 

1 
\ ,... ·a . B'I 'k T kf k 1 . b. .. .. 1 . d b 1 kum olmu~. lıır sa bıkıı ıdır. •Je.n e ıAe ı ecı e unı va ayı ıııüv&ri ile negöle gönderdi. "Gazi O!lman: ı-ib ve. ı:niibi~ bir wrprizle karşı ~ :enın ti tun Juks yer erm e. ar aı. . . . k 

.. .. . lız pollsınce ço tanınmış 
hnber alıp ve nklı başından gidip - Ve ben de' geleceğim. Teshin şükUrhın oiup müjde! zaferi Tur - la§m1Jf.I. Hakıı.n 03ms.rı bu ?Jlfer -1 da gorunmege, avuç vauç parıı. Pac- ı .. 1 

1 lanfan bırıdır. 
mevcut adamlarile Osman be~i ta- matlubumdur, dedi. Göre~;m seni ! ;;ud Alp aıoCaretile üçilncH ıı.dtan den edindiği ga,naintin bir lmrtr.mı maya başlryor. 
k b k (1 1 T t · ı..· ·• h. d h ı Bu ccvab kar,-ısında Mac ı e çı mıştı. ) urgutalp, negblu de bir hamlt- A!ieddinin Keykubada arz V! iblağ sultan Alieddınin Keykubadı !lalisc O kadar ki, 11illun ~e ır el a 

H:ıkan Osman sanki bir a 'evdi. de ve } üzkrce kelle yere tererek al- \'e emvali ganaimdeıı bir hayli f'U'a ~öndernıeğe hazırlanrorşken, Tut· • kendt.!lıle alakadar oluyor \'e her ta si heınmı sahto lordun evin 
O · J •• • ak l j b d'l' vor v~ bir saat sonra yine bl nu bın erce ceset ortememış, an dı. tle yü.z kMlar ko\e ve altmıe kadın gud Alp gelip ye'rlere kadaı eğilt'. rafta ondan ahse ı ıyor. · 
knn söndlırcmcmişti. Hakan Oema.-1 Osmanı, Mihalı ve hütün ricali cari)e ta.kdiııı tyledi. (3),. rek: Aıısl işiıı garih tarafını. bu mcı:hul misafir kabul etmeje h:ız 
nın en çok hezmedemedıği, dUn ken- hayretlere dUııiiri.iveren bir hAdiAe Bu hldiı~. hakan Osma.nı teh.>;<; _Aman hakanım, Dedi. Fena bir lngilizin ge:ıdiıZi barlarda )alnız Hamptonıı tevkif ediyor. 

disine bu kadar itimat edip dostluk oluverdi. etmiş ve intikarnnı.r dinınn bir na. :ıaber n.r. kendi ma11n.fım değil, blitiiıı bar Fakat talıii i:- bununla. ka 
bagrş1adığı Bilecik Tekfurunun, bu- Hakan Osman: l~ getirmi,tl Osmıın pek gz bir _ Ne gibi fena hab,.r Turgud ! halkının masrafını da ödemeı;i leı,ı- Tahkikat derinle~tirilınce, 
gün kalıbece hakıının hayatına kas- - Rütün ganaim huzurumda et- mliddel 11onra da 1?.nik Uurine dön _ Sultan Alaeddini IüykubKdı kil ediyor. lordun Macarist:ına geldilde 
tedi'ji idi. merlilmelid.ir ! dil. ~ani. Irana cebren götüı·üldli ! Uer an etrafınıt para sar,: an bu in ra bin:ok mali lıjlC'rC burnu 

Bilecik Tekfurunun bir çapulcu Jradesile ele ne geçmiş1Je hepıı;i • "hnik civarı ahnlisi emval Ye Oııman yerinden hayret \'t deh • gilir:, gece eğlenceleri esnasında, tui:ıı \"l' c;e\·irdi~ dalı:ıvcrel 
güruhunu andıran askeri ile Osma- nin kendisine getırilme11ini ııö,yle - eşyalarını bırakıp bir takımı kalPye ~etle fırlryarak haykırdı : Mıı.car ma~i ve iktıs~di mahafilini~. il a~zam .. p:ralar kazıınarak bu 
nın siıvnı ileri birbirine girdiler. miş oldu. can attı, bir t&kımı dıı. öteyi! beriye _ 1'aıııl cebren"? Buna kim cesa_ bUtUn ilen gelenlerıyle tıı.nı~maga tın mu hım hır kıı=ımını da ln 
Hakanın, daima muzaffer çıktığı dağıldr. ret etti? dıı ba.şhyor. 1 )e kaçırdığı anlaşılıyor. 

Yarhisar tE'kfurunun güzel ve htç ı 
s:n:ışlardaki korkunç sesi yine du- Oıman Bey kl\leyi kuşattı : et - _ İlhanı aza.n1 G:uan Han! Bundan bir ay kadar e\'\•cl, zen· :Macar hududlanndan l•:lra 

bir §eyden haberi olmtyan kızı Ni .. 
yulm ıştu : rara ıtkıncıJar ııa.Jrp talan ettirdi. O«man Kıtnki beyninden yurulmu_ gin 1ngiliz, artık otelinden çıkıy<ır, mak başlıbaşına ağır bir suc 

lüft'rin çadırında Anitayı da buldu-
- Bir tek sağ komayın .• Hakana lznik gölü kenuında re bs.taklık ~a dönmü§tU. tşte artık i§in ~alca- Peştenin en ııılc mııhallesinde fe\' • la beraber, Ifamııtonun ç 

Jar. Osman önüne yığılan gani. ı 
el u7atanrn hakkı kılıçtır. a.ıui ic;inde bulunmak. huebile ya- sı kalmamıştı. Mogol askerleri işi kalarlc lüks bir köşk tulu __ yor ve o. mali ilrdnverı>lcı o kadar 

meller arasında Anitayı da görünce 
Bu bir harp değil, bir katliamdı. kından muhasara \'e tazyik oluna -ı bu kadar ileriye götürerek koca ı rada şa~alı ha~·atınıı, goz kamaş- ve biiyüktür ki, bugün onun 

tüyleri ürperdi ve etrafı titreten b 
Osman tevabii sanki bir tarla biı;er mıyor ve günler geçiyordu n bir de Selçuk bükümdarmı bir e!lir halinde tırıcı sunreler ve davetler terti noktadan ağ;ır bir mnhkİlmİ 

mahut korkunç ı:1e!'liyle hıı.ykırdı: 
gıbi TE'kfur kıtnlarmı biçtiler. Değil ınahııurtn ~öl tarikiyle lstanbula lrana kaldırmı~lardı. ederek devam ediyor. yc>ce:'.;i anlaşılı>·or. 

- Rire kahpe, beni katlin miim. d 
.·aralı, knfası bcdt>ndc yapışık bir adanı gönderip imparatordan i!!tim- Ve nihayet bu kadıtrına kadar Bir defasmda yeni dostlnrın an Skandalin asıl nıiilıim tar 

kün olmadı. Amıı., işte böyle tariki d j 
tek insan kalmadı. dad etmiş ve imparator dahi biı varan Mogol le§kerinin O~man ül- altmışını de. bir arada davet e en sahlP lordun kirli iı;;lcrinc, 

n.Uı:1lakimden nükül edenler, kazdtlc k 
Alları da ıkiyc biçtikleri halde, yi- kuv't·et ,muavine t~rlibiyle yola ı;ı • ı,.,,.lorine.de tecav,.ilz trııtı · İngiliz zengini, hep!'line birer ı · - ~ __ ış ma 

ları kıl~1\ı)'tt' Jt!'Wdllef'i' dü!!~t\e,.S, •t. """;- ·~ t 
n~ hnkanl::ırma el uzatmak küstah- karmı tı. itUndil. Osma.n, Turgu<fa me ı sıgaı~ a a ası ı e e ıye c lrsadi simalarının da k·ırı~ 

sasıı. kısa..'f, KatJedin şu m~l'une)i! - ~ 
ıgını gi:ıstcren bu mclunlara bu ne- Şu İ'SlimBad ve lmdad trnsuiundltn mekten r.ekinmiyor. maı:1ı Ye bunların da te\'kifi 

Anila, sararmış yüzüyle Ozmanm; agah olan Oillman be; ~fü: eorltrilc (1) Tarihi O!llınıuıi endimf'ni Oı;. Artık bütün Budapeştcnin kafa - huriyet. hasıl olmasıdır. liccyl az gördüler. 
V~< Ka tnıcr) adındaki silahşor 

Ttirk biı• haml<:'dc BilC'cik Tekfurunu 
da ikiye böldü. 

a_vaklarına atılmı11 tr. 1 birmü•avere sultını Alaeddinden t1. mıtnh •-riltt, cHd ı. Sa.Hfa. 5378. Bu sında dola~e.n bir ııual va.rdıı·: 
" " wı Tahkikat ilerlndikçe l'l' 

- Hakanım, ben ettiın, zen !l • lebi muavenete karu vererek Kon- bıUıitı Orhanın hayatmdan babMılu- - Kim bu adRm ?!.. çorab söküğü gibi biribirini 
ı M h t t k ı ,,_ ·· d d' k .__ d ..... t r ikad o Taman bu sualin cevabı: me. er ame e , ıyma canıma. ya~·a. au.m gon er ı. nıı~ en .... n an e\·nuu er a 1 ~ elmı>kte ve her gün biiyük 

N'e i!ltersen yaparım, kö!enim, f'6i - Sultan imdadll yetişmeai için Ka- kı'!aca !Uılmı~ n Ka.n Abdurra.h- - İngiliz lordu Hampton. \enle bulunan birçok adanı! 
Osm:ın bey. bununla da iktifa et- . . . . 1 . . Olu'. ·or \'C rivayetlere göre de, 
. b , wl .b. 1 k 1 nnım, carıH:nım. ra 11ııa.rı~ahıb beyine evıı.miri ekide J rnan romanma böylt bir mukalldeme kaı·ıf'lı:!ı tevkif C'dildiklcri c-' 

nııyerek u tıa~ ar gı ı yıkı an e - ~· : . k"L d h t ..:ı ,__ •• ük ·• .. " .. 1 _ df'n carıye de o e e \'e il _ ısdar eyledi. il<' ,(irflmlştl. Fllka.t Orhan, Osma- 111.rd Hampton Mn zamao<ıa, 11UY 
leler "\C govdel~r ıı.rasından \'C' kan- ,, . w 

1
: k d w.

1 
. ... l . l ... 1 M tedir. 

•. . .. t ... eıııır de olmaga a\'ı egı sın. 'e O!!man bey !znik önünde gelecek ıu11 oğlu bulunduğu l~in tarihleri bir miras yemtl)t r. ru-acar arı ve ıı. 
la balcıklaşan topr2k uzerındeıı du- . . . -b .. , . k d .•. · · Pe.,teyc Yani ılord!) Hnmpton i~i 
ğil • d. k b d lır.ımetıne el uzatan ıdın . imdada muntazxrken, ufak bir müf- araıın11da ban yerlerde bir birlik carıstanı ço !leV tg'ı ıcın .., . 

n yerme önere um a. mest v~ 0 k h k d . gelmiş ve orada ~ aşamağa başla • ristanda Staviski sknndali 
bi!ıus hnlıie ve zevk ve snfalarmda sman te rar ay ır ı: ,_ h . rezeı aııkeriyesi akın için garbi §L ntncuttur. Bu itJbıula tarlhtı> çok 

· - deşin şu mülcvve~ ..a ['(!nın maliye, denir. kenarma git.mi~ ve mi:ihlm olan 'ba hadlı\eden claha şü. ı mıı:;tır. 
bulunan Telcfurlulara saldırdı. 

iıtkC'nıbelerini! YıJrlı:ova (4) ''Yalova" ya. inmiıti. mulle bahırıetttk. --------------------------1 
Bur- da dn ayn bir manzara mey-

andıran biı· \ aziyet :-, nratm1ıı 

ve orada bulunan süvarilerden Ahalisinden ele ~çirdikleri bir (!!) tdri•"ı 8 ,,.1 •• ,. hu ~atm dana gelmiş, burada da şafak söker- - .. .. '" .. 
Jren ilk ıı;ıklar, taze ceset dumanla- h!ri uza! •ın .savurduğu han~erini tul~aktan ltıtanbuldan gönderilen Tur~h,lp df'til. Aykutalp olda~u 1939ResimliHafı Anitıının kalbi hiza!lmdan karnma imdad ukerinin (Dil) mevltiine çık 
rile bulanık görünmüştü. :raıar. 

Osman bey, Köse Mihalin tek1ifi doğru isabet etti~. kt:t acı bir lığını ılnJadılar, hemen döntlp i~ 
feryad kopararak gö~ııü üzt'rine Oaman heye bildirdiler. (3) Hapull&h ofendJ tarihi, CiJd 

ile tedibinde devam etmi.,ti. " t "i 
ciüşmüştü. O dıt ordusunu a.lıp ve ılgar edip ... aay • ,. • Memleketimizin en güzel ve en ucu 

haftalık gazetesidir :Burs.-ı, ln~göl \'e Yenişehir ara
sında Ktitnhyuy:ı bir günlük mesa
f ı:>de ve yol iistündc bulunan Yarhi
sar UzerinPyürüdü. Ansızın ııarılan 
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Yel'P incf' hir kan seli ım:dı, Bu 
l'luretle b~r kllhpenin öm?'Ü nihayt>t 
buldu. 

Osman, Nilüft-rin de alnımıu~ını i-

Ve kendi kendine: 
"Niçin muztarıbiın:',. diye soru· 

yor re buna açık ve kati l>[r cevap 

bulamıyordu. 

Hayatında bir m:~lini, bir e~ini 

daha gormediği haıt.i taban ul bile 
edemediği bu bu müdebdeb . bu 
muht~m ıı:ecenin iiçndc çok ayıp 
çok çirkin bir şeyin ce;eyan etmek· 
le olduğunu hi,:-:ediyordu. 

\ 'c beya& duvakl:m. bt>ya;ı: gelin. 
lik elbisderi içi;ıde bı.: _ bire ina· 
nılmıyacak kadar :rüzelkşmiş olan 
Saffet ;;anki ölüyormu" sanki öldü 
riiliiyormuş ınbi, o ı:füya,ı dökme.k 
:htiyacmda idı. 

dil ba.ııında gafil yatan \'e hali ıer- ( t) İbnikemal tarihi (\"rlıko\ll) 

me8tide bulu~an Bizans ·a!"kerinc u-ı ~~·e ~krf'tml,ttr. NJ~anrı (Dil har
la~tı. Geceleyın hukın e<;iip ve t'a • bi) dıye '"°yan eder. 
bahıı. lı:adıı.r uğraşıp ç-0ğunu kıh<; - , (;i) İbnlk.enı&I tarihi. Son sayısını ınutlaka görünüz 

Ona ders \erdiği .günler, yuıiine 
merhametle bakmı~tr. E\d bu ka 
dar büyük bir serveti.ı yegan~ \'ari:-ıı 
ık~ hayatta bin,."O~ İni'anların bir 
ta~sini kaıanabiln.ek için iki üç 
~ün çalı~maia mec0ur. oldu~u lira· 
arın milyonlanna ... ahip ike:ı, dün. 
yanın en fakir bir kızından daha 
~baht Ye daha bi\are olan u kü· 
çük ve kanbur kıza karşı kalbinde 
-;ok btiyük bir mer!'ıamtt hi ,;setmi~· 

li. 

- .. ..,,..,.~ ... ~ ..,. ... ·.,;·· -- . 

Ali bu gozler~ bakarken bir çok ro.zı olan bu güzel adamın, bu ~a- O. bu adam, bu genç kızı 
:~~rt: ,.:al km Se\mcdjJ'!ini, se\emi~eceği. dir üzulmu~or<lu. 

''Bu ge~ kızı aca'>a hi1,· bir erke!. 11:, bu izdi\':.ıcr yalnız menfaat için IIaytr! .. o, bu gt•nı; kızm, 
·~vmiyecek mi? diye dü~ünmü.ştü rapmakıa oldu~unu bütün htanhttl , -::tıadetin \'C "t:\"ginirı yarat 

&lnra dere: ma~a~•ntt do~ru i~len _sibi o da biliyor. o da anlıyordu. 1 ~chri ayin ~ördüglİ ıçin Ü 

ıri ba•,mı \'C OMUZUı,Ul1 bİrİ~İnİ Otc. l"a kalbinin lÇİndeymi~ S!İbİ '., 1 du ... 
kinden daha ~i~ki n yapan çıkıntıyı bu E\ et bu ;ey ne kadar 

Eğer, içinde bu ~üphe, hayır 
:;ördü~ü \akit: benzemese de ve onun şut 

k ·ım~ ~.· ... \... ~mni)et olma:-aydı. Bu adamm, ~a- ne kadar kocaman lıir sı.ir 
"Hayır. onu hiç~,ir = '"" " '<at talebe:-ini :-cYen. onu m~ut C-

mez!.. lecek bir in--an olduğunu biran zan· olsa böyleydi. 
Hükmünü bir ço~. kcrc~eor ,·crmi~· .• t:-e bu izdi\'aca karşı duy<iu~u ik o, lıu ~üz('] ıı;özlcrin bir b 

ti. ahı o anda kalbinden söküp ata.

1 

keğin ... ı;:, 1-!.i.:;ile pırıldayı~mı 
t~le ona ders \'e~mP'!:e ~eldi~i gi.in ~u _ge~e onu beyaz ~U\ akla: için_~~ ~aklı. gözlerin: bir başka insanın 

!erde. genç kalbınde .duydu~. b~ gord~:~u ~a~~n ~~bınde. __ hı_5~ttıgı En't bunu ımrnet~e. bu kötü hic:si ma!\tan du~ duğu o.;aadetlc 
merhametle bu kızı1 ) uzunde guıe. ve lıa.a bır ı~ım \eremedı.ıtı 'e ~be. '::ılbinden koparıp atahileceğıne 1 aııbr gihı ı.,rk saçışım ı_ck 
likler aramı§tI. Ve l-1·1 guull!ği onun bini anla) ama<lıgı bu üzüntü ne,:dt. ... .. ,. ed. d 1 . . . .. .. . 1 ~ .. ,. .. , · 

1 
,ı tı:o.m ıycır u. cm .. 

Saffetin ı ;.ııund.J-:i. · ·· uzun boy. hır çıft ~~y~h gozua'ıe hulmu<ıtu. . Bu_ uıuntı:, YO.K"'a bir ço~ kere ~r 1 Fakat bu hi..,~inde ~üphcsiı yanı- EH'I ... E\ et bu doğru ic 

lu, ıı;eniş omuılu, ~uzel profilli. --eri İpek 1 gıbı yu~u~ak H ıızun kı:- ~~rm_ı~ ~;dugu bu hukınun tekzı· ı· ,ı)ordu. En kan5ık he~pların kür· 6,i.~!t"dcki -.:aadet mana ını 
bakt-;lı Ye 'akur ha~lı bu ço'lc ~üze' _.,i:kh o_.a~ bu ~o:ıer~(· ha"~s. dem_ ~ı ~ıydı. . . lüğümünü kolaylıkla açan kalas1 1 Lı•n<li-.i cte:il de b r ba~ 
e:-kt'ğin, na!':ıl utanmadan hu yap. ~ .z~kı bı; Yarlı!(m •11tuıı ı~rt-tltrı ~e~e~ bu gec~ gıl~dc artan ?:ı ·a~ndi kalbinde düğümlenen. nok ı aiye azap çekiyordu. 
tığı ahlak~ızlı\.:T, birde dü~inlf' ;ezılıyorou. a.zap,_ıc_,ın< . . ~.haya_ tta her ~)den tık. ~-•. nıı1 hakı'katı"nı· kp.,:fcdemivorclu. '.~_ ıı iııa·ıtlmn.·a~ak olan Hem vazlyct icabı bu hey!" olmu~ _ --ı , -'1crke:-e te~.hir etlıi(be şa~1yordu. .;ınd•gını hh.:edıyordu · ı.. b · 1 f .. · · du lu. Hem de Ali Sadeli \oc:asınm Ates gibi yanan ";ı; gi"izl~. çok a ,. • · . . Duygularrn bır muuasc ccı rn n· kikale yuzcıe yuz U) uyor • 

d f ! ·· k bu··~·u"k B d ~ f' t' ~"' ..,....,-..ıi Btı 7..,enç krıda bulunab·.· ...... k kad:ır gü· Kım•e ta~afmdan a~kla <;cnlemı· .ile halledilemh·ec:.ek. kcndil<"rine ı . ~ . . . 
yanın a aza gor~ıe trn u a am . a ıc ı ""''·c •••. ~. ...... "et•eiine birçok kerekr karar Yer· .. . d ı . l k. Zc>ngın oldtı!!ll ıçın, <:.enet 
bir eza du"wuc:tu. 1 ·lam Saffeti yalnız :·.ır şey için. ba· 1.cldilf"r. Ve bu yu~de bulundukları · nah;;us O\'le mua eleıerı \arcı ı. . 1 1 • . d 

_, . :nic: o~c!d~u hu kmıı hir ha::~:a er_ . - . . . . 1 ·- lıı bıı b:ı~ ;:a c:r \ege -ver 
Şımdı '""kil ip bu::uld;,fiü sa ta. ··1<:.ınrn -a .. ~ ı içi:ı alıyordu. "ı;in çektikleri ı~tTirt11ın :aman. ıa. 1unlarm muha t'oe·ını 'apma,, a) 1 .. 1 · 1 ,. zın ı·r 

)<~ ....,, • ~ekle e~l~nm ~ n!ma"ı nffien onu . .. . · )(1\"" ze.ı~ın rn ,,ı ' · 
ı:;ütun yanında J .... onu1urken . kalbin Halbuki bir c:~ne k•ndi;iıı~ ta!e· ı man ~17.1"'1, zaman ıC'man ) ei:ıi. T.a· -ahat•ız ediyordu. : r hır huncrdı. . . ne ka:lar müreffeh hir }ııı) 
deki bu ezanın ıi• .... oe bil.' iıdüiriinü ıbelik ctmi;;. ofan hıı ldiçtil-.. bu ~; :nan zaman ı:::tır?t·.,, hu ... .;m,ha'" Kendi üıüntii·ünün "ehebını ara_ t d. .. k · ··ıını ... .,. 'u u~uııu u.:uncre • ıııu 
.e tıfr nzaba dönmek ilzerc oldu· \~· hu h.a'':l' ı_.ız..ı ı:::ı· ·ı .\linin ka I -r~ler!nin be'.lek!c:ır.<le çakıp sö· Yalnız hu kı;a acıdı~! i,;;n mi: iıkı;a içinde'.:i karanlıklar ~öyle ı· J ~ 
ğunu hiSS('(fiyordu. . • hındP bır ~tvgı var •L :nıvcrıyocd11. ÇünkQ, onunla .ev~cnen, t\lcnrneQ:c:- -:.ıklanıyordu. (/)rı•mııı 
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_ F · ans aynanın ·arşısma geçere · rın gor:ı;e e tanıyanuyacagını ana sarardı · l ,. k k • ·· bi1 • 

_ B arren boyle yerlere gitmez. kra\'atmı, raka~ını düzeltti. Hid- :öylüror. Çünkü yüıünü ~me. 
!\arsan enden şüphe ediror:--anız jetten l'lan tirtir titriyordu. Müm- mi~. :\i.aamafih herifi yakalamağ~ 

\ . a \e .i\Iah Lıyc sorun, '.;.ün mertebe -.akin görünme~e çalı- ·ah~ar ... <Mz 
ans har d • • """"'" · 

_ 1• gı r ı: ar;ık Furlon.ıı;a muka~le etti": _ In~allah ! t,i ~nttı haydutlar! 

bir masal anlatıy Sana 
,. \.at"<>n mu·~ B h 'f' · · d ' ·r· F' l "'arren .

1 
• u en ın ı~mı Bu hA ı5eye müteeıısı ım. a· F u:·!ong. k~ki ~izinle beraber o !.ay Çeviren : fLHA 

tıraı ':e beraber anılamaz. Bu if· .<at deminki sözlerimde de mar edi. .ı ar nıçiıı ., F· . :ıım .. 
nı..,,· · • .ırrene hakaret edıL ) orum. Üçünüzle de bundan !ıOnra Furlona: ıüldü : 

ıne i;ıh:.,.,., ..... ~ 1 I• 1 • ~ ...... ,u edemem. ı:;i.~:-iı~mezsem daha iyi olacak. Bana muhafızlık yapacak de-
ıtr •)rg müdahale ettı". ö _ ~ak· Furlong atıldı: ~il.;iniz ya? Hem. bundan 50nra g · 

\.iğ "' ın olunuz \'ans .. Bağırıp - B öyle söyleme Vans, hak~ızlık ıümü dört açacajım , beni gafil av-
'" ı~nı. ağa lüzum ı.·ok. Benı· rro'"rme- ed' ••iZ ı çuı . . J .. ıyorsun. lıyamazlar. 
\' • sızı davet etmiş değilim . \ 'anc:; ce,·ap Yermi~ erek c:;alonu DO\_·ı ~rdu: 
a.dtrnınızc1 h 

F.arır~ h. a ulunmamızı btiyor· terketti re şapka~mı Prattan alıp _ Lödunun ,vinde bir ~y bula. 
1-'arr ıç olrn.1z<:a nazik olun. ?\lis gitti. 1 bildiniz mi? 
nıecı~n~:n ~uphe ettiğimizi soyle. Yedi~i yumnı~un tesirile hil1A ya- _. Maalesef hayır. ~yhud~ zah· 
liıurn kg~.h~men onun müdafaasına n baygm bir halde olan Doy! da met etmişim. 

ortı)or~unuz. ayağa kalktı : Biraz ~nra Doyl , ~azeted' i~i 
b·~ans, karc:;ı ındakilerc haktı Ye - Yüzümü yıkamak üzere banycı 11 duğunu ~yliyerek vedalaşıp ~itt i. 
·~en ta'nnı değı,tirdi: oda<:ma gidebilir miyim? o c;ıkmca Furlonı Ride: 

- Anın Doyl uzaklaşınca Rid: ·~ Ne garip adam bu Doy\, dedi. }nrct .,, orum. Affedersiniz, sam· 
urn k' - Can sıkıcı bir hAdise, dedi. Fa· Bir bakıror9unuz cevval ve neteH. aıa w ı ... .. rey. e. yakında haber 

F'\!a~ırn herhalde.. kat bu er geç olacaktı . mademki ay. 'oira.ı: sonra zenber:!li kmlmı' hir 
U:lor•g t·ısct·k . nı kızı ~eviyorlar. , ... uncak gibi bitkin ve ean!lız olu. 

, < ı ettı: J 

ha~ Ta°!)ii. l\lis Farrenden vakmda Bu mevzu üzerinde bir mi.iddi:t yor. Bu herhalde !e~~iı değil.. 
l)~~- tr <ı!acak-.ın ız. O zaman~ kadar. =laha ~evezelik ettiler. Doy! da geri Rid ta~ik etti: 
"";: edeı · · · _ Hakkınız , ·ar, benim de bu d~ğ 1 ~ı ışınize ba.:lıyacaksmız dö:ıdü. Sakinleşmi ~ti: 

1 
rni? ,. - Affeder~iniz, dedi, hiddete ka· hal dikkatimi çekti. Btta~r banyo 

lle~er1.1_:nüz karar Yermedim. Sir ı: tldım . Van~ın ~inirıi olduğunu ve vclasına bir göı at~ak .. 
ı ·L"'"' b Bu arzu:nın trara~tine ~~n Fur kat 'kat·.

1
"•e aşlamamı söyledi. Fa- çok ıstırab çekti~ini düşünmeliy· ,., 

dtıkt 1 suçile zan altında bulun. dım. i n~ se~ çıkarmakı1mn one düşüp 
t an sonra . d" ~· . .,, il komi~ri banyü oda!tınl götür· 
~illi aynı yere onme~ı ıs· Furlong sözünü kesti: 

inan;orum. Bazı!~ masumiyetime -- Bu bahsi bırakalım artık. Yan~ rlü. 
l<o ~lar ama bazıları da... bir müddet sonra hatayr anlar. Evet Rirl etrafına göı ~ezdirdi. Sonra 
-. tnıı:er Rid müdahale etti : si.ı de hiddete kapıldınız ama insan- ;ömelip yerlere bıkt t Dolruldu ve 

Van)Va~b~ dü~ünüyorsunuz !\f. ! ık hali bu .. Viski iç~njze, barda- gözleri. banyonun 1 anı~~ t?u;a~a 
J.ra?.; .n·,yle düşünerek üzülme:ı in. ğrnızdaki olduğu gibi duruyor. merbut cıgara tabla5ın1. 1 ış 1

• a • 
"li<! d tl : a'-'ı ~rbut olduğu yer~n çıkara. dır .. 

1 
os arınız c:izc inanacaklar· - Te~kkür ederim. Fakat neniı J • 

• <> ek· ı rak içind~kileri ma!'!anın üzenne l in 1 ere hiç ehemmiyet \'erme. Yar? 
Yüzünü ı.;;tırabla buruşturmu~ yaydığı mendiline ~lttr. 

l>r:tt "ene 1 . d' h 1 b k _ 1._ Kilileri kan~ırdı Ye bir kltıt par· 
c. ı:a ona gır ı : olan Furlon~a ayret e a artu{ ~- F ı .._ J\ r n_ ı;ao;;ını çekip aldı, b_ı..tı ve ur onga 

-. h k . .uoyl geldi dendiır ruyordu. 
'-"ı:: ·ı · u:ııtttı: 

l~(!ri a_<t. Sr>ylc buyursun. - Bir Ş<"Y değil. Kolumun yaralı - İşte, dedi, Doyıun harek~tın· 
ha. ''r<>tle~• rınce, meslektasmr görerek oldui{unu unutarak bir den elimi U -

J '" <.l - ::laki garabetin ~bebi.. 
il§:•"e l • 'llt<ı,lıyan Dovla dönerek zattım da .. d 

e tı · 1 Furlonı şajır ı: 
-Gcı · - Yaralı mxsnu:r.? '_ Yartkt kokaiıı. kullanıyor de1. 

riz h ' do .. tum, ge • 
itıırladık. 

Doyı \' . 
le b ... · an m elini sıl,arak sc' inç-

agırdı: 

b ~Uradac:;mız ha? 
elıkanıı izahat verdi: 

- Buı:;ün 'erhe't bıraktılar 
ak-. llelc .ükür! Bu hadi'e):i bu tt: üçümüz bir eğlence ile te ·it 

\' · liaydi bir ) ere gidelim. 
ans Ce\ ap \'erdi. ..._.r .. : 

Eatn ... e~kkur ederım. Fakat bu ak. 
~ı;~lenetek halde değilim . 
......., llahat Yerdi: 

:ı-ı~l. \~anı;, mis Farrene dair 
leıtd ıkierımizden dola) ı hize sinir 

}'urlon~. taarruz hadi~ini anlat· 
tr. Doy\ ayağa kalkarak: 4'inirli bir 
tarn·'a salonda dolaşna~ ba~adı. 
-· İ şte bu fena! diye söylendi. Si· 

ze ihtiyatlı olmanızt .c>ylemi~tim. 
Bu haydutların peşini zi bırakmıya. 

caklan muhakkak gibiydi. Rid , bu 
n:t~lc üzerinde ne yapmak niyetin 
desiniz? 

- Elimizden geleni yapacaiıı ta· 
hii.. }.faale~ef r..ı. Furlonı.ı; müte:w 

mek .. 
- Farren V ansı Doyla tercih et-

mekle isabet göstermiş. 

xıx 
Terri Vans ertesi s.ı.bab ıaıete i· 

darehanHine gitti. Koridorda Doyl 
ile ka~a,arak kıza!'dı, fakat ıx>fü. 
istihbarat ~fi, onu görmemeılikttn 
~eldi . 

- Camlara çarpan yafmurun Uykuıu kaçıp ta , yataktan kal. 
ıeıini duyuyor musun? Nanon?. lnp pencereye koıtuğu, on altr se. 
Ya ağaçların arasında uluyan rüz. nelik genç kalbi sık sık çarparak, 
ı-1rı? Korkunç bir ıece, sıcak içini eren anlayamadı~ı derdin ne 
salonlarında danıe.den zcnginlcM olduğunu ağlaya a~laya yıldızla. 

rin kapılarında fıkaraların titreı- ra sorduğu &'eceler çoktu. Bu uy. 
tikleri hrtınalr bir ıı;ece 1 Şu küçük J kusuz gecelerin sabahında biraz 
ipek terliklerini ~kar da dizime 1 şefkat görmek arıusiyle amcasına 

otur, Nanon 1 Bırak elindeki işi!. sokulduğu zaman, kont onu sert 
Çıtır çıtır yanan l\dunların karıı. : bir hc;.reketle yanrndan uıaklaştı. 
11nda ıanı bir peri masalı anla. rırdı. Acıyorsun zavallı çocuğa 

tacağım. de fil mi Nan.on ? Güzelliği ve ko. 
Evvel, zaman içinde, Nanon, kusu takdir edilmeklen ıolmağa 

yükuk bir dağın tepesinde lco. mahkum bir çiçek gibi o da ziyan 
caman, dışarıdan ıörünüıü ruhla. oluyordu. 
ra kuvet veren bir tato vardı. Mu Bir gün , zavalh Odet, açrk pen
azzam demir kapılarında, pencere. cereııinin önünde oturup iki beyaz 
ıit mugalh kulelerinde, gündüz ıüvercinin uçuıunu takip eder. 
n ıece, tepeden tırnağa kadar çc- ken, ta aıairdı, şato kapı•ının dr. 
lik zırhlı muhafızlar nöbet bekler. ,mda tatlı bit ses ititti. Biraz da. 
di. ha eğilince, genç ve yakıtıklı bir 

Bu ıatonun sahibi olan kont adamın kapı.da muhafızlarla ko. 
Anıuan, aakerlerden batk• hiç nuıtuğunu gördü. Ne dediğini 

kimseyi içeri ıo'.lmıudı. pek iyi anlamamakla beraber, şa. 
Kendisi de yaılı bir ukcr olan to da misafir kalmak iatediğini tah 

kontu uzun, karanlık dehlizlerde min etti. Tatlı ıeai, genç kLza. pe'k 
Çİ%melerini hııla vurarak: yürür .. dokundu. Yanaklarından atağı a~ 
ken göneydin ve kuru, ıert, hır. ğır aiır yuvarlanan bir iki dam. 
çın sesini i'itıeyıdin, Nanon, ıen la göz yaşı elindeki aallrnn dalrnı 
de tıpkı küçük ödet gibi korkun. ıılattr. 

dan · titrerdin.. Fakat f&tonun kapıları açılma. 

Kontun yefeni olan Odet, ıü- dı. Ve duvanl\ üıtünden bir nö. 
zel ve uılu bir küçük hanımdı. Ha. betçinin ha§in ıHi duyuldu. 
ni bazan .dikenlerin ve çalıların ~ Buraya ,airler kabul edil. 
içinde, aabah ıünt!İni öpmek üze- mcz .. Ancak aılrerler miıafirimi.t 
re günün ilk ışığıyla sarı gözleri. olabilirler. Çekil kapımızdan!. 
ni açan papatyalar &örürdük. Iıte 

bu zırhlı, sil!hlı askerlerin içinde 
Odet tıpla onlara benzeıldi. Am. 
caarnr, veya maiyetindeki ıöval. 

yelerd~n birini &örür ıörmcz neı 

esi kaçar, iöıleri dolu dol'ı.1 olur, 
du. ine~ güzel • bir ,kız olmuıtu. 
Buan müphem bir arzu ile, neye 
kartı olduğunu idrak edemediii 
:ç ezici, bir iıtckle derin ~erin içi. 
ni çekerdi. 

Odası, fatonun kulelerinden bi. 
rinin tepeıindeydi. Bütün günle. 
rini, el itleri yapmak, dua etmek 
ve pencereden yetil koruları ve 
mavi ıökyüsünü aeyre dalmak. 
la geçirirdi. 

Odet pencereden biraz daha e. 
ğildi. Göz yaı!ariyle hUi nemli 
olan ~alkım dalı elinden kaydı ve 
genç adamın ayaklarının dibine 

dı~ştü. Ge.ııç \air. aal'1m dalını al
dr, ba§ınx 'kaldrrıp ~ penceredeki 
genç km görünce çiçeği öptü ve 
ıatodan uzaklaımafa ba§ladx. Her 
aıd.ımda bir dönüp pencereye ba. 
ktyordu. 

Şair gözden kaybolunca, Odet 
dt pencereden çekildi ve ~ua et
meğe batladr. tık defa olarak Al. 
laha şükrediyordu, çünkü kerjdi. 
sinin de anlamadzğı bir sebepten 
dolayı mesuddu. 

O gece, 
dü. Şairin 

dalını gen 
ken, eflatu 
kanatları a 
ürnid reng 
ne çiçekler 
ç:lcük peri 
karak, yu 
le ~enç kı 

- Odet 

gönderen 
tarını gör .. 

isteyen de 
iÜCÜm ıdü 

kalbleri ke 
stlli, bir a. 

Jünün 'kur 
ıatosuna 

çobanla b. 

birleıtirm 

Himaye c 
altına çiçc 
vim yula 
hatlar, çiç 
ti. gürül &: 
içinde otu 
yak basar 
birini seve 
ben senin 
fa ıelen a 

Sözünü 
salkım ç: 
gözden n 
Şüphe~ 

mevcud 
Nanon, iıt 

için.de da 
ıun? Ona 
cınır .. 

Erte~i s 
uyandı .• 
ycrek ve 
kat blmas 
Akıam ol 
valyenin 
geni§ salo 
turarak iş 
sıra da, 
hancı ask 
Birden, 

ı ele .. ltAHIUlıUN IU.TDUD ıtAH:RAllAN BAYDU'D 
t.'ı.ırı-. Farrendcn mi bahsettiniz? 
lllıle o~g ha.na bu me-.elenin tama· 
ttı Şti. alledılmi~ olduğunu söyle-

\' an 
atıldı· 

-ıı . 
:len . allediien me ele nt'dir? Ben. 

&tzli'"or S'" l . ı:ı J unuz. oy evın. 
oyı : . 

ı~~ \'an~. dedi, sakin ol ve .:inir· 
l e ... 

<ii •'akat "oz dinli,·ecek halde değil· 
· asab· · _ l)et\c bağırdı: 

trıa ~Ortada bir ~e:der dönüyor a. 
bu i~ nelen gizli) orsunuz. Sen de 
<iıtrı e dahilsin Do,·!. Ben anlama· 
l arr n-ıı ~nıyorı::un? Senelerdenberi 
1 ene ku . 
ın. r ~ apı\·ordun benım tcy-
•ııanecı - . 

Rene e olmamdan i tifade ile ona 

r\ musallat olmu-.undur herhalde. 
JOyl • 

ellonun vukubulmumı lazım 

iÖrmüyorum. Dikkat ec!iniı. Me 
uleyi ıi.rin nolctai nuannızdan 
hılledeceiim. Erer ben, ih111et 
edecek bir vaziyette olıaydnn 

gerek cemiyetiniJin ve ıerekıe 
cemiyetinize menıup arkadaıla • 
rımJlln enıniyet ve aelimeti na -
mına benim ölümüme karar ve
rilmesini pek tabif ıörürdüm. 

- Dandolo! insan. hilkaten 
zayıf yaratdmı9tır. Bızan öyle 
valcalar olur ki, ıiıi. bütün bil • 
dikleriniıi aöylemiye mecbur 
kılar. 

- Ecer ihanet «tmek iltemiı 
olsaydım timdiye kadar çoktlJ\ 
ederdim. 

- Dandolo ! Daha jki rün 

-
\
. Yumruklarını 5ıktı: , · var. Bu iki gün iıe her türlü ih. 

tıa b0 etışir Yanı;! diye ba~ırdı. B?.- timale karıı ihanet için klfidir, 
dı~·or/lc öylemeğe n:hıl cüret e· - Venediği hemen bu ceee 

Da.nodolo bayatmı mildafu. et· 
meii tecrübeden batka yapıla . 
cak bir 'eyin kalmadığına i:tna
at ıetirdi. Mant~aunu attı ve kı· 

lıeını çekerek müdafaa vaziyeti 
aldr. 

Bir saniye ıonra biribirine (ir 
mitltr ve gecenin ıülruneti ~in 
de, bu dar ve karanlık sokakta 
krlıç ~akırdılarından baıka bir 
IH itidilmu olmuıtu. 

Mücadele bet dakika kadar 
ıürdü. Birdenbire, Dandolo meç
hul adama hücum etti. Göıüı 

göpae bir mücadele bafladr. 
Sonra bocuk bir feryat yük • 

seldi. Dövüıenlerden biri yere 
yuvarlandı. Galip olan ve ayak· 
ta duran hançerini mağl'Up ola· 
nın iki küreği arasına aapl&mış· 

tı. 

- Ancak on ıc:lakilıralık ömrü 
cJ Un? Fa . 'b· b. ama ı·· . rren "('ntn gı 1 ır a· terke.diyorum. var. 

\' Yık değildir! - Gittiinnir yerd~ yanca • Diye mırıldandı. Mı.ntoıwu <ttı-; Ye • •-
tııll rn·· rıııdcn fırlad ı ve diğerleri. ğın1z bir mektup binlerce insa - büründü ve sakin adımlarla u , 

im felllret u mrydı?. Seni baı
ka biı ısttrapla ezmelc neye ya. 
:-ardı 7. Bir hiHikablelvuku ba
na artrk biribirimizden ebediyen 
ayı ılacağımızı ihsatı etmernit ol
.aydı. bunları gene sana söyle • 
mezdim. 

Leonor baba.sının ıözJerini 

dinlemiyor ve Rolanın resmine 
bakarak devam ediyordu. 

- Rolan ! Eğer bilseydim, ha 
kikati öğrenseydim. İntikamın 

timdiye kadar çoktan Uınmış o_ 
lul"dı.ı. (1) Fakat zarar yok sev
cili ai1anlrm, zarar yok, müste
rih ol! lntikamın yine alınacak . 

İlmini üzerimde tatıdığım mel'· 
un adam, timdi sa.na yemin ede. 
rek uzattığım bu ellerimin altın 
da geberecek. Can verecek. 

Leonor sükunetle yerine avdet 
etti. ve oturdu. Danclolo yavat 

aeıle: 
- Leonor ! diye mırıldan·dr. 

hıl'll ~dahale ine \'akit kalmadan nm bayatını tehlikeye sokabilir. zakıa,tı. 
l'ıoy~u Do~ lun çene ine indi. Ne oluna olsun, Danıclolo. Ben (1) Rolan, Laonorla evlaıme 
derhal içe gıbi vere yıkıldı. Fakat sizi öldürmeğe emir aldım ve bu - 29 - ıünü kiliseck tevkif eclilmit ve 
lı!cı 1 1• kalkarak \'ancın üzerine a· vuifeyi kabul ettim. Onu yeri- DANDOLO'NUN MEKTUBU Jan Davilinın katili ıuçluıu o-

. 'Ur! 
çt.; .. or._ı;la Hid ilk cşa krulıkları ne ıetireceğim. Fakat müdafa _ larak zind.Nara atdmıftı. Leo -

l'ır::ıt d ıçın derhal müdahale ettiler. uız bir adamı öldürmek fi'kri Bu akpm ıaat sekize dofru ftor ia.e o z11m&ndanberi Rolanı 
1ki ka\a ko,tu \C iiç ki~i güç halle hence pek i~rençtir. Bunun için sa.rayına dönen iHtat Areten pek lc.endiıini hakikat- Jan Davili_ 

h:a !lacıyı a) ırabildıler. ıire bir düello teklif ettim. fazla asabi ve hiddetli rörünü • ilin katili biliyor, ve Rolıınm 
rıtatıv~~ uk~ t bulunca Furlong, Me~hul ad&m lcorlrunç bir tarı: yordu. lrendiaini deiil fahiteyi aevdiii-

: ~ar ı<.Jc·inc yolladı w: da konuşuyordu. Tavrın.dan ka- 'Bir ziyafet~ davet eıdilmiı. ha· ni ve JH Davil&yr kı"'-nçlılc 
-....~-.....ı..ı.ı...~~~~~~~~~....L~~~~~~~~~~_.,..___~..__...._---.::.,._.._J~~~~-~~..-....ı-~--ı.~ı-...ı.....ı--~~~~~~.-.ü.ü.uM....._;iadü.ıclWl:ü.ıii-ı ... llftJll!dj 

Genç ka 
kapamıt s 
rııyordu. 

Dandolo 

Leonor 
ve titreyen 

-Asla! 
- Sana 

buradan be 

- Hayır 

ra asla bir 
sözlerimi i 
vcl, yemini 
Ayağa k 

vaziyet ala 
-Altiye 

altında inl 
Evladı, 

he ediyord 
lıklarının b · 

- Adiyö 
ıdan.dr. 

- Adiy' 
Dondolo 

sarhotluğu 

çıktı. Kızın 

ler onu yine 
değil , bilik 
rumu derin 

Artik, h 
IA'tlıınrl::ı 
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salkım dalı bulunduğunu börünce !ar. Biribirlerinin yüzünü gün ışı. 
onun Lua olduğunu anlal;;lı. ğında görmekle ne mes'uttular ! . 

Kendini tutmasa sevincinden Muhı:ıkkak, ah muhakkak Nanon, 
haykıracaktı .. Yüzünün kızardığı-! peri onlara yakın bir çiçeğin için
nı gizlemek için, ocaktaki ateşleri de saklanmıştı. 
karıştırırken, birden alevler ikiye İki genç, çeşmenin yanında, 
ayrıldı ve peri gülümsiyerek kar. biribirlerinin gözlerine dalarak o 
şısına çıktı. Yeşil ipek elbisesine kadar uzun zaman oturdular ki,, 
yapışan kıvılcnnları fiskcleyerek tepelerindeki ağaçta bir küçük ser. 
salonun ortasına doğru yürüdü. çe yeni bir yuva kurdu. 
Konta görünmeden. iki gencin a. Birden, bahçenin çakılları, 
rasında durdu. İhtiyar Kont, he. kontun, çizmelerinin altında acı a. 
yecanlı bir harp sahnesini tekrar- cı sesler çıkardı. Sevgililer titredi
larken, peri, alçak bir sesle diyor. ler, fakat çeşmenin durmayıp a. 
du ki: kan sularının içinden küçük peri 

- Biribirinizi seviniz çocuk - fırladı ve derhal kanatlariyle on
larım 1 Soba başında harp hikaye. ları örttü. Sesi !duyduğu halde 
Ieri anlatrnağı ihtiyarlara bırakın.. kimseyi göremiyen kont ise hid
Odunlarm çıtırdısına yalnız sev- detle şatoya döndü. 
gililerin tek kelimeleri karışmalı.. Bu esnada ,peri, bir defa daha 
Senelerce sonra, nasıl olsa hikay·e. kurtardığı gençlerle konuşuyor. 
ler anlatıp, dinlemeğe, ve dinlet. du: 
rneğe bol bol vaktiniz olacak .. in. - Sevgilileri ben himaye ede. 
san on altı yaşında iken severse, ı rim, artık sevme hissini kaybc;jen. 
sözün ehemmiyeti yoktur. Tek !erin gözlerini kör, kulaklarım sa. 
baloş uzun bir nutkun yerını ğır eden benim .. Bir şeyden kork. 
tutar. Biribirinizi seviniz, çocuk. mayın, çocuklar, bu güzel güne. 
larım, gevezeliği ihtiyarlara bı. şin altında biribirinizi sevin ... 
rakın. • Ben daima yanınızdayım.. Allah 

Peri sözlerini bitirince, alev bana bu güzel kanatları sizleri mu 
rengi kanatlarını iki gencin etra. hafaaz etmem için verdi. 
fına öyle bir surette yaydı ki, bir Sözlerini bitirince, bahçe yolla
kılrç darbesiyle on düşmanın ka. rında sıçrayarak yürümeğe baş. 
fasını birden nasıl kestiğini hara. ladı. Odetle Lua da kolkola onu 
retle anlatan kont, Luanın titre. takip eıdiyorlardı. Ortalık kararın 
yen Odetin şakağından öptüğünü cıya kadar böylece kırlarda dolaş. 
görmedi. tılar. Gece basınca, peri artık ay. 

Şimdi sana, perinin sihirli ka. rılmalarını, evlerine dönmelerini 
natlarını analtacağım, Nanon !.. söyledi. Gençler razı olmadılar .... 

Cam gibi şeffaf ve sinek kana. O zaman peri, uzun uzun konuş. 
Ciı kadar ince olan bu kanatlar, tu. Her halde çok ı:üzel şeyler an. 
görillmek tehlikesine maruz kalan !atıyordu ki, genç kızla şairin 
sevgililerin etrafında büyürler, yüzleri saadetten pırıl pırıl parla. 
büyürler, kimsenin onları gö. mağa başlamıştı. Peri susunca, 
rüp işitemiyeceği ve onların kim. kabul ettiklerini söylediler ve alev 
seyi işitip göremiyecekleri kadar rengi kanatlı peri .genç kızla er. 
kalrnlaşırlar. İşte böylece, ihtiyar keğin başlarına sihirli ıdeğneğiyle 
adant harikulade macerasını anlat dokundu. 
mağa devam ederken, Lua da Birdenbire, - Fakat ne kadar 
genç kızı öptü.. meraklısın Nanon: Korkarım, ma. 

Kont hikayesini bitirince, peri salımın sonunu söylersem onların 
alevlerin içine döndü ve genç şö. saadetlerini kıskanacaksın.. Yok, 
valye de ev sahibinden müsaade yok, dur, küçücük dudaklarını öy. 
isteyerek çekildi. le büzme! Anlatacağım .. 

Genç kız, o gece o kadar Birdenbire, Lua ve Odct yan 
mesuttu ki, rüyasında, yıl.dızların yana yetişen iki salkım fidanı olu. 
her birini bir güneş kadar irileş.

1
ı vcrmişleP:li. öyle büyük ve hari

miş gördü. rikulade salkımlar ki, ancak peri 
Ertesi sabah, Odet bahçeye in.

1 

nin elinden çıkma olduğu ilk ba. 
di. Ağaçların altında uzun uzur kışta belli! Yan yana, dalları ve 
dolaştı. Bir kameriyenin önünden 1 yaprakları biribirine dolaşmış! .. 
geçerken, eğilerek selam veren Artık ebediyen beraber çiçek a. 
bir nöbetçinin elindeki salkım !da. 'ı çacaklar, beraber yapraklanacak 
lınr farketti ve Lua'nın o gün de ve büyüyeceklerdi. Kokuları daL 
başka bir kılığa girerek şatoya l ma biribirine karışacaktı. 
sokulduğunu anladı. Bir çeşmenin Konta gelince, şatoda misafir 
yakınında, otların üstüne oturdu. ettiği askerlere, bir kılıç darbesi. 

KALffiAMAN HA YDUD 

H A B E R - i\k~am Posblaı ' 

Ölüm cambazlarının cür'eti adyod 
Tehlikeli filmler çevrilir? ' 

( Baştarafı 8 incidt) 1 Bu a::lam ancak 1,60 boyunda. 
Amerika.da pek te büyük olmı • dır. Fakat cür'et ve cesareti bo

yan bir ücret mukabilinde, baş. yu ile makuscn mütenasiptir. O , 
kalarma büyffk bir şöhret temin bu sahnede 15 metre yüksekli. 
etmek için hayatlarını tehlikeye ğinden kendisini aşağıya fırlatı. 
koyan bu insanlara atüt - man yordu. 

tuzak 
( Baştarafı 9 uncuda) - Bir sual daha Mister ToJ1l 

ğım ıçın affınızı rica ederim, dedi. bu ayrılığın çocuğun annesini 
Her ihtimale karşı tedbirli dnvran. kadar harab edeceğini hiç dii§Uıı 

derler. Bu ölüm cambazları vakia Yukarıdaki küçük resimde E-
malıyım.,, diniz mi? 

- Bir dakika hanımefendi, bu - Neden diişilneyim? Lllinin 
bu işi meslek eıdinmiştir. Hayat. 
larını bu işde kazanırlar; fakat 
bu işi paradan ziyade ruhlarını 

dolduran spor ve tehlike ihtiras· 
yüzünden yaparlar. 

Trenle, otomobilin çarpışması 

maC'era fi>mlerinde çok sık rastge. 
linen ve halk tarafından pek be
ğenilen sahnelerden birisidir. 

İşte resimde • görlJüğünüz oto. 
mobil saatte 100 kilometrelik sür. 
atlc bu akibete doğru gidiyor .. 
Otomobili süren sanatkar büyük 
bir yıldızın yerine geçen bir ölüm 
cambazıdır. 

Çok soğuk kanlı olan şoför bu 
hızla giden otomobil içerisinde 
tehlike anı yakla~ınca kapıyı açı. 
yor ve atlamağa hazırlanıyor. 

Tam tehlike anında birdenbire 
yere sıçrıyor .. Otomobilin hareke. 
ti o kadar hızlıdır ki bu atlayış 

film üzerirde belli olacak şekilde 
bir iz bırakmaz. Tren otomobile 
çarpmış, stütman kurtulmuştur. 

Fakat bu bir talih meselcisdir. Bu 
iş tamamiyle aksi de olabilirdi. 

1 numaralı resim, Erol Flin'in 
"hafif süvari alayının hücumu,, 
filminden alınmıştır. Erol Flin 
hiçbir tehlekeden yılmıyan cesur 
bir artisttir. Fakat ne kadar cesur 
olursa olsun stüdyo onun bu teh
likeli atlayışı bizzat yapmasına ra. 
zı olamaz. Onun için bu sahnede 
Holivut stütmanlarınrn en kısa 

boylusu olan Billi Jansa müracaat 
ec!ildi. 

rol Flin sıçramağa hazırlan·yor. zannettiğiniz gibi alelade bir çocuk gün içki iılemleri yaptığını, b 
Aşağıda Billi ]ons atlıyor. w ;; 1 al 

hırsızlıgı det:il. Zaten şimdi sizden balo knçırmadığını hnber 
"Devler vadisi.. filmi ba-.tan ıı :ı istiyeeeğim tazminat da para olmı. Döyle bir kadının çocuğuna a 

başa hareketli ve heyecanlı hari. yacaktır. etmesi zaten doğru olnmaz. 
kuladc bir eserdir. Bu film Stüt • - Çabuk söyleyin, ne istiyorsa- - lşittiklerinlzdc fazın miib3 

manların en çok kullanıldığı bir nız, elimden gelen her şeyi yapma- ğa var. Şimdi ben de size knrı 
film olmuştur. 2 numaralı resim. ya hazırım. size ol:ın denn aşkını unutnınl< 
de Vin Moris rakibini korkunç ·- Öyleyse §İmdi bana kocanız - kendisini eğlenceye vcrdiğinj 
bir uçuruma yuvarlıyor. Bu rakip dan niçin ayrıldığınızı söyleyin?.,, bütün bu hoppalıkların fazla t 
tabii parayı ve tehlikeyi seven bir ı - Tuhaf şey, siz bu mesele ile . rün bir aksülamcli olduğunu 5 

stüt - mandır. Yalnız sahnenin neden alakadar oluyorsunuz, zatc>n l ıerscm bana inanır mısınız? 
y~rı ~~l.~li olduğu •. uçurumu~ gö- ı ayrılmamızın esaslı bir sebebi de - Eğer sözleriniz doğrurs~ 
rundugu kadar derın olmadıgı da yok, rica edcı im, söyleyin, oğlum şeyimi feda etmeğe hazırım. f 
tabiidir. nerede? benimle alay ettiğinize de cflll 

3 numaralı resime gelince; bu - Emin olunuz madam, o;1lunuz Rica ederim, mnksndınızı açıkl' 
sefer Vin Morisin bir kaya üzerin. hiç incinmcmlştir. leyiniz, benden ne istiyorsunuz: 
den bir marşandiz treninde bulu. Kapının zilı hızla çalınmıştı. Genç - Sizden para değil, knt'i bir 
nan ağaç gövdesi üzerine atlama- adam Bar haranın kolundan tuta _ ad istiyorum. Madam Lili) i f 
sı icap etmiştir. 'Vin Moris. bi. rak yandaki odaya soktuktan sonra görmez ayrılmakla büyük hnııı 
rinci sınıf bir yıldız olduğuntlan Liliyc: t@nizi ve tekrar birleşmek tc' 
şirket bu atlamayı yapmasına mü. finde bulunaengıw nıza dair kat'i - Lutfcn siz de buraya girin ve 
saade etmemiş, başkasına yaptır · d d' - Siz cidden rıldınnışsınıı:. hiç sesinizi çıkarmayın,. e ı. " 
mı§tır. 

Filmin bu sahnesinde trenin 
çok yavaş gitmesinden başka hiç 
bir sinema hilesi yoktur. 

bıüm cambazları yalnız karada 
çalışmazlar. Holivutta bir çok ha. 
va c:ımbazları vardır. 

Maskeli gencin gelenlere şu su. bunları söylemek fırsatını bu' 
ali sorduğunu duydular. ma imkiın yok; çlinkli beni dinle 

- Affedersiniz Mister Tomson bile istemiyecek. 
- Söylediklerimi yapnca;; hnnginizsiniz? 

- Denim, çabuk söyle, oğlum 

nerede? Eğer onn ufak bir zarar 
geldiğini öğrenirsem kemiklerini kı-

söz verin. 

- Söz veriyorum, oğlum ne 
Aradaki kapı ardınn kadar a 

4 numaralı resim, Holivuttaki rarım. rnıştı. Barbaar Filiple karşı kll 
Siyah Kedi klübünün on bir azası. - Rica ederim ~1ister Tomson, duran adamlardan birinin koli 
nı gösteriyor. Bunlar bu sene içe- oğlunuza kavuşmak isterseniz bu açarak ümit dolu gözlerle 
risinde çevrilen Uçan Adamlar tehditkar sözleri bırakın da sual - baktığını gördü. Genç anne bir 
filminde harikalar yaratmışlari:lır. !erime açıkça eevab verin: bile tereddüd etmeden dnvetkfır 
İçlerinde bir tanesi (ayakta <lu - - Beti nerede? Jara atıldı. 
ranlar arasında soldan üçüncü), - Dün akşam XC\·yorka gitti. Filip yavaşça odadan sı\'I.; 
olan Pol Mantz bin metre yüksek- - Anla~ıldı, polislerin nnz:ırı bir dakika sonra kollarında }<U 
liğinde uçarken tayyaresini eski dikkatini o tarafa ~evirmek için o- Fredcrikle döndü, evvela birkaç 
bir tayyareye takmış ve iki tayya nu Amerlkaya gönderdiniz. Peki, kika olduğu yerde biraz durUP 
re birden motörlerini keserek siz sonra c;<>cuğu nasıl 1ngiltercden mes'ut birleşmeyi seyretti. SC 

le nasıl on ldüşmanm kafasını bir- Plane uçuşlarla hiç bir arızasız çıknraeakbnız? mütebessim gözlerini, yanma ) 
den ururduo.,-unu anlatmakla te. yere inmişlerdir. !aşan I3nrbara~·a çevirerek: 

:ı - Birkaç gün arkadaşımın evin. J _JC-
selli bulmağa !&alı§ıyormuş.. 5 numaralı resmin köşesindeki rI --..&ıY:ilaruu----...- ~='-="-wer.~noı;..ı.-.. • ~'hl' 

Ya biz, Nanon, 'kl:lye gıttı., mlz- atyon a n • yıyaca'c ve bir kız elbisesi giydire- lcrsc kurtaracağına söz veriyo 
zaman iki sihirli salkım a~acı ara. va cambazlarından Meri Vijin. rck kaçırtacaklım, fakat bUtiln bu değil mi? dedi. 
yacak ve aşk perisini hangi çiçe. dir. Holivuta sinema yıldızı olma sözlerin ne lilzumu \'ar? 
ğin içinde bulacağımızı soracak ğa gelmişti. Fa'l<:at sinema yıldızı 
mıyız?. Belki sevgilim, bu masal. yerine hava cambazı oldu. 
da küçük bir ahlaki hisse gizlidir.. Şimdi gökte uçan tayyarenin 
Fakat, ben onu sana burada, ate- kanatları üzerinde yürüyor, para. iyileşti. Ve eski mesleğine başladı. 
şin karşısında, camlara çarpan ~ütle ati.yor, motosikletle cam Havanın ve yerin bütün tehlikele
yağmurun sesini biraz unuttur. çemberlerin içinden geçiyor. iki rini hiçe sayan bu kız, Fareden 
mak ve onu anlatan genç adamı sene evvel bir atlayışta, düşmüş çok korkar. fare görür görmez 
biraz daha fazla sevdirmek ilmi. ve bacağının kemiklerini kırmıştı. çığlıkları koparır ve korkudan ba. 
diyle anlattım. Aylarca alçı.:ia kaldıktan sonra ıılacak gibi olur. 

KAiffiAl\fAN' ITA Ynur 2ii9 

Holandada 
prenses ve an. 

şarkılan ! 
Holanda veliahdi prenses J 

anan n 30 nisanda 30 yaşına 
ması her seneki yıLdönüınle 
nisbeten pek sönük kutlaıt 

radyoda büyük bir program af 
rnamıştır. 

Yalnız, 1 Hilversum istaS 
·1 ,, nun:la "prenses şarkıları., ı e 

nından kaçmak, onu bir daha gör 
memek, cinayetlerinin, canlı bir 
ithamJ olan evl~dının karşısında 
bulunmamak için kaçmak lazım. 
clı. 

Karşısında, mantosuna sım•ı. 
kı bürünmüş bir adam duruyor
du. Korku için.de titriyerek sor
idu: 

Rıhtım tamamen tenha idi. Sa 
rayın arka tarafın:Ia ise dar, b. 
ranlık bir sokak vardı. 

Meçhul adam bu sokağa gir
di. Birkaç adım ilerledikten son
ra durdu. 

sual biraz garip göriindü. Fal:at 
il:i gün sonra l şubat olduğu. 

nu ilave edecek olursam mak~a
dımı k:ıfi mikdarda anlamış olur 
sun uz, 

ne şarkıları .. çalınmıştır. Prc 
~arkıları ismi verilen ve prc 
Juliana üzerine çıkarılmış 

bu şarkılardan biri "Ne Cuı1l 
reisi, ne kral isteriz. Prensesi 
le çok memnunuz biz .. diye 
!ar ve memlekete yabancı bir 
getirilmesini halkın istemedi 
veliahdin başa geçebileceğini 
!atmak ister. 

Odasuıdaki hususi eşyalarının 
e:ı kıymetlilerini aldı. Bütün ka
ğıtlarını yazılarını topladı. Oku· 
madan ocağa atarak yaktı. Ar -

'kasına kalın bir manto aldı, asa. 
b nı teskin iç:n bir kadeh şarap 
içti. Rengi kaçmı'i yanaklarına 

b:raz kan geldi. Kızı ile beraber 
oturduğu bu dairden bir hırsız 
gibi yavaş adımlarla çıktı. Sa
rayın büyLk ır.~rdivcnini ayak -
ları ucuna basarak indi ve hiç 
kLnseye farl:edilmeden saraydan 
çı1:tr. 

Soka1:ta derin bir nefes aldı. 
Sarayın cephesine, kızın n o-tlasr 
run bul • .mdu:;u tarafa döndü: 

- El ;re.:a ! kızım. 
Diye nmldandı. Tam bu sı. 

rada, babasının vedaına Lecno
run odasın Ja yanan ışıl: sönerek 
cevap verdi. Saat ak~amın onuy -
du. 

Dandolo olduğu yerde bir 
müJd:t, dondu kald•, sonra: 

- Evet, artık her şey bitti. 
Kaçmaktan başka çare kalır.adı. 
Gon.dill hazır, hemen kaçmalı -
yım, diye söylen!di. 

Kanala doğru gitmek için ge· 
lf döner dönmez titredi ve ~erl 

~·1rlldl. 

- Siz kimsiniz? 
- Dandolo ! Beni tanımadı -

mz mı? Daha alii, işimizi daha 
çalıuk bitiririz. 

Sabık engizitör müsterih ol _ 
du. Birdenbire karşısına s kan 
bu adamı evvela Rolan Kandi -
yano zannetmişti. 

Fakat sesini duyunca Rolan 
olm:ıdığını anladı. Bu adam ~i.ip 

hesiz Vendik sinyörlerinden bi 
risiydi. Kendisine bazı şeyler 

sorma1c veyahut da bir fikir da
nışmak istiyordu. Bu kanaat!a 
sord.ı: 

- Benden ne istiyorsunuz 
Meçhul şahıs nezaketle cev<p 

verdi: 
- Dan.:.lolo ! Size gizli bazı 

şeyler söylemek arzusundayır:ı. 

Fakat bur<da değil. Belki bizi 
t2 assut edenler bulunur. Ber.i 
takip etmiye razı oluyor mus:.ı· 
nuz? 

- Pekala. 
Mechul adam yurı;meğe ba1. 

ladı. Dandolo takip etti. Kafa -
sında hiçbir endişe yoktu. Yalnız 
bu vesile ile hareketinin, firarı -
nın biraz geç kalmasına canı sr 
kılıyordu, o kadar. 

A re tenin 1arayının ti varına 
gel.diler. 

' 

- Dandolo ! dedi. Kılıcınız ya
nın zda mı? 

- Evet, onsuz hiç bir vakıt 
sokağa çıkamam. 

- Çok güzel! Belki üzeriniz. 
1de bulunmaz zannı ile yanımda 
lıir tane yedek kılıç getirmiştim. 
İşte onu atıyorum. 

Filhakika meçhul adam soka
ğın köşesine bir kılıç fırlatmış 

mantosunu atmış ve kendi kılıcı
n· çekerek mücadele vaziyeti al· 
mı:tı. 

Dandolo sordu: 
- Bir düello için mi beni bu. 

raya getirdiniz? 
- Evet, doğru keşfettiniz. 
- Hüviyeti meçhul bir adam-

la mill:adeleye tenezzül etmem. 
- Düellc-Jan istinkaf ederse· 

niz sizi hançerlemek mecburiye· 
tinde kalırım. Görüyorsunuz ya 
sizin için yapılacak en münasip 
ş:y kendinizi müdafaadır. 

Fakat mücadeleden evvel si • 
zinle niçin düello ettiğimi söyli
yeceğim. 

- Sizi dinliyorum. 
- Dandolo ! Bugün 29 'kanu· 

nusanide bulunduğumuzu bili -
ror musunuı:? Zannederim bu 

Dandolo titredi. Şahsı meçhul 
devam etti: 

- Sözlerimi anladığınızı gö
rCyorum. Bir şubatta nasıl va -
kalar ve hadiseler geseceğini 

söylemek, tekrar etmek şin·.;H ~ii 
zumsuz, fakat size hatırlatmak 

istediğim bir nokta var. Siz bi • 
zim bütün mahrem cemiyetimi -
zc mensup iken kendi arzunuzla 
sekildiniz. Binaenaleyh cemiyeti 
miz sizin öl:.imüni.ize, ve sizinle 
beraber size mensup diğer bir 
şahsın bir kad nm ölümüne ka· 
rar verdi. 

Dandolo boğuk bir feryat ko· 
pardı ve: 

- Leonor, diye inledi. 
- Sözüme nihayet verirken 

şurasmı haber vereyim: 
Sizi öldürmek için ben me· 

mur C':lildim. 
On beş günd:mberi sarayın ö. 

nünde sizi bekledim. Deminden
beri sizi bir hançer darbesi ile 
öldürmek benim için kabil iken 
bunu yapmadığımdan ve size 
na'lluskarana bir düello teklif 
cyledigh1den ıdolayı tr}Üteşekkir 
kalmalısınız. 

- Filhakika, size tcşek1'ür e
derim. Fakat ben mutlaka bu dü-

Malumdur ki Holanda 
müddettenberi hep kadın hüli 
darlar tarafın•tlan idare edilme 
dir. Bugünkü kraliçe Vilhclrııi 
dan sonra prenses Juliana krll 
olacaktır. 

Onun da çocuğu kız olduğ 
göre bundan sonra Halan.da t 

tı gene lıir kadın hükümdara . 
sip olacak demektir. Onun 1 

memlekette bazı parti cereyaıı 
krallığa artık nihayet verilf11 
ni istemektedir. Yukarda bahfC 
ğimiz ''Prenses şarkısı .. bu g 
cereyanlara ıtıraz makamı 

bestelenmiııtir. 
1 "Anne şarkıları., nda ise kra 

Vilhelmina meth ve mernlc1'C 
onun idaresinden olan mernnıl 
yc:ti terennüm edilmektedir. 

Göz Hekimi 
Dr. !rfurat Rami Aydı 
Tak.,iııı • T:ılinılı:ın<> ı·rr:ı nrı:ır"1

1 Telefon: 4 J 5j3, ~lu:ıyene: P.11n• • 
başk:ı her sün 14 - 18 e katlor. 
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öğleden sonraki s:ınt olnrak veril. 
miştir. 

OPERA ,.e SENFONi 
"ONSEI\Ll::Rl: 

9.15 llrcsJn,·: Ptitzner programı 
(Doğumunun 70 nci yıluö. 
nuınu ı.1ilnnsc·bctilc). 

9.15 Bukrcş: Filh:ırmonık orkes. 
trn konseri. 

9.35 Nnpolı r.: ~enfoni konseri 
10 Torino gr: "Kıırrnen,. (Bi. 

zct) 
l 0.5 Koloıı) a: Şu bert progr. ' Ro 

snınunde,. den parç:ıl:ır vı 

lııtmcmiş senfoni. 
12.5 Vnrşovn: l.ch musikisi. 

ODA MUS1KJS1 ve 

KONSERi.ER: 
G.Sa Pnris PTT: Org konseri. 

7.20 l~onigsberg (l:Icılsbcr): lkcl 
Jıo,·en'in mi h. sepleti. 

8. Eiffrl: Kcmnn ,.e ply:ınQ 

konseri. 
9.15 f.cipzir,: Haydıı programı. 

10.40 Slrıısburg: Şarkı, piy:ıno. 

JI \ ·IF .IUSlKl -;e 

OPJ REft.ER: 
7.3a 'o)a!la: Halk programı. 
8. \'arşova: Hafif orkestra 

p:ırç:ıJarı. 

8 .. j Bcroınunster: \'iynnn musi. 
kısı. 

0.5 Fran.durt: Opera ve ope. 
rcı ıınrçnları. (Mo:ı:nrt) Fin 
t:ı gı:ırdiniera,,; ".Koyn:ık,, 

(llcı'bes): "Zaz:ı,, (l..eoncn
":ıllo); • l'nlyaçolar,, (Le -
oncavallo); ''Susanna' 11111 

~ırrı,, (\'olf. Ferrarl); "Be 
yaz '":ıy:ın,. (Boicldlcn ı. 
''Pslihe,, {Frank); "Mlı;non , 
(Tho na } ; "Hamlet,, (Tlıı -
mas). 

9.1., l\lünlh: "Macar du{iuıııı 

(Oostal). 
10. Budnpeşle: Macar musıkhı. 
ıo. lstokhol.iı: Stüdyoda oı, -

ret. 
11.30 Halk ha\•aları: Birt"ok Al

mnn istasyonları. 
12 Budııpr.ştc: Çigan orkestrası 

DANS MUSiKiSi: 
12.:\0. ·apoli gr.: 12. Londra (N.). 

t'Ui Londıa (ll.) 12.10 Roma gr. 
\' \R\'LTE ve KAB/ RELER: 

8.45 P:ıris PTT: Raydo fantazlsi 
9. I.ondra (N.): "l.ucky Dip., 

ı 2. Poste J>arisien: Kabare. 

PlYES, KO. •FERANS u 

hO~uŞ .. tAl.AR: 

4. Radio Paris: "Corneille,, 
7 .30 Bcrmfinster: "İrlanda ve 

lrlandnlı., 

8.18 Roma l: 1nsiilzcc haTOdis 
D.15 Hamburg: " .. 
9.55 Kolonya: Şubert ., ,, 

10. KönlslıC'rg <Helhlarg): "'fö 

dticher Schor,, 

ıo. Hoın:ı gr.: Üç perdelik bir 
piyes. 

11.45 Bfikrcş, 11.50 nudapeştc: 

1ngilizce havadis. 

A~ 
lfrluQrul Sadi Tek 
~chzadcbaşı <TU-

J HAN) ti~·atrosunda 

bu gece 1G1''EY1 
Kf. Dl~ 1.<,;\ \ Al.DiZi ı.:t.E ve oku
~ ucu Aysel Attila revüsfi. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sırt 
Göğüs 

Kalça 
Arka 

Bel 
VE BUTUN AGRILARA 

KARŞI 

iLK€l •· Kullanmı~. 1 
Cnb·ı1t ~tFAYI bulununuz. ................. 
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Umum doktorların müttefikan 
takdir ve milyonl:ırc:ı v:ıtnnıl:ış:ı iti· 
matla ta\'siye eli ikleri en mükemmel 
hir kuvvet şurubudur. Daima kanı 
tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha te
min eder. Her zarnan gençlik, dinç· 
lik wrir, zekft ve h:ırıza kuılretini 

~·ükseltir. Sinirleri, :ıclalelcri kuvvet
lenclirerek, uykusuzluk, halsizlik, fe
na clüşiincelcri giclerir, vücut maki
nesine 11\zım oinn bütün enerji ve 
kabiliyeti Yererek claiıııa azim, iracle. 
nC'~'c sahibi eder. '.\ilde, barsak tenı
lıclliı1indcn ileri gelen muannit inkı· 
lınzl:ırda, lıcl gevşekliği Ye ademi ik· j 
tidnrıla ş:ıyan ı h:ıyret faydalar te
min eclcr. 

. FOSFARSOL 'u 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

başlıca hassa 
lle\'amlı bir surette kan, kuHet. 
işliha :raratması ve ilk kull:ın:ın· 
Jıırda hile mucize gihi tesiri der· 
hnl gösterınesiılir. Tifo, Grip, 
Z:ıtiirrre, Sıtma Ye umum kan 
sızlıkla ııc•tirelt•ııen tehlikeli lıa<ı
talıkl:ırın nek:ılıal clcHelerincle 

en mükemmel bir derman şurubu dur. Sıhlı:ıl Yckaletinin rcsmt musanılesini haizdir. 
IIER ECZA;\;EDE BULUXLJH. 

.\ '" ,...;... ....... ·Mi 11JL." ttıı."' ... . • • 

• 
gı 

Sözü boş değildir 
ÇAPA MARKA MOSTAHZARATI 

BU SöZO TEYID EDEN GOZEL YURD 

Arpa unu 

Bakla unu 

Yulaf unu 

Nohut unu 

Çavdar unu 

Pirinç unu 

Kornflau 

Bezelye unu 

Patates unu 

Fasulye unu 

Mercimek unu 

Buğday~nişas -

TOPRAKLARININ BiRiCiK iMAL KA YNAGII>l 

Salep 

Tarçın 

Kimyon 

Karanfil 

Zencefil 

Karabiber 

Yenibahar 

Beyaz biber 

. Sofra tuzu 

Kırmızı bibet 
e d i n iz tası 

Dünyada emsali bulunmıyan nefasetiyle meşhur YENtHA YA
TIN her yerde taklidleri YENlHYAT diye satılmaktadır. 

Aldanmayınız. Hakiki YENlHA YA T'ın firması olan (KÜ
RE) alameti farika olduğu gibi her tanesi üzerinde YENI
HA YAT yazısına dikkat ve iyice dikkat ediniz. Ambalajlı lo
kum hernevi nefis karamelalar • 
Adrese dikkat: 

Galata NECATiBEY caddesi No. 92. Telefon: 40058 
ABDOLVAHIT TURAN IW 

Bütün Ada çamlarımn ve lavanta 
sıhhi kokularım terkibinde 

çiçeklerinin 
sakhyan 

ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbin~ ferahlık 

verir ve gönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONYASI'nın 

formülü bir sırdır. Takli.dleri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: 

Nureddin Evliyazac!e, Alat, Ecza ve ltrıyat deposu. lstanhul. 

Göz Hekimi 

1 

••• t ... ,..· . • ' • . ... , -: • .. . ,,, . .. ..._ ..A .,.' 1
•"' .1 ; "" . .. ,~4 ıt~ Dr. Murat Rami Aydın 

Tak'lim • T:ılimhnne Urra nparlrıı:ın 
feleron: 41553. :ıtuaycnc: P:ız:ırcl:ın 

başka her glin H - 18 e kadar. 
Avrupada en çok 

kullanılan 

KERPOKER 

Pirinç 

tası 

. 
nışas- ( .K.. utu ve P0 

ketleri) 

Memlekette hu maksatla kurulmuş ve her §-eye rağmen (24) sene neslin gürbüz yelitmeıine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınızll, doktorlanmzın tertib ve 
tavsiyesiyle vereceğiniz hu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

DUNY ADA BEYNE1M1LEL ŞöHRETt HAiZ EŞLERi LE KA TtYYEN OMUZ OMUZADI~ 
Daha üstününün bulunması mümkün 
de daima taze olarak bulacaksınız. 

62 Leneit 11. 1. 

63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi · 50 

66 Bizans tarihi ı. 

67 Senyolbeos Avrupa 60 

traş bıçaklan memleketimiz
de dahi en çok sevilen 

POKER Traş Bıçağıdır. 

Ttır" tyt- Cumhuriyet 
AK T 1 F 

M~r~ez Bankası 
Lira 

29 ' 41 1939 vaztveti 
PASiF. Lira 

15.000.000,-

""'. , . . ,. ,. .... !"' 

Artlk zengin olmak meselesi ko~aylaştı ! 
Ancak yeni tertip Tayyare Piyangosunun 11 Mayıs keşidesi 

için ciletinizi mutlaka ve devamlı olarak 

) 
Almanız lazımdır. Siz de, mes'ud ettiği bir çok vatandaşlar 

meyanına dahil olabilirsiniz. 

KADER GiŞESiNE DiKKATl 
• İstanbul, Bahçekapı, Tramvay caddesi No. 19. Tel: 23970 8 
---------- -------·---- --- - -

' r ı - • - ,. ,'r • ' , ,. 

Bütün cihan münevverler· 

x 
marka 

Prezervatiflerinin 
tercih sebebini bilirler. 

Çünkü, ~ ~ ~ 
Sağlamdır ve gayet ine. 
ipekli lastikten yapılmı~tır 

Eczacımzdan ısrarla 

isteyiniz. 

Ka.~a: 

Altın sart klosr:ırn17 163143 
B:ınknot • • • • • • , 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki Mlihabirler: 
Türk lirası • . . . • • 

llariçleki Muhabirler: 
Altın: safi kligr:ırn 9 ı 54 61-t 
Altına tah\'ili kabil serbest 
dövizler • . • • 
Diğer dö\'iz!cr ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

lla::lne tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı n:ık. 
diye karşı lığı • • • • . 
Kanunun 6-8 maddelerine 
tedik:ın Hazine tarafından 
,·ııki teıliy:ıt • . • 

StnedG.l cıi::danı: 
• • • 

Tic:'ıırt senetler • • • • 
E.,ham ve lalıuildl cü::danı: 

Deruhte edilen evrııkı nak 
Af uyenin k:ırşılı~ı esh:ım Ye 

l tahvilat itibarı kıyınclle 
B- Serhesı esham ve tah,·il:it: 

Avamlar: 
Hazineye kısn vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tııhvilfıt üzerine • • • • 
llissrclnrlar • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

2 ~.1 -ıt .33 ı ,2 ı 
18.0!.?5.l92,-
1.2!);j,402,t0 -

327.152,1)8 

12. 736.038,3:? 

2 l.'142, 70 

·H.362.!.?88,6 J 

327.152,1)8 

Sermaye . • • 1 • 1 

//ıtiyal akresi: 

Adi Ye fevkaliide • • , • 
Hususi . . e e • I 

T edaviildtki Banknollar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci mam.le
lerine tevrikan hazine tara. 
hndan vaki tediyat • • • 
Deruhte edilen evrakı nak-

ı .t.:'i:>7.08.'J,!)8 27.31 i.56-t,61 diye bakiyesi • • • • • 

1;;8.748.563,- ı ı 

10.480..180,- 142.268.083,-

1 l0.2t:l.342,00 116.213.34.2,90 -. 
1 

42.100.522,81 
7.0J l.397,0:> 50.113.010,86, 

6.030.000,-
34.0D2,03 

7.000.120,12 

l'ekıln 

1 

13.070.821,15 
4.aoo.ooo,-

1 
13.564.225,521 

412.63.f.3f)8,66 

Karşılığı tamamen altın olarak 
il:hıelen tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili iltıveteo 
teda. vazed. • • • • 
Tıirk lirası Mevduatı 

Döviz Taahhüdatı: 

• • 
I' 

Altına tahvili k:ıbil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

klirinl( bakiyeleri • 
!\lulıte!iC • • • • • • 

t Temmuz 19:JS tnrihindtn itib:ıren: Iskonto hııddi % 4 Altın üurine 

........ .,, .# ·.I • 1 4 

• • ~ 1 

4.217.13!,25 
6.000.000,-

158. 748.563,-

16.480.480,-

142.268.083,-

19.000.000,-

75.000.000,-

3.71ri,17 

10.217.134,25 

236.268.083,-
21.525. 708,41 

20.307 .82a,80 20.401 .M0,41 
100.221 .032,53 

AZ .. 

Yekun 412.63-l.308,68 


