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ltalya, yunanistana taarruz 
etnıiyeceğini· ter1ıin etti 

Fakat bu teminat, Yunanistanın Ingiltere 
ile ittifak yapmaması şaı·tına bağlı imiş 
BİR İTALYAN GAZETESİNİN PALAVRASI 

Arnavutluk Karadenize doğru 
bir sıçrama tahtası olabilir 
lngiltere, Balkanlar siyasetini bugün 

Parlô.mentoda resmen bildirecek 
Bulgaristan Balkan 

Devletlerile dost 
kalacağım temin etti 
Sofya, 13 - Yugoslavya ve Yu· 

tıan sefirleri dün öğleden sonra 
Bulgar ba~vekilini ziyaret ederek 
uzun .müddet görüşmüşlerdir. Bu 
konusma ~nda neler görüşüldü· 

ğü hakkında azami k,eturn\yet mu· 
hafa.ıa edilmektedir. 

Kont Ciano Tiranda ltalya tmriw! eki lıirl:aç Arnavut arasında .. 

ltalya pazar •R gunu 
ay ram apaca. 

Maamafih alınan malOmata göre l'aris, 13 -'Romadan gelen ha· fa~ist meclisi bugün saat 13 te Ve· 
iki sefir, :Yugoslavya ve Yunanistan berlerc göre Arnavutluk müessesan nedik sarayında nazırlar meclbi a· 

tarafından ilAn edilen l.-ısmt sefer- _m_ecl __ is_in_in_k_ar __ aq_d_o __ 1a_y_ıs_il_e_b .... il_y_ük _____ r_v_c_va_n_n_s_r_ncı_·d_e_J_ 
berliğin, katiyen Bulgaristan aley· 

hine müteveccih· olmadığına dair Yedek subay okulu 
Köseiyanofa teminat vermişlerdir. 

MaC8riSran:~·Y·nomanyad3U"bir ~-"~-:-:-~~-~~-~~-;-4~-· r ...... a;;;a:lr~S-i-ne_~_Dtva_d_'~-Ü-•~-i~- mezunları bugün 
Transilvanyayı istiyor ! Yugos~a:r:::~e~aibile tecavüz hadisesi merasimle diplomalarmı aldılar 

lfoetape~te, 12 (A.A.)- Macaraağ gazetesi "şimdi sıra Transit· Belgrad, 12 (A.A.) - Henüz Bir genç kız polise (l'azısı 4 
üncüde) 

Yanındır,. başlıklı makalesinde Transilvanyanm Macaristana tahkiki mümkiln olmıyan bir ha- şikAyette bulundu 
esini istemekte ve lbUtün Macar vatanperverlerinin bunun için bere göre, Romanya kralı ile 

'1C canını :!edaya karar vermi' olduğunu billdirmektedir. Yugoslavya naibi bir mlilikat ya-
~------------------------- pacaklardır .Romanya büyük el· 

Loyd CorçJ Çemberlayn'ı çisi Tamişvara hareket ettiği i_çin 
mlilakatın orada yapılacağı zannc 
dilmektedir. 

Milddeiumumiliğo ve zabıt.aya dik 
kate değer bir müracaat olmuştur. 

Milracaatı yapan .Abarnyda 
Horhor caddesinde oturan 18 yaa -
larmda blr kızdır. Bu kız, lld ay ka.. 
dar evvel Sakıp isminde genç bir a. 

şiddetle tenkit etti , damla talll§lnlŞtır. Xcndi iddiasma 
•~lıııllll.-ıMlllılllıl...ı,_,..~ g!Sre, Sa.krpla birkaç gUn evvel Ge-

kdenizfamamile ltalyanlaşmadan 
arekete geçilmesini tavsiye ediyor 
l>wllchli - Payı de Galles, 13 l mada hazır bulunmak üzere gide• 
·A..) - Loj~t! Corc, bugiln A· ceği Lodnraya hareketinden ev ... 
hmarasının akdedeceği içti- (Devamı 4 ünciidc) 

Bugünkü sayımız 

11~ 
Sayfadır 

dikpqadakl Auk 8inemasma git ıo 
ml§ler ve bir locaya oturarak eine -
mayı eeyre bael&m.1118.rdır. Fakat 
bir ara lma aat84mağa başlayan Sa. 
kıp teca\'Uüerlnl artltrmı§ ve irfethu 
lekclem.Jetfr. Kmn mUraeaa.tı Uzer!. 
ne Sakrp yakalan.mı~ ve tahkikata 
b&§lanmqtır. 

Tunustan gelen haberlere göre 

Trablus garpte 
isyan başlamış 

Sünusilerin isyanı, ahnan çokşiddetli 
1: tec~birlere rağmen büyüyormuş 
b:~s.' 12 (A.A.~ı-Hava ajan·ı si ile müslüman mahfillerinde hasılı isyaıu süratle yayılmakta ve İtalya yası hakkındaki 6iyaseti aleyhinde 
l'ra~nyor. olan memnuniyet, Arnavutluğun iş· hük1lmetine karşı hasmane hareket Trablus radyosu tarafından yapılan 
ikl 

1
.ustan gelen ~,?kularm söy· gali üzerine değişmiştir. bütiln memlekette ilerlemektedir. propagandaya ka,,ı mücadele et· 

}' erın7 gör'? ,/rablusgarbın Alman çok şiddetli tedbirlere rağ· Bir çok beyannameler dağıtıldıiı mekte bulundukları ye yüz kadar 
an \ilayetlen •-asına ginne· men. sahra hududundaki ~ünu~t ~ Bşin-tlerin Frnn~nm fslAm dil f yamldtğr hilrlirilm~kterlir. 

ÇERÇEVE 

Dünya urunu kusacak 
J>ün)a klmbillr hangi nuhuset yıldız.ının tesirine girdi. Selim akb 

kn.z gibi önüne kafmıJ7, cinnet gildilyor, llııyat., lnsanltl4 tck&mül, me. 
denlyct !,'İbl dt>ğe.rlcr, hlr nmanlarm enflasyon paralan kadar dilştlk. 
Elr mllyıırlık mane\i kıymete bir kutu kibrit sı:.tm alama.zsllllJ. :IS<' 
mlithlş lfifıs: 

lıı~n.'l ilahi knclerl giizllo görüp eliyle tutmak lstenıc, clcdr de\ir 
llınJ ıının bıı:lma gelenlere clikknt etsin. Iler ~ey dol;~ dürilst n iyi 
giderken snnlit gizli blr el dilnyayı top gibi kıınıyor, onu fezanın yn 
nıan bir semtine ~ekiyor, rüyada bile olımyacak tzeylerl yapıruıya zor· 
Juyor. Görilnürcle hlı;blr ~ey değtsmedlğl halde bir c1e bakıyorsunuz ld 
hnyatın emniyet t~mell olan blr t:ıkmı ruhi mllcyyedeler yer l"llzünr 
'eda etmi<> gltmlş. l:zcli ,.e ebedi hııyat ~uunınun ana de tcldertnt bir
denbire tUrümilş buluyorsunu7:. 

Her c\1n pencereleri vnrdır, fakat in anlAr kcndllc-.rlnl omdan at. 
mazlar. llerkes bir ~Ut ele sahiptir, fakat kimse kimseyi boğnıu. Her 
berhr.r ustura lrullıuur, fnkat müstcrblnin boynunu k<.'Smu. Demek ki 
malik olrlo!;"'Umuz imk!'inlnr, elinden gelen Jıer .. eyi yıı.pm:ı3a mezun dr 
ğll. İl l ama öyle bir gün doğuyor ld bu korkun~ dl:ı:glnslzliğf ferdler 
değil mllletler, mllletıer değil yarım insanlık f.eımll ediyor. 
ı,te yirminci nsrm ikinci rubunda. dilnya hu haleti yn atmakta. Bu 

htllet ) er yUzline hükmedince artık hiçbir ele gU' enllemez. • e 'insım 
ruhunclakt nılisbct melekelere, ne maziden ltalma ibret ıe,·halarma, ne 
lstlkbale alt korku tezahUrlerlnel Her ey en gizli, fakat en ~ h fa. 
Tıı.fmd:ın bozulmuş demektir •. Ağa~ zehirli me3, a 'erecek, anık kok
muş yumurta doğuracak, ana ~ar'nh ~ocuğa gebe kalacalrtır. Bu dedr
Jcrde filozof sersem, diplomat sarhoııı, lllm katn, r;anatkir deli ve halk 
lradeslzdlr. 

Galiba zaman denilen lhlrbaz, haddini aı.mış teJdimUllerf, hayatm 
esrarlı bünyesinde gizli gizli ura ı:-e'1rmeldi<!, BMa. M>rıırs:ınız aünya<ln 

ho mmarcne ıztırabı, ilerlemekten sıırırtmıı ttmfyetlerfn, nıhtannda 
ta,ıc!ığr ur ythUnaen. Çare yok. Dün ya tıranu kusacak 

Ga.styan ettirmek lçln gırltağa Wy so!raldofuna hmrsbk. 
Zaman zaman mlnetlerfo ba'1118 geren garip \ 'e marazi tfpter, 1çt!

~ urları kusturmaya memur tUylO;fılen ba~lm bir 3cy olmasa gerek, 

Ntci/J Foztl KISAKtJREK 



XJE.şündiiqiim q,iS.i -
Böyle şey doğru olabilir mi ? 

Yazan : SUAD DERViŞ 

F AKtR bir hastayı muayene ettirmek üzere gittiğim Ço
cuk Hastahanesin:ien sıkarken, ıbol siyah çar§af eiyen 

bir kadın ağlayarak yanırnm: yakla§tı. Ve bana böyle bir §CY an· 
lattı: 

- Bundan on iki giin evvel dizleri ,kolları romatizmadan tu
tulmu~ küçük çocu~umu lıastahaneye yatırdım. Daha evvelki giiıı 
geldim. Bana taburcu yapacakla rmı söylemediler. Halbuki dün 

kliçüciik çocuğumu taburcu etmişler. Betı onu buraya §&Ua:-a sar· 
nuş, bir otomobil içinde kucakta getirmi~tim. Onun için üstilndc 
bir yün kazaktan başka bir ıey, ayaklarında da aynkkabm yoktu. 
Bir tire çorabı var.dı. Di:lcri ım içinde olan çocufumu dün o a
yazda bir yün kazakla ve ayakkabı sız yola salmışlar. Çocuiunm 
Harbiyeye kadar yaya ve o halde eve geldi. Eve ıeldiktcn ıonra 
~aha ziyade hastalandı. Sızılar içinde, inliye inliye yatıyor. Çare· 
siz kaldım. Buraya ilaç ictemeğe geldim. Jliç vcrtnek te idetlcri 
değilmiş .• Şimdi evime gicHyorum. Sorarım ıize bu yapılır mı?. Bit 
gün sonra hastahaneden sıkaracakları bir çocuğun anasına hem de 
o ana: ''Çocuğu taburcu cc!ecek miıiniz?.,, diye ıordufu hılde bu
nu bildirmemek, "yarın sıkaracafrz,, dememek, !onrı da onu kapı 
dı§arı salıvermelc doğru mu?. 

O dakikada bu fey o kadar hayretimi ve annenin tec.ıürü o 
kadar merhametimi celbetti ki kadının adresini ve ismini almaiı 
unuttum. 

Bir çocuk hastahanesinin böyle ıbir ıey yapmaaı zihinlerin ka
bul ctmiycccği bir hatadır. 

Biz bu hatanın i§lenmemiı olmasına inanmak istiyoruz. Ve 
buna daha emin olmak için lbu h&diıe hakkında konuımağa salahi
yettar olan Çocuk Hastah:meıi müdürlUfüne soruyoruz: 

- Böyle bir ıey olabilir mi?. 
Her halde bizi tenvir ve tatmin edecek bir cevap alacafımıa:ı 

ve eğer bu hata işlenmiıse bu hatayı iıleyenlel'in cenlart.iırıldriını 
l§i deciğimizi ümil:i ederiz. 

Türk çocuğu, ister fakir, ister zengin olıun çocuktur, Ye Türk 
vatanının, Tilrk cemiyetit.in ıöz bebefidir. 

Suat DERVl$ 

....... ___________ .......... ~----

Kardeşini öldüren 
Hasan 7 seneye 
mahkfım oldu 

Bir çanta hırsızı da soy adının "T emizeL 
olduğunu, kimsenin çantasına 

elatmadığını söylüyor 
Erenkl>yle Suad.iye arasında kar

d~i Enverl çakı ile öldilrmekten 
•uçlu Hasan Yasemin hnkkmda dtln 
ağır ceu :mahkemesinde karar ve· 
rilmi3tir. 

Son vaziyete göre, hldiee §Öyle 
tesbit edilm1ştlr: 

lkl kardeş bir a~am eğlenirler. 
kcn Hnsan Yascı:nin En\'Crln fazla 
içtiğini görerek onu zorla eve gön -
dermiştlr. Bu vaziyete kızan Enver 
eve kadar gelmiş, fakat civarda bir 
ağnç nrkasma gizlenerek k:ırdeşinl 
'beklcmieUr. Hasan bundan blhabcr 
clarak bir milddet sonra eve gelir. 
kcn bn§ma inen bUyllk bir taela ye
re yuvarlanmış vo gUçlilkle ayağa 

kalktığı zaman bunu karde3inin at
tığını glSrmU5tUr. 

Bunun üzerine cecindcki çakt}ı 
çıkaran Hasan Ya.semin Enyerfn u. 
zerine atılmış ve boğazını kesmek 
suretlle öldUrmllştur. 

Mahkeme Hasanı evvela 22 sene 
ağır hapse mahkOm etmiş, fakat 
Enverlıı tahrlld ve ta3 atması ha. 

fifletict bir sebep teşkil ettiğinden 
bu ceza 7 sene ~ aya indirilnılJtir. 

Bir çanta hırsızı 
mahkemede 

Bursada Lcylı\ ve Sabriye ismin· 
de ild kadnun ellerindeki para çan. 
talannı kaparak ıehrlmize kaçan 
!sltun Temizel ynknlımm~. ndllyeye 
verllmlŞ ve suçlu diln nkşıı.m Sulta
nahmet birinci sulh ceza mahkemo
ıinde sorguya çekilmiştir. 

İslim Temlıel, iki kadını şimdiye 
kadar hiçblr yerde görmediğlni ııöy. 
le dikten eonrn demllUr kl: 

.. _ Ben soyadnndan da anlaıııla _ 
cağı ilzcrc temiz elliyim. Öyle baıı
kala.rmrn !;ante.tnrına el ata~ .n . 
damlardan değilim.,,1 

Suçlu, sözlerinin sonunda, derhal 
Buraaya gönderilmesini de söylem.il 
tir. l.lahlteme sucıunun mevkuf ola· 
rak Bursaya gl.5nderilmesint karar -
taetır1nlştır. 

Halis çay diye fena çay 
satan kadm · 

Sullnnahınet birinci ıulh ceza 
mahkemesi halis çay diye fena ı:ay 
sattığı anlatılan Fatma isminde bir 
kadını bir ay ticaretten ınen'c ve 
blr lira da para ceu.ıuıa mahldim 
etmiştir. 

Musuldaki İngiliz 
Konsolosunun 

katilleri 
Beş kişi hapis cezasına 

mahkom oldu 
Musul, 13 (A.A.) - Divanıharp 

ln:iliz konsolosunun katlinde met· 
haldar olmakla itham edilen bee 
kifi)'i iki ilA on beş sene arasında 
tehalüf eden ağır hizmetlere rtıah· 

kum etmistir. 
Londra elçiliğinin tebliği 

1..ondra, 12 (A.A.) - Irak el~iliği 
burada neşrctti~i bir tebliğde, kral 
Gıuinin bir kaza neticesinde 'öldü· 
ğünü teyıt ettikten sonra diyor ki: 

"Fakat Musulda bir takım fesat· 
çılar bu hususta yalan haberler yay 
dıklanndan halk İngiliz kon90los· 
hanesine tecaV'UZ ederek konsolosu 
öldürmQşlerdir. lrak hükUınttt ve 
milleti bu hadiseye teessüf eder ve 
müttefik büyük Britanraya olan 
<.lo=tluk hislerinin sanıimiyctini be· 
y:ın eyler.H • 

Alman propaganda nazırı dok toı Göbele; dün ~aat 15.30 da husust 
ta,-yaresiylc şehrimize gelmiştir. 

i\azın Yeşilköyde, vali muavini Hüdai Karataban, Hava kuman<la· 
nı Yqilköy hava istasyonu müdürü Abdullah, Alman başkonsolosu 
doktor Toepke, Alman ajansı muhabiri, Italyan Stefani ajansı muhabi· 
ri ve Alman kolonisi kar~ılamıştır. 

Göbel~ kendisini karşıhyanlarla konuşmu5 ve sonra vali muavini· 
nin otomobiline binerek §ehre gel mi~, Perapalas oteline mi.afir ol-
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. , 

m~~ . 
l'\azır, kendisiyle görü~ek isti yen g:ızetecilere, ~eyahatinin ta· 

mamen hususi olduğunu, beyanatta bulunamıyacağını söylernİ§tir . 
Nıuır dün otomobille Boğazi çinde bir gezinti yaprnış,ve dönü~te 

Tarabyadaki Alman elçiliğini ziya ret etmiştir. Alman ba~konsolosu 

gece Göbels şerefine bir ziyafet \'er miştir. 
:\'azır bugün müzeleri ve cami teri gezecek, ve yarın hususi tayya· 

re.:ıilc Berline dönecektir. 
------------- -· ~--~-------------------------·~------------...:......----------~ 

~Mı~ 
Veni Vekaletlerin 
teşkilat projeleri 

Pr. Pittard Yeniden Ticaret müdürlükleri Tehlike 
Merkezi Avrupada 
taş devri mevzulu 
ikinci konferansını 

verdi 

kurulacağı söyleniyor Şehir ışıkları nasıl ve 
nerelerde sündürUlecek 

Profesör Pittard dtin akşam ikin. 
ci konferansını da anat 18,15 de yine 
Unlverııite konferan~ salonunda ver 
miotir. 

Ankara, 13 - Yeni kurulan Ticaret ve Muhabere, Mllnakale Ve_ 
kiiletlerlnin teşk11At projeleri bitmek üzeredir. Eski lklısat Vekaleti 
llilsteşarı Halit Nazmi, Ticaret Vekaleti MUsteuarlığını yapmaktadır. 

tktısat VekaieU Müstegarlığmı da Nihat Odab~ı ifa etmektedir. 

Yeni tebliğ edilen hava taar· 
ruzlarına karşı korunma kanunu 
mucibince ışıkların söndürülme· 
si ve karartılması hakkındaki 

nizamname tatbikatının şeklinin 
İstanbul vilayetine göre tanzim 
ve tesbitine ba§lanmıştır. Tür· 

Kon!eranı mevzuunu ''Merkezi 
A vrupai'Sa t&.1 devri,, teekil etmıı, • 
Ur. 

Ticaret mUdUr!Uklerinln yeniden tesis edileceği, Türk Ofisin dahil· 
deki tcşkilltının kaldırılarak harid mUmcssilliklcre de yeni bir eekil 
\'erileceği s5ylenmektedir. kiyenin en ziyade ışıklı ve en ge· 

Denizbankın alacağı yeni şekil 
ni§ ıchri olması v~ gene en fazla 
sınai müesseseleri toplıınmı .bu 

lunması itibariyle İstanbul bu ni
zamname hükümlerine pek ya• 
kın.dan ilgili bulunmaktadır. 

Profeoorün bu konferansı büyilk 
bir kalabalık tarafından alaka ile 
dinlenrnillir. 

Madam Pittard da bugün saat 
15,30 da Çapa Kız Muallim Mektc. 
binde Jan-Jak·RUsso mevzulu bir 
kon!cranı verecektir. Hatlp, Rüsso 
ııun hayatından, eserlerinden ve 
bilhassa terblyeclli{:inden bahsede • 
cektir. 

Münakale ve Muhabere Vekaletine bağlanan Denlzbank ile Deniz 
Ticaret MUdUrlilklerinin alacakları şekil kararlaşmışt.ır. Denizbnnk 
llığvedilcrek Denizyollan Umum Mildür!UğU ve Deniz Ticaret MüdilrlU. 
ğil de Limanlar Umum Müdtirlüğil halinde idare edilecektir. İki idare
nin merkezleri 1stanbulda olacaktır. 

Her hangi bir tehlike halinde, 
ve yurdun hangi kısımlarında ı· 

şıkların söndürüleceği büyük er· 
kanrharbiyece tayin edilecektir. 

Dördüncü kattan Hukuk Fakültesi 
Bu mrntakalarda istisnasız her 

yer ışıklarını tayin olunacak şc· 
ki!:ie ya bUsbütün söndürmeğe 
veya maskelemeğe mecburdur. 

--o--

Şehrimizde 
kaldınmlara... talebeleri Nizamnamenin en mühim hü

hükümleri şehir ışıklarına taalluk 
ettiğinden umumi ışıkların volta· 
jının düşürülmesi için tertibat 
alınmaktadır. Şimdi İstanbul.da 
cereyan kudreti bazı mıntakalar
da 11 O ve bazı yerlerde 220 volt 
tur. Voltaj 60 a düşürüldüğü tak
dirde havalJan ışıkların tefrik e

yapılacak 
Halkevleri 

Bir adam, Allahkerim 
apartmanmdan düştü 

ve parçalandı 
Kasımp~ada feci bir kaza olmuş, 

Cumhuriyet Hnlk Partisinde Vali bir adam apartmanın dördUncU ka
Lf.ıtfi Kırdann reisliğinde yapılan tından soknğa düı,ıcrek parçalan _ 
bir toplantıda yeniden yapılacak hal mıştır. 

kevi binaları üzerinde görüı,ıülmUş - Hadise kurbanı Kasımp~ada E -
tür. mircami mahallesinde Samancı mey 

Toplaııtıda verilen karar üzerine danında Ferhat sokağında Allahke. 
230,000 liraya malolacak Kadıköy rlm apartmanının dördüncü katın

Halkevi binası mUnakaııaya konmuıı da oturan ttalynn tebaasından 66 
tur, Enıin5nü Halkevi binasının ta- yaı,ıında Kostnntindir. Adamcağız, 

mamlanması için de bir istikraz ak. pencereden sokağa bakarken mu -
di kararlaımııı bulunmaktadır. \'azcnesini kaybederek düşmüş ve 

Beyoğlu tarafında yapılacak bU- derhal ölmüştür. Ceset, zabıta dok 
yilk halk.evi binası için tetkikler ya. torunun raporu üzerine morga kal-
pılmaktadır. dırılmıştır. 

Beyoflu, İstanbul ve Kadıköy 

Halkevlerlnln 940 senesi ortalnrına 
katlar tamamlanmı~ olacağı anla • 
lfılmaktadır. 

-o-

T rak havuza 
çekildi 

Trilye sahillerinde karaya oturan 
ve güçllikle kurtarılarak limanımı.. 

za getirilen Trak vapuru dUn .sa • 

Ticaret Vekaleti 
mUf elti şleri 

bah Kasırnpaşa havuzlarına alın • 
Teftiş turneaine çıkıyorlar 

nu[Jtır. 

iktısat ve Ticaret Vekaletinin Vapurun tektıcsindc, kaptan köp-
timdi ek serisi şehrimizde bulu· .. ü ü it t düf d "' rd •t • 1 • . Uf . 1 . rus n n n ma esa o en ,1e e 
nup tı ~11 endnı yAapadn 

1
m ettış ehrı yara.lnr vardır. Buradaki saçlar dc-

mayıs ~uatın a na o unun mu • 
telif vilayet ve kaza merkezlerin- · _fiD_U_r_nc_c_c_ı:_u_r. _______ __ 

deki iktısadi mUesseseler ve Tic~· 'if'@fl"ll 1t0 ır\) cS m C a 

Ayın 23 ünde Bursaya 
gidiyorlar 

Hukuk fakültesi talebeleri bu 
ayın 23 ünde tatilden istifade ede 
rck Bursaya bir tetkik seyahati 
yapacal:laıi:lır. Bu seyahate fat.-ül· 

tenin 500 den fazla talebesi işti- dilemiyeceği anlaşılmaktadır. Fa· 
rak etmekte olduğu için Deniz - kat smai müesseselerin enerji ve 
bank o gün talebeleri Mudanyaya voltajının düşürülmemesi .de bir 
götürmek ve akşam getirmek Ü· zarurettir. Bunun için umumi ten
zere bir hususi vapur tahsis ede- virattan sınai müesseseler hatla· 
cektir. rını tamamen ayırmak lüzumlu 

Bursaya gi.decek talebe kafilesi-1 görillmektedir. 
ne Hukuk fakültesi dekanı Ali -o--

Fuat riyaset edecek ve fakültenin Askerligv e davet 
bir ~ok profesörleri ile doçentleri 

·Fatih Askerlilc Şubesinden: 
seyahatte hazır bulunncaklardır. 
Talebeler Bursada tarihi ve mi· 1 - Evvelce davet edilen 316 • 

• k t' l 1 · B 332 (dahil) ve bu ~erer davetiye çı-man ıyme ı o nn eser er~. ursa· _ 
·· "l k 1 · karılan 333 dogumlula.rdan ve bun-

nın goru ece yer erınc ve sana· 
yi müesseselerini görüp tetkik e· • larla muameleye tabi yoklama ka-
deceklerdir. 1 ça~ı bnkaya. ve saklılarlcı. muamcl~-

B ftı. tt · t'f d d'l k lcrı tekcmmill eden ve hıç askerlılc 
gençlerimiz bun.elan sonrası için etmemi§ olnn (pıyadc) smı ına men 

u sey~.ua en ıs ı a e e ı ere 1 . f 

cidden imtitale değer bir karar sup islüm crnt nskcre scvkcdllecck· 
vermiş bulunmaktadırlar. O gün terdir. 
Çocuk bayramı vesilesiyle Bursa· 2 - Şubede içtima günil 21 Nisan 
da verilecek olan müsamereye 939 cuma sabahıdır. 
fak:ilte genslerinden mUrekkep 3 _ Bedel v<'recekle r!.n bcdolk1 i 
bir mUzik ve temsil grubu da iş· 20 Nisan 939 perşembe nkşamm t 
tirak eı:ierek fakir çocukların men· kadar kabul edilir. 
faatine verilecek olan bu müsame· 4 _ Gelm.iyenler hakkında kanu. 
rede fazla menfaat temini iınknı ni takibat ynpılacağı ilim olunur. 
nı hazırlayacaklardır. 

* * * ret Odalarını teftiş etmek üze-
re birer turneye çıkacaklardır. 

Gençler o gece şehrimize döne· 
n 1 n <dl Ü rb lb'h n Ü J _ce_kı_er_d_ir. ______ _ Kadılıiiy Yerli Aslccrlfü Şubes:n -

den: 939 nisan celbi için 316 - 33~ 
dahil doğumlu islanı piyadelerden 
hi(: askerlik etmcmış olJ.nln.r sevto
lunaca1tlardır Burların to:'lnnmn 
gUnU 21' nisa~ 939 cuma günU s:ıa t 
21 dfr. Bedcllnakdt 20 nisan {;39. ak 
şamma kadar kabul olunur. Alakr. 

1 
<\ ...,\!yn •••• •• -?Uel~lerini yaptırma': 

' \ top\amt~tır ntirncantlnrı ilan olu· 
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Otobüsçüler, haddiistiap 
kaydının tramvay/arada 

teşmilini istiyorlar 

Salıı6ı "• Nejri9at Mütlüri 
· Hasa,, R asim u s 
iDARE · 
"'" • . EVJ: lstaııbııı Ankara caddlsi 

y ..._ · lıllıMt Z" hıırat drtal : l&ıuhl llAIC • 
•ıa 41erı telefonu : 23872 

idare • 24370 
lla • • • • • • ,.n. • • . : 20335 

: Aeo9N E:• • • • • • • • • • • • • ı ŞARTLARI: 
ı lk•••llı llıa,. Er.• ı 
ı 41 • 111 14.00 Kr. 17.00 K r. I 
ı ı .~~k 7.:ıo ,. 14..00 • 
1 1 •11 k 4.110 .. 11.00 • 1 
•••..:•• ı .:ıo • ı.ou • 

- ----·-----· 
?.l~ata daü;--Harp 
G Ö~TER1LEN bfitün hüsnfi • 

rnekl nı:rete, sarfedilen bütün e
ka ere rağmen harp, günden güne, 
z Çıııılın:ız bir tehlike halini elıyor. 
.; :ıten Y:ışadığımız zamanın bir sulh 
"C\'re · 
k· 51 olduğunu iddia etme~e im· 
i an ını \·ar? Hergün bir memleketin 
:f3~. bir ba'5kasının tehdit edildiği
d~ . 1~ ahdn:ımenin hiçe sayıldıjmı 
t·ı~U}oruz. Ilh·ayete göre Amerikalı 
•1 Jıler ı . • h ~ r • uır :ıyli düşfindukten son-
t :ı, hunll:.n lıöyle siyasi Avrupa hari
J ası lı:ı.sın .ımağa karar ''ermişler. Du 
r~~'er lıclk i lıir niikleden ibarettir. 
bi at . lı.ıkı .ali çok iyi ifade eden 
J r nukte. llilJetlerin yarın ne olacak 
'l~rını hflnırd il.leri,koınşularına emni 
J;:t Cdcıııedıkc ri, harita basmn~a im· 
:ı ct 11 0lııtı~ :ın hır zamana sulh devresi 

1 ~ ~·e~·,J:!ınez. Bugün diinya harp 
ut' ılıdı altında değildir. harp halin· 
c. lıı·. A lc~ her an lıü)·üror. 

1 ıı!c •U li ~ eli ;) ıılnız bugün teca\'ÜZ 
'3liıı <1 ~ ol ı n devletlere yüklemek 

ı.l o~. u değildir. Hiç kfmseııin, biJlıas
~:ı. elli m il~ onluk, seksen milyonluk 
lillclcrııı ınııkadderatınn hükmeden 

;•ı aııı arııı lıJrbi istediklerini, mil· 
~!ferin h.rılı i rine karışıp knn dökül

t :ıt'. 
lllll :! ıı lıoşlanac:ıklnruıı iddia ede· 

;~tı)·i.:. Oııl:ı r da elbette kendilerini 
ıırı:ı'.ını znrureller içinde hissedi
lor. Bugün tecavüze uğrıyanlar gibi 
~~C:l\ ıız edenler de, kendilerini aşan 
yırı !.'ım IJrıhi zarurellerin esiridir. 

ıı nu sene en·elinc çıkıp Yersailles 
l!lU..ılıedcsıni mesul gösterenler var; 
8cr~· i o ınu:ıhede çok ağırdı, haksız 
:·iı . uınlcr ihtiva ediyordu; faknt aca
oa lı:ışl.n türlu olın:ısı kabil miydi? 
llcncc bugünkü halin sebeblerini y:ıl· 
•ıız \'crsnilles muahedesinde aramak 
~ doğru değildir; o muahede de 
l.ıtıırı idi • 
L llt.ıny:ı XVIII inci asırdan, yani 
Uh:ır makinesinin lc:ıl edilip de-

;rıo:•r:ısi fikirlerinin . :ra:rılmasın~aıı 
crı, bir lıuhran geçınyor. Mnkuıe, 

~ 1 . • • - • 
·•I ııız:ıını, eskı mu,·azeneyı bozdu; 

fakat henüz yeni Ye kendisine uya
cak bir ııizom tesis edemedi. lki a
l ·rdır dfiny:ının her tarafında çıkan 

1 • <ırııler, is~ onlar, llıtiliıller hep m:ı
•1ncnin ve yeni fikirlerin, kendilcri
~c Sure bir ı"ılcm yornlmağa çnlışlık
.ırıııı gösteren Jıtıdiselcrdir. Bunla-

;·ın önüne geçilemez ,.e belki geçmek 
•81eıııek de doğru dt'ğildir. Yeni bir 
llleın öyle ç:ıbucak kurulamaz; onun 
tıc ol:ıc:ığını, hongi esaslara dayan· 
lııası lazımgeldiğlnl de hiç bir siyasi 
:\'cta hiçbir tılosor kestiremez. Hep
gi de :ıııc:ık lı:ızı t:ıhıninlerde lıulu
~ilhilir, bir iki şeyi işaret edebilir. 
• Utul:ıcnk olan )'eni alemde bütün 

l'iıilJeııerin bütün ekidelerin, tema
~illlerin lıi,ssesi olacaktır; bunun için 

1 e bütün milletlerin karışması, hal
~ tarpış:ırak k:ırışm:ısı zaruridir. 

. . 
~ Teşekkür ederiz \ 

l' azan: M. Dal : 
: / : i 18 ' 3/ 939 tarllılnde U::ıh~ekapı yangını dolayısile bu sUtunda 
i. bir yazı yaznıı~ 'e 1'cicfon İdaresinin bu münasebetle bazı tedbir-

•
: ler a1mn'-I :ı·'lhını tebariiz ettlrmlştfü. Telefon İılaresinin hükfımeı. 

Umiıo iııtiknlinden soıırn <lah:ı. dilrüst ' e memleket l~in daha ala

~:.:" kalı bir faaliyet göstermekt-0 bulunduğunda ~üphcmlz yoktur. Ni-
tekim hunu: bu yazımız münasebetile bize bir tezkere yazarak 

: yangınlar ka~ısında alınması muvafık görülen tedbirlerin 
: ne ol:ıt'ağı hakkında. bizi tem lr eden \'C nesriyatonıza büyük ala. . 
: ka ı;ö:.terc.rek Heri sürdüi:rfimüz tedbirlerin ittihazı Jüzumuna Is· 
İ tirak n bunu tahakkuk ct1trllecck mesai projesine ldhal eden i Po.o;ta \ 'O Telgraf \ 'C Telefon Umum Müdürlübrü, teyit etmı, bu. 

lunmak1adır. 

i Te5ekkür ederiz. l\lemlckct adına bu alakadan mütcheyyl-
:ı . ciz. llu tezlcercyi bu müna~cbetle aynen neı:rcdiyoruz : 

İ "llab<'r Gazctr!>l \'nzı hleri lUüdürlüğüne 
j Ga:r.ctenlzln 18/ 3/ 939 tarihli nüshncımın "Not,, sütununda. 
1) "Bıı yan;;mdan hali hl5sc nlamıytı<'ak mıyız?,, baı:lığr altında İn

ti~ar eden yazı mUna~cbetile a~ağıua yazılı izahatın ,·erilmesi Iü. 
• zumJu ı;5rülmüştur: 

i: 1 - Bugün için otomatik bulunan htanbul, Beyoğlu \'O Ka· 
dıkiiy s:ıntrııllarmda yangın haber Yerme numarası olarak tahsis . 

i cdilnılş bulunan ''5,, rakamın hatırda tutulmasının gUç oldu~"U 

İ nazarı dikkate ıılınnrak yanı;m Ye sıhhi imdat hizmetlerinin lld i 
I• rakamla temini düşünülmüş Ye hu husu.cı ı~tanbuldııld diğer sant. 

J"Alla rm otomatiğe tııJnill ,.e 15ebckenln teYcıil fçln hazırlanan pro-
1 jeye lth.ıl edllmlştir. Ancak itfaiyenin daha sür'at ,.e cmni~·etıe 
İ haber dar edilebilmesini teminen AHupa 5ehirlcrlnde olduğu gibi 
5 milstakll bir otomatik imdat Ye yangın ihbar tesfsah ,·ucudo ge. . 

tirmc!ti daha mm·afık bulunmaldaclır. : 
: 
i 2 - İtfaJyo numarnlannm rehbere derci §ekline gelln<'e: 
i Bu cihet de r ehberl<'rln le; ,.e dıs kapaklarına bUtun itfaiye i 

'!
·. =:=. 

ııumaraları gözo ~arpar _şeklMe büyük rakamlarla yazılmak su-
retile t<'mln t>dllmektedlr. Bununla. beraber numara ku~lan mU. 

::İ···· 111.lt bn 1unmadığı clht>tlo mewut bütün telefonlann yanlarına it· ::~:::. 
faTyo numaralarını gösterir ufak krtada blr IC\·ha asılmasmm 
rnC'l'buri tvtlmMı da mümkün bulunrnaktaclır. 

·ı Rih'csllo Raygılanmı !lunarnn. 

UMUM! MODOR V. f '--------...... .._._._ ............ -........................... _ ............... . 

23 Nisan çocuk 
bayramı 

Yurdun her tarafında olduğu gibi 
şehrimizde de fevkalade bir 

şekilde kutlulanacak 
Çocukrardan mürekkep bir otomobil kafilesi 

resmi makamları ziyaretten sonra 
Abideye çelenk koyacaklar 

Çocuk Esirgeme kurumu İs· 
tanbul vilayet teşki1atr, 23 nisan 
Çocuk bayramı ve o günden itiba· 
ren baılayacak olan Çocuk hafta
sının yurdun her tarafında oLduğu 
gibi şehrimizde de f~vkaHide bir 
şekilde tesid edilmesi i~in tertibat' 
almaktadır. O gün şehrin mer
kezinde yapılacak olan tezahü
rattan maada bütün kazalarda 
yapılacak ıenlikler ve haftanın 
'diğer günlerine ait proğram ha
zırlanmış ve merkezce tasdik o
lunmuıtur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ka· 
zalar teşkilatı, Çocuk haftasında 
kimsesiz ve fakir çocuklara yar· 
dım edilebilmeıi, elbise ve eşya 
tevzii, fakir annelere yiyecek ve 
giyecek tevzi olunabilmesi için dün 

den itibaren şehrin her tarafında 
teberrü dercine başlamıştır. Teş· 
kil edilen postalar evleri ve tica
rethaneelri gezerek teberrü kabul 
etmektedir • 

23 Nisan günü sabah saat 10 da 
içinde ilkmekteplerlden seçilmiş 
çocuklar olduğu halde ıbir otomo
billi kafile hareket edecektir. 

Orta-Çağın ıonundanberl dilnya
tı~n ne kndnr büyüdüAünü pek dü· 
t011ıtıllyoruz. Hele AYrupa millelleri, 
. t'la-c.:ağ'dnıılıeri bellrml~ fikirlerin, 
~ııt ertilmiş lılellerin dünrara :rarıl-
1 

1~ olduğunu ddela hiç hesaba kal
klla,k istemiyorlar. Onlardan ev\'eld 
l eııd,}eri istifade ettiler \'C hAl{ı da 

1 ~1rıız kendilerinin istifade edebi· Mı"lyarder ~ Ceeklerlni sanıyorlar. Bir zamanlar 
,ırr kendi nrzularınn göre h:ırekel e-

; •lor \'(,l i<;tediklerlnl diğer kıtalnra Morgen' 1·n og\J lu 

Çocuk Esirgeme Kurumu lbu o
tomobil kafilesini tertip edebil· 
mek için otomobili olan zenginle
rimizin hamiyetine müracaat et· 
miştir. Çocuk Esirgeme Kuru
mu Fatih merkezinde toplanacak 
olan çocuklar parkın önünden 
otomobillere binecek ve kafile 
Şehzadebaşı - Beyazıd yolunu ta
kiben evvela bele.diyede belediye 
reisliğini, sonra Parti merkezini. 
Çocuk Esirgeme Kurumunu, Halk 
evini, vilayeti ziyaret o:Jecekler 
ve buradan Köprü - Tophane yo
luyla Kolorduya gidilerek Kolor
du kumandanı ziyaret edilecektir. 

l "· ıl ettiriyorlardı. nu, günden 
lııı ' . k" ş · d" A ' 

1 ırn unsızl:ışıyor. ıın ı \TUpa 'I d .. 
/

1 1 111ı~·ü :; \'e ku\'\·ctli de\'letleri a- Hüsusi yatı e un 
1 ·nd:ı ıneııra:ıı ihtilllfları, puJtl11e l'ımanımıza geldi 
:ı\Ral ırı. muharebeleri ''ar; fabl 
~l:~rın lı:ılli ile iş lıitıniyeeektir; on· Meşhur Amerikalr milyarder, 
l •ıı rc.:ıııııııonr.ı d:ı kıtnlar ar:ısı~da mh~- Morgenin "Korser,, isimli yatı dün 
ı ıc er çıkacaktır. A\'rupa ııın u-

lırıır:ı · . . 1 limanımıza gelmis ve Dolmabahçe /\. • ııısı yıkılnıııdan, y:ını yıı nız 

1 'ruııa milletleri nr:ısındn dc~il, bü· açıklanna demirlemiştir. 
ın t.l" . 

1 unyu milletleri nrnsında hır Yatta, Angilikan kilisesi rcısı o· ·u,:ız e · t ·· t 
1 ,. • ne, hır ınUsa\'al ccssus c mc- b · k u 'le 
ı ':1 (IJ hu harp çağı hilmiyecektir. lan Canterbury a~pıs ·opos 1 

ı 0
-< uzun siirehilir. llelkl iki nsır, İngiltere kraliçesi Elizabetin kız 

ı ·ll..i tlaiıa f:ızl:ı dıinyıı yüzünde sul· kard~i Ledi Elfınston ve kocası 
1 u,. '>u'. u n:ı ka, u~nı:ık imkanı yok- Elfinston ile yat sahibi Amerikalı 
1 ;' ' •::ıütcın:ıdl harpler. ihtilaller aktad 
ı 

1
"1 ~· .. •., ıııillcllcr nrnsındaki, sı - milyarderin oğlu bulunm · ır. 

• ır ıırımndn ' 1 tlll \ :' lnr hallcdi - Seyyahlar dün camileri Ye müze~ 
1 • IJuniar eHlcnceli şeyler de#ll· teri gezmişlerdir. Tamamen hususı 
ı •; İ ·c, ~ aı:.~·ı.... aaı .. ı uııı dünya· olarak seyahat etmektedirler. Mak· 
t . ~: Jl.! uır ~CHlllde dunyayn ge· ek· 
~,. :r:urullab ATAÇ satlan yalnız gezrn ·tır. 

• 1~ Korser yatı 2180 ton olup dün· 
• 

1 
""•crsrni: buna "büfiin clıirıya yanın en büvük ve güzel yatların· 1 cılıı / "l " t ~ ·z • 

,. ' ıı ~nuıc "''· ycım '" ıııı mı - d .b' 'dir. Bu ak~am limanımızı 
ı .. ı 1·111.alılar Jwılcır kıwı•clf,.n~ ~l!1 ırı ~ 
· .. .. ı,. cliucbllirsi11i:. "",,..J . aıruu terkedecektir 

Küçüklerin kafilesi buradan 
doğruca Taksime gidip orada bü 
yüz tezahüratla karşılanacaklar

dır .Taksimde ab~~eye çelenk ko
nulacak şehir Çocuk Esirgeme ku· 
rumu namın:ı nutuklar söylenecek 
tir. Kafile oradan İstikıat cadde
desini takiben dönecektir. 

O gün bütün kazaların müna· 
sip meydanlarında çocuklar ve 

talebel~r toplanıp tezahürat yapa· 
cak, oyunlar, yarışlar, eğlenceler 

ve müsabakalar tertip edilecek · 
tir . 

Hafta zarfınrla her eğlence yeri 
bir gün çocuklara meccanen bir 
ceans tertip edecek, Çocuk Esir· 
geme kurumu tarafından müsa· 
mercler verilecek ve her ilkmek· 
tepte birer müsamere verilec'ktir. 

Maarif müdürlüğü ilk mektep· 
!erin bayramdan evvel süslenme· 
sirıi ve r.ıill: hakimiyetin çocuk
lara anlatılmasını mekteplere bir 
tamimle rildirrniştir. 

Bir tran1vay arabasının ön tarafında üç kişi bulunacağı 
yerde on kişi olunca vatman çalışamıyor 

ve kazaya sebebiyet veriyor 
Tramvay şirketi Nafia vekaletine 1 tane fazla alamayız \'e ayakta kim· 

intikal ettikten sonra bazı tedbirle- seyi bırakamayız. 
rin ittihaz olunacağına intizar et· Mutlaka herkes yer bulup otura· 

miştik. caktır. Halbuki bizim de orta yerle-
i\Iüessese, şirket halinde iken bi· rimizde ayakta durmağa, arkada 

rinci derecede gayesi yalnız maddi ayakta durmağa müsait boş yerleri
menfaatini düşünmek olacağında miz \"ardır. i\"eden biz de istiab had 
şüphe yoktu ve bu itibarlad:r ki di esas da, tramvaylarda değil? Biı 
nakliyat sırasında halkın ihtiyaç \'e emir; herkese, her yere şamil ol· 
şikayetleri ile asla meşgul olmağa mak lazımdır. O vatandaş da, ben 
lüzum görmemişti. Bilhassa sabah değil miyim? Muhakkak olan bir 
dükkanların açılışına tesadüf eden SCY varsa, nakil vasıtalarının istiab 
saat 6-7·8 ve mekteplilerin mektep· hadlerini a~mamalannın çok fayda· 
lerine gidişlerine tesadüf eden 8,30 sı olduğudur. Fakat bunu yalnız 
ve 9 da tramvaylarda yer bulmağa otobüslere teşmil ederek tramvayla· 
imkan yoktur. Hele ikinci mevki a· rı bu emirden a;,rmanm manası 
rabaiarr, kalktıkları yerden dol- ne olabilir? 

makta ve böylece varaca~ı yerine E~er tramvaylar istiab hadlerin· 
ekspres ve transit gitmektedir • den kat kat fazla mü~teri almasalar, 

Nihayet niçin tramvaylar dolu· bu takdirde otobüsler de boş gidip 
yor, demek istemiyoruz. Tramvay gelmezler. Bizim de bu yollarda bu 
arabalarım çoğaltmak lazımgeldi- emekle kazanmamız gerektir. Bü· 
ğini söylemek istiyoruz. tün halkı, biribirinin omuzlarına 

Evvela ehemmiyetle dikkat naza· çıkararak alan tramvay arabaları 
nna alınacak bir mesele vardır. bu rüzden bizim de ekmeğimize ma· 
Tramvayların ön sahanlığı, içi ve ni oluyorlar. 

arka sahanlığı için kaç kişi alabile· 
ceği arabanın içinde yazılmış bulu-
nuyor. Bu adetler, o arabanın istiab 

Hakikaten bu işten müştekiyiz. A 
rabaları r;oğaltsınlar, zarar rok. Bu 
bize dokunmaz, fakat istiabından 

fazla almasınlar. Çünkü halktan 
bazıları bu kalabalıktan istifade e• 
derek bedava seyahat imka.nını bu· 
!unca sana bana ne diye gelsin!,. 

Not: 

Filhakika tramvay arabalarında 

bir istiab miktan kayıtlıdır.Bu.hat 
ta önde arkada duurlacak yerlere de 
şamildir. Halbuki herhangi bir za· 
man zarfında tramvayların bu 
haddi istiab miktarından beş ve 
hatta on r"nisli fazla aldığı görülür. 

On tarafında yalnız üç ki~i dura· 
cağı bildirilen bir arabanın ön ta· 
rafında 10 kişi birikmektedir. Bu· 
nun tevlit edeceği neticelerden en 
mühimmi, vatmanın icabında ra'" 
hatça çahşamıyarak bir kazaya 58'" 

bebivet verme~i tehlikesidir. Haki .. 
kate~ otobüsçülerin de hakkı \'ar' 

dır. 

Bu işin hallolunrnası icap eder. 

haddidir, ondan fazlası gayritabii· 
dir. Arabalar yapılırken de nihayet 
vasati bir hesapla bu kadar siklet 
üzerine hazırlanmış bulunuyor. 

Yoksa tramvay arabalarını yapan 
fabrikanın bu kadar halkı istiap ıe
deceğine göre arabalar içinde yer 
ayırması icap ederdi. 

HABER'in memleket 
kültürüne Yeni bir hizmeti 

Tramvayların istiab haddinden 
fazla almaları, halkın zararına ve 
cemiyetin muaşeret yolunda fena 
tezahür vermesine sebeb oluyor, bi· 
!etçi vazifesini göremiyor, birçok 
mü~teriler bilet almadan iniyorlar, 
kadınlar rahatsız oluyor, halk 
rahatsız oluyor, kavgalar oluror, 
ayaklara basılıyor, düğmeler kopu· 
yor velhasıl hergün, her dakika bu 
vaziyet büyük şikayetleri mucip o· 
luyor. l\eden? 

Halk sabah ve akşam dükkanlar 
kapandığı zaman tramvaylara daha 
fazla tehacüm gösteriyorlar. Bu za
manlan tram\•aylan ve boş nokta· 
lardaki arabaları daha fazla muman 
olan yerlere sevketmek, arabaları 

çüt'1lltmak ve lüzumu kadar olabil· 
mesi için icap ederse yenilerini gc· 
tirtmek suretile bu tehacüm önlen· 
mek icnp eder. Ve her tramvay ara· 
bası içinde yazılı istiab haddinden 
bir kişi fazla atamamalıdır. 

Ancak şehrin intizamı böylece 
temin olunabilir. Yalnız sokağa 
tükürmek muaşeretsizlik değil böyle 
bir balık istifi halinde tramvaylar· 
da toplanmak da bir muaşeretsizlik 
tir. Birçok şikayetlere, yankesicilik· 
!ere, kazalara sebebiyet veren bu 
halin önle:ımesi, bu vaziyetle mü· 
cadele olunması da şehrin \'azifele· 
rinden biridir • 

Zaten kafi derecede araba olunca 
halkda haddi istiabisinden fazlaya 
girmemek itiyat haline gelir • 

\'atman açıp kapamadıktan son· 
ra içine girilemiyecek otomatik ka· 
pılı tram,·aylarda bile bu cihete ria· 
yet olunmadığı için halk biribiri 
üzerine istifsiz atıh\"ermiş bir halde 
perişan kalmaktadır. 

Nafia vekaletinin bu ciheti temin 
etmesi gerektir. Mahaza obir nokta· 
dan daha mühim olan bu i~. ayni 
zamanda bir sınıf işçinin de işine 
engel teşkil ediror. 

Bu husu sta otobüsçülerden biri 
diyor ki: 

"Serrii~f er talimatnamesine göre 
otobüslere istiab haddinden bir 

Büyük fedakArhklarla hazırlattığı 

TÜRKCE - FRANSIZCA 
İNGİLİZCE -ALMANCA 

DiLLERi ÜZERiNE 

Resimle 
Büyük LUgat 

11 Mayıs 193a tarihinden itlba_ 
ren her gUn foıma forma Haber'le 
birlikte verilmeye başlıyor. 

Resimle Büyük Liı~at, yalnız 

Türk kUtüphanclerl itin değil , dUn
ya kütüphaneleri içln bir kazan~tır. 

Dil bilen, yeni dil öğrenmek isU
ycn herkesi, her seviyedeki talebe, 
meslek sahibleri, teknik mütercim. 

ler, ukerler, seyyahlar bu bUyUk 
esere baıvurmadan yapamazlar. 

G> 
Eserde en küçük bir t.ertlb ı..-. 

sı bll'akılmamaama UUll dere,. 
eede dikkat l~ln liznnıelea tedlılr
Ier almmı5tır. 

G> 
lstiyenlere para ı ı ı 
b r o ş ü r g ö n d e r i 1 i r. 
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Italya Yunanistana taaruz 
etmiyeceğine söz verdi 

t!'F' Başturatı l rnci.<U J büy\ilr: bir memnuniyetle senet itU-

lta ly;mlar Otranb ı haz ederken, iki memleketi her za_ 

kanalını tahkim e:liyor man bağlayan ananevi dostluğu 00 

terki hakkındaki Türk • Fransıı mü· 
ıakeTelerinin neticesizliğine lıir i şa· 
r~l olarak telakki edilınekled ir. 

p · 13 Fi . zacat mahiyet.te higbiz hadisenin vu 
arıs, - ournıer aıansma ku bulmxyacağma ve bu muslihane Roma, 12 (A.A.J - Stc!ani Ajan_ 

göre İtalyanın verdiği teminat, Yu.- t .....ı-u _r...,_ d sı bildiriyor - Popolo dl Roma. gaze • 

İtalyanı .ı miitaleası 

Varmafringe tekrar geleceğim,, yo
lundaki sözlerini rnevzuubahs ede
rek bu sözlerdeki harp tedbirinin 
Amerika dahil olsun o!masm garp 
m~d~niyetini hayati bir tarzda vu· 
racak olan umumi bir harbi kasdet-. t di 1 .. tahfif egual melıwun evurır için yeni 

nanıs anın en şe uını etme· bir mim" t d inJ b I _ tesinin J>aris muha.biri yazıyor : 
· t' ltal ik' ad d ah 'd sa lye evres n aş adrgr • Londra. ,.e Par is tarafından Ba.Jlta.:ı I tirdigw ini tasrih e"·Iemektedir . mı§ ır. ya on ı a a t şı at k tl tte kani b 1 nd ğıuı ~ 

yaptığı gibi, Otranto kanalı sahil· f :vE! aey=ekted.fr u u u ll lıırda. Arnavutluk meselesi münase. Bu gazete ancak Milletler azim-
lerinin de süratle tahkimine baş- Fak . ·" . betile ihdas edilen telA§ verici man~a I kar damramrlar ve Roma-Berlin 

at temınat •arta re.mıı Attna, Ankara ve Bil.k:re.,ıi a.ntı_ h . 'dd~ b' uk t kta 
lanmıştır. Bu tahkimata, 3000 mü· Y totaliteı bir kovalisyona. .silrfiltlemek mı ven cı ı ır m aveme no 
tehassıs nezaret ediyor. muallak! için en iyi çare olup olmadığı yakın. u bulursa harbin önüne geçilebile· 

Otranto kanalı sahiHn::le yapıl· Fakat Havas ajansınm Romtı.daıı da anlaşılacaktır. Bu kova.ILıyonda 1n ceği mütaleasmda bulunuyor ve di-
makta olan istihkamlara yerleştiril- bu güzel teminata fazla güvenlle • gllterenin karı açık bir surette görllL yor ki: 
mek üzere Krup mamulatından 250' rniyeeeğini iddia etmek istiyen bir mekte, takat İtalya.wn hiçbir zaman "- Homa - Bedin mihverinin ye 

h telJdtt etmediği ve kendilerila daim..ı. 
uzun menzitli ağır top ~önderi~- ~ aber •eriyor': ııamimt mUna.scbf!ller idame el.Uği df;l. :tane anladığı dil kuvvet dilidir. 
tir. Hal!::anlar hakkmda, siyasi. tnah ğu Akdeniz! devıet!e~inin kan 0 kıı. Ruzvelt Ita!ya ve Almanyadan çok 

Ç b l • b k fiJlcrde bildirildi:ine göre, Yuııanis- dar vuzuhla sczilmcnıelı:lcdir. Anado. daha kuvvetli olan bir milletin bir 
em er aynın ugün li tana verilen> gararıli hu. memleketin 

b ı tuda. Yunan tel4.ketinln me3ulü Italya harp takdirinde kayıtsıı kalmnra-
eyanatı ngiltere tarıı[ınd:ın tasavvut• edilen •J 

değildir. Suriyede yerı~e..'1 1ta1ya de. cagıru~ Roma-Ber1in mihverine ihtar 
Londra,13 - İngiliz pada.mento~ Çe~irme sistemine airmemeı;i şartir- lildiJ'. Fili.st::nde kanlı ~eler çıb. 

bugilı1 toplanacak ve Ingili:ı llüku· le mntebenllr. Bu mahliflcr, İngiI- ran ıtaı:ııa <leilildir. LonJra, ve Paıi. ~tmi§tir. ,, 
Lıere tararından Poloııya)ır Yerilen sin ortalığı ~ uüşUren hidcietinde, Ruzvelt. gazetecilerle yaptığı mü· 

meti bu. içtimada Balka."1lar -.·e l· ıaranUye bıenzer bir lngiliı ıaran.· 
l 

gözden kaçması mümkün o1mıyan talı lakatta bunların Avrupa vaziyeti 
t:itya mesel.esi hakkında ngiliz si- li.'>I Balkan memleketle1·irıe de \·eril· rikamiz cephelerde tir Barnlnılyetsız.. ha!dnnda kendisine sordukları su· 
ya!eti ttrafında izahat verecektir. d'ği takdirde Arııa,·ullu.ğ\ln işgaliııj llk mevcuttur. Tllrklye ve Yunanis. 

Fransa da bugiliı ba~ekilin bir E6cıe ve Kııradenize doğru yeni bir tan :i'ramnz, Inglliz tazyiklerlnde bu 

tkil . ı:~ ·-..J-. • t balyan ya}·rlmasıuın tıtkip ecJeccğ;ni memlekeUere ait topralcları r.o"emon. 
nu e aym mevzu ""etlıııuc: ı.ıana ilave elınektedir. -

ecekf yalarma. tllet olarak kullanmak gitl 
evr ır. Bü.tiin gazeteler, lnglli:ı sistemine gizli blr mtı.ksa.t. mevcut olduğunu gör 

Dün Londrada mühim Wmas" ve t sirmemeleri için Atina, Ankara, Bük- mekle hata ~leml~ olmıyacaklardtr. 
müzakereler olmuştur. Bu arada reş ve BeliJ"ada bir ihtar nıalıfye1in· 
Türkiye büyük elçisi T. Rüştü k de telakki el~iklcri v~:ıireü uıun u- Bulgaristanın teminatı 

l 
.
1
. "- .. t • ., ıon kayıt ve ı~aret cdıyorfar. Londra, 13 - Dün aqanı 

ras, ngı ız u.ıncıye :rıezare ınc gı - J.'" ıwı- tel llal T~ ... . . >U gaıe er yan.ın, ur•ıYL Lord Halifax.'ı ziyaret eden Bul-
tnıştır. Ue iunanbtanın keneli Umanlanm t ı · · · 

._1_ : gar or a e çısının, Eulgaris • 
Gaıetelere göıe va.ıiyttu.:A..ı karı- yabancı. !ilolarnı emrine venneledni 

.:ınrn diğeı· Balkan derlctleriyle o-
~ıklık azalmıstır. G..,..en pazar günü müsamaha ile karşılıısıım:ıyacağım _ ,. v:r lan anıa,ınalarmı asla ihliıl niyctiıı-

Lord IIalı.f"'v tara'mdan yapılan hifdiriyoı-lar. d 1 ..- ~. e o madı1h 'lie Jfaflrnnlı olmıyan dcv-
ihtamı hayırlı bir tesir yaptığı zan· Bir palavra !etlerin Balkanlarda müdahalesine 

nedilm.!ktedir. Gazeteler Avrupada Corrlere Padaııo, Bukr-eş, Ankara muhalif bulunduğııırn hildiren tc· 
alman tedhirleri ve bu meyanda ve Atinanın ltalyan t>melleri Jrnrşı- minaıı B:ırkaıı' s latüsiinün muhafaza
Fransanın emniyet tedbirlerile Ho- sırtda Belgradın ginterdiRi anlayrşı 'irnı kolnylnştırm:ık itibariyle yeni 

göstereceklerini ümit ctınekte, aksi bir ~alah unsuru teşkil etmektedir. 
landanm müdafaa vasıtalarının lakdird• '1Jugiln bir ltalya.n topr~ı "Bulgarlann milli 
kuvvetlendirilmesi ve Polonyada olaa ArrumıUuğtın F.ce1e ve Kara-

a1e cevaben "Va~ington Postun,, 
bu yukarıki makalesini okumaları 
tavsiyesinde bulunmuş ve bu yazı· 
nm açık ve doğru olduğunu söyle

mistir. 
Bu ııa.bah)d gazeteler, dün gazete 

cilerle konuşurken M. Ruzveltin, 
"WMhlngton Post., ta çıkan başma.. 
kaleye dair sözlerini işaret ederek 
bundan, ha.hsi geısen yazmm bir 
harp vukuunda. Amerikanın kayıt • 
sxz kalamıyacağı bakkm3.e. Reisi .. 
cumhurun fikrini aksetlirwği netice 
sini jatidlfil ediyorlar. 

Ncvyork Tiınes ga:ıeteai diyor ki: 
"Ruzvclt Amerikanın A vrupada 
herhangi ihtilafa sürüklenmesi gay· 
rikabill içtinap olduğu zaıtnrnda bu-

beş sınıfın yarı !leferber hale konul· deniu dojnı bir ııçnıma tahtası o· emelleri 1" 
Berı._ 1 12 (A.A.) _Alman . Bul- lunduğunu analtmak istedi.,, 

nla!'>l hususl"-r kaydedı'lmekte ve .lolblleceyini" bildlrmektcı,lir. lil - .u Ruzvelt o gıızete baı:ımaka1Esini 

~imdiden her ihtimali karşılamaya )ijiltereain lrir telziti p.r -e~tt; Avrupadaki Bulga.r benimsemek su'retile bu yazıdaki i . 
• talebeshıin Berlln üniversiteslı!de 

hmr bulunmanın ehemrruyetini Loôd:iad& MlılJhyattat tnaıifıller, · lmzlarm Amerikanın koMo:utarmda.n 
&ktetliği kongre ml!nasebetlle "Ka· " 

<>evinçle tebarüz ettirmektedir. 't ~gilterenin Yun. an limanlan.na 1ıı •. ziyade ve Musoliniyo hJtap ettiğin • 
. iserhof,, da dün akşam blr kabul 

lnmlterenin teminatı ne gı1lz. &e.mllerlniu lerbeırtçe gırmele11 den matbuat konferansını haber • 
eı·. k r mukabilinde Ywıa.nlstana. 300 tay - resmi tertip etmi,tir. d tt· 

mahıyette olaca ~~ h b ...:-r k ... ......te Genrral Von Maşşov. iki riıJ.llet ar e ı . ., . yara ver"""'6 • a e.ı.uu. au auıcc:L 
Times g<ttetesı bugün ÇemherJ ya.la.nlamaktadır. Gerçi İngiliz ga- a.rurndaki samimi münasebetlerden 

!ayn taz:a!ı~d~n y~~ıl.acak beyana· raııtisi henilz la.ayyUn etmcmie&e de bahsetmiş ve Bulgarların m11Ji emel 

tın ~~ tlerı ~ıdtt:::g~n~ ve de~ Ak- mukabilinde bir şey iata1lhntdtği ıın lerinin tahakkukunu tcmtnnl eyle -
denızı tnemleketlertntn ~·e btlhassa la§ılmaktadır. İngiliz gemilerin1n mişitr. 
Yunanistan ile Türkiyenin hütürı· Yunan limanlarma girmesi mesele _ Yugoslavya seferberlik 
lü~~ \'eritecek her ttirlü zararın 

1 

sine gelince, bu hak Habc§ mesele. h3berlerini tekzip ediyor 
İngiltere tarnfmdan dü~manca hir sini müteakip Mdis olan lngiliz . Belgr;;Jl, 12 (A.A.) _ Yugoıı-
hareket telakki edileceğini bUdiri· İtalyan gerginliğindenberi esasen tavya t::rafmdan Arnavutlul: hu-

yor. 
1 
hiçbir tahdide maruz ko.lmış de • duduna veya Adriyatik üzerinde 

Yunanistana ltalyanın ğ:ildir. askeri tedbirler alındığı tekzip 

teminatı Türkiye ve Yuııaniahnm , o?unmaktaiır. Alınan izahat, ted-
1tfna ve Romadan gelen haber- bitarafJ1ğ1 birleri sadece Arnavut mültccile-

&!:re göre İtalya hükGmdi Yuna- B :?lgrad, 12 (A..A.) - Yugoslavy~ rinin akın halin.de gelmesi ihtima-
6latmım mülki tr~amiretine riayet mab.!Ulerl lngilterenln Doğu Avrupn. line karşı idi. 
edeati.M dair teminat vermiştir.A- f •ı devl•t.ı.rina Ulzumıı voçlıılle yardın: Akm duıHu ve kral Zogo ile 
. daki r al .. 1 1.mk&.n ve ihtfına.llnl ez çok teredc:Mlt h··k·"' . . b~ 1 k t1 
tına t ya maslahatguzarı For ı • " lı il k ıl _,_._dı 1 u umetının ccne ı mem e c ere 

1 c § .. p e e ar~ am<W\.,,, r ar. 
naro dün Yunan hükfuneti reisi 1 Bu mah;lller ne Yunanıstanın, nı.. saVU!Jtuğuna ve cenubi Arnavut-
Metaksası ziyaret ederek ltaL- da Tttrklyeıı.lıı lnglltere Ilı kar§ılrklı tuğun hiç mukavemet gösterme
yan htıkfımet rel11. :tdusolinl na.· ı blr. tedQ/Ui r~W&kı kabul edemJyecek den İtalyanlara teslim olmakta 
mma aşağrdakJ tebligatta bu· terini, zira. bayta bir ittifakın bUyW~ bulunduğunu öğrenince mülteci-

! 
1 

devletler araıımd& umıamt bfr harp vu. 1 ~ 
unmuştur: kUuıid& kendilerlnt derba.l ileriye ata. erden çogu yurtlarına döndüler. 

Yunanistana. karşı gti~·a !tal- ca~nu bildiriyorlar. Mi '.ıver kuvvetile övünüyor 
yanın bir harekette bulunaca.ğ1· 1 Siy&alı nıahfnler, lı:ıgilteren.ln de bu. Roma, 12 (A.A.) - Popolo di 
na dair dolaşmış olan veya do· nu anıadıfm.I ve Yugosla.vyıı.ya !!im. Roma gazetesi Arnavutluğı.;n ita' 
laşabilecek bllU.lıı şayialar ya- diye kadar gere.k doğruı1an doğl'Uyıı ya tarafından itga1ini Almanya-

.rerekM bllvuıts. hiç bir garanti tek_ 
landır. Bu şayialar ancak tab· Jt:l röndermed(ğini kaydetmektedir. nm Çek topraklannda Ve Me -
rlltçl q.janlo.r ta.rafımlan yayıla- ıer. mel de yerlegmesi ve İtalyan 
bilir. Faşist İtalya. Yunanista• Bu mahfillere göre Yugo.9la.vya Be. kuvvetlerinin İtıpanyada bulunmı 
nın toprak ve adalar tamamlılr · line ve Roma.ya. ltlmat etmektedir. sr gibi hadiseleri B e r ı i n • 
ğma en kat't bir :;ıekilde riayet Fek tabll olarak bir j'lln bu itimat R o m a mihveri için sev· 

t l k d x- t . J:ıozuldutu takdirde Yugoııılavy& bil. kulcey" bakımından bir kazanr 
e met fi ·rin e oldu~unıı cyıt tun kuvveUyle kendl:tl mUd.afaa ede. -s • 
eyler. Faşist İtalya, iki mcm le· ceıctir. , Slymakta ve büyük demokr~sikr-

-o--

Avrupanrn · altınları 
Amerika ya 
taşınıyor 

Bir ayda 365 milyon 
dolarlık altın 
gönderildi 

Vaşington, 13 (A.A.) - Ticaret 
nezaretinin istatistiklerine göre 
m:.ı.rt ayında Amerikaya yapılan 

altm ithalat1, 365,436.437, dolara 
baliğ olmuştur. Bunun 250 milyon 
doları lngiltereden idhaI edilmiştir. 
Mart ayı ithalatı, Çekoslovak buh
ranındanberi yapılan ithalat arasın 
da bir rekordur. 

tsviçredeki kazada bir 
Türk çacuyu da öldU 
Geçenlerde tsviçrcde bir ı;:ocult 

paMiyonunun kayalar altında kain... 
ı-ak 20 ye yakın çocuğun öldilğünii 

Ajans haberi olarak yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre, kaybolan 

çocuklar arasında bir Türk yavrusu 
da bulunmakta.dır. Bu, ~eker fabri· 
kalarx Tilrlı: Anonim Şirketinin mU 

13 NİSAN - 1939 

Loyd Corç, Çember
layni tenkit ediyor 

( Baştarafı l mcide) 1 - Duçenin mihvere sadık kal 
vel dün akşam burada bir nutuk mıyae!ağı, 

söylemiştir. 2 - Ft'anko kenıdi zaferini ye· 
Mumaileyh, Sovyet Rusya ile gine medyun bulunduğu dikta· 

askeri bir anla~ma akdi lehinde törlere ihanet edeceği, 
bulurtmuştur. Hatip "böyle bir an 3 -- Aldenizin tamamiyle kont 
Jaşma akdedilmiş olsa idi, iki dik· rolümüz altında bulunduğu .. 
tatö:d~n hiçbiri kqıırdanamazdI,, I Cebe1üttarık boğazı methaUnitı 
d~m1şt1r. iki tarafına yer1e~tirilmiş olan a• 

Mumaileyh, Çemberlaynrn ken• ğır Alman ve ttalyan topları, bu· 
disine Arnavutluk ~tatüsünü deği' ralal'da vücuda getirilmiş ola!\ 
tirecek hiçbir şey yapmıyacağı A iman ve ltalyan tayyare mey • 
ha~k~n~ temina~ vermiş olan Mu da.nları, Arnavutluğun i~gati, 
sohn•nın vau:llenne - Arnavutluk Frankonun Komintern aleyhin· 
işgalinden sonra dahi • itimaıd et- Jeki misaka iştiraki 1ngiltc:eniı1 
mesini tenkid etmi5tir • Akdcni:;deki \·aziyetini son dert· 

Hatib, başvekilin Birmingham· ce na.zikkştirmiştir. 
da irad etmiş olduğu nutkun ya· Eeğer A ı m a n ı a r ı a 
tıştırma siyasetbin terkedilmiş İtalyanlara hazrrhkları;ız ikmal 
olduğu manasını tazammun ve etmeleri için daha fazla zaman bı· 
hükumetin hürriyeti ve hukuku k ak 1 k b' · · · h ... .. . • . . ra ac o u:-sa , ı.ıım ıçın ay .. 
duvelı emnıyet almak ıçın daha e- t~ , b d · 1 k a~ .. . ı o.an n enız yo u ap:ııac 
nerJlk usullere miıracaat etmek t d 1 1 · k f' e . .... . , ve mu aarrız ev et erın ey ın 
kararını ılan etmış olduğunu hatır t b' b' h l ı k · B' · ı ... .. . . a ı ır a e ge ece tır. ızım e ,,, 
latan Loyd Corc şu sozlerı ılive 1 d 1 b 1 d ş· d' d 'Ot! • . · ay e en er u un u. ım ı e ;s;:> 

etmıştir: "k B · İ ·1· · a· " a·· .. b la b' ıu yu rıtanyanın ve ngı ız ımp - utun un r ırcr cu.tan v ·, . ~ . ' . ratorlugunun mukadderatı elleıı 
mt ıbaret ııdı. Yoksa baıwekıl ha- d' .l'J 1 1 k. 1 d " . .. • ne tev l c ... ı m ş o an ımse er eı· 
kıkaten boyle hareket etmek ta· d h k. · 1 b' · 1 1 e· a a ze ı msan ar, tzım e a ay 
savvurunda mı bulunuyordu? E- d' 1 ~ b k 1 . 1 . . . ' ·ı ıyor ar. 
ı!Ct aşve i sôz erını ıcraatı 1 e 
teliE etmiyecek ve fikrini değişti-
recek olursa Hitler ile Musolini 
yeniden bir takım darbeler indire
ceklerdir . ., 

Hatip, Çemberlaynm işleri kav· 
rayıp kavramamakta olduğunu 

anlamak iiin şaşırmaz iki miyar 
vardır., dedikten sonra birincisi· 
nin Sovyet Rusyaya karşı ittihaı 
edilecek hattı hareket oDtluğunu 

beyan ve fiJyle devam etmiştir: 
''- Sovyet Rusya ile bir askeri 

anlatma yaprlması, bu memleke
tin, iki diktatör tarafından ilk ta· 
arruz hareketi vukuunda, ordusu 
~le bizim kuvvetlerim.izle Fransa
nın kuvvetlerini takviye cdebilriıe
si için ıarurtdir.,, 

Hatip, Sovyetlcrin yardimı te· 
min edilmedikçe Romanya, Yu
nanistan ve YugoslavyayI hayala
rım tehlikeye atmağa davet etme
nin faylJaı;ızlığın.dan bahsetmiş -

tir. 
Loyd Corc, il.bete demiştir ki: 
''Fransa ile !ngiltere taraf:ndan 

verilecek ola.n kat'i teminat, laf· 
tan ibaret kalmıyarak, içraat §ek· 
linde tecelli etmedikçe Sovyet 
Rınyanın bize iltihak ctmiyeceği
no kanfön. 

Sovyet Ruıyanrn daha geçen· 
lerde gördüğümüz ittifaka benzer 
bir "kaçz.nlar., ittifa!<ına iştirak 

etmiyeeeğine eminiın. MUtecaviz
Iere karşı Sovyet Rusya ite ittifak 
etmek demek, arkasında namüte
nahi menabi ve vesaiti bulunart en 
büyük ordusunu ve bizim va"'aoi
Ieceğimizi ümit e.1emiyeceğimiz 

hudutlarda harekat icra eden kü-

Yetlek Subay 
okulu mezunları 

Yedek Subay okulu senelik rne 
zu.alannr bugün rabah yapılan rne' 
ra-siın neticesinde krtalara tevdi et 
miştir. Orduya katılan bu genç Ye' 
dek Subavlarımızm mevcudu 18~ 
kadardır.. Sabahki merasimde il~ 
önce m "'klep komutam Sırrı Şene 
talebeleri ı;elam ve onlara ordu hll 
yatlarında muvaffakiyet temeni c• 
den bir nutuk söylemiş, burı1 

talebenin andı takip etmiı;tir. ye 
dek asteğmenler kıtalarına hareke 
te hazır bulunmaktadırlar. 

Orta mektep 
ihtiyacı a rlıyor 
ilk mektepler her sene 

200 den fazla mezun . 
verıyor 

Adana, (llususf) - Adananın eı 
mamur kazalarından biris.i olan ce. 
han gün geçtikçe terakki etmekte' 
her inkilap hareketinde bereket' 
hamleler gö:.termektedir. 

Ceyhan'cla tam teşkilatlı 

köyierinde yedisi tam teşkilatlı. ~ 

on altısı üç sınıflı i1k okul mevctll 
tur. Bu o!rnllarda 3000 den fazla 1 

rearzm en muazzam tayyare kuv lehe okumaktadır. 

vctini v:.icuda getirmek d~me'ktir. Bu mekteplerden her yıl, en aş~~ 
Siz~ §ltnu söyl:yeyim ki böyle bir :.?00 tal~be mezun olmaktadır. Falı~ 
anlaşma vucuda gefüildiği t:ık - 1 hanların ai'lcak dörtte biri orta tııt 
dirde diktat<Meden hiçbiri kıpır· ı $ile d:!vam edebilmektedir. Geri k 

:la!'lama?. . lan diirtte üç ta'cbe, Ce}·h:m'da b 
Hükumet üq batıl nazanyeyc oı1a mektep bulunmama~t yüzil~ 

ye istinad ediyor: 1 cle;ı ileri tah~ilden zeri kalm::tktadı 
Sc ,;hnn'ın bir o;-ta mektebe ihtiY~ 

dürU Kiizım Taşkentin oğlu 10 yaş- 1 cı ·,·ardır. 
larrnda Doğan Taşkenttir. Doğo.nın Ceyhan eko~omik ve zirai bakrtl1 

cesedi bulunamamı~trr. dan olduihı kadar, kültür hareke! 

kcti tnrlbirine bağhyan sanıinıi j Fakat §imdiye kadar böyle blr en. :le yapt ğ[ reaksiyonu bu sebeple 
dostlnk bağlarını idame ve da- dl§eyi haltlı göıterecek hiç bir şe: iı:ıh etmektedir. Bu ga:ıete diyor --•:ısı 

l - d . kl t tt1 r 1 mevcut deflldlr. ki • 

leri c~p'1esinden de chemiyctle ütt 

& *511 4** A ''M&ff :-,ımı:eaw:• 1 rinde clurulacal{ bir bölgedir. 13~ 

S V 
1 rada çok memnuniyet verici bir rıı· ARA Sinemasmda /. arif cereyan \ 'C alftka~ı mcvcuttı>f• 

ıa zıya e ın şn e rme { az- , -..~· b .... ın · ... ıne u mau..ı. ere g!Sre Lond,.11. ' ""'l İ al d 
mlndedlr. Pari5 Akdenizdcki monfa$.tlennt teb. a manya ve t ya sene en sr 

Romadaki Yunan orta elç~i dün dit edecek her Uıb'lkeye kat'lı mUna neye ve hatta aydan aya daha zi
!talyan hük\ımetine aşağıdaki teb - ı sip tedbirleri, kUçük devleUerden tn. yade kuvvetlenmişlerdir. Bı· 
ligatta. bulun.mu§ tur: gilteronin !da.resinde bir aı.ya.aı blol ku\r~et yalnı:t ı;]ahlandıklan içir 

"Yunan bilkümeti 10 nisanda ttal t~:;killni iıııtemeden alabilirler. değil. fakat m~him mevkileri el:!\ 

yan mnslahatgüzan tarafından t - Bitaraf ıp.nıu ltalyan :ttikfor:nden ileri ge1mektc1ir.., 

talyan biiktımetJ adına fa151"t hUkü- ajansının tefsiri A M ~ ~ n K ~ 
metinin gerek kara hudutları ve ge- Pari!I, 12 (A.A.) - Stc:fani Ajan· A d 
:~:t::I:izb~~:~]~~~n~i~~~~:t ~~~:e~ il ;~~~~~O~~şvekili tarnfıntlan ) ·apı · vrupa a çıkaca~ 
ği hakkmd:ı kati teminatı ihtiva e-, l:ııı ve memle';etin iclçolojik 11111hiyel· bir harbe 
derek yapılan tebligattan dolııyı en te konlisyoıılara girmesini red ve 

hararetll tc§ekki.irlerioin bildirilme- lıltaranııtını teyit eden beyanatından la" kayıt kalamaz 
ı y ~•~t t 1 . . . :>nla51ld1ğı şekilde, Ankara hükı'·mc· 

5 ne ıına,UJt .ıınm or a e çısını me • ti tarafından olınon vaıivet P:ıris 11! 

.nur eylemiştir. Başvekil Metnk!ıas ~·ast ınahrillerinde yeni bir İngiliı . Vaşington, 12 (A.A.) - "Va 
Batvekil J.lıı.eolin!:ıbl bu beyanatını Frıtn'll! hezimeti ve Hatııyın soThrn şington Post,. gazetesi Ruzveltin 

Bu a[{şam 

2 büyük Wmd.en mürekkep 
1 Kaza merkezi u~ nahiye ' 'e l.;Ô~ 
!erde kadınlar için yedi. ve erı.-ell 
lere mahsus on iki ki ceman 19 

1
• a V C J ! ar I : us deisanesi açılmıştır. Bu kurstıı 

remli.de bir program daha 

1 - Lorel - Hardy 
da okuyan talebenin adedi 1200 dC 

Jki ~!hur komiğin T U R K Ç E aözlü büyük kcr.r.ccJj,i 

2- Korkunç · Geceıe· r 
EDMUND LOVE ve FLORENCE RICE 

taraf~:~an oynMmış heyecanlı ve heleanlı sahnelede dolu 

fazladır. 

ı Ceyhan'rn bir çok köylerlnd~ d· 
Yeka\etin tavin ettig~ri ,·eni <>ekıllC• 1 J • ~ ~ 

uygun mektep binaları insaall 

başlanmıştır. 

Ceyhan'da ' ' ilk okulları hinıa)'r 

1 
teı;kilatı kurulmu5 Ye ilk hamle 

••••••••••••••••••••••• .. ••••lliı.:Co1~"1•,'m d}mert halla 1200 Iİ nilı 

büyük 91k ve ıdırah filmi. 
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r 
G"zel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müaa.bakasıdır 

1':umara: 101 Kmltoprak Şerife 
Okuyncalnrnnıza dağılatn~mız ııılikifatlarra krymecf 800 lirayı 

şkındrr. 

160 lira kıymcttnde btr rad)o, krlstsl büfe takımlan, kr,mctll ceb 
'e kol saatf Ptl, mu,:ı.mbalar, clbfsellkler, lstenlJen eŞ}"ayı ılabll
mck s:ı.liihlyeUnl ,·eren 20, 15, l O lira ~bl para kıymetinde kart- ~ 
lar nıuhtcllf ev cşyMı \'e saire. ~ 

VVVVVVVVl\AA 

ş s ek3rhğ yapanlar 
cezalandırılacak ! 

Yerli malı kumaşlar, 
fabrikaların 

markaları dikilerek 

yabancı 

satılıyor 
AlAkadnrlar mühim bir meselenin ı mnşlar 1ngiliz malt diye satılarak 

tetkik.ile meşgul olmağn. boşlamış - halk aldatılmaktadır. 
tır. Mnııelo ıudur: Blrı:ok mağaıalarda İngiliz malı 

Bundnn bir müddet evvel bir çok olduklarından bahsederek satılan 

klııuıeler alikadıırlara bazr eiktıyet~ yüksek fiyattaki kumaşların mühim 
lerde bulunmu§lar, piyasada bilhıuı.. ktsmr yerli mallar çıkmıştır. 
s::ı. kumaşlar ilzcrlndo yerli malin • Bu ,, ld f 1 h 
rı 

1 
hin 1 k üh' b' .,o a en aza nlkı aldatan. 

hı'ml ~ın a e)ıl'd ~ c oba'rald. mı 
1 

rdfım ır farın tüccar terziler olduğu anlaşıl-
enın yap ıgım ı ırm ş e r. 
llk tahkikatta da hemen bUtün ku mrııtır. Bunlar kupon ı;clı:lindc gös· 

nıae mağauı.lannın ve bilhassa hem 
kumnG sa.tan, hem de clblse diken 
tüccar terzilerin yerli kuma.şlnrr, 

Üzerlerine ccnebt mcmleketl~rln 
damgalarını vurarak sattıkları ;n 

laşılmı§lır. Tahkikat derinleştirilin
ce kumq yapan bazı yerli fabrika
ların do. bu i;ıtc önayak o1duk1an 
görülmüştür. Kumaş tUccarlarınm 

yaptıklnn sipar~lcr üzerine bu fab-
rikalar meselı1 bir İngiliz fabrikası • 
nm mıırkasını a)-ncn yerli kumaşla· 
ra dikmekte, mıığnznlarda ela bu lru 

Urfalılar 
Kurtuluş yıl dönümlerini 

kutluladılar 
Urfa, 12 (A.A.) - Urfa dUn 

kurtuluşunu kutlulam1ştır. ln· 
kıIAp senelerinin bağrında ışık· 
h bir ok gibi yaşayan on bir ni· 
san kurtuluş gUnUnti:-t Urfa ve 
lirfahlar dUn heyecanlı bir su
rette kutıuladılnr. Yılların ge
risinde Jrnlnn o gUnUn manevi 
hatırası i5nUnde eğildller. 1'lc· 
ı·astme belediye parkında Ata
tUrk anrdı önünde istiklAl mar
şfyle başlandı. Yali verdiği söy
levde inkıllıp bnşbuğlarmm ha
lıralarmr heyecanla nndı. Dele· 
diye reisi bu mukaddes .gUnUn 
l'apraklarmı karıştırdı. Urfa 
saylan Şeref kurtuluştar. sonra 
'I'Urk vatandaşının bugUnkU Yn· 
Zifclerlnl hatırlatarak nzlz şe· 
hltlerln lıatırnlarmr hürmetle 
Yadettl ve Atn'nm maneYi huzu
runda e:ı;tıerek tsmot lnönU'nUn 
l'Uce Şhhsiyotinln bUtlln TUrk 
tnilleti demek olduğunu anlat
tı. 

Bundan sonra Urfnnın kurlu· 
luşu · cnnlr olarak temsil edildi. 
l{ahraman askerlerimiz bir ge· 
ı;it resmi yaptı ,.c tayyareleri· 
tnlz bu ttlreno çolt heyecan ver
di. Civnr 'IUlycf. lrnza ve nnlıl
~elerden gelen ve kurtuluş mU· 
('ıı.dol('slndc bulunan kahraman· 
lara belediye tarafından bir zi· 
~·ııret ,·erildi. 

Jlu gece Urfa Hnlkevinde bil
~ ll.ıt aflo l.ınlosu verildi. Urfa tn· 
l'tıarııiyle don~nm15, lJ;fnlılar 
hı l,llyU'c gUnUn bııyrnmmı ya· 

.... ""1 • ı • .... 

tcrdiklt!rl yerli klllnaşlan İngiliz ku-

maşr diye sUrmckte ve 30 liraya çr. 

ka.cak bir clbi8eyi 60 • 70 liraya dik. 
molt\Mlrl'~r. 

~:ı. ~11 bu$i;in }ıç~c~.per .. <!.Uk kdn 

da bütün kumaşların Avrupa malı 
olduğu iddia edllmeai de bu i~ln ne 

kadar ilerlediğini gösteren bir delil 
sayılablllr. 

Al!kadarlar bu mUhim mesele -

nin kati surette önline geçmek için 
Ankaradan emir almış bulunmakta-

dır. Yapılacak tetkiklerde yerli ol -
dukları halde Üzerlerinde ecnebi 
markalar yazılı kumaşlar mUsade _ 

re edilecek ve sahipleri hakkında 

do. kanunt takibat yapılacaktır. 

Bundan sonra yerli kumaşlarm U. 
zerine imal edildikleri fabrikaların 
i8lmleri muhakkak surette yazılmrg 
olacaktır. 

Rüşvet alan 
polis memurları 

2 Baş kumser, 4 muavin, 
1 polis Adliyeye verildiler 

Emniyet müdürlüğü, bir çok kim 
selerden rüşvet aldıkları ye onlarla 
suç ortaklığı yaptıkları anlaşılan 

bazı sivil memurlar hakkındaki tah· 
kikatı bitirmiş ve bunları evraklari

le birlikte müddeiumwniliğe ver· 
mi~tir. Suçlular 7 kişidir. Bunlar: 
Başkomiserlerden Omer, Emin ile 
komiser muavinlerinden Burhan, 

İsmail, Halim, Unkapanr komiser 
muavini Ulvi ve polis memurların· 
dan Cemaldir. 

Ulvi ile Uınal Unkapanmda Alı 
isminde bir sabıkalıdan rüşvet alır
larken cürmüm~hut halinde üçün· 
cü §Ube memurları tararmdan ya· 
kalanmışlardır. Geri kalan beş me· 
murun da geçenlerde Sirkecide De· 
nizbank antreposunu soyan hırsız· 
!ardan rü~vet yedikleri anlaşılmış· 
tır. 

Tahkikata müddeiumumi mua· 
vinlerinden Re.şat meşgul olmakta· 
dır. Maamafih henüz tahkikat neti· 
celcnmcdiğinden suçların kati mahi· 
yelleri tcsbit edilmi~ değildir. 

H A B E R - Aktam Postıuı 

oyadaki Italy 
• 

H o DEllnda ela 
Orduya ,, hazır ol,, 

emri verildi 
La Haye, 12 (.\..A.) - Holanda 

ajansının bir tebliğine göre, sefer
berliğe teve!>sül etmek icabettiği tak· 
dirde hazır bulunmaları için bazı 
ihtiyat sınıflarına emirler verilmis· 
tir. 

:'l\ieuve Rottcrdamcshe Cou· 
rant., gazetesi yazıyor: 

''Paskalya günlerinde 800 amele 
Grebbe kana!ında çalı$fırılmıştır. 
Bu kanal Holandanıo feyezan husu· 
le getirmek suretilc mrwataası sis· 
teminde birinci derecede bir rol oy· 
namaktadır. Şimdi işler gerek A· 
mersfoort gerek Veenendaal tarafla· 
rırıda süratlc ilerlemektedir. 

Hudut boylarında da tahkimat 
hummalı bir faaliyetle devam et· 
mcktedir.,, 

Bir Alman gazetesine göre 
Berlin, 12 (A.ı\.) - Deuyscher 

Dienst, Almanyanm Holandaya 
karşı tedbirler aldığı hakkında Ni· 
yuz Kronik! gazete~inde çıkan ha· 
beri §iddetle reddetmektedir. 

Bclçikada 
Brilksel, 12 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde, Belçikanm icabedcr 
bütün a keri tedbirlen çok evvel al· 
mış olduğundan yeni asker sevkiya· 
tı haberlerinin doğru olmadığım bil· 
dirmektedir. 

----0--

Çin-Japon harbi 
Çunking, l 2 (A.A.) - Gihlileı 

muhtelif cephelerde mu\'affakiyet 
ler kaydediyorlar. 

. Çin kuvvetleri Kanton civarına 

vannıslardır. Japonlar mukan?met 
etmektedir. 
Ki:ıngside Çinliler Unini işgal et· 

mek istiyen Japonlara kallı mu· 
vaffakiyetle müdafaada bulunuyor· 

Jar. 
Hainan adasında Çinliler Tingon 

şehrini zaptctmi~lerdir. 
Son günlerde Çoeityuan cephes.in· 

de 3500 Japon askeri ölmüştür. 
--o---

Mısırdan geçen 
Sovyet torpitoları 

Port·Said, 12 (A.A.) - Dört Sov 
yet torpidosu limanda demirlemiş 
ve Kahire ile ~1oskova arasında 
resmi diplomatik münasebetlerin 
mevcut olmamasına rağmen ilk de· 
fa olarak mürettebatının karaya 
çıkmasına müsaade edilmiştir. Sov· 
ye:t torpidoları kısa bir müddet kal· 
dıktan sonra Uzak Doğuya doğru 
seyahatlarına devam edeceklerdir. 

--o-

Beş adam 
öldüren iki katil 
Gümüşhane mah
kemesince idama 
mahkum edildiler 

alınmıyor 
Londra gazeteleri ltalyan 

menbalarmın verdiği 
haberlere inanmıyor 

Homa 13 (A.A.) - Murolini. 
1 panyadaki "gönüllü., kılaat ku· 
mandanı genefaf Gaınbarayı kabul 
~tmlstir. General fspanyadaki l tal· 
yeın lejyonerlerinin 1talyaya tı\'det· 
leri \'e av<lctlerinin tarihi meselele· 
ri hakkında Musolini}'e izahat ver· 
miştir. 

Telegrafo gazetesi, İspanyadaki 
İtalyan lejyonerleri llakkındak! 
Fmnsız ve İngiliz tefsiratına cevap 
\'erP.rek 1 panyada kalan ltalyanla· 
rm pek az olduğunu bildiriyor ,.e 
"bunlar, ne zaman Franco kendile· 
~ne izin verirse o zaman geri gele· 
ceklerdir,. diyor. 

Londra ga:r:etelerine göre 
Londra, 12 (A.A.) - Gazetele: 

İtalyan kıtaatının yeniden tspanya· 
ya çıkarılmış olduğunda mar et· 
melctt.dir. 

Deyli Telgraf, Deyli Herald. Dey 

li Ek pres, bu gazeteler ara ında 
dır. 

Deyli Herald, son İtalyan kuvvet 
!erinin daha geçen pazar günü Ca· 
:lixe çıkarılmış olduğunu yazıyor. 

Madrit hükumet merkezi 
kalacak 

Madrit, 12 (A.A.) - Haber ve· 
rildiğine göre. lspanrol hük<ımeti. 

Y"dkmda Madride nakledecektir. 
Madrit, İspanyanın hükumet mer 
kezi olarak kalmaktadır. 

Madrittc dönen gayri resmi şayia· 
Jara göre. terhis ve gönüllülerin çağ 
nlması ıafer geçidinden sonra yapr 
Jacaktır.Frankonun 6 sınıfı yani,tak 
riben 500 bin lcişi terhis etmek ni· 
yetinde bulunduğu bildirilmektedir. 

lfr Jtalyan kaynağından bildiril· 
diğine göre ispanya yakmda millet· 
!er cemiyetinden ~itecektir. 

Du:ca çıkan bl~lttli ltalyon askerleri 

ltalya pazar günü 
bayram yapacak 
Arnavutluğun ilhakı ve tacın ltalyan 

Krahna verilmesi kutlanacak 
( Baştarafı 1 incidt) meye \'e bunun için daima ve daha 

yın 14 üncü cuma günü saat 14 te sıkı tesanüt münasebetlerini takvi· 
Fa~lar ve kJrpnı asyonlar meclisi yeye karar verirler. Bu tesanütten 
<.•ym l 5 inci .:umartesi günü saat 16 mülhem olarak Arnavutluk ile ltal· 
da ve fıyan medı~i aynı gün saat ya arasında anlasmalar yapılacak· 
rn de içtimaa davet edilmi§tir • ur. 

Musolini, ltalya ile Arnavutlu· 4 - Asamble Arnavutluk tacının 
ğun birl~esini tesit için memle· l tatra kralına ,.e haleflerine arzedil· 

Gümüşhane, 12 (A.A.) - Ağır k etin bu ayın 16 ıncı pazar günü mcsini k!ırarlaştırmı§lardır. 
ceza mnhkcmesi Kclkitin Kösedıığı 

sabahtan akı:ama kadar J tal~·an ,.e · Yeni Ama\"Utluk hükQmeti şu su· 
hududunda beş kişiyi feci bir su • - J 

Ama\"Utluk bavrakları 1·1e donatı!· retle teşkil edilmiştir: 
rette öldüren Kelkitin Şen köyün - J 

IÇERDE: 
• Şehremini haU.evinde önilmuz 

deki salı gunündcn itibaren Kızılay 
hastabakıcı okulu tarafından nazari 
ve ameli çacuk bakımı derslerine 
başlanacaktır. 

• Cumartesi ak5amı saat :W,30 da 
Şehremini halke\ ındc Emin .Alı \ a
şın tarafından "Adabı muaşeıet., 
mevzulu bir konferans H:rllecel,tır. 
Konf eran tan sonra tem:;il \'ardır: 

• Be~ıktaşta mcktt'P çocu.<ları ı· 
çin bir bakımC\ i m a cdileccktır. 
t::v, Barbaros Ha} r~ddin tlirbesının 
etrafı açıldıktan sonra bumda mu· 
nasip bır yere yapılacaktır. 

• Beledı} c kırn~ ız çocukları J.ur 
tarnıa yurdunu dU~k(ınJerevı} le bir
l~tirmeğe karar verrni~tir. Yeni te· 
~küliln ismi Şefkat yurdu olaCM· 
tır. 

• Pazarlıkla satıs yaptıklarınd 
dolayı Beyoğlu, Adalar 'c San, . 
kazalarında birçok dükkftnlar cc .... 
landmlnu~tır. 

• Beledıye son gunlerde muht .. f 
scıntlcre 2:i yeni Uim'.Ja koymu u .. 
Bu yUzden tasarruf edilen '/2 uma 
gazi ltırnb::ısı ihtiyaç gorulcn aığı:r 
yerlere nakledilecektir. 

• Belediye B~iktaş, Adalar, h.n · 
dıköy, Sarıyer, Heykoz, Ü::ı!.uc.ınr, 
Bakrrköy ve Beyoğıu ka::aları aa .ı · 
!indeki yollara 'e bos arazı} e 
20.116 slis ağacı dikmiştır . 

• Polis müdürü Sad.-ettin Aka 
dün akşam Ankaflya gıtmiştir. Hır 
kaç giin kalacaktır. 

• Vilayet bu yıl bazı semtlerde 
mahsulatı arziye sergileri açmagd 
ve iyi bze yetiştirenlere rcıuı..ar t 
veml( arlaştırmı,.tır. 

~ M rır vek eti mıllet ın.kt p· 
lerincb çalışan Ankara mua lim.c· 
rinden 16, Balıkesirden 25, Nığbo· 
ludan 8 ki§iyi takdirname ile mwm· 
fatlandırıruşur. 

• Dumlupınar f{!hir mektebi hazı· 
randan itibaren liiğvcdilccek, talc· 
bclcri köy yatı mekteplerine te\ zı 
edilecektir. 

• Taksimdt' yapılmakta o!an ha 
lfuım inşası bitmiştır. Bugun bele· 
diye tarafından teslim alınacaktır. 
Abidenin karşısındaki eski hatalar 
kaldırılacaktır. 

DIŞARDA: 
• ltalya, Slovakya devletini rco:.· 

men tanınuştır. İtalyanın buradakı 
ba~ konsolosu hüklımetinin yakınd.ı 
Bratislavaya bir siyasi mume ıl 
gönder~ini Slovakya ba~\ ckılı 
Tisoya bildirmiştir • 

• Polonya cndüı;tri ve ticaret na· 
zm Roman, dün Romada harıci) e 
nazın kont Ciano ile hariciye mu 
teşarı Bastıaniniyi ziyaret ctmı,tır 

" Almanyada Saksonyada Aıtc ı 
burgda kfıin bir kömür ın::ıdenınd 
vukua gelen bir grio iştialı netıce· 
sinde 14 maden amelesi ölmü, 'c 
birçok amele de yaralarum~tır. 

• lngilteıede kral kraliçe 29 ni 
sanda Vcmblc}·dc }apılacnh. o!aı 
lngiltcre kupa ı maçının hnalınd 
hazır bulunacaklardır. 

• Mareşal Göring, Mon m1t ' 
punlt! Trablusgarptan İtalya) a ha 
reket e:tmi;tir. 

• Aşaf,11 Mısırda kain mahalıe 
kebir civarında iki kasaba bir yan 
gm neticesinde harap olmuştur .. :! 
kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmışt!!. 

• 20 inci Milfmo fuarı dün açılını 
tır. 

den Ahmet ve Siranın Tersin Kö • masını emretmiştir. Başvekil ,.e nafia nazırı Şefkat 
Ro"ıanm tebliğ ettiğine göre: ''Ar Verlacı, Hariciye; Dino c:emi, Ad· Yeni neşriyat >-linden Celilin ölUm cezasına c;arp· 

unlmalarma ittifakla knrnr ver -
miştir. 

navutluk mUessesan meclisi,, dün liye: Cafer. Mali},e: Alizoli Feyıi, 
kabul ettiği takrirle şu hu uslar;. Ekonomi: Belga Andon, Maarif: Yeni Adam 
k lt ı Ernest Kolici. Y · Ad 2 

V'I " t b ··tçes"nin ·arar a ma a mı~tır. enı anım 24 üncü sa~M 
1 aye u 1 1 - Şimdiki Arnavutluk rejimı İşgal tamamlanıyor çıktı. Bu haftalık fikir \'e sanat ga· 
yardım faslı düşmü~tür \'C bu rejimden doğan Diğer taraftan l talyan ordusu zetesinin bu sayısında tsmail Haüı 

Bu yıl ,ilayet bUtçcsindcn Dartış· . anayasa kanunu mülgadır. memleketi işgale devam etmektedir. Baltacıoğlu, Hüsameddin ['QX!-', 

§afakaya 15000, fnkir talebelere 1 3 - Asamble tarafından tam sa· İtalyan müfrezeleri dün otomo· Hakkı Toklu, Nurullah Kfızım Tı!· 

5000 E::ınntoryomdn tedavi edilen lahiyetle bir hükumet teşkil edil billerle Yugosla\• hududunda Kop· gen imzalı muhtelif yaıılar ,·ardır. 
fa.ki; hastalara 20,000, ekalliyet miştır. like girmişleordir. Ayrıca Mimar Sinan hi!ckında 11.-ı· 
mekteplerine 10,000, içtimai muave 3 - Bütün Arnavutlar İtalya ta· Arnavutluğun Yunan hududun· lan ankete verilen Cle\cıp!ar, k m 
net f~slına ıo,ooo Halkevine 35,000 rafından sarfedilen yapıcı ve refah daki son nahiyesi de işgal e<filmi~- yete, dış sosyete, kültür, kıjap \e i· 
EmlnönU HallreYi inunatına 65,000 verici faaliyeti minnettarlıkla kar- tir. tim haberleri bu sayıda ~-er alm .. ,. 
ve çocu~ kü~U~ba'tlesjne de 500 lira dcderek Arnavutluğun. ha~at ~e 1 Ko~t Cian? d~n. tanare ile tek· tadır. Bu kıymetli gazett>ri 1ı:t::ar t 

tllhsis edilmıetır. mukadderatını lt:ılya ıle bırleştır- rar Tırana 1ıtm1ştır. 1 le tavsiye ederiz . 



j Hadvoda 
Dlntedlklerlm!z 

Dlnliycccklcrlmlz Dinlediğimiz Kla~sı·k eserler 
Dinleyeceğimiz 

Meşhur bir Çek bestekarının ~· 
ı operası: Satılık kız! Düşes dö 

Vindsor'un itirafı 

Belçikn <Y.?era aırtistlerindcn ma.
dam Bclloy dün ak.5am (çarşamba) 
Brlikscl r,adyosu ile neşredilen ope
radaki "Islah olan ayyaş'' temsili

ne iştirnk ctmi~tir 

Meahefr Alman opera nrtlstl Ma
ria Cebotari cumartesi akşamı saat 
10 da. Brü\;scl 2 radyosilo neşredi -
l~cek olan, )!ozart'm "Seraglio,, o
perasında rol aladıktır. 

Ne\•yor'ktalt! ı.rctropolitan opera
sında 150 inci temsilini geçenlerde 
veren meşhur sinema, tiyatro ve 
opera artisti Lily Pons sevdiği bir 
sanatkar maymunla beraber şarkı 

söylUyor. 

--Bi~yor musunuz?-
ı - Me§lıur muslki iı.leti L 

makisi Stra<Ü'varius hayatt mücL 
detince kaç alet yapmıştır? 

2 - Radyo\'a iik şarkı söyIL 
yen me~hur bir sanatkar olarak 
Enriko Karuz~ gösterHmekte -
dir. Şantör sesini ilk defa rad
yoda no zaman ve nerede işiL 
tirnıiştir? 

3 - Oğlu Enriko Karuzo ilk 
defa radyoda nerede Ye ne za. 
man ~iUimi5tir? 

4 - Chopin kaç yaşında öl
mü~tür? 

5 - Mozart kaç yaşındn. ve 
hangi sene ölmüştür? 

Cevapları : 
1 - Stradivarius 1000 den 

fazla mus~ki aleti yapmıştır ve 
bunlardan bilhassa kemanları 

me~hurdur ,.e bugün birer anti
ka eşya gibi kıymetlidir. 

2 - 1910 da Nevyorktaki 
Mctropolitan operasmda "Tos
ka" nrn temsilinde. 

3 - 19,37 teşrinsanisinde Nev_ 
yorkta. 

4 - 39 yaşında. 

5 - 1791 de, 35 yaşında. 

Dinliyecaklerimiz 

Yarın (cuma) Türkiye saati ile akşam.saat 8,10 da Stüttgart 
(Orta dalga 522.6 metre) istasyonundan komik operaların en gü
zellerinden biri sayılan bir eseri dinleyebileceğiz. 

Meşhur Çek bestekarı Smetananın komik operası olan (Satılık 
Ktz) çingenelerin hayatınr çok kuvvetle canlandırır ve Orta Avru
pa musikisine çok güzel melodiler vermiş olan Çigan musikisinden 
havalar taşır. 

Smetana bunu, memleketleri - bugünkü gibi- yabancı idaresi 
altında bulunan bir devirde yazmıştır. Onun için Ç ek milleti bu 
eserde kendi ruhunun hür bir ifadesini bularak onu adeta bir milli 
eser olarak terennüm etmiştir. Diğer taraftan (Satılık kız) Avrupa 
musiki dünyasında da büyük bir eser telakki edilmiş ve klasik bir 
komik opera olarak kalmıştır . 

. (Satılık kız) isminlden de anlaşılacağı gibi, her memlekette 
eski zamanların baş faciasını doğuran bir meseleyi mevzuu bahso
larak almıştır: Kız başkasını seviyor, anası, babası onu başkasına 
vermek istiyorlar. 

Gene bu gibi eserlerde olduğu gibi, kız, bir çok maceralardan 
sonra, arzusuna muvaffak oluyor ve sevdiği adamla evleniyor. 

11 Ateş böceği ,, ve " ltkbahar ,, 

Cumartesi günü. Türkiye saati ile gece 10,30 da Strasburg 
(Orta dalga 349.2 metre) ve .diğer bir çok Fransız istasyonları 

Cha vrier ile Stravinskinin eserlerinden mürekkep bir konser neş-

redecektir. • 
Bu iki bestekar son asır musikisinin birer büyük simasını teşkil 

etmektedir. Bilhassa Rus bestekarı Stravinskinin çok büyük bir 
şöhreti vardır. Onun için, henüz genç olduğunu p ek güç hatırlaya
biliriz. Bununla beraber Stravinski musikie yirmi yaşından sonra 
başlamıştır. Buna da sebep, babasının onu hukukçu olarak yetiştir
mek arzusudur. Bestekarın, babası bir opera şantözü idi. Mesle
ğinden şikayetçi oJacak ki, oğlunu başka bir iş sahibi etmek isti
yordu. 

B ununla beraber, oğluna musiki öğretmekten .de kendini ala
mıyordu. Arzusu, küçük Stravinskinin hukukçu olması, fakat bu 
tahsille beraber, ayni zamanda musiki terbiyesini de kazanması idi. 

Lakin çocuğu gerek hevesi, gerek istildadr musikiye doğru gi
diyordu .• Devrin büyük Rus bestekarı Rimski Korsakov, onun bu 
istidadını gözü ile görmüş ve çocuğun hayatını m usikiye hasretme· 
sini tavsiye etmiştir. 

Bunun üzerine, babasının arzusu hilafına, gene çocuğun için
deki isti.dadın dediği oluyor ve Stravinski 1908 de ilk konserini 
vererek kendi eserlerini çalıyor. Bunlar arasında bilhassa (Skerzo 
Fantastik) i çok beğenen üsta;d bestekarlardan Diyagiler genç mu
sikişinasa (Ateş kuşu) balet:ni yazmasını tavsiye ediyor. 

Ondan sonra daStravinski " Petrusko,, "İlkbahar,, gi.bi eserle
rini veriyor. Bilhassa bu s on eser Paris ve Londra musiki hayatında 
büyük akisler bırakmış, bir çok münakaşalara yol açmıştır. Bir çok 
üstadlar, genç Rus bestekarının eserini takdir ederken, diğerleri, 

beğenmekle beraber, onun böyle büyük bir muvaffakıyetini kabul 
etmek istemiyorlar, kusur bulmıya çalışıyorlardı. 

Stravinski üzerindeki münakaşalar musiki t a rihinde, ldaima 
hatırlanacak bir hadise olarak kalmıştır. 

Münakaşalara bilhassa mevzu olan "Ateşböceği,, ile ''İlkba

har cumartesi akşamı Pariste verilecek, Strazburg ve diğer bazı 

Frunsız istasyonları ile neşredilecek kons erin proğramına dahildir. 

" Telli telsiz,, 
Radyolarda 

giderecek 
müşkülatı 
bir usul 

Din 1 edikleri miz 

Turino grupu istasyonlarının "(Turino No.-1 :· O rta dalga 263 
metre: Miiano N o. 1) pazar gün saat 6 da neşrettikleri senfonu 
konsere meşhur Fransız piyanisti Alfred Gortot da iştirak etmiştir. 
Romaı:iaki Ariano tiyatrosunda verilen bu konserde Chopin'in Cor
tot tarafından yapıaln değiştirmeleriyle solninör konçertosu ve 
Ravelin (Şehrazad) ından sonra ''Beethoven,, in mibemol konçer
tosu çalınmıştır. 

Beethovenin piyano için ve numaralı konçertosu olan bu eser 
aynı zaman.da ".imparator,, ismini taşır ve bestekarın piyano ve 
orkestra için yazdrğı beş konçertonun sonucusudur. 

Puccini'ni n bir eseri temsil edildi 

Puccini'in ''Altın garplı kız,, ismindeki operası pazar günü 
Napolideki San Carlo tiyatrosunda temsil edildi ve Napoli grupu 
(Napoli No. 1 orta dalga 230 metre: Floransa No. 1 orta l:ialga 491 
metre; Roma 3, Bari, 2, Milano, Torino, 2 . Cenova 2) radyoları 

ile neşrolundu. 
Opera David Belasconun aynr isimdeki tiyatro eserinden 

İtalyancaya bir Bibretto ''Opera eserinin metni) olarak çevrilmiş· 
tir. Pucdninin bu operası 1910 da Nevyorkta ilk defa olarak temsil 
edildiği zaman muvaffakıyeti çok büyük olmuştu. Bunda şüphesiz 
Caruso, Destin, Amato ve Gilby gibi büyük opera artistlerinin rol 
almış olamaln da büyük bir amil olmuştur. O zamana kadar oy
nank:lığı başka yerlerde eser büyük bir opera sayılmamıştı .. Halbuki 
Nevyorktaki temsilinden sonra (Altın garplı kız) Puccininin "La 
Bohem,, "Toska,, veya ''Madam Butterfly,, gibi şaheserleri ile yer 
Bohem,, "Toska,, veya "Madam Butterfly., gibi şaheserleri ile bir 
tutulmuştur. Hatta bestekarın bu eseri onun pek mahir olduğu me
lodili musiki itibariyle hepsinden üstün sayılır. 

Operadaki başlrca kahraman Minni isminde bir kızdır. Dik 
Conson diye maruf Ramarrez adındaki bir haydudu seviyor ve 
kenl:lisini bir çok maceralara atarak, zekasını kullanarak onu idam
dan kutarıyor. Sonra altın ı~ıklt garp memleketixv;\Ct;\ b~ka ı~. 
diyara giderek beraber yeni bir hayata başhyorlar. 

Hafif operanın üstadı Bretry 

İngiltere kralının kalbini çalıp, 

onu tahtından dahi vazgeçirecek 
kadar aklmt başından almış olan 
güzel Vally Simpson izdivacından
beri hiçbir kimseye bu yeni vaziye• 
ti nasıl kabul ettiklerine dair bir i. 
tira.fta bulunmamıştı. Bu defa bir 
öğle yemeği esnasında düşes dö 
Vindsor genç bir Amerikalı gaze • 
teciye §U sözleri söylemiştir: 

- Kocamla ge~iğimiz sade ve 
basit hayatın matbuatı alakadar 
edecek hiçbir tarafı yoktur. Bu ha 
yat her zaman istediğimiz kadar sa
kindir ve büyük bir huzur içinde 
geçmektedir. Orta halli birçok çift 
lerin hayatından daha alelade bir 

bayattır. 

Ben hiçbir zaman kocamın mev
kiine yükselmek ve onun ismini ve 
tahtını paylaşmak istemedim. Her 
şey o kadar ani ve o kadar sürat
le oluverdi ki, ben Britanya halkı. 
nm hissiyatının onu göstermek is_ 
tedikleri gibi olduğuna hiçbir za -
man inanmadım. !nanamryorum. 

O zamanlarda birçok yalanlar 
söylenildi. Bizse o yalanları tek -
zib edebilecek bir vaziyette değil -
dik. Mesela o zaman dükün krallrk 
etmeği esasen istemediği söyleniL 
di. Bu yalandır. Kral tacından ve 
tahtından ancak hissiyatile vazife • 
ıİinl telü edemediği için ayrıldı. O 
prens dö Galken, tahta çıkıp mille
tinin mukadderatına hakim olaca
ğı gün için hazırlanmak lizere çetin 

' 'Zemir'le Azor,, ismindeki operanın 4 üncü perdesi dün "(çar- bir şekilde çalışmıştır. Tahta. çrktt
şamba) akşam 1 Brküksel (orta dalga 483.9 metre) istasyonu ile ğı ve memleketinde görmek istedi
neşredilen Gretry, bugün pek hatırda olmıyan bir bestekarl:lır. Hal- ği reformları tahkakuk etlirmeğe 
buki bu Belçikalı bestekar 18 inci asrın yansında Paris komik imkan bulduğu sıralarda tahttan 
operasını alkıştan inletmişti. feragat etmcğe mecbur olması o -

Bir kemanistin oğlu olan Gretry musiki hayatına kilisede ko- nun için pek elim olmuştur, 
roya dahil bir şarkıcr çocuk olarak başlamış, sonra Romaya tah-
sile giderek senelerce orada çalışmıştır. 

Gretry'nin bir çok hafif opera eserleri vardır. Bunların hep
sinde sadelik ve melodi hakimdir, onun için halk arasında çok se
vilmiştir. Fransanrn ihtlal günlerinde ve Napoli klevrinde P ariste 
bulunmuş olan Gretry her idare zamanın.da muvaffakıyet şöhretini 
muhafaaz etmiştir. Kendisi hafif operanın üstadı olarak tanınmış 
ve sarayda, yüksek cemiyet muhitlerinde büyük itibar görmüştür. 

Spiker 
Ne zaman uyur, ne zaman dinlenir 7 

Her gün her gece radyoda ayni 

1 

dört, beş saatlik bir fasıla yapa
sesleri İ§ittiğiniz zaman d:işün - rak çahşan İngiliz, Alman, Fran
mez misiniz: 1 sız, İtalyan,. . ı:olanda kısa dalga 

- Bu ispikerler ne zaman uyur radyoları gıbı ıstasyonlarda be
lar, ne zaman dinlenirler? Ea§!<a men hemen saat başında bir ayni 
işleri yok mudur? Hiç gezmiye spikerin havadis okuduğunu, on, 

~;tmezler mi?. 1 on beş dakikada bir radyonun 
Hakikaten bu, düşünülecek bir neşriyatı hakkında mallımat ver -

meseledir. Bilhassa gürıl:le ancak diğini iduyarsrnız.. Bunlarm nö-
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l talyanca derslerini takip ediniz. 
Hu llsaıu kolayca elde edecekslnlz. 

Türk şantözü 

Saadet 
Berlin radyo istasyonları 

tarafmdan neşrolunan 
bir konser v ~rdi 

Almanyada telefonla radyo ne§-ı muhaberesini de telefondan mü -
1 

bet değiştirdikleri olur. F akat fa-
riyatI nakledildiğini geçenlerde yaz kem.melen dinliyebiliyorsunuz. edecek olursa istasyonların fazla sıla 0 kadar aulır ki, her halde bu 
mıştık. 1ngillerede de ayni sisle - ı İngilizlerin "Telli tel.siz., diye kuvvetle çalışmasına lüzum kal - 1 müddet onların layıkiyle istirahat 
min tatbik edilmesine karar veril- g:ırib bir isim verdikleri bu usul m:~ acaktır. Her ı=;elıirde telefon lerine veya başka bir yere gidip 
miş ve P. T. T . idaresi bu husus- sayesinde radyonun bugünkü müş _ merkezleri radyoya bu yardımı ya. gezmelerine kafi değildir. 

, 1 

Uzun mUddettenberi Berlincle b;.ı. 
lunan Türk şantözü Saadet lkesus 
10 nisan pazartesi akşamı 9.45 do 
Bertin kısa dalga istasyonları ile 
neşredilen bir konser verdi. Şantöz 
bu konserinde Brahms'm ve llu~o 
Volf'un şarkılarını söylemiştir. ta faaliyete geçmiştir. j küllerinden .birini.n h.allolunacağı pe.caklar, telefonu olanlar mevcut 1 S .k 1 ' b' d . t . . pı er er gı ı, ra yo ıs aı;yon -

A 1 tt v 'bi b 1 .. f anlaşılıyor. Zıra yıne bır yaztmızda hatlarıle, olmryanlar sırf bu nakıl 1 d lı dah b' k n a ıgımtz gı , u usu , ıyı - v • • v • arın a ça şan a ır ço me-
. . . . . 1 k anlattıgnnız gibi bugün bütlin ı<;ın yaptıracagı tesısatla en zayıf 1 1 

üh d' 1 f d 1 şıtılmıyen ıstasyonlarI din eme . . . ' . . . mur ar, m enı ıs er, en a am arı 
f t ld t k . . b 1 memleketlerı bırıbırının radyoların. istasyonları bile evlerinde güzelce 

1 
ırsa mı. c_ e e mc: ı<;ın u un.m~- 1 dan şikayete sevked"n ı:~Y. neçri- dinliyebilcceklcrdir. Fakat, şüphe- ve saire de ayni vaziyettedir. Ve 

tur: scsı ıyi g:lmıyen uzak bır ıs-, yatın, dalga uzu>ılukları i.:zerinde siz, bunun için, her ista:syonun te- bütün bunlann istirahatlerine, uy-
tasyonun neşrıyatI telefon merke- 1 ' k 1 ab.ldikleri zaman pek 
. . . . . . <;arprşmasıdır. Orta ve uzun da~ı;a lcfon merkezinde ayrı ayrı netkş- u arma ayır ı 
zınde kuvvetlendırillyor ve evınde v ı 1 H 1 b'r ·ş için gezme için 

I 1 d 
. t' . h tl l üzerinde 110 istasyon çal~abileceği l lirilınesi ve telefon hattına baglan. az. ır. e e ı ı • 

telefonu o an ar an ıs ıyenın a ı_ h ld b .. d" d b l' d 1 baska bir yere gitmelerine hiç 
v a e ugun unya a u sahada masr az;m ır. ~ 

na b:ıglanıyor, neşriyat yapan 310 istasyon vardır. Diğer taraftan, ayni işi, sesi iyi imkan yoktur. Tabii, radyo id~-
Telefon teliyle evinize kadar ge. Onun için dalgalar biribirlne karışı duyulan radyo istasyonları da ya. 1 resindeen alacaktan izin hallerin. 

len bu radyo neı;;riyatt radyonuz:ı ı yor, ista.syonlar ıslık sesinden i§i - pacaklardır. 1ng-illcrcdc bu hususta' de müstesna. 
bir telle naklediliyor ve s:z yine o- tilmez oluyor. da karar verilmiş ve İngiliz istas - Adamlarının, senede bir, mun-
nu, radyodan geliyormuş gibi din- Buna çareyi her istasyon kuvveti yonlarmm, uzak istasyonlardan net tazam ve muayyen bir müddet ta-

liyorsunuz. ni arttırmakla buluyor . Çünkü baş- !eştirme ve nakil yapmaları . için til yapmalarına ilk karar veren 

Bu neşriyat telefon muhaberesini ı ka tilrlü kendi eesin1 i3ittirmenin tertibat alınmıştır 1 memleket İsviçre olmuştur. liet 
de hiç bozmuyor, radyo neşriyatmI ~ lmkA.nı yoktur. Bu da, ı-adyol~rdakl müşkülatı• sene yaz ortasında, memleketteki 
radyodan dinlediğiniz gibi, telefon Telefonla. nakit usulU ta.ammlim giderecek diğ"r bir usuldür. 1 üq radyo, sıra ile, iic haftalık ta-

til yapıyorlar. 
2 HazirarJ::lan 23 Hazirana ka

dar Bern radyosu. 22 Temmuz -
dan 13 Ağustosa ka.dar Bal rad· 
yosu, 12 Ağustostan 4 eylule ka
dar da Zürih radyosu çalışmıyor. 

Birinin t atili esnasında, kal:ın 
diğer iki istasyon programları:.ıt 

daha zenginleştiriyorlar, b-_ı s:..ı· 

retle eksikliği gidererek c::nleyi· 
cilerin ihtiyac..IU .ııe.ne karsılıvor .. 

!ar. 
Rady<ı 



Denim görüşüm~ göre: 

o~nô~Cnnnk 
.\\ rupanın lıC'r ycı lnlle nolılrlerdcn göllerden lstlfadc cdllmck 8U· 

"eti'e ~ · 
eııızclUk llcrlerl<cn bir deniz mcnıltkett olan güzel J urdumuzdıı 

terı k ı . . 
l a iDi'} blr bpOr subcnıiz \'&?Sa () da denızcllU.Ur. Barbaros C\ latları 
•.r deni 
$ıJan z ~ocu;,u ol:ı.::ı Türkün denizcilikte geri kalması l:adıır esefle kar-

lle:ı.k bir hnl olnmıız. .-.. 
G 1 · 3 atw;nr:ıy \e ncykoz Jdüplerlnin her sene r;amplyona irln ClÜC'a· 

elelerı . 
rnUstcsna llcnlxclllk tıı.allyctl namına ~ahit olduğumuz bir la· 

tek et / 
l Yoktur istanbul gibi her tarafı su ve ıılij olan bir memlekette 
r;iı..llzde J • ıı:. • dU .. , ticill r1 ~ ıalli yüzme bllmlyenlcrln bulunması, nya 3 uz e arasın • 

.... l'{ll;;ordınc11lerimlxln olmayıı,ıı bizleri oldu'"U ltadar herkesi de hayret· 
6 lı?·~Juyor. 

r l>enlzcflJGln bizde geri kalm:ısına sebep parasızlık ,.e alakasızlıktır. 
ı\UAsızı.ıK : 

lıı·· llenlzclllk \·:ı.riılat getlrmlyen f&k:ı.t pahah bir l'por olduğundan 
l!'~UPlerınıııın ıaten fal.ir olan hlit~clerl bu spora karşı fada fedakarlık 
Jı llSterıneJcrtno mani olmu~tur. Bugüne kadar azami fedakArlığı ya. 
~ Galatasaray Ye Beykoz fdarecllerl ise bütçelerinin blr!:-Ok masrafla
~ kısnıak 1>ln'ettıe bu feclaklrlığı idame ettlrchtlml5lcrdlr . 

.\l\Asızr,m: 
~&car yUzUctilerl hariç yUzücillerlmlz, kürel<çilerimiz lılçblr ecnebi 
ld 1 3'apmnıuıılardır. Her spor subcslnde olduğu &fbl denlzclllktC' llo 
:l'4 &reıclıertınlzln bunılıı. büyük hata n ihmalleri olmuştur. lUemlekctiml· 
-::era gelen Macar yttzUe\llerl ile yapılan mu.s&bakada Halil n 
der dıın yüksek kablHyctlerl :meydana rıktıih gibi Vaterpa1oda dn 

el ece.n1z anln~lmı~tır. Bu mu.bakalar sık tnk tekrar edildiği takdirde 
"~llğe hc,·cslller artacait gibi seyircileri de gUııdcn güne nrtacalı 
c, her Yeni temasta gençlerlmlxJn biraz daha ileri !gittiğine r;ahlt ola· 
"'e 'tr:t.. :ıtaıkanıı.m hidayette cliz'I bir duhuliye ile hatta parasız olarak 

111~e ede lttyat hallno getireceği denizcilik ze,kJ, ileride bugUnkH 
boı rncrakWannm kat kat fe\·kine çıkacak muazzam bir kütle doğu. 
~r. Fııkat bu kütlenin esbabı isttrahatlnl temin etmek de E&rttır. 
ı-_ ~ektepk'l'lmlzdc donlzclllk Jçln tesisat \'C ''esalt olmadığına ,.e ba 
'e~ temini zamana ve büyük nakdi fedaklrhğa lbUyaç ı;österdlğt· 
...f 0re, denlu}llğlmlzln lnldpfmı klüplerimlzden dola),slle Beden Ter. 

esi Gtnel direktörlüğünden beklememiz icap eder. 
ltı heden :ı'erblyesl Genel Dlrktöreliiğü her §eyden !\"YCl bütün spor 
tıpıertınb:e lc>ap eden tahstsab nmıek 11orctlle bu r:porÜn mcvr.udJyc. 

k::.wı ~turmeli \'e ,·ereceği senelik faaliyet programını tatbik et
rıtleEfilr. 

BUtUıı 11por ~nbeJerfmlule ola<'ağı gibi denizcilikte de blzılen ileri 
den JnllJetJerle sık sık mtlsalıaka yapılarak lençlerlmb;in müsabaka 
bDlyetJnl arttırmalıdır 
E~ • 

g"Cr e>llrnplyatıara ıstlrak edllccek<Je Te yaptırılan e<-nebi tema.ıııla~ 
etfcesindc den1zclllkte llcrlcdlğimlz kanaati h\8\'l oımuŞsa,' aenizcilerl-
.. U kJe ka,-ü ............ luadar lthmmla olcJapna anlrvarak lcahlHyet 
~· . . 
•teren gençJcrimlzln olimpiyatlara gönderilmesi Jamndır. 

1'edcn fl'Cl'blyesl Genel DirektörJUğünün gösrereceği alfıka n 
~i fedakarlıkla bogUn klüplerim:,. ic:in bir külfet olan dcnizC'llik 

bir spor halinden çılm.rak \-aricht getiren bir ·spor t.ıubetıl, gençliğin 
Ilı. le alarak ldman1ara k°'tuğu bir spor §Ubesl haline gelcbUlr \'O gel. 
~r. Adil YURDAKUL 

Boksörler için .. 
btııı qatıda okuyacağmn: mck -
bıı aldık. Ve boksörleri allkadar 
ecetı için, ıtttunlarunıza g~lrl -

ol'ıaı ı 

SgYnı Bay, 
~ Beyoğlu Halkevl boka kap. 

. Memleketimizde boka öl • 
• Yqıyor. Fakat, bir uyku buh. 
alt:nda kaldı. Ve bunu "Uyandı-

~ek için gençleıicw boksa teş 
etUrcrelt sık, sık maçlar yapa
lı.Yandırnbiliriz. Ben buna daima 

n~ çal~tırdığnn arkadaelarrmm 
lerını sordum, aynı cevabı ver· 

er, :ınaı; yapmak istiyoruz. Bun. 
içinde Amca Te\.fık, geçen de • 
1 l{lnl • Ekrem maçının galibile 

aY?ıt zamanda &kletleri de bir o· 
~remi boksör Toni ise kendi , 
eunde bUtun boksörleri ringo 

\'et ediyor. Bilhassa Coşkunu rin· 
da,,.et ederler. Her iltisi de ka

etUkleri takdirde Beyoğlu HaL 
boka kaptanı Fevzi Törke mil· 

aat etsinler. :u lllaçlarm programını genişle . 
,ihnek için diğet boksörlerin de 

lerinJ. almak istediğimden biltiln 

ltsarlerin 15.4.939 cumartosi gti-
8aat 18,30 dn Beyoğlu Halkcvl 
otı.una davet cdildiklerinl sayın 
et~ıi.ızde yazıİıanızı rica ederim. 

Bebekli boksör 
FEYZİ TÖRK 

-.::..0--

arnburg'da bir boks 
ııa maçı 
ooo tnburgta Hanseoten Halle'de 
let ee~ircl önünde ltalyan ağtr 

V"uıı boıtaısrn Sante dö Leo ile 10 
ır6~1\ık bir karvıla§ma ya.pan Ar

. 13
11 

1 sayı hesablle galip gelmlf. 
ksa ağlfıblyete rağmen İtalyan 
ita ttı, Avrupa uampiyonu Heuser 
Clt~I §mak hakkını muhafaza 

Yeni stad 
25000 kişi alacak 

Dolmabahçede yapılacak yeni 
stadyom inşa tekniğine ait huau
sat istişare komisyonu tarafından 
tesbit edilmiştir. Stadyom 25.000 
kişilik olacak, her seyircinin otu• 
racağı yerler bulunacaktır. 

Sahada yedi kiŞinin ayni za· 
manda koşabileceği bir koşu pisti, 
100 i.dmancmın bir anda duş ya· 

pabilecekleri sıcak ve soğuk su 
tertibatı, hükumet, er'kanı için hu· 
susi yerler, misafirler ve sporcu· 
alr için ayrı mahaller, gazeteciler 
için mutena bir yer olacaktır. 

Gazetecilerin Avnıpada olduğu 
gibi ma~ı seyrd:ierken daktilo ile 

yazı yazmaları için makine kona· 
cak yerlerle altı adet telefon bu· 
lunacaktır. 

Stadyom bir buçuk senede ik
mal edilecektir • 

-o-

Ankara kayakçıları 
mükAfatlarım ahyorlar 
Ankara, 12 (A.A.) - Bu kış 

mevsimi içinde Ankara Halkevi 
tarafından Uludağda ve Elmada· 
ğında tertip edilen kayak teşvik 

müsabakalarını kazanların mükA· 
fatları yarın saat 18 de Halkevin· 
de merasimle verilecektir. • 

Sayı hesabiyle birinciliği ka· 
ıanan kllip mUkl!at olarak bir ka· 
yakçı heykeli alacaktır. Halkevi 
spor şubesi ·bu münasebetle saat 

18 ide bir çay tertip etmiştir. Me· 
rasime bir çok davetliler i!}tirak 

edecektir,. 

Spor hareketleri Ankarada her gün biraz daha canlannıakta ve ilerlenıe kte devam ediyor. Ankara foto muhabirimiz Cel4lin gönderdili yuka· 
rı'ki resimler son lıaf ta Ankarada yapılan mulılelif spor hareketlerine a illir. l'ı1ka1da solda Beykoz • Kıtr ruluş muhteütinin pazar günkü ma· 
çında frikikten yediği golün nefis bir enstantanesi .. Sağda: Bisiklet y arışlanna iştirak edenleri, Aşağıda da solda: Dil fakültesi takımını, 
sağda da hukuk takımım görii,yorsıınuz.. J 

Bu haftaki futbol 
maçlarının progra
mı ve hakemleri 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Futbol Ajanlığından: 
15-4-1939 cumartcıtl günü 

yapılacak matlar 
FENERBAHÇE STADI : 

Galatagençlcr • Beylerbeyi saat 
15. Hakem Şahap Şişmanoğlu. Yan 
hakemleri Rıfkı Aks!ly ve Talip 
Gürkan. 
Doğanspor - Fenerbahçc saat 

16,45. Hakem Halit Galip Ezgü. Yan 
hakemleri Feridun Kılıç ve Eşref 
Mutlu. 

16.4.1939 pazar günü 
yapılacak m~lar 

ŞEREF STADI : 
Anadoluhisarı - Bozkurt saat 

11,15. Hakem İzzet M. Apak. Yan 
hakemleri Fikrı:!t Kayral ve Ziyn 

Kuyumlu. 
HilAl, Kurtuluş - Beykoz, Kurtu· 

luş muhtelitleri. Saat 13. Hakem 
Necdet Gezen. Yan hakemleri Ta • 
rrk Özerengin ve Nuri Bosut. 

İstanbulspor, Beyoğluspor • SU • 
lcymaniye, Şişli muhtelitleri saat 
14,45. Hakem Ahmet Adem Göğ • 
dün. Yan hakemleri Şazi Tezcan ve 
Ad'?lan Akın. 
Doğanspor - Vefa saat 16,30. Ha 

kem Feridun Kılıç, yan hakemleri 
Halit Galip Ezgü ve Eşref Mutlu. 

Olimpiyat oyunları 
ve Slovak sporcuları 

Presburg, (A.A.) - Helsinskidc 
yapılacak olan olimpiyat oyunlarına 
iştirak edecek olan Slovak sporcu • 
larmı hazırlamak üzere paskalya 
yortusundan ısonra bir Slovak ko _ 
mitesi teşkil edilecektir . 

Sivil binicilerimizin vaziyeti 
Yazan: CAViT S. TULÇA 

Geçen yazımda binicilik klüp • 
!erimize temas etmit ve umumi 
olarak, bu klüplerin faal sahada 
lazım olduğu kadar harekette ve 
enerjik olmadıklarını yahut ola • 
maldıklarınr yazmıştım. 

Binicilerimizin bu atalet yüzün 
den miltcmadiycn kar11J~makta. 

oldukları müşküller neticesinde 
düştükleri vaziyet lehe teveccüh 
etmedikçe faal sahada ömürleri 
pamuJc iplt{:i ile bağlıdır. 

Şehrimizin yegane manejinde 
daima çalışan ve icabında kendi • 
lerinden bir iş beklenebilecek ma· 
alesef ancak iki gencimiz kaldı. 

Onlar da talebe olmaları dolayısi. 
le pek tabii olarak at sahipleri de· 
ğiller. Kendilerini takdir eden at 
sahiplerinin emanet ettikleri hay· 
vanları çalıştırarak hazırlıyarak 
senede ancak bir, hazan iki defa 
yapılan konkurlarda şanslarını 
denemektedirler. Fakat pek tabii 
bu vaziyet de nihayet o kimsenin 
atının ölmesi yahut satılması za • 
manma kadar devam d:lebilir. On. 
dan sonra kim, (kala kala iki ki· 
şiye inmiş, o da sırf atçılığa karıı 
olan şevk ve aşklarıyla bu güne 
kadar dayanabilmiş olan) bu genç 
]erimizi himaye edecek. 

Filvaki bu spor diğer sahalara 
nisbetle bir hayli pahalı ve mas • 
raflı bir iştir. Fakat nihayet yapı. 
lan iyi bir organizasyon ve titiz 
bir idareyle binicilerimize manej
Jerimizi azami ayda 5 liraya aça· 
biliriz. 

Sayın General Cemil Tane • 
rin gençliğe karşı göstermiş ol • 
dukları himaye ile en asri ve sıh. 
hi cepheyi vermi§ oldukları spor 

hayatımızın en ehemmiyetli ve ih 
mal edilmez bir §ubesi olan bini • 
ciliğimiz, hükumetimizin en fazla 
yardımına mühtaç, §Ubelerimizden 
daha fazla zaruret içindel:lir. Ve 
senelerdenberi az çok yetiştirmiş 
olduğu birkaç binicimizle yaptığı 
bir iki har:ek~tten sonra nazan dik 
kati cel~edemez ve sırf ihmal yü
zünden. söner giderse yazık gü • 
nah olur. 

Bir binicilik klübünü yoktan 
vücuda getirmek ve 20 atlık bir 
manej açabilecek en az 10 • 15 
bin li~ahk bir iştir ki manej ve 
bina tabii bu hesaptan hariç kalır. 
Ayrıca bu klübün her ay yaşıyabil 
mesi için asgari 500· 6,0 lira mas. 
rafı olur. Halbuki Sipahi Ocağına 
gelip binenlerle yapılan hasılat 

bilmem bir klübü nasıl yaşatabi • 
lir. 

~~~ l t.~ 
Atçılık artık dünya üzerinde 

bir biks olarak yaşadığı devre
leri geçirl:ii. Dünya buhranının ya 
rattığı binbir kombinezon bu sa· 
hayı da yüzlerce defa ucuzlatacak 
yollar açmıştır. Fakat hiç şüphe
siz ki kıymetli · General Cemil 
Tanerin himayelerinde bu sahaya 
da bir istikamet verildi mi elde c. 
dilen netice hiçbir zaman hususi 
teşekküllerinkilerle kabili kıyas o. 
lamaz. Bugün cJ:fe kalan bir iki si 
vil binicimiz ve bunlan bir te§kilit 
sayesinde ikiden 20 • 30 a çıkar
mamak için hiç.bir sebep yoktur. 

tsimlerini dünyaya ezberletmiş 
olan subaylarımızla mukayese et
mek gafletine düşecek değilim, 

fakat sivillerimize ide 'bir fırsat 

verilse onlardan da beynelmilel 
istidatların doğmryacağınr kim 
iddia edebilir? Neden bizim de 
bir sivil binicilik ekibimiz olma • 
sın, neden bu gençlerimizi de at • 
!etlerimiz, futbolcularımız gibi 
faraza Balkanlara gönderip onlar· 
dan tda bir şeyler beklemiyelim. 
Bütün bunlar zan ve tahmin edil 
diği kadar içinden çıkılmaz gilç 
işler midir? 

Beden Terbiyesi Umumi Direk
törlüğü, umalım ki biniciliğimizi 

de dil§ünmckte ihmal etmesin ve 
bu asil aporumuzu bu 'karanlık 
akibetlerinden biran evvel . kurtar
sın. 

- Boks nizamnamesinde herifin mütemadiyen bany:ı. sı~ramasına 

mani olacak blr m.aade yok mu Al· Jaha.5kma ! 
CAVİD S. TULOA 

Atletizm 
müsabakaları 
Bir hafta tehir edildi 
Beden Terhlyeı.d İstanbul Bölgesi 

Atletizm Ajanbğmdan: 

1 - Fenerbabçe sahaaı koıu pis
ti esaslı bir surette tamirat ıönnek 
te olduğundan 16-4..1939 pazar gü. 

nU yapılması evvelce karar altma 
alman mllaabalı:alar 23-4·1939 pa • 
zar gUnUne bırakılınqbr. Program 

mucibince 23.4..1939 pazar gilnü ya
pılması takarrUr etml§ olan atma ve 
atlamalar 16-4·1939 pazar gUnU sa
bahı saat 10 da Fenerbahçe saha .. 
smda yapılacağından bu milsabakL 
!ara girmek isteyen atletlerin cu • 
ma gUnll alı:şrunma kadar Bölge At
letizm Ajanlığına müracaat etme -
!eri tebliğ olunur. 

2 - Aeağıda isimleri yazılı ha • 
kemlerin 16.4-1939 pazar gUnll sa· 
bahı Fenerbabçe stadında bulunma
ları rica olunur: 

Ali Rıza Sözeralp, Cemil Uzunoğ 
lu, K&zmı, Vasfi, Nazmi, Neriman 
Tekil, Firuzan Tekil, Bam, Başa i4 

ran, İhsan Belor. 

-o-

Bu haftaki 
bisiklet yarışları 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Bisiklet Ajanlığından: 

1 - Seri blslkJet yanşmm seki • 
zlnc1sl 16·4·1939 pazar günU sabahı 
yapılacaktır. 

2 - Yan,a tam saat 8,80 da baş. 
!anacaktır. 

S - Y&nJ yoJo: Topkapı 88.lıMı 
önünden ba§Jamak Te ·~ yerde 
bitmek tizero SIU\TI kuabumm 

Uerlslndekl 75 net kilometreye ka

dar gidip gelme olmak üzere 150 
kilometredir. 

4 - Bo yanşa iştirak edecek o

J:ın blslkletçllerln yan§ saatinden 

~""'el hazırlanmış olduklan halde 
yan:J yerinde hazır bulunmalan ·e 

lslmle-rlnl hakem heyetine kaydet • 
tfrmelerl lazımdır. 

-0-

Japonyada tenis 
Japonyanm en mUkemmel tenis

çisi Jlro Yamagişi, gelecek Daviıı 

kupası maçlarmda memleketini tem 
sil edem.iyccektlr. 

Yamagişl Universite taballlzıj bl • 
Urdlği için arbk h;yata atılıp bir 
meslekte çalışmanın kendisi için da
ha ehemmiyetli olduğunu söylenıif. 
tir~ 



Krisfof 
bun 

Kolom- 1 

hayah 
Oç ahbap 
çavuşlar 

Rejisör Abel Gance 
tarafından filme .almıyor 
Fransız rejisBrU .Abel Gance A

merika kAtıüi Kristof Kolombun 
hayntma da.ir bir film çevirmeğe 

ham-lanmaktadır. Film İspanya ve 
lt.nlyada çevrilecektir. Fransızca 

nUshasmda Kolomb rolUnU Victor 
Francen yapacaktır. Filmin ayn -
ca İtalyanca ve İngilizce nUshalan 
olacak, bu ntl.'lhalardn Ko!omb rol
lerini başka aktörler yapacaklar -
dır. 

Ayni rejisör İspanya tarihine da. 
ir ikL film dnha yapmak tasavvu -
rundadır. Bunların isimleri "Le Cid" 
ve "İgnace de Loyola'' dır. 

" Canbazhanede birgün ,, 
ismile yeni hır film 

çeviriyorlar 
Bizde "Üç ahbab çavuşlar'' olan 

meşhur Amerikalı komik Marx kar 
deşler "Canbazhanede bir gün" i
simli yeni bir filme ba§lamışlar -
dır. Bu filmde ailelerinden blri da
ha onlara iltihak etmiştir. Bu, ar_ 
tistlerden Chico (tUrkçe ntishnla
rmda Mahmudun sesiyle duble e
dilen artist) nun kIZI Makslm Mnrx 
dır. 

Grucho, Chico \'C Hnrpo kardeş
lerden ibaret olan bu ekipte birkaç 
sene evveline gelinceye kadar dör. 
dUncU kardeşleri olan Zepop dn da-
hildi. Fakat Zoppo, bu işi bırakarak 

1 Küçük Haberler 1 emprezar~yoluğa başlamış bulun -
------------ maktadır. TUrklyeye, terslne olarak 

* Amerikalı bUyük rejisör Ving 
Vidor, mevzuu Kanadanm zabtı za
manlarında geçen bir film çevir -
mek 1lzcre hazırlığa başlaml§tır. 
Baş rollerde Spenccr Tracy, 'Val _ 
lnce Bcery ve Robert Taylor tara
fmdan deruhte edilmiştir. 

* Genç aktör Robert Montgo -
merl, çocuk gibi, oyuncak şimendi
fer meraklısıdır. Evinin bir salonu 
raylan ve her turıu tcsisatlle oyun. 
cak ebnendi!erlerle doludur. 

* Willfam Povvel, M. G. M. şir
keUle uzun mUddcW yeni bir mu -
kavole lmuılamıştır. 

* "BUyUk vals" filminde Ştrau
ııun annesi rolUndc gördilğUmUz 

.Alma Kruger, "Dr. Kildar'' ismile 
çc.vrllecck bir filmde baş hemıılre 
l'Olantl ;rapaeakttr. Bu filmde Lfo_ 
m.ıl Barrymoorc da rol almıştır. 

* FrnnsIJ piyes müellifi Victorl
en Sardou'nun, mevzuu meşhur 

•'La Tosca" oDerasınm llvreslni teş 

bu karde§lerin en yeni filmleri ev-
volA getirilmiş, bunlar muvnffakı. 
yet kazanınca çok eski filmleri de 
satmalmmI§ olduğu :için bizde bu 
Zeppo "Üç ahba.b çavuşlar" ın son 
filmlerinde görUlmU§ ve tanınmış 

bulunmaktadır. ' 

kil eden eseri !talyada rejisör Au
guste Genina tarnfından filme alı. 

nacaktır. Bil§ rol Junle Astor'a ve. 
rilmlştlr. 

* Harry Eaur'un oğlu, Cccil 
Grnn mUstear adıyla Fransadn si
nema aktarJUğUne başlamıııtır. 

* Sonja Henle yeni bir filme baş
lamıştır. lsml "lkincl keman" olan 
bu filmde rol atkadaşı gene Tyrone 
Poverdir. 

* Fred .Astalrc'le beraber çevir. 
diği bir filmi henUz bitlnnlıı olan 
Ginger Rogenı "Kilçük anne" isim_ 
ll yeni bir lllme başlamıştır. Bu 
filmde rol arkadaşı Davld Nlvendlr. 

Resimler: 

Clark Gable 
ve 

Carol Lombard 
Nihayet, gayrimeşru aşklarını 

nikah memuru önünde 
meşru bir · şekle soktular 

Holivutta sinema artistleri husust hayatla· 
nnda sanıldığı gibi fazla serbest değildirler. 
Amerikada büyük bir nüfuzu olan ahlakı ko· 
ruma teşekküllerinin, filmJerini boykot etm~ 
terinden korkan şirketler, kendilerine bağlı 
yıldızların i:-imleri etrafında dedikodu çıkar
ıı.1alarına müsaade etmezler. J\şıklarına evi· 
r.in altın anahtarını teslim eden Fransız yıl· 
dızı Simon Simonun bu yüzden Holivutta di· 
kış tutturamıyarak Fransaya döndii&rünü bi
liyoruz. 

Fakat bu kaidenin iki istisna<::ı olmuştur. 
Robert Taylor ile Barbara Stanvyckin ev

leruneden kankoca hayatı yaşamalarına mü· 
saınaha edilmi~. Clark Gable'in de Carol Lom 

Solda ve iistte ytmi evlilerin her türlil konforu top
lıyau yatak odaları görüliiyor. Sağdaki resim, Ka
:ol Lombarın bir bataklıkta avlanışını tesbit cdi· 
yor. Diğerlerinde, her iki yıldızın hayattan ne ka-

bard ile gezip tozmasına göz yumulmuştur. 
Bu oonuncu çift, 1937 denberi süren "ga)•ri 

:meşru,. aşk hayatından sonra birleşmelerini· 

nihayet geçen gün resmen tescil ettirmiş bu· 
lunmaktadırlar. 

daı memnun ve mesut olduklarını görı"iyomz. 
]ki artistin karakterleri've zevklerinde bü· 

yük bir benzerlik vardır. Her ikisi de biribir
lerine rastlayıncaya kadar aşk hayatlarında mesut olmamışlardır. 

Eddie Cantor 
San f ransiskodaki 

Almanlara göre " I nu
maralı düşmanı ,, 

Meşhur komik Eddie Cantor San 
fransiskodakl nazi Almanların na
zarında "bir numaralı dU§man,, ol
muştur. Buna ee-beb şudur: 

Eddie Cantor, ıgeçenlerde açılan 
Sanfransisko sergisinin tiyatrosun
da temsil ettiği bir skeçde nazl re. 
jimlnin erkılnı rollerinde görUnmUş, 
onlan karikatUrlzo etmiştir. Artist 
bilhassa Dr. Göbelsi tnkliddc fev
kalide muvaffak olmuş, bu esnada 
salonda bulunan birkaç nnzl bUyUk 
gürUltU koparm!'§lar, bağırıp çağır
mağa, artiste kUiretmeğe ba§lamI§
lardır. Bunlar, tabii, susturularak 
oyuna devam edilmiştir. Fakat i§ 
bununlıı. bitmemiş, temsilin sonunda 
Eddie Cantor tiyatrodan çıkıp oto. 
mobiline bindiği ısrrnda ayni a'dam
larm hUcumuna uğramıı;;tır. İşe po
lis mlldahale etmiş, nümayişçiler 
dağıtılmıştır. Bunlar nrti!"ti öldU -
reccklerlni de bağıra bah'lra söyle. 
mişlerdir. 

Aslen yahudl olmasına rağmen 

bUyilk bir cesaret sahibi olaıı Eddic 

Cantor tehdidlere ehemmiyet ver

mediğini ve mu\'affalnyet kazandı

ğı bu laklidlere başka sahnelerde 

de devam etmek niyetinde oldu -

tnınu söylemlşUr. 

Carol Lombard, günün birinde Vilyam Povel ile karşılaştığı za
man yirmi iki ya~mdaydı. Kocasının kendisinden on altı yaş büyük 
olmasına rağmen onun yanında nihayet saadete ka\'ll5tutrunu sanmış
tı. Fakat anla~madılar ve bir müddet sonra ayrıldılar. 

İkinci bir asi\. macerası feci bir ~ekilde sona erdi. Carol Lombard, 
çok güzel sesli bir ~uganniye tışık 
olmuştu. Evlenecekleri sırada bu 
genç, dolu olmadığını sandığı bir 
tabanca: ile oynarken öldü. 

Bu facia üzerine Ca.rol Lombard 
sinemadan çekildi. Tekrar döndüğü 
zaman hayatı anlamış, olgunlaşmış 

tı. Şöhreti az zamanda çoğaldı. 
Clark Gabl'e gelince gençliğinde 

çok sıkıntı çekmişti. Rençberlik, 
Oklahoma petrol ku)'Ularında İ%İ· 
lik, yapmış, nihayet adi reyyar ti
yatro truplarında figüranlığa başlı· 
yarak bu trup1ardan birile Holivu· 
da gitmiştir. 

O zaman çok gençti. Holivudun 
cazibesine kapılarak trupu tcrkcdip 
orada yerleşmiş, fakat bir müddet 
sonra paralan suyunu çekince aç 
bile kalmıştır. 

lşte bu sırada Jozefine Dillon is
minde bir kadmla tanı~ış ve sevi· 
şerek evlenmiştir. Bu birleşme ilk 
senelerde mesut geçmiştir. Fakat 
birkaç sene sonra Clnrk Gablc çok 
zengin ve kendic:inden bir hayli YBf" 
lı bir kadınm serYetine dayanamr
yarak ilk karısından boşanıp Ria 
Langham isimli bu dul kadmla ev
lenmiştir. 

Bu \'aziyet Clark Gable ile Carol 
Lombard kar~ıla~ıncaya kadar de· 
\'am etmiştir. Biribirlerini çılgınca 
sevmeğe başlayan iki artistin rnace· 
rac;ı !;iiratlr biltün Holivurfa yayıl· 

mış, madam Gable bu dedikoduya 
ve sonralan kocasının yalvarıp ya· 
karmalarına, hatta tehditlerine nığ· 
men boşanrnağa razı olmamıştır. 

Clark, bunun üzerine karısına bir 
nevi meydan okumuş olmak için 
l\feksikaya giderek orada Carol 
Lombard ile evlenmiştir. Ancak o· 
rada yapılan izdivaçları Amerikan 
kanunları tanımadıktan cihetle bör 
le yapmakla bir suc işl~iş sayıl· 
mamıştır. 

Madam Gablc, iki sene sonra 
nihayet geçenlerde boşanmağa razı 
olmuş, iki aşık böylece resmen ev
lenmek imkanını bulmu_ş!ardır. 

Holivutta evlilik hayatı pek UZWl 

J; 

sürmez. Bu itioarla onların bir malı 
det sonra ba~nacaklanm iddia t 
denler yok değildir. Fakat cıaıf! 
Gable "hayatının kadını,, olan ye~ 
karısından hiçbir zaman aynlanıt' 
yacağmı söylemehiedir. Carol Lo.rıı° 
bard da ayni iddiadadır ve e\ liliJ 
hayatında şu ec:ac:lan hiçbir zamııl' ~ 
gözönünden aynmıyacağım ile 
sürüyor: 

- Samimi \ e açık sözlü o!m:J1'ı 
- ı Iiç.bir zaman kendisini me 

hetmemek, 
- Kocasına itaat etmek, 
- Tenkidi tabii görüp kabul el 

mek, 
- Huo,u~ hayatını koca"ındııl' 

'Ja~ka kim-:eye ifşa etmemek, 
- Çalışmak Ye çalışmağı SC\"'Tll~ 
- Fikri takip sahibi olmak, 
- Neşeli olmak, 
- Her ş"yden evvcl "kadın.. ol 

mak ve bunu unutmamak .. 
Onlar ermiş muradına!... 



Kısa etek modası 
1928 senesinı:Ic kadın etekleri kısaldığı zaman herkes yaka silkmiş ve "aman bu moda bir daha 

~tdct edecek olursa, asla itibar et miyeceğiz. Bir daha kısa eteklik giymiyeceğiz.,. diye adeta yemin 
ttnıı t" ş ı. 

Bunun sebebi, kısa eteklerin, bacak kusurlannı ~a açığa vurm UJ olmasıydı. Fakat evvelce de 
llıUteadldit defa bahsettiğimiz gibi bu bahar mevsiminde etekler gene kısalıyor. Bu moda yine çıkmıJ 
r. lğri 'bacaklı, çıkık dizli, cılız veya şiıman birçok kadınların (bacaklarının düzgünlilğilc iftihar 
dcnıerıe beraber) kısa etekli clbi seler giyeceğine §ilphe yoktur. 'O 6tclik uzun etek, giyenleri gördük 
t: "Aman §U uzun etek, giyen bayana bakını Ne gapıat §ey!,, diye haklı haksız istlhzalarda butuna
aktardır. 

Evet, Avrupada kaldın elbise! erinin etekleri bu ilkbahar mevsim inde geçen senekilere nisbctle da. 
a kısalıyor, yerden on yedi, on sekiz parmak kadar uzaklaşıyor; ka drnlar için aklı kısa saçı uzun der 
trdi. Bu ithamı reddetmek üzere kadınlar saçlarım kısaltmağı akıl etmişlerldir. Acaba kısa etek mo~ 

.da b8 bfr aklın klr.ı mı? 1' 

ilbu~!lı?dan geçen bütün fantezileri heılcese 
arı l> ttirnıek kudretinde bulunan berber Antu· 
n 'alt0100Yan·n küçük bir köyünde doğmuştu. 
Od• 

1 Ya§ında iken kendi köyüne yakın olan 
ete 8~hrinc, ora.da tanıdığı yegane adamı ziya. 
'an b" Bık giderdi. Bu adam Paul ismini taşı -

ır kadın berberi idi. Gen~ l\ntuvan hiçbir 

zaman berber olmağı düşünmediği halde bu ka
dın berberi salonunun havası onun hoşuna gider
di. Oradan ayrılmak fatemezdi. Günün birinde 
bir :iradın geldi. Paul orada yoktu. Kadın, Antu. 
vanı berber zannederek, hemen saçlannı çözdü 
ve: 

- Hu akşam baloya gictiyorum, tıan;ı. giizel 

• 

Nasihat 
- Bir milyonerin kızını seviyo

rum. Fakat onunla evlenebilmek L 
c;in çok çalışmam llzungelecck. 

- -:::ima ve çalq. ÇUnkli onunla 
evlenmezsen daha çok çalışman la
mngelecek. 

hizmetçi 
Kadm ıokağa çıkacafı 11ırada hlz 

metçi kıza. tenbfh etmek Jilzumunu 
duydu: 

- ~en sokağa çıktım diye fırsatı 
kaçırmayıp ben1m elbiııelerlmi gi -
yerek sen de gezmeğe çıkayım de
ıne. 

Hfmıetçl dudak bilklil: 
- Hiç çıkar mıyım efendim. SL 

zin borca ppka, çanta, rob aldıfı
nız mağazaları bilmiyorum.. Yanlış. 
lıkla o taraflardan geçerim de beni 
siz 1anarak yakalarlar. baaım der -
de girer. 

- E§relten ayn bolunı1oğwn za.. 
mantar hep onu dü5UnUrüm. 

- Bo kadar !'Ok mu se,·enln T 
- Ondan değil. Beni Sabitle :ya-

I<alamasmdan korkarım <lıı ••• 

HDndD 
dolması 

Yeni gelin, hindi pişirmişti. llk 
defa yaptığı bu işle kocMına ka?'§ı 
öğünmek istedi. 

- Bakalım beğenecek misin! 
- Herhalde gilzel olmuştur. Ne 

ile doldurdun'? 
- Hiçbir §eyle ... lçini boşallma

dnn kl! 

Hasns 
Evleneli bir ay olmu:ltu. Kamı. 

nm fena halde dişi ağrmıağa başla
yınca çarnaçar kadını di§çiye götUr 
dU. 

Doktor, ~e eöylc bir baktı '?: 
- Bu diş mahvolmuş, dedi. Bunu 

bir 8eno evvel çektirmeniz lazımdı. 

ffllllll 1111111111 1111 

Halk 
manileri 
Armud dalda dal yerde, 
BUlbUI öter her ~-erde, 
Tali bizi ayırdı, 
Herbirimiz bir yerd~ 

*** 
Odaya serdim keçe, 
Sevgilim gele geçe, 
Öyle bir yar se\'lllişlm. 
Her yerde adı geçe! 

*** 
Dağ başmda durayım, 

Bahtı yanık karayım, 

Yar el ile (lvlerunfş, 
Derdim kime yanayım T 

*** 
Feleği bulduraydnn, 
Derdimi bildireydim, 
Bileydim yauın kara, 
Kalemimi kırdıraydnn ! 

..... , 

1 

1 
l' 
J ................................................. 

Hasis sevindi \"e kansına döne • 
Kadın - Şapkanı 3yle siyme, rek: 

gWllng ohıyonan! _ Duydun ya, dedi, d~ çeleme 

DİRAZ GEÇ AMA 

- Çocukluk arzulamıdaıı hain. 
kat olan bolundu mu! 

Halk parasını babandan alman lizıınge -
- E,·et. Çocukloğumcla saçlarmu 

tckttkJerl 'akit saçsız olma~, ana 
ederdim. 

manileri 
:Karanfil eker misin, 
Bal mısın, §eker rrıWn ! 
Nedir bu ettiklerin? 
8eıı ollu Geker ndain T 

*** 
Kahveyi pi§irmeden. 
Pilirlp tqnmadan, 
Yarab ver muradımı. 
Aklımı ıqumadan ! 

liyor. 

Havadns 
Torunu gazete okuy<>r, ihtiyar ve 

artık götleri gönnemeğe ba§le.mış 

olan bliyfik baba dinliyordu. Çocuk 
, okudu: 

••- Silt meselesi. Belediye lst.fea 
re heyeti diln toplanmış, t!Ut mese
lesini tetkike devam ctmiştlr.,, 
lhtıyar adam, torununa çıkı§tı: 
- Oğlum, bana bugünkü gazete

li oku, yirmi senelik gazetelerin 
*** 

Portakal dillm dilim, 
Danlmq benim gtllUm, - Bo güzel kUrkU kocan mı he. havadislerini ben ne yapayım! 

diye etti! Ben gillilme ne dedim, 
Kurusun ağımı, dilim! - Ent ama, fikri ben 'erdim. 

*** 
Mavi yelek, mor düğme, 1 
Gene dUetUn fikrime, 
Her aklıma geldikçe, 

: Kan damlar yUreğime! 
......... 111 1111111111111111111. 111111111111111 

- Sizinle dans ederken J.endlml 
adeti Jmnatlanmı' hl sedlyoııunıl 

Balayı 
Yeni evliler trenden indiler. O· 

tele gideceklerdi. Kadın kızararak 

kocasına mırıldandı: 

- Arabama biner ml•ln1
- ! Dl dah k d .. u. - raz açe ~ 

- Balayını geçinneğe gelen ye. 
nl evliler olduğumuzu otelde anla • 

t.ocoklar :masalar •.. 
- Terbiyesiz! Beni klm sandınız eğleulnlcr I 

bir ltavufür yapınız:, dedi. 
Genç adam, o dalgalı ve güzel saçların kar· 

fısın.da o kadar tatlı bir heyecan l:luydu ki berber 
olmadığını itiraf edemedi. Ve birinci defa olarak 
sonrada bütün cihanda §(>hret kazanmış olan ku • 
vafürlerinden birini önce icat etti. Bu kuvafür 
çok güzel ve çok orijinal olmuıtu. O gece suva
rede çok beğenildi. Hep onldan bahsedildi. Ertesi 
gün Paul'un dükkinına birçok kadınlar Antuvan 
tarafından saçlarının düzeltilmesini istedikleri 
için geldiler. Antuvan o günden sonra Paul tara
fından angaje edildi. Şöhreti Varşovadan duyul
muıtu. Bir ay ıonra Varıovada bir it buldu. 

Günün birinde Varıovada turneye çıkmış .>lan 
bir Fransız kadın artistinin saçını yaptığı zaman 
bu kadın ona: "Antuvan, dedi, sizin yeriniz Var. 
şova değil, Paristir.,, 

Bu aktrisin nasihatini tutan berber Parise 
gitti. Ve kısa bir zaman ıonra !<>hreti l::lünyayı 
sardı. Kadın uç modellerinin adeta diktatörü ol· 
muıtu. 

A klrndan ne geçerse yapıyor ve bcr yaptı. 

- Hakkın var. Öyley.se §U ba\"U.. 
lu een taşı ..• 
. 

ğı ıey takdirle karşılanıyordu. 
Uzun saç yerine kısa saçı, siyah saçları be· 

yaza, beyaz saçları siyaha, sanıınları akajoya, 
akajo saçları platineye ve. platine saçtan gümü' 
rengine, hatta köpekleri bile sahibelerinin giydik 
leri tuvalete uygun renklere boyamağı o icat et· 
miştir. 

Antuvan bugün çok zengin 'bir insandır. 

Dünyanın birçok tarafında olduğu gibi Amcrlkı. 
da da §Ubeleri vardır. Sahne saçlarını, revü saç· 
tarını hep o icat eder. • 

Fevkalade orijinal bir adamdır. Her gece 
içinde uyuduğu yatak, Holandadan tayyare ite 
getirttiği cam bir tabuttur. 

Pariste Etuva deki stüdyosu camlan renkli 
kubbesi, mihrabile, muazzam orğu ile hakiki bir 
kiliseye benzer. Antuvarun hususi tayyaresi de 
vardır. O, heykeltraşhk ta yapar. Aynı zamanda 
büyük nvülerde giyilen kostümlerin birçoğunu 
o bulmuştur. Yaptığı selofan elbiseler hakikatea 
biribirinden gllzeldir. Yalnız Paristn delft Aww. 
panın hütün zengin kadınları aaçlannm onun u .. 
rafmdan düı:eltilmesini isterler .. 



• 

c§l ır a ır ~ cSı h it ~ BDr . 
/ 

Ban o 

5 evgili İlma 1 • ı danberi yatakta yatmamışlar. DQ
Y cis içindeyim .. Hastayım ... §Un ilmacıfım, altı hafta yata~a 

Sına bu mektubumu Y,atakta ya- gitmemtlcl Ço'lı: acıdım,. ıavalltcık-
zıyorum .. Ah, artık hir .daha hiç )ara: · 

dansetmiyeceğim .. Ya bir manas- - Ne g\iç, dedim, bir buçuk ay 
tıra kapanacağ•m, ya o ihtiyar divan üttilnde vtya portatif ~adır 
kontla evleneceğim, yahut ta inti- karyolalarındı yatmak her halde, 
har edeceğim.. Başı:na neler gel- pek yorucu olacak .• 
ldiğin~ bilsin!.. Ne müthi§ yarabbi, Zabitler ıüldiller: 
n: feci! Böyle bir hadiseyi roman- - Hele toprak, kar i.iıtünde .. 
larda bile o1rnmamışsmdır.. Ma- Yıldızların altında oluraal • 

car o:dularının Brenyisko muha- İki yatağın hazır bulut1dufu mi
rcbe3ıfiden sonr~ geçen hafta safir yatak odasını gösterdim. Yor 
oburadan geçtklerıni her halde gunluk göalerir..:1en akıyordu, za• 
duymuş olacaksın. Geleceklerini vallıcıkların ! Hemen çekildim, 
d~yunca, her .ailede olduğu ~ibi biran evvel rahat etsinler bpi .• 
lıız .de de panık koptu. 

Kasabayı yakıp nemiz v~r. ne
miz yoksa yağma edeceklerini, bel 
ki :le hepimizi öldüreceklerini zan 
nediyordum, bilmem, çok kork
tuk. 

Hele annemin telaşı görülecek 
ş:y<li. Yüzümii tırnaklarımla yır
tıp burnumu siyaha boyamam 
iç'n isrıır etti, durdu. Beni çalma
sı:ılar diye guya ! .. 

K ENDt odama çıktım. Bi
raz sonra, miaafir odaaı 

tarafından müthiı •bir çıflılc yük
seldi: 

- İmdat, katil var, imdad!. 
Sesi tanır ciıbi oluyor, fakat 

dehjet içinde kaldıi'ım için birden 
ken':limi toparlayamıyordum .•• 
Çıf lıklar devam ediyordu. 

Ne İ"e, biraz sonra, önlerinde 
muzika ile ordular kasabaya 
girdiler. Babam onalrı karşıJama
ğa memur heyete dahil olduğun

.dan erken gitti .. Hizmetçilerimiz 
askerlere çiçe!< atmak için sokıll.:
lara u~ramı1lardı. Annemi ise bir 

- lmdad, imdat, öldürüyorlar! 
Olduğum yerde mrhlanmıı ,i

bi kaldım .. Dizlerimin titremesin 
den kımıldayamıyotdum. Nihayet 
çığlıklar daha yakınl:Jan ıelmığe 

ba1ladı •• Ve oda kapımın önUnde Annemin telaıı görülecek ~eydi. Yüzümü hrnaltlanmfa yırtıp burnumu siyaha boyamam Içln ' 
iırar etti, durdu, beni .... Jma sınlar d·ye ~ r r- 1 I g~ya •• 

türliı lıulamıyordum. Daha bir 1 ı L H A N TA N A R 1 Ç • 1 beline kırmzzr, yetil ve beyaz pot kırmadım. Gayet Jaka·\d bir' 
gün evveHe:ı gizlenecek yer ara- eV I ren• y • • kordelilardan ucu yere kadar sar- tavırla·. "Unutmam.,, dedim. 
ma.da meşguldü. Ve ben ya ayna· 

d 
kan bir 'kuşak yaptım.. Başıma Yüzbaşı güJıdü: 

lı ol:ıplard:ın l:iri, yahut duvar . kırmızı ve beyaz güller taktım... "- Fakat beni tanımzyorsu-
sa:ıtınin i;i olan bu sığnal:ları keş· 
fcttiğim z;ıman, fena halde sinirle durdu .. Feryad eden sevgili anne- vet ettiler. Daha cevabımızı bekle- Yeşil bayraklari)le beraber çiçek- nuz!.,, 

· ,_. cı' r.ı'mdı' ı Ne fe"ı' hald .. ydı· •öra n ı d b d b' ç d b' p leı· de milli rengimizi ifade ediyor- O zaman, hir du··şu"nmeden, go··g~ -
nıyor, yeni ouır yer aramağa ko- ı • . . . .. .. .:· .. .. .. e . me en en en, ır ar aş, , ır o- 1 :: 
şuyordu. Saçları yilzilne .dokulmu§, &ozlerı lo:ıeı, bir de Fransez için söz al- du. sümdeki çiçeklerden küçük kırmı-

E ıd:, tek başıma kalınca, mut· ı fırlamıı; eı~a~ı bur~§uk, ~ıpkır - dılar. Ne .dc<lilerse vaad ettim... Zabitler bizi balo salonuna gö-, zı bir gül kopararak ona uzattım:. 
fa1~t:ı v: kilerde ne buldumsa ha- mm ve ter ı;ındeydı .. Meııer be- Galiba uykularını kaçıran şey bu türdüler. Salon çok kalabalıktı. ''- Sizi bundan tanırım!.,, de-
zır:ay:r:ık güzel bir sofra kur nim zabitleri eötUrl:iüfüm mi~afir balo ha::ıeri idi. Ben lJe hemen he- B::n milli renklerle süslenmiş el- dim. 
du-.,, ~'lrap çıl:arC:ım. Bu kı:lar gt: o:l3sında ta\:h deiilmiymiş ! Hem m:n onlar kadar sevinmiştim. ~isemle iyi bir tesir yapacağım· 1 

zel şeyleri bir arada göriincc bel· d:: nerede dersin? Yatakların bi· Annem ise, baloya ~itmemek zane::Hyordum. Meğer kızların 
ki beni yemeğe kalkmazl;ırclr. 

1 

r:nde, 'kua tiiyü kalın yorıanların için mü~küllcr icat etmekle meş· hepsi benim gibi giyinmigler. Bü· 
arasında l Zavallı aablt, yotıutı cwdü: t(.in zabitler gayet kibar ve nazik 

K ENDİ kerJJime cesue.! <ı:-gın k:ndihi yatafın ilıtUnc atı- ·•- Senin gece esvabın yok! .. , insanlardı. Bu kadar zarif, ccntil-
v.=rmek iç'n l:orl:a:ak bi. verince. r.nnem bumıt çıih~ı !. :üyordu.. men adamların nasıl kan dbY.tilk-

şey olmadıf;mı tekrar edip dı! , Ann:-:1i teskin edip te, ıabit· ''- Beyaz elbisem var, anne, leri:ıe hayret ettim. 
rurken, koridorda J;ılıç ~ak rtıs 1 l:r:n pe'· nazik olduklarını, bh:I bir defa ı:iydim daha!.., Hele içlerinden bir tanesi, bil-
ve m:ılnr.uzlu ay•k!arın çıkarılıJ öl.!ürmek, soymak falan gibi bir "- Modaaı geçti!.,, hassa nazarı dikkatimi celbetti, 
sesleri duydum. Fakat umdı.ı~u 

1 
n~yetleri olmadıiını anlatınccıya Esmer ubit söze karıştı: sade benim değil, hemen herkesin 

muz cibi bağuşma, hücum fakı ka .:ar epeyce sıkıntı scktim. Kim- "- Milli renklerimizde korde- gözü ondaydı .• Genç bir yüzbaşıy· 

yoktu.J3ilakis knpı nihayet nazi bilir :ıabitleıiJe ne kadar ıa~ırmı~· lalarla süslerseniz, son moda bir dı. 

kine, lldifçe vuruldu. Heyec:?n lardı. esvap olur! . ., tini forması sanki üzerine ya-
dan t'1eta di'im tutulmu~tu, bir Çaresiz ıidip kapıyı vurdum n Annem, bu sefer de başka bir pıştmlmış gibi gergin ve munta-
hiriü "giriniz!,. deyem'1jim. annemin romatizması oldı.aitı içitı 1.>ahane buldu: zam duruyordu. 

S:ıkın bunıııı üzerine tüngüleri- arasıra kuttilyü yatakların araaına "- Ayaklanın pek ağrıyor... Hele ::lansedişi 1 Mazurka ile Çar-
le kapıyı kırıp içeri daldıklarına &irip, bı'.h~r bany~-•.u. yapar ı:ib' j "- Dansetmeseniz de olur. an daşı ne canlı oynuyordu! İncanm 
Iıiikmetme 1 Uzun bir fasıladan terlem:ıı ıcap ettı.:ını anlattım. . neciğim . ., kalabalığın arasından fırlayıp o
ı;onra .,Scaps tekrar hafifçe vurul- Af talep ettim. Bir daha yatm;ı~.ı. Zabitler, nezaketen k~hl:ahala- nu:ı boynuna sarılacağı geliyordu. 
r::.ı ve ancık o zaman titrek bir ;esaret edememişlerdi, ancak, ben rını zaptettiler. Annem de aynı se Tabii kendi hislerimden ba:1set
se le 'buyurun,, diyebildim. !iltekrin arasında başka iı:imscnin bepten dolayı beni onların onün- mediğimi anladın. Dansedillinden, 

Annemtn tarifi üzere, en az on ı bulunmadığını temin ettikten ıon de azarlamadı. Fakat yaln z 'kalır l;onuşmasmrJan ziyade, dnlgın ba-
tane, bellerine kadar sakallı, ayı ra yatmağa razı oldular. kalmaz azarın en büyüği.:n:i işit- k şlı gözlerinde bir je ne sais guoi 
postlarına sarılmı!, belleri kama tim .. Neden ben bu kadar budala vardı ki, .görmeden nasıl şey oLclu 
ve tabanca ile örtülü, yağma 'ettik· B lR sa,t sonra, lıir emirber imişim? Neden kendimi bile bile ğunu tasavur edemezsin ı Bir saat 
leri eşyayı içine tıkmak için sırt- aııker ~el.:li .. Zabitleri ııor- ate~in içine atıyormuşum? NeC:en geçmeden salondaki b:itün genç 

Y tlZBAŞI, gülil sessizce .du
daklarına götürdü. Bak

madım amma hisaettim. Artık o-
nunla göze göze gelmeğe cesare
tim olmadığını sezdi mi nedir? Ya 
vaşça yanından kalktı ve karşıda 
bir aynanın önüne oturdu. Dans· 
etmiyordu. Derin bir düşünceye 
dalmış gibiydi .. Bizim Kadrile sı
ra gelmeden evvel bir Polonez, 
iki Çardaş vardı. Zaman ne uzdaı, 
ne uzadı.. O esnada ben ide tabur 
kumandam olan binbaşı ile tanış
tım. Şişmanca, çıplak başlı bir a· 
dam. Çenesinde küçük bir sakalı 
var. 

Nihayet sıra bizim Kadrile gel· 
.di. Bando çalmağa başlayınca, 

herl:es damını buldu. Yüzbaşı Ö· 

nümde eğilip te küçük gülü kalbi
ne bastırınca kalbim çatlayacak 
sandım. 

Avucuna aklığı elim her halde 
titriyordu. Binbaşı, şişmanlara 

mahsus tatlı bir kahkaha ile alay 
etti: 

Jarında birer kocaman torba asılı du. neden?., Bu zabitlere yüz ver- kızlar ona aşık oldu. 
· · '· · · · d ı " u ı ı d d' ı ı 1 

1 

"- Benim arkadaqımı götürü-ırı yarı on as.-erın ıçerı a masını yuyor ar. e ım .. sterse- mek e ne oluyormuş?. Arr.an. a- Birdenbire önümde eğilip te, ıı 

b ki. ..1 K 1 · b •-1 i u· · · yorsun demek, yüzbaqı 1.,. e ıyor-.ıum. apı yava,ça ara a · nız eıı: ey n, ve)'a ıraz srmra fe man, annemın az:ırları ll bılirsin ! 

1 

o Kadrili kendisiyle yapmamı ri- ıı 

nıp iceriye sadece iki genç zabit, lin... Bu balo, kasabanın bütün genç ca ettiği zaman ne kadar heyecan Sıraya girdiğimiz zaman, arka-
cvet, biri esmer, biri sarış•n iki za· ı ''- Nerde uyuyorlar?... kıır:ları:u bir "araya toplayıp toptan 

1 

la Jığımı tahmin edemezsin, 11- mızdan biri fısıldadı: 
rif ve tertemiz pb~t girince nt Odayı gösterince aıker döğn• kaçırmak ir;in bir bahaneymiş. ne- ma r.. "- Biribirine yaraşan bir çift!., 

kadar şaşırdığımı taııavvur et!. iç:ri daldı ve bir dakika sonra za ler. neler!.. 1 Maalesef, daha evvelden b:ışka Ah, İlmacığım, ne mesudum! E-
Omuzlarıri:la kürk pelerinleri 1 bitlerle birlikte çıkıp gittiler. Bin- Den mütemadiyen, i~i şakay.. sına söz vermiştim. minim.ki o da hayatından mem-

vardı. Üniformaları temiz ve gü 
1 
başıları çağırtmı§. Onların ye· boğuyordum: Yüzbaşı yanıma oturarak: nundu .. İlk adımları atmak için, 

zeldi .. Girer girmez rahatsız et · rin le ben obaydım o g-clen aske- •• - Anneci~im, beyhude tem" - öyle ise bundan sonra'ki, ol- elele muziğin başlamasını bekli-
tiklerinden dolayı af talep ettiler. rin kafasını keaerdim de rahat ediyorsunuz, de.dim. Zabitlerin maz mı?. I yorduk, kısmet olmadı. Biri.len 
Ben <le, kendilerine hizmete ha- ı y:ıtaktan kıpırdamu.dım. Şu as- harp esnasında evlenmelerinin Dedi. Evet mi Ge.dim, hayır mı, dışarıda at nallan ve pcneclerin 
zır olduğumu söyledim; ne ister- kerlik hayatı ne garip 1 Scbel:ini yasnk olduğunu bilmiyor musu- ı ded:m, ne yaptım, •hiç hatırlamı- camlapm zıngırdatan top gürültü-
lerse yapacağımızı anlattım, bir 

1 
bilmedikleri emirlere köriıkörünc r.uz ? . ., yorum .. Rüyada gibi idim. leri duyuL:hı. Toz toprak içinde 

çekinm:meler:ni rica ettim. itaat !.. Annem daha bir çok söyle. Ni - Ya unutursanız bana vaac' yalın kıl ç bir znbit salona girerek 
Esmer zabit, hazırladığ m sof Zoıbitler yarım saat sonra dön- hayet sükunet buldu ve beni yal ettiğinizi? dedi. düşmanın ileri karakollara hücu-

raya bakarak gülümsedi.. Diğeri düler .. Dinlenmiı gibi);;iilcr. Tek- nız bırakarak çıktı. Kendimi toplamasayd m. böyle ma başladığını hab~r verdi. 

de çok yorgun olduklarını, kendi- rar uyumak arzusunu da cöıter- bir ~eyin imkanı olamıyacağını. o- Alay kumandam, derhal kalka-
lerine istirahat edebilecekleri bir mcdiler .. Annemle benim oturdu- A KŞAMA kadar, tuve}letim· nunla dansedeceğimi unutma"ktan- rak ellerini çırptı: 
yer gösterirsem pek mUte;ekkir fumur salona ıeterek, o gece ıa- le uğraştım. Zabiti~ tav- sa ölmeği tercip edeceğimi söyle- "- P~~:J.lfi, cJ: Ji. t:z de zaten 
kalacaklarını söylci:Ji. Altı hafta- bitanın tertip ettikleri baloya da- siyesi mucibince beyaz elbisemin yiverecektim .. He ise böyle bir böyle lıir şey ümit ediyorduk. Ha-

zırlıksız değiliz. Efendnert 
nımefendilerin bizi bir dakika 
!etmelerini rica edeceğiz .. Yıl 
bir dakika .. uzun ıilrmez .• O es 
da kendileri tde biraz istirahat 
derler." 

Bir anda, bütün zabitler dııım.....-••••• 
rını bırakarak kılıçlarını ve çel 
başlıklarını giymefe koıtular. B 
nim kavalyem de yanımdan ayr 
dı. 

Yüzünün ifa.desi deği§mittİ 
Sert, nafiz bakıılırı §İmdiden dil 
man karşısm:Jaymıı ıibi ıimıekl 
niyordu. Kapıdan çıkarken, 

labalığın aras nda birini arıyo 

muş gibi döndü. Göz göze eeldi 
Kapıdan hızla çıktı ve balo salo1' 
bomboş kaldı. 

B ALO salonunda tim.dl 
yoktu .• Binbafl, kendi 

m !den evvel, kimsenin sal 
terket:nemesi için emir verinlt 
Pencerele~en bakarak ,top ı 

lerini dinliyodı,ık. Kih uzalda 
k5h uzakla;an bu ıeılerden mi 
çıkarmağ,a çahıanlar vardı. 

h:ıyet sesler uzaklaıtı ve bil 
tiin kesildi. 

Hayatımda bu kadar uzun 
saat daha geçirdifimi bit rl 
yorum .. Top seılerinin keailm 
den milli kuvvetlerimizin calip 
diğini tahmin etmiıtik. Biraz 
ra zabitler, neş'e ile, sanki hiç 
şey olmamış gibi salona ıir 
Bazıları elbiselerinden merJdill 
le kan mı, çamur mu bilmem. 
şeyler siliyorlardı. 

Her zabit kendi etini buldu. 
tanesi haykırdı: 

"- Hangi dansta katmıı~ 
E:r çok sesler: 

"- Kadrilin batında r. •• .diyt 
vnp verdi. 

Herl:: ::s, sanki b1feye gidip 
dün:ni:şler gibi, sıralanma~• 
ladılar. Yabız benim kaval 
alay 'kurranı:lanı binbaıı meyd• 
yoktular!. 

Beyhuı.le yere, dakikalarca g 
terim kap•ya takıldı, kaldı. Art. 
ğım, beklediğim, cclmiyordu. 

(Devamı 14 üncüde) 
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·~.Nelef ~?.j 
Yeni bir zayıf lanıa usulü: 
Balmumu banyosu VA ZAN: L. B~sc ·1 35 Yılınr vahşiler arasında geçirmiş bir Alman $Byyahı 

Nevyorkun meşhur bir güzellik enstitüsü, harıl 
hani kadınlan zayıflatmakla meşgul I 

Mukaddes otların cinleri yılanların zebirle~i·nin 
cinlerile birleşip kuşları öldürUym'lar ! .. 

~arinlik ve zariflik bütün ka - lazrmgeldiği hesap ediliyor. son . Tedavinin sonuna doğru, balmu Vuerrnmungnlnm Yollung un fote nnl ılan.;,larınm !'iOn snlınt"~I (Yılan dan<ıı) 

ınıarın en arzu ettikleri güzellik ra bir hemşire, bu bayanın bedeni mu gömlek terin tesirile gevşi . 
anıarasıdır. mukavemetini yokluyor. Balmumu yor ve adeta vücudun üzerin.den 
l3unu temin için perhiz yap - banyosu esnasında herhangi bir kayacak gibi bir hale geliyor. 
aktan, zayıflatıcı çamurlar için. bedeni arızanın baş gösterip gös· Ve zayıflık talibi bayan, teda. 
e saatıarca yatmağa varıncaya termiyeceğini araştırıyor. Eğer, bu visi bitip de güzellik masasını ter
ab~ar her türlü işkenceye razı o· banyo ile zayıflamak isteyen ba . Y.cttiği zaman 'ken:Iini eskisinden 
~ . 
ıyorlar. yanın nabzı muntazam vuruyorsa çok daha hafif, narin ve zarif bu • 

Bütün bunların fevkinde olarak ve kalbi zayıf değilse, güzellik luyor. 
a~urka hamamlarda terlemek su.

1 

mütehassısının ihtimamına tevdi Bu gibi uzun ve külfetli teda • 
tılc zayıflamağa çalışmanın her- ediliyor. 1 vilere vakti olmıyan sosyete ka -

esçe tat'bik edildiği mah1mdur. Güzellik m~tehassısr, genç ba - dmları, yine aynı neticeyi elde 
Fakat son zamanlarda Amerika- yanın çıplak vücuduna balmumu etmek maksadile bir taraftan st -
yeni bir fl ı· · d h zayı ama usu u a a nu sürmiye başlıyor. Balmumu, cak balmumu safihalarına sarınmış 

at olundu. 
• vücudda alaturka bir hamam te _ yatarken .diğer taraftan meraklı :ro 

~e\>york şehrinin meşhur bir siri yapıyor. Bayan terliyor ve sil-r manlarını okuma k ta devam etm ek 
gllıe1Jik enstitüsü,, sarışın, es • ratle kilo kaybediyor. tedirler. 

~r yüzlerce Nevyorklu bayanı 
a llluınu banyosu ile zayıflau • 
or. 

~ll Yeni usul şöyle tatbik edil
·Cıtt 1· 
1 c ır : Genç kadın soyunuyor, 
Plak vücudu üzerine boydanbo. 
.- hatnıumu sıvanıyor. Balmumu 
~İik .bir hararet tevlit etmekte · 

· ~qınetice terletiyor. Bu ter:c esnasında birkaç kilo ağır · 
Ilı ltayboluyor. Fakat bu zayıf • 
c a usulü o kadar çabuk netice 
rıncktedir ki, gayet ehemmiyet· 

i tıbbi itina ile tatbik edilmekt e_ 
t, 

~tıstitüye gelen bayan evvela 
t'tılıyor, ölçülüyor. Kendisine 
ıu "tt"ğ· · ı· ~ · k ı 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

2 t - 30 Kitaplık 
· ?\·umara 1 

21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalma:dt 

üçüncü 
Kurus 

50 
75 . . 

24 ObUn iktısadi i§lcrl GO 
25 Cumhuriyet 50 
26 TercUmeni• reli 100 
27 Değişişler 75 
28 La o kon 30 

scrı 

29 Kapitaı&km 

30 Slambo 
buhranı 50 

125 

Gl5 

Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalnn 4.92 kuruşun 1.92 
kunı§u pc§in alınarak mUtcbaki
sl ayda birer lira ödenmek Uzere 
Uç taksite bağlanır. 

Sonra gayet mağrur bir 
ilave etti : 

tavırla 

- nu yılanlar ne havaya uçarlar, 
ne de hm·aya uzanıp kuşları kapar
Jar?dedi.Ormanlarda çalıların arası 
na saklanır ve bütün kuvvctlerile 
gerilir, ba~larım ha\•aya doğru kal· 
dmp beklerler. Havadan kuşlar gc· 
çerken kuşun gözleri bu yılanların 

müthiş gözlerine ~arpınca kuşlar 

birdenbire yıldırımla vurulmuş gibi 
yuvarlanıp yılanların açık ağızları· 

na düşerler .. Onlar da kuşları he· 
men yutuverirlerl.. 

Biyaz adam böyle 'bü}•ük ) ıtiın 
lann göz!erile kuşları havadan dü· 
şürdüklerini hiç gönnrmiş mi? 

Hayretle ceyap \'erdim: 
- Hayır! 

Sihirbaz: 

- lşte ormanıarda bu }"Ilanlann 
ku~ları nasıl havada uçarken dü· 
şürdüklerini gördüğüm zaman ben 
de beyaz adam kadar ~aşıl? kaldım .. 
Fakat onları takip ede ede, bunu 
nasıl yaptıklarım öğrendim! .. Daha 
doğrusu cinlerin yardımilc bunların 
esrarını öğrenebildim! 

Son derece merak Ye hayret için· 
de sihirbaza sormaktan kendimi a
lamadım : 

- Nasıl yapıyorlarmı~? 

a1:n " ı ı narın ıgı verece o an ı 

c • Umu banyosuna kaç defa gir-
sı Ve içinde ne 'kadar kalması HABER' iN ZABITA l Kızıo ~öl~e RESiMLi 

. ) 

lrnnn1u 
hat r b~osn içinıl e rahat 

orna nııu okuya.n bir ka.dm • 

.................................... 
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lhtiyar sihirbazın yüzünden kur· 
naz bir gülümseme parladı: 
- Bu yılanların acıktıkları zaman 

ormanda dolaşıp bazı otlar yedikle· 
rini gördüm! dedi • 
Sihirbazı hayretle dinliyordum. 

O gulümsiyerek devam etti: 
- Yılanların yediği bu otlar 

mukaddes otlardır!.. Avusturalya 
kabilelerinden Filinçlerin mukaddes 
otlan .. ! Yılanlar bunları yedikten 
onra bu ol1ann inleri yılamarm 

zdtıTrlclinin cinlerile birle~iror ve 
onların gözlerine bir deifüiklik ve· 
riyor!.. Bu yılanların gözleri o ka· 
dar parlak oluyor ki havada uçan 
ku~lan şim~leyip düşürüror, son
ra yutuyorlar!.. 
Sihirbazın izahı ne kadar basit, 

d~il mi? 

Mukaddes otların cinleri yılanla· 
nn zehirlerinin cinlerile birleşip 

ku~ları öldürüyorlar!.. 
Sihirbaza son dereceye 

ha~·rtimlc sordum: 

- Siz de bu otları mı yiyorsunuz? 
O başını salladı: 
- Evet!.. Bu otlan yedikçe in· 

sanın gözleri drği~iyor! lşte benim 
gözlerim bu otların cinleri sayesin· 

ROMANI: 

01o1vl\/ cE~.qsı ço"' SiDDE T. 
{.ı 8ıf? Ole.İM Ol .tıCl:ll(T//:? • 
Y.IJl NI;(, S E°NıAll.E .,Eq '<"lf .q ~·· 
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01.VV OQ 611 
/)Ff!:4 t;OI( 
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COÇVGU 

Kız ILCiOLG E" 
Nı/\/ 

HiMA 'lcSıNIJE 

de deği~mi~ti ! • 
Sihirbazın baykuş gözlerini an· 

dıran o yuvarlak ve iri gözlerine 
şim:ii daha çok harretle bakıyor· 

dum. 
- Yalnız bu otlan yediğiniz za· 

man mı gözlerinize bu öldürücü si
hir kuvveti geliyor? 

Diye sordwn. 
Sihirbaz: 
- Hayır! dedi. Aynen yılanlar gi· 

bi yapıyorum! Çünkü C:1lar en bü· 
yük cinlerin mahlUklandır! Bizlere 
cinlerin nasıl ya~adı1darını ancak 
onlar öğretirler! .. Onun için ben de 
bu otlarla beraber ·planların da ba· 
zı ilaçlar sürdüğüm taşların üzerine 
bıraktıkları zehirlerini de beraber 
yerim!.. 

Ha}•retlt: 
- · Zehirlerini mi ye~:niı? 
Diye sordum. Sihirbaz gülerek: 
- E\·et ! dedi. 
- Peki, söylediğiniz o 01üthiş 

yılanların zehiri sizi öldQrmüyor 
mu? 

Sihirbaz bir müddet ~ene dalgın 
dalgın kulübenin ta,·an!arma bak· 
tı. Sonra ağır ağır dedi ki: 

- Ben A vusturalya adalarında 
çok bulundum! Orada yılan zehir· 
!erine alıştım. Onun için bu yılan· 
ların zehirleri de beni öldürmez! .. 
Fakat cinler bu zehiri pek sc\·dikle· 
ri için.onu yediğim zamanlar \ 'Ücu· 

dumda kavgalar yapıyorlar! . 
Sihirbazın bu sözü üzerine gay· 

ri ihtiyaıi gülmekten kendimi a!a· 
madım. lhtiyar geçirdiği baygınlık 
\'e titremeleri ne güzel izah ediyor

du: 
Bu yılanların zehirini çok se,·en 

cinler onun vücudunda kavgalar 
çıkanrorlardı ! .. 

Fakat ihtiyar sihirbazın \'erdiği 
bu izahat sihir diye gösterdiği \'e 

bize harikulade gelen bu hadicenin 
esra,.ını zihnimde şimdi tamamile 
aydınlatmıştı. Hadise hakikaten ye· 
g~ne izah yolu olan benim izahım 
gibi cereyan etmiştir. 

Sihirbaz. hakikatte, hiç şüphesiz 
kendisini bilmeden mükemmel bir 
tabiat alimiydi! Bu adam orman· 
!arda tabiati tetkik ederek hakika
ten bazı büyük )"Ilanlarn r.r.ahsus 
olan bu ha,·adan ku~1arı gözlerin· 
deki ziya ile çarparak ,.e may:nati· 
ze ederek düşürm~k kabiliyetinin 
nasıl vukua geldiğini merak etmi~ 
ve nihayet bunun sırrını anlamıştı. 

Bu hay\•anlar mua~·yerı bazı ot· 
lan yiyorlardı ki bu otların ihtiva 
ettikleri bazı kimyevi maddeler ken· 
di zehirlerile birl~rck gözlerin a· 
deselerini değiştiriyorlardı. Bu ade
seler o ~ekli alıyordu ki ziya için en 
ke kin bir mihrak te~kil ediyordu. 

( Deı:amı var). 
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Mal Hatµnun ismi bile Genç Osmanı 
böğrüne yumruk vuru nıu gibi 

kıvrandırmağa k "'fi idi 
Ve: 1 (Torut) un geldiğini haber ver • Torut, şeyh Edebalinin de Osmann 

1 

şıdığı hakan csran ,·arClı. Falı:ıt 

- Allnhuekb .. r! '• m~lerdi. (S) 
1 
karşı. meylinin arttığını haber ver- bu nckadar samimi bir hi3si~ nt he.· 

Haykırışı~ !a tiz.zat hUcum ettiği Denia 'torut, Oamanrn elini öpe- miş ve hakanı bir derece daha sc - !indeydi. Osmanın Mnl Hatunu ı;e-
be1 kişilik bir grupu birkaç dıı.klka re:k ona ~eyhi derecesinde bir pa - vindirmiştl. ec gl:ndUz dU~ündüğU gibi bir mu -
içi:ıde yere serdi. ye verdiğini göstermiş ve bu hnre-1 - ·Ben, dedi. Ş"yh üzerinde müm kabil sevgi tezahürünü Mal Hatuna 

Eskfechir bfUdmi bu deh et kar. :ketiyle Osmonı da ltaronml§tı. Os. kiln olan her r.;cyi yapıyorum, sul- nukledecek olan Torut, bu izdl\'acı 

ııısmda ürpere11ek atnu ~rs yiltU '- . man eordu: 1 tanım. Bu tesadüften istlfade gerek dn bir emrivaki glbi görU)iordu. Bu 
dip kaçmağa lba lam~, f.akat, Köse 1 

- Safalar getirdin DerviJ Torut. o!duğunu si>ylcmedlğim :r;amnn he. tııkdirde Mal hııtunu da knzanmı~ 
Mihnl muvaffak olB.mıyarak Os - Eı~ıte bu sııatteki ziyareUnln bir ıoıcn yok gibidir. Şeyh de ve.rmek clncal:tı. Ve nihayet nrnda ı;ok 

mımm <!line C!lr dll§D'lU§tU. ımaruuıı o1sa gerektir. Ne var, ·bir iı!tiyor, istiyor ama, henüz si:r;in kı. meşru bir hfıdiseye alet olmakla, 
Ele geçenlerin hepsinin boynu w §jktıyetin mJ var, yoksa bir hacet ımı mes'ut edebilecek kifayet sa - şeyh Edebaliyi de kazanmıyacafı 

ruldu. Osman kaçan hi.kimln arka- ıni taallük ~tti? hibi olduğunuza kan ati olmadığını ne mallımdu? Bu itibarla Torut da 
sından bakarak: - Hiçbiri değil evkeUu baka • da söylü) or. Son bfıdise, bu ldfayc- mes'uttu, bir ta§ln belki bı>3 altl 

- Benim keli mi lstJycn §U na~ .ııım. Sana gizlice bir meseleden ti bir dereceye kadar daha şeyh no- kuş \'Urmll.§tu. 
merde bakınız! f3te böyle bir avuç bahu. gcls?im. uırmda Lspat eden jenbctli tesadüf. Tarih ilerliyor. 
Osmuı oğlu (1) namerdi re böyl - Nasıl m~le derv· ? lerden oldu hnkanım. ( Deııanıı var) 
kılıçla do~ verir. - Hayatmrza taallOk eder haka· Ve o gece sabaha kadar b1>ylc -

Boynu vurulacak esirlerin 1'0!lUn. 

da Köse Mihal, g8zlerl yerinden 
uğrnmq bir halde tedchb~le Os
nuuıa bakıyordu. Osman İnönü hl
kimine sordu: 

- Bu yakL9ıklı adam kim? 
- Köse Mihal ! 
- t'a, şöhreti dfinyaya yayılan 

Köse Mihal bu mudur? 
- Evet hakanım! 
Ol:"lnan Köse Mihale dönerek: 
- Bu tanıta buyurmaz mısınız? 

dCdl 
Köse ihal, 6nce bir Lstihıa ean

dığı bu hitabın anminıt olduğunu, 

Osı:nıının gözlerinden anlamakta 
ml,lşkUIAt çekmeıxı!lti. 

Mıı.hcub ve boynu önllı:ıde Osmıı.. 
nın yanma kndar gelip ye.re etildi, 
faknt Osman kollarından tutarak 
kaldırdı ve herke ln ~eblleceği 

sert ve dddt bir llC!lle Bl>yledl: 
- Gayet bahadır blr kjai.sin. 

Ttirk milleti kahramanları lAy~ 

olmadıkları akıbetten kurtar:mak 
hasletine sahibdirlcr. Sen ölmeğe 

layık değilsin. Eski§ehir h!kim.i 
mcl'unun igvantına kapılmış dürllııt 
bir ndamsıu. 

Seni e.f{cttim ve .!Sebilini hıqliye 

ettim (2). 
Bu hadise derhal biltün yµNda 

§ayi olmuş, eeyb Edebali, Mal ba
tun, ve herkes, Osmanm bir Jtab
peliğe naaıl dnı vcrdJğiııl kulaktan 
kulağa, ağızdan ~n yayılroış ve 
Osman bir kere daha milletinin gö
zilnc girmiş, kalbinde ~rer etm.i§, ve 
bir taraftan da. Mal hntunun bUs • 
bUtUn muhabbetini cclbetm.!ıi, .§eyb 
Edebaliyi de kendisine daha fazla 
meylcttirmi ti. 

Osman bir gece gıırib bir ziyarete 
maruz kalmıştı. Kendisine Derviş 

tum. ce uyumaksızın konuşup durdular. 
- .Allah, .Allah, söyle bakalım, Dervi§ de hakanın bu znaCınt idare 

ne olu gerek! 1 etmi3 ve onun mUmktin olduğu ka-
- Size Mal hatundan ıselim ge. dar dostluğunu kauınmağa çalı§ -

tirdim. mı§b. 

Osman yerinden sıçr&dı Mal ha- Derviş Torut, zeki bir ndamdı ,.e 
tunun ismi bile genç Osmam böğ- Osmanın bir gün bliyük bir salta

rllne yumnık vurulmuş gibi kıv _ 1 net kuracağını takdir eden biriydi. 
randırmağa katl)di, değil ki ııelL Ona intisnb ile mUstakbel knznncı. 
mı. n• besab edebiliyordu. 

Ve l;>ermutad koca hakan, ta Ertesi gün uykusuz olmasına rağ 
göğsline kadar kıpkırmw ke.slldi ruen Torut, Osmandnn izin alarn.k 

- .AleykUmUascl!m. Bir emirleri yola çıktı. Onun da Mal Hatuna ta_ 
mı var dema? 

- Hayır, bakanım, IOn muzaffe. 
riyet ve muv&!!akryetinldn aevincJ 
içindedir. l3eD1 gizlice gördU ve ae
l!m -'>yledt. Ayni unıandl\ ku
lağıma eğil er.ek: 

Ondan bMka hlsbir şey beklemi
yorum. Dedi. 

Arza geldim hakanını. 
Olmanın gözleri ya§ArmIJtI. O, 

Mal hatunun kendisini, kendisinin 
onu nevdiğindcn fazla sevdjğfnl bil 
miyor değildi, fakat, böylece gizli 

gizli selim ve muhabbet göndere _ 
ccğini v.e bu kadarına kadar flerl 
gideceğini hiç tahmin etmemigti. 

Hakan 0flman, den·işi taltif et _ 
mi§ ve misafiri alıkoyup ikmm ve 
izu etmişti. 

O gece Osman \'C derviıJ Torut, 
yalnız Mal hatundan bah!ettiler. 
Torut, ışe) hin evine sellemehl.l.S!e -
Uun girip çıkmak hakkına &ahib, 
en çok itimat kazanmııı bir mürld
di. Binaenaleyh Mal hatunun h&yn
bnı onun kadar belki babası \}ahi bi 
le.ıneı<li. 

taial hatunun evinde yalnızca Os. 
maru dll§Unerek ve ondan hatıralar_ 
la '-akJt g~irerek sakin ,.e ııa.de 

bir hayat aUrdağünU anlatan der.·t, 

Çapraz eğlence ; 
1 2 l 4 5 " 7 8 9 10 
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Soldan sağa: 
-- Son günlerde i tiklfilini kay· 

beden devlet, 2 - Türk tarihini 
~azmış c ki bir müverrih · ana, ba· 
ba \"C r;xuk, 3 - Deyoğlunda bir 
semt · ~ark vilayetlcrimizden biri, 
4 - Ermeni tarihinde me2hur bir 
sima, 5 - Kabul etmemek suretile 
geri verme • hayvan derisi, G -
Cam gibj olup kmlmıyan nesne· 
G~enin en biıyük ışığı, 8 Sevgi· 
nin fazlası • ke."ldinde olmıyan, 9 -
Be)•gir • ayna, 10 -- Frans:a ile Al· 
manya arac:ında umumi harpte 

mesele olan yer • inilti . 

( 1 ) Itara O mımm Uk defa kcn. 
:Ji nrlıSnıı Jlcrlye sürerek ordu ,.e 
askerine , ·e aclamlıınna (Osman oğ• 
lu) dı-mesl bu tartbtedlr. 

(2) Tarihi Osmani entilmenl, Otı. 
mantı tarihi. 

(3) Dcr\il! Tonıt, şeyh JAlebaU
nln ba.s müridlC'ıinden idi ve padl
~nh Os.manm hayn.tma \ c tarihine 
ı,arı~ıs bllytik slmnludan blrly • 

di. 

Yukardan a~ğı: 

1 - Babanın eşi • oda (frenkçe. 
ama, bizde çok mü tamcldir), 2 -
Musikide bir usul • ağiımı.ıdaki lı;.e· 

rnik gibi nesne, 3 - Yarı · saatin 
altır.da mütemadiyen sağa sola gi· 

<len şey (rakseden) ,4 - Hazır-kadar, 

5 - Anne, 6 • Ses (öz türkçe) bir 
Türlt erkek adı, 7 - Kadar - ı;ok 
aydınlık manasına bir ba5 ekle 

söylenen çift kelime, 8 - Meşhur 

bir ada · iki şeyin o:tası, 9 ~ bü· 
yük (oz türkçe) - meşhur bir göl, 

10 - Çckm~ (tayyare piyangosun· 
da çok kullanılan kelime) - biı 

Turk harfi, 

- .. . ·. ... . . - . ... . 
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- iyiyim doktor bey, benim bir 

şeyim ro!<! Biraz rahatc:u;dım. 7..a· 
ten yah}'ord:.ım. lki aydır. birde. 
kalktım. Oradan buraya kadar gel· 
dim. Dermanım kalmamı~. 

Bu m~tin kadının almnı ok§uyor· 
du. Ve belki de bu şefkat, onun acr 
sına ka~ı gösterilen bir anlayışın 
ifadesiydi ve bu yakınlığı bulan 

kadının mukaYemeti yumuşadı. Şim Fakat ölmedi. Onu kurtarma]{ içiıı ciu. Yapılacak her şey yapılmı~tı 
di biraz daha sesti ağlıyordu. Ara· uğraşalım. Bunun için ne kendini fakat şim:.ii yüzde bir iki iyi netice 
da bir ök ilrüklerle hı~kınklarla harap et. ne de bizi şaşırt. J\ letin ,·erme.,i mümkün olan bir çare kalı· 
kesilen bir takım özler de söylü- kadın~ın görüyorum. Daha dişini, yordu. 
yordu. l sık. Onu kurtaracak ı;~re nraralım. O ela acele bir kan nakli! 

- Birdenbire siz ağdır deyince · I - Onu kurtaracak çare yok mu?.. Çocuk fazla kan za}·i etmişti. E· 
mahalleden onun ölüsünü götürdü· O kurtulam:ız mı? ğ~r )mdi ona bir kan nakli yapıla· 
ler demi:lerdi de .. • nlıyor musu· I - l\1adcm!<l 01mcmiş .. Kurtula· bilirse belki iyi bir netice \•erebilir· 
nuz? Kendimi tutamadım .. Maazal· bilir! 1 di.Fakat hu ümide de fazla bel bağ 
zah Mehdum ölmüş dediler. Bura· ı Kurtulabilir! l ıamama!< lizırr.dı.Yalmz ana ı ol· 
ya geldiğim zaman kendimi çok tut· Bu tek söz genç kadının beyninin duğu i~in l.cncfüine bunu s<.iyl<.'111ek 
mak, sizi rahatsız &mcmek i teclim içinde. gitgide hürüren bir akc:iscı· mecb~riyetimfeydi. Eğer i terse ç-0· 
ama .. Affedersiniz. öte!'İ anayım.. da gibi durmadan uğuldıyordu. cuğ'1 kanını verece'~ birini bulahi· 
Sonra da bir senedir hattayım. Siz j Kurtulabilir!.. lirdi. Fn!üıt pek acele o!arak, ,·aki:t 
ölm~i deyince kendir.1i t\!talnadım. Kurtulabilir ne <lem Ui? La tanede muayyen kan vericiler 
Kendim ö'Kek ı:ihi o~dum .. Olse Memduh kurtulacaktı! ,·ardı. Bunlar ancak iki ki~iydilcr. 
çok fena olurdu .. O benim hir ta· Kurtulmac:ı ltızımdı! Biri evvelki gün kan vermişti., Di· 
nenı, o benim her ~e~rimdlr! Evimin Baş'{a türHi olmac:ma im!d\n qı.r ~~ri bir hafta ewcl. Şimdi ikisiniı 
direği. e:keğim, kocnm. bzıbaın a· •mıydı? d,. bir aydan önce kan H?-rne'erine 
nam her ~eyim .. Sonra da ötesi.. ö· j - Onu kurtarm:ık için ne ) ap· im!.c1'1 yo:.tu. Doktorun eli a'tınd<' 
tesi çocuğum o kadar .. Bütün dür.· ma1 lazımsa yapalım do;;tor be)", ~imJı baıka kimse yoktu. Ba~ka 
yam. vanm, yokum o •. ö!medi de· dedi. Ne yapmak liı.zını.:a. Yah w hn tanel:rc de telefon cttirmi!jti. Fa· 
ğil mi doktor bey •. ? rmm. 1 kıt bir ~~Y bulamamı,tı. 

Doktor ~rüziinün yandığını hi .. et· • • • Ge:-ı; ka-!ı"l: 
ti biraz e\ ·el biran içinde gördüğü Doktorun ağır bir sc le \'erd·~ı - Benim kanım. doktor be)' 
rüya hatırasında canlandı. kadını izahatı bir sözünu kc me:len dinle· de:li. Benim kanımı ona ,eriniz. 
çocuğunu dü~ündü. Kendini bu ka· di. Ameliyat yapılmıştı. Cerraht Do'(to::- ge'1ç anneye baktı. Sap 
dar ha.:; a bilmiyordu: müda:1ale bitmişti. Yapılacak baş· ~a., \'C ~~fbf ellerine. kanatları kı· 

- Olmedi. Olmecr. Biraı kendini ka bir ~ey kalmamıştı. Başından ı;ık ince burnuna. gözlerinin uni 
te>pla hanım, dedi. Alır }'amhdtr. 1 aldı~ darbenin neticesi bekleniyor· denecek kadar uzun kirpiklerine ... 

Kadın sesiJe teleioıı 
edebilirsiniz ! 

Lcv!:; Mak Ater isminde Amerikalı bir mühendis !On derece prıı· 
tik bir alet vücude getirmiştir. Herhangi bir telefona takılabilen btı 
al~t telefonda söz: &öyliyen adam n sesini arzuya göre değiştirebil· 
mekte, bir genç kız sesi veya kalın bir erkek sesi haline getirmel:tt• 
dir • 

.Müfrline milyonlar kazandıracağa benzeyen bu alete ingiliıce 
"Wrong Talker,, kelimelerinin ilk harfleri alınarak ''WT,, ismi veril· 
mistir ki türkçeye bu ismi "Yalancı konuşucu,. c.iiye çevirmek mürıl· 
'küd:ir. 

Bu ilet sayesinde. cevap vermek istemediğimiz bir kimseyi, sı· 
siniz:i değiştirip .. bay evde yok. Ben hizmetçiyim.,, diye atlatmarııt 
kabil olacaktır. 

Hayat eksl2"1 bulundu mu 1 
Çinde yetişen ve adına Ftf·ti.ti,ng veya hayat otu denilen bir 

nebattaı1 mühim mikdarda nUmuncler 1ngiltercye getirilmiş ve kiıtı• 
yagerlerle biyoloji 61imlcrinin tetkiklerine arzetiilmiştir. 

Çinde, Hindiıtanm bazı yerlerinde ve Seyllinda radyoaktivitesi 
olan sahalarda yctiıcn bu nebat bir nevi ottur. Efsaneye göre, ımrlar· 
ca evvel yerliler, bu otu yiyen fillerin çok ynp.dıklarını farketınij· 
lerdi. Fakat bu otun ıarip ha11a11 bilhassa Çang Li Lung isminde bit 
Çinli doktor tarafından ke§fedilmi§tir. 

Muntazaman Hayat otu 'ri:ian yiyen ve altı şene evvel ölen btl 
doktorun haya.tında 24 defa evlrndi~i ve 256 ya~ında öldüğü iddi• 
ediliyor. 

Bu efunenin doğru olabileceği .dü§ilnülerek fu·ti.tieng otunuO 
tetkikine liUum ıörlilmü§tür. 

ÇıpDakUaırın pDrl Cl<dllYı 
"İngiliz Dominyonları çıplaklarının reisi Piyer Verigin geçen· 

leı1:le 53 ya§ında ölmilftUr. 

Piyer Verigin Ruıyada doğmu~tu. Babası da ''Hürriyet çocu~c.. 
ları,, isim]j bir çıplaklar ccmİ}•ctinin reisi idi. Çarlık Rusvası bll ai· 
leyi hudut haricine çıkarmış, onlar da tııgiltereye gitmişlerdi. Fakat 
orada .da bannamamıtlır ve muhtelif yerleri dolaştıktan sonra niha· 
yet Kanadada yerle§mişlertli. 

Piyer Verigini, 1937 de ölen babasının yerine ".tngiliz domin· 
yonları çıplaklarının reisi,, olmuştu. 

,, 

Yemeklerinizin 
lcrıet ve ne
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. ~ -. ' .. - ·L · .. ~ r~ · 
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Kullanmakla 
temin 
ed eblllJ"Shıiı. 
i15 ~lık Sa.lep 
,.e ba.hanıt 
Paketleri 
h<'r ~f.>rde 
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Sonra\ da :-özlerini ke~cn h::ıfH ök· !ık bir manto insanın ciğerlerini rnıl 
ürüklerini ciinledi.. hafaz::ı edebilir mi? 
- Sizden kan alınamaz dedi. Siz Kii;ük, so~ruk odada bir gece gö· 

çok zayıfsınız. Hn-ta olduğunuzu ğü::. sancisile yatağa dü~muştu. Ne· 
.siz söyliyordunuı. Siz kansınnız! 1 re .ala~a~an inleyip b~ırmıştı ..• 

:-\ ı d kt be , lan da I:.rte ı gun Memduh: ben betedı ..- . e o ur o or ) , o t • . . . 
0 

a 
ona verelim: Ben tahammül ede· I ye hekı~ıne gıdıyo:U~ı. nu sanı. 

··ı·· ·· A A 1 ç~~ıracagım ... demıştı. Parmak ktı mez.-..;,em, o urum. ma o... n ıror· .• 
d -·1 ') •. ca Ben"ım dar çocuktu ama her şeye rudı erı :,unuz egı mı. o ,,a~ r.. . . dt' 

. rordu Mektepte ıdı: ''Tıpkı efen 
~ocuğum v::ışasın da ... Bana bır şey · . . d 
olmaz .. B~ de dayanırım. e\ l.ldı,. gıbj akıllı}' 1• 

_ Ama ha ta kanı çocuğa yam.· Belediye hekiminin evlere beda\~ 
m:ız .. Çok kU\ vetsizdir. İ gelm~~-~ me~h~r olduğunu rnahalıe 

Evet hastaydı. Jla tahğını bili· )e 0 ogretmı~tı. 
yor. Anlıyor fakat ona itim \'em1ek j !\I~alled~ l~erkes arl.~rc:? ~~atar~~ 
istemiyordu. Bu o hastalıktı. Bütün da. kın:se gıdıp ~ltm gozluklu dcı~. 
lakir evlerin içini bir kurt gibi ke· I tor bcyı ça~rırmaga cesaret eclemcı: 
miren, gelinlik kızlan toprağa, ince d~. Onun ?u iş için aylık aldı~rııtl 
'.:ıaca:.Clı yanuları tabuta düsüren, 1 bılmezlerdı de. Ayaklarına gelırstl 
tütünde.1<i kadınların üç senede ci· j "~oktor bey,. llıtfeder zanne:ierlcf" 

>terlerini ağızlarından kan olarak dı. 
1o~:ıltan o hastalık. lşte Memduh, bütün mahalleli· 

Zat_n ker.disini tütünden: ye bunun aksini isbat etmiş, ahndl 
- Ci1'erlerin pek zayıf! do'üoru anasının ta ayağına gct r· 
Diye çıkarmıJ!ardr. Bunun üstüne mişti. Getirdiği de iyi olmuştu. Çöıl 

welki kı' konsen·eye hergün pal· kO onun bu evde baktlaımyacrğı:ı• 
to,;ıız giclip gelirken u tabaşımn söyliycn doktor hemen bir hac;tane· 
söylediği gibi: "Sif ayı bulmu~u !,, ye nakli icin bir kağıt ,·ermi~ti. 

Ah geçen kışın soğuğu! .. l nce yaz· ( Dcııamı r·nr} 
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H A B E R - Aktam Poatıa•ı 

- 11 - Nakleden : IF .. K. 
- ~ann yardım etmek mi? J --;- Esrarengiz mektup hakkında 

- E\et, ~ardım etmek ... Zabıta, ne düşünüyorsunuz? 
tahkıkatı cia ıa kolaylıkla yapabilir. - ltiraf etmek lazımsa henüz bir 
Anca · onun şüphelendiği adamı ~Y bilmiyorum. lz aramakla meş· 
tc\kıf cttıktcn sonra tahkikata \e gulüm. 

düşünmiyebilir. Açık konuşalım 

Van m katil olması da pek müm· 
kün<lür. Ne kadar asabi olduğunıı 
biliyorsunuz. Bir hortlak hikayesi! 

1 ticvaba de\nm etmek gibi bir iti- Ayağa kalktı, sapka mı giydi. 
Yadı da vardır. - Sizi öğle yemeğine davet et· 

Yans yelkenleri suya indirdi. mek arzusundaydım Doyl. Fakat 
- Affeder iniz. Evet, Farreni se· acele bir işim var. Öğleden !,:Onra 

,ıyorum ve beş altı defa onurJa ev· saat üçte gazetede buluşalım, olmaz 
lcnnıeğe talip oldum. mı? 

- Reel mı etti? Yalnız kalan Doyl bir müddet 
- bet. Ga:rrimuntazam yaşayı· düşündü. Sonra kalkarak "gazeteci· 

şırn1 bildiğı için ... Esasen bu sebeb· lcr klübü,,nc gitti. Barda arkadaş 
ledir ki ıslahıhal etm~e ve mesle· larile konuştu ve oturup hafif bir 
l;ımde ilerlemeğe karar verdim. yemek yedi. Tekrar Fleet Street yo-

- Kendisine hediye vermenize lunu tuttu. 
müsaade ediyor mu? Mis Farrenin işleri mü ait oldu· 

- Yalnız arada sırada cıgara he- ğu ıamanlar, öğle yemeklerini Ad· 
diye etmeme müsaade ediyor; bü· liye sarayr yanındaki küçük bir !o· 
tün arka:la5lara olduğu gibi.. kantada yediğini biliyordu. Lokan· 

- Yakında kendisine cıgara ver- ta önüne geldiği vakit genç kız ora· 
diniz mi? dan çıkıyordu. 

- Dun öğleden sonra vermiştim. - Mis Farren, birkaç dakika be· 
- Ne cins cıgara? nimle konu,.acak vaktiniz var mı? 
-Türk cıgarası, Yenice ... Bunla· Doylun tavrı, mis Farreni biraz 

n sever. Niçin sordunuz? şaşırttı: 

Furlong muhatabına doğru iğil· - Hayrola? :ne SÖylirecekliniz? 
dı: - Pettigrev meselesine dajr. Fa· 

- l\'lis Farrene karı;ı aşkımzda kat burada söyli} emem. Şöyle bira1 
talisiz olmadı~mzı isbat edebilecek yürüyelim. 
bazı malumat verebilirim size ... Fa· Yürümeğe başladılar. Doyl: 
kat bu sırrı kimseye söylcnıiyeceği- - Beni dinleyin Farren, dedi. 
nize emin olmalıyım. Sizinle açık konu§acağnn. Mevzuu· 

- Yemin ederim. bahs olan Vanstır. 
- O halde size hoşunuza gidece· 

ğıni tahmin ettiğim bir havadis ve· 
reyim: Mis Farren, Pcttigrevin ce· 
sediylc karşılaştığı zaman bıraktığı 
nız cıgarayı da gördü. ?izin içtiği
niz cıgaralardan oldtıl'.,'llnu anlıya· 

rak sızden şüphe edilmemesi için 
cıgarayı sakladı. 

- Ne diyorsunuz! Bunu size 
mis Farren mi söyledi? 

- Hayır. Siz de ona anlatayım 
demeyin, z:ımnm görecrlğinizi te· 
min ederim • 

- Merak etmeyin. Ben icap etti
ği zaman dilimi tutma mı bilirim. 
Fakat bunları nasıl da öğrendiniz? 

- Orası benim bileceğim şey ... 
Size bir şey daha haber \'ereyim. 
Mic; Farren çok zeki bir kız; dün 
akşam söylediğim bazı sözle.rdcn 
şüphelenmij olacak ki bu sabah si
ıin içtiğiniz Knightrider cıgarala 
rından bir paket almış \'e tabakası· 
na koymu~. Bana da ikram etti. 

Şimdi size tavsiyem. Dilinizi tu
tunuz. Gevezelik yok. Bana samimi 
surette yardım ederseniz ben de 
size yardım ederim • 

- Size nasıl teşekkür edeceğimi 
bilemiyorum. 

Genç kız endişe He sordu: 
- Vans ne yaptı? 
- Vansın sizi sevdiğini bilmi-

yen yok. Fakat sizi ondan başkala· 

rmın da sevebileceğini hiç dü~ündil' 
nüz mO? 

Genç kızın cevap vermesine ya 
kit bırakmadan de,·am etti: 

- Ne demek istediğimi tabii an· 

lıyorsunuz. Sizinl~ birı&n'C) arlı$a 
giri:mek wye~e d~~· 'afmz 
iyiliğinizi dü~ündOğUmü söylcmçk 
isterim. Yansdan hiç hoşlanmadı· 
ğımı bilirsiniz. Onunla belki evle· 
neceksiniz, belki de hayır .. Bu hu 
susta sizden bir cevap istemiyo· 
rum. Ancak cıgara mescle<;i hak
kında malumat sahibi olduğumu 
söylemekle iktifa edeceğim. 

Mis Farren sapsarı kesildi: 
- Onun katil olduğunu mu sanı

yorsunuz? 
- Hayır. Fakat herkes benim gibi 
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Genç kız haykırdı: 
- O katil değildir! , 
- PekaUi. Kabul ettim. Fakat 

bunu isbat etmek ror o!acak. Bana 
itimat ediniz. Vansın karagözleri i· 
çin çalıtrnrrorum tabii, yalnız ken· 
dim için ... Sizi sevdiğimi herhalde 
anlamışsınızdır. Bu sebeble iyiliği
nizi isterim. Bu bahsi sonra konuşu· 
ruz, belki beni dinlersiniz. Şimdi 
sizi ikaz etmeliyim. Crgara izmariti· 
·li kaldırmış oldu~nuzu Furlong 
anladı. Niçin size yardım etmeme 
mü<;aade .... 

Mis Farren sözünü kesti: 
- - T~ür f'derim. Fakat şu an· 

da Furlong hesabına çalışmadığı· 

nız ne malum? 
- Bana itimat etmiyor musu

sunuz? 
- Itimat ediyorum. Müşkül \'a· 

ziyete düşersem size başvurmağa da 
söz \'eriyonım. O zamana kadar bı· 
rakınız da ben bildi~im gibi hareket 
edeyim. 

- Bununla ne dernek istiyorsu· 
nuz? llildiğiniz nedir? 

- Size söyliyemem. 
- Doğf\,1 yapmıyorsunuz. 

- Olabilir. Fakat ba~a türlü ya· 
pamam. 

- Tehlikeyi anlamıyor musunuz? 
Furlong isteseydi Yansı te\'kif etti
rebilirdi. 

- Demek onu serbest bırakıyor? 
- E\·et, muvakkaten ... Ne dü· 

§Ündüğünü de Yansa açıkça söyle· 
di. 

- Şu halde ondan şüpheleniyor. 
- Hem evet, hayır. !zahat 

ıniişkül.. .• 
-,.. ;Biliyonım ... Ne kork~ ~y! 
- l~vct. Zavallı :Pettigrev! 
- Ben Vansı dü~ünüyorum, Pet· 

tigrevi değil. O ltiyık olduğunu bul 
du. 

Doyl şaşırdı: 
- Niçin böyle söylediniz? 

Genç kız dudağını ısırdı. Kekefe· 
di. 

- Ne söylediğimi 
muyum ki! 

ben biliyor 

(Devamı var) 

KAHRAMAN HAYDUD 

Valansiyaya eeldifimin ikinci 
&ünü tesadüf beni Pililo Monno 
isminde bir portakal taciri ile ta· 
ruştırmıJtı. Bu adam doğduğu 
memleketin giızelliklerile o 'kadar 
iftihar ediyordu ki bu şehri bana 
tanıtmağr kendiıinc bir vuife e
diniyordu. 

Aıağı yukarı her gün onun Es
partero meydanındaki mağaıasın
dan çıkar ve saatlerce ;ehirde do
laıırdrk. Ona ıordufum ıbinbir ıu
ale hiç yorulmadan ve büyük bir 
memnuniyetle cevaplar verirdi • 

Velhasıl Palilo Moreno benim 
için eşi bulunmaz bir rehber ol· 
muıtu. 

Gene böyle gezintilerimizden 
birinde, şehrin büyük çar,ılarm -
dan birinden geçiyorduk . 

Binalardan biri üzerindeki ga
rip bi rİ§&ret nazarı dikkatimi çek 
mişti. Bu iıareti ona göstererek 
ıordum: 

- Bu siyah haç ltaretlerinin 
minaın nedlr? Bunlardan bir çok 
yerlerde görüyorum; bilhaesa es· 
ki sokaklar.da .. 

- Bu haç iıaretleri o noktada 
bir cinayetin iglenmit oldufuna 
alimettir, dedi. Buralarda c:nayet 
lere aık ıık tesadüf edilir. 

- Evet farkındayım • 
- Bu işaretlere eskiden daha 

sık tcsadül edilinii. Eıkiden ahali 
aşk ve kııkançlik ldavalannı ekse· 
riya küçü'lt bir haryçer vuruıiyle 
halletmeği daha kolay, .daha pra· 
tik bulurlardı. O zamanlar poliı, 

ve adliye tetkilltı da bunlara pek 

{azla ehemmiyet ver~ezdi. 
- Batle ıob o~tasında iıte· 

nen cinayetlerin ıebcpleri daima 
a§k ve kıskançlık hiklycleri ml· 
dir?. 

- Ekseriyetle... Tabii baıka 
sebeplerden işlenmİf cinayetlere 
de tcsadü folunur. Sonra eskiden 
bir kan gütme dıvaaı vardı lci ci
nayetlerin meıum bir zincir ıibi 

biribirini kovalamasını intaç eder. 
di. Söylediiim gibi poliı ve adliye 
tctkilltı mücrimi arayıp bulmak 
ve cezalandırmak itini pek te ci::t-

- Teşekküre lüzum yok. Iı;inize 
dönünüz şimdi. 

- Hakkınız var. Bugün mühim 
biric;ile mülakat yapacaktım. 
-- Bir lortla mı? 

Bu koridorun sağ tarafı ma
ğaranın içerlerine doğru uzanıp 
gitmekte idi. Sol tarafında biraz 
ötede ise hafif bir ziya 51zıyor _ 
du. 

nehrine bakan yüksek ve dik 
bir uçuruma açılıyordu. Bambo 
eğer sUratini kesmemiıı ve vak -
tinde !durmamış olsaydı bu uçu. 
rumdan aşağı yuvarlan:ıcaktı. 

- Hayır. bir alimle .. 

'Çeviren : SUAT DERViŞ 
diye alma.dıklan için alalmdarlar Doms Condelaria da şikayet e.di. 
adaleti bizzat yerine getirmek U· yordu. 
sulünü daha pratik buluyorlardı. - Sevgili kuzunimi, erkek kar 
Bir cinayet İ§lendi mi, öldüriıle· deşini böyle alçakça bir cinayet 
nin en yakın akra alan, karısı, neticesi kaybetmis olmanın ver -
kocası ve ya kardeşi derhal kati- diği azap ve teessürü içinde ra
lin peşine düşerler -.·e ilk fırsatta hatsız etmemek için oraya gitmek 
onun işini temizlerlerdi. Meraklı ten çekiniyordu. 
hikiyelerden pek hoşlandığınızı - Ziyaretinizden çok memnun 
görüyorum: Size bu kabil cina- olacağım ve sizi özlediğini daha 
yetlerin en tipik bir nümunesini dün akşam bana söyledi. 
anlatayım. - O halde kendisini bugünler 

Ve anlatmağa başladı: de muhakkak ziyaret edeceğim, 
- Site anlatacağım vak'a ıfed- Eh 1 Söyleyiniz bakalım aziz kar

ro Lopez de Arce'in katli üzerine deşim, kuzinime karsı olan aşkı .. 
oldu. Hadise 1840 senesinde vu- mz hala eski şiddetile devam e .. 
kua gelmiı eski bir hikayedir. O diyor mu? 

zamanlar halk batıl itikatlara ve - Ateşinden, en ufak mikdar 
hurafelere çok inaoırdı. Hal5. tela da kaybetm~en, azizim Dor An. 
biraz öyledir ama o zamanlar iş tonia. Çok sevdiğim dostum Ped
bü&bütün baıka i.di. ronun elim ölümü ve sevgili Can.. 

Mehtaplı bir ilkbahar gecesi, delaouior'nun büyük matemi iz -
bir bekçi, !imdil-i ipek borsası divacımm biraz geciktirecek. E • 
önündeki kaldırımın üzerinde bir ğer Allah isterse önümüzdeki kış 
insan cesedi bulmuştu. Kalbine evleneceğiz. 
bir hançer saplanmış olan maktu- iki arkadaş böyle konuşarak 
lün çoktan öldilğü anlaıılıyordu.. ilerliyorlardı. Don BerBernardo : 
HUviyeti derhal tanındı. Bu la- - Hava da ne kadar güzel lie
kir bir ailenin genç oğlu Pedro ğil mi? dedi. Böyle güzel bir ha. 
Lopez de Arce idi. va.da insan en iyi dostuna taliin 

Haber derhal şehir içinde yn- bir JUtfü ile tesadüf ederse onu 
yıldı. Herkes bu cinayeti kendi gö kolay olay bırakmak istemez. Si
rüıüne göre muhtelif sebeplere ve zinle b:raber şöyle küçük bir yü
mubtelif eJhasa atfediy~rdu. lşe rüyüş yapsak nasıl olur, dersiniz? 
el koymuş olan polis de derhal - Hay, hay, maalmemnuniye .. 
faaliyete geçmiıti. Yapılan bütün Biribirlerini haftalardanberi 
tahkikat 'bir netice vermiyor ve görmemiş oldukları için anlata • 
katil bir türlü bulunamıyordu. cak binbir mevzuları vardı. Aş:ı -

Bu suretle uzun zaman &eçti.. ğr yukarı yarım saat konuşarak 
Artık bu cinayet yava§ yavaş u· yürürnüşlerl:ii. Birden Don Anto

nutulmağa ba§latiı §tı. nio §ehir haricine sıkııpş olduk • 
Bir akpm !ti f . C!dıcrzza doğru Iarını ve büyük mezarlığın önün

maktulün en iyi arkadaşlarından de bulunduklarını farketti. Zaval
Bernard Herrero meydanlann bi- it Pedro da bu mezarlıkta gömü -
rinde Don Antonio Argensoloya tüydü. 

tesadüf etti. Don Antonio Argen - Aziz dostum, böyle güzel 
solo maktulün amcazadesi idi. bir gecede 'beni bir mezarlığa gc· 

Uzun zamandanberi görüşme· tirmek de garip bir fikir doğrusu. 
mit olan bu iki arkadaş memnu- - Hakikaten mezarlığa gel ... 
niyetle biribirlerinin ellerini sık- mişiz. Lakırdıya o kadar dalmış _ 
lar. Don Bernari:io: tım ki hiç farkına varmal~rm. Fa-

- Sizi ne kadar zamandır gö· kat azizim, tesadüf bazan iyi şey_ 
remiyorlduk, Don Antenio dedi. lcr yapar. Zannedersem benim bir 
Bu vcfaaız:lıfmııdan kuzininiz ( l(U/en soy/ayı çeviriniz), 
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odada mtsa ~ibi uzun bir şeyin 
etrafına konmuş iki meş'alenin 

sarı ve titrek ziyaları ile aydın
lanmıştı, 

Masanın üzerini beyaz bir bez 
boylu boyur.a örtmekte idi. 

Buraya getirinceye kadar ne 
zahmctl r çektim bilseniz. 

- T utu g t ·en adamlar? 
- Emin olunuz, hiçbir şey 

hissetmediler. 

Belli belirsiz gülümsiyerel• uza.K
laştı. 

Bambo delice bir sevincin te· 
ı;iri altınl:ia sarsıldı. Ayakları 

ile gürültü yapmaktan çekinerek 
sağ tarafa saptı. Mağaranın de
rinliklerine sapmış olmakla ne 
ümit ediyordu. 

• Şa§kınlığı biraz geçtiktc.n son 
ra ıağına, soluna bakındı, etra
fında elleri hançerli, J:ı;:çb üç 
sıra insan duruyordu. Bu sillh
lı insan ~enberi ise gittik)e da -
ralma1i:ta, Bamboya yaklaşru.k • 
ta idi. 

Odanın bir köşesinde, diz çö
ken, dua e.den bir kadın vardı. 

- Pekfila, artık V enediğe 
dönebilirsiniz. 

Ve Perinaya dönerek: 
-Yavrum, sarayda Bamboyu 

sorl:luğumuz zaman bulunduğu 

<.Janın kapısını bize gösteren 
sen değil miydin? 

Doyl içini çekti. 
-- Hayatımda rastladığım en ta· 

lili adam! 
- Ne noktadan talili? 
- 1 ~e noktadan mı? Polis ko-

miseri Ridin yanında bize söyledik
lerinin yanc;ını söylemiş olsaydı 
~İmdi çoktan te,kifhaneyi boyla· 
rnıştı • 

- Belki. .. Fakat lüzum görülür· 
se tevkifhanede ona bir yer bulmak 
irnMnsız değil .. Acelemiz de yok. 

- Onun mücrim olduğuna kani 
değilsiniz sanırım • 

- Evet. Fakat alda:ımış olabili
rim. Sizin fikriniz nedir? 

- Onun bu cinayeti istediğine ka 
ni değilım. Fakat kendisini isticvap 
ett r,iniz zaman ne kadar sinirliydi. 
~ahte Sir Peter meselesine ne der 
c;ir.!ı? 

- Hcrhan~i biri olabileceği gibi 
Vancı da Sir Peter kılığına girebi
lir. li&ıtta be1ki mükemmelen bece· 
r" el~ kn'1di inde a!;:törliik istidad 
· .. ~ o.ı.ıı:ı. 

Belki kurtulacak. Kaçacak 
ba~ka bir delik bulacak. Veya -
hut bir müddet için saklanacak 
bir yer keşfedecekti. 

Fakat bu yol üzerinde, daha 
on adım atmamıştı ki üç silahlı 
adama rastgeldi. Bu adamlar 
hiç ses çıkarmal:ian Kardinali 
itiyorlar. Yoluna devam etmesi
ne mini oluyorlar.dı. 

Bambo geri döndU, bütün kııv 
veti bacaklarına vererek ko~ma
ğa, mağaranın ağzına doğru git. 
meğe başladı. 

Aklına koymuıtu. Dışarda ö
nüne kim çıkarsa çıksın hemen 
üzerine hücum edecek, eli1*len 
kurtulmağa çalışaca'ktı. 

Birkaç adım sonra mağaradan 
dışarı çıktı. 

' Gayriihtiyari ağzından bir kü
für çıktı. Güç hal ile kendisini 
nptetti. Yoksa muhakkak geri
ye gidecekti. Çünkü mağaranın 
kapısı doğrudan .doğruya Piyav 

Pcımbo artık tamamen mah -
vol.duğunu anladı: Gözleri dön
dü, .bacakları titremeğe batla -
ıdı. Deli gibi bir halde etrafına 
ve yukarıya bakıyordu, 

Etrafında Rolanın arkad•Jla • 
rmdan merhametsiz bir zencir, 
yukarda, gökte ise gecenin ıon 
yıldızlarının artık sönmesinden 
ve güneşin tullluna ait ilk ziya -
ların yayılmaııından haaıJ olan 
hafif hüzmcler vardı. 

Soğuk bir rüzgar esiyordu. 
Servi ve çam ağaçlarının dalla 

n araıun:lan çıkan !homurtular 
Piyav nehrinin iniltilerine kan~ı 
yordu. 

Bütün bunlar Kardinala bir 
rüya gibi geldi. 

Etrafını saran çenberin arka. 
sırdan ise birçok amelenin vur• 
duğu kazma sesleri duyuluyor • 
du. 

Bambo, birdenbire irade ve 

Araten yavaı seıle bu kadı
nı Rotana gösttrdi: 

- Perina .... Bilmem vücudu
na hangi ıeytan girmi§.. Bera
ber &elmek için çok israr etti . 
Ağladı, yalvardı, ben de daya
namadım. tıtc üsta.d.. Yalnız 
bu nokt«da. emrinizdcn ayrıl

drın .. Dif er noktaları tamamı ta
mma yapılmııtır. 

Rolan cevap vermeden evvel 
doiruca ortadaki masaya git
ti. Beyaz örtüyü ucundan tuta
ulc lraldırdı .. 

Altından bir tabut çıktı. 
Bu tabutun üst kapağı üze· 

rinde !U kelimeler yazılıydı : 

(On altı yapn.da, kardinal 
Bambo tarafından öldürUlrnUş, 

Emperyamn kızı Biyanka) .. 

Rolan yava§ça örtüyü kapattı. 
Ara.ten yerlere kadar eğilerek : 

- Emlrleriniz veçhile zaval. 
h yavruyu üç tabut içine lcoy • 
durttum. Birinci tabut söğUtten, 
ikincisi madeni, üçüncüıü de me 
§edendir. 

Araten Pcrinaya vakıt bırak· 
madan atıldı: 

- Evet, evet, o idi. Tam be -
nim bağıracağım bir sırada sö • 
.zümü ağzımda tıkayarak odayı 

gösteren o idi. 
Rolan cenazenin bulundu'u 

odadan çıkmıştı. Perinaya: 
- Demek zavallı Biyankanın 

ce:şeı:lini buraya kadar takip et
mek istediniz. 

- Evet, onunla tanışalı çok 
olmamı§tr. Fakat bilmem neden 
ben fazla sevmiştim. 

- Yavrum, beni dinle .. Ve_ 
nedikte Aratenin sarayırida tn
mamen mes~t musun? Söyle ıı
kılma. Şayet istersen eıenin ha • 
yat ve saadetinle alakadar olu
rum. 

MUsyö Areten de seni ırat 
eyler emin ol. 

- Evet, evet, tamamen ser
besttir. Siz emreyledikten sonra 
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mukaddes cuma günü doğmug ol· 
duğuma bilirsiniz. 

Arkadaşı ona hayretle bakıyor
du: 

- Nasıl, diye mırıldandı. Yok
sa siz de böyle hurafelere inanan 
lardan biri misiniz? 

Halk q.rasınlda şöyle bir iti.kat 
vardır. Mukaddes cuma günü 
doğmuş olan bir adam, katledi • 
len yakınlarından birinin yeni gö· 
müldüğü bir mezardan gece ge • 
çerse bu öltlyü muhakkak görür. 
Bu eski 'bir itikattı. Fakat iddia 
edebilirim ki nugün bile Valansi· 
yada buna inananların adedi pek 
çoktur. 

Don Bernardo: 
- Kim bilir? dedi. Maamafih 

i~te şimdi elimizde mükemmel bir 
tecrübe yapabilecek bir fırsat var. 
Bakalım bu itikat doğru mu imiş 
yoksa uydurmamı. Korkmazsınız 
ya? 

- Korkmak mı? Yok canım, 

latife mi ediyorsunuz? 

İki arkadaş mezarı ğm kapısını 
araladılar ve içeriye süzi.ildüler. 
Parlak mehtaplı bir geceydi. Ara
lannl::lan geçtikleri mezar taşları -
nın gölgeleri yol üzerinde garip 
heyuliilar gibi uzanıp kısalıyordu. 
Yol da ne kadar uzuyprdu. Niha. 
yet Don Pcdronun mezan yolun 
sağında biraz ileride gözükmüştü. 
Don Antonio birdenbire arkadaşı
nın kolunu kuvvetle sıktı. 

- Neniz var? 
- ~u hayali görüyor musunuz? 
Don pernardo büyük bir telaş 

eseri ğöstermeden: 
- Evet, diye mırıldandı. Onun 

hayali .. 
Hakikaten karşıda beya1ı kefeni 

için.de zavallı Don Pedro ayakta 
duruyardu. Bu hayal kendilerin • 
den on adım mesafede serviler a· 
rasmda durduğu zaman Don An· 
tonio kuzeninin ince yüzünü ta -
rumakta güçlük çekmemişti. Ha • 
yal, güçlükle işitilebilen bir sesle: 

- Bernarldo, sevgili dostum, 
kardeşim, diyor.du. Benim intika
mımı almağa karar verdin mi? 

Don Bemardo: 
- Evet, diye kekeledi. Katilin 

kim olduğunu bana söylemek is • 
temez misin? 

- Eğer onda bir parçacık ce· 
ıaret kaldıysa kendi kendini mey
dana vuracaktır. 

Don Antonio !dizüstü yere .düş· 
müştü; itiraf etti: 

- Kntil benim... Amcam vari~ 
olarak onu seçmişti. Ben de om· 
t:>rtadan kaldırmak istedim. Evet .. 
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r· .. işte buna talihli gişe derler... 1 
Her keşide de sayı n müşterilerinden bir çoğunu zengin ve bahti· 
yar eden lstanbulda Yenicami, iş Bankası karşısında 17 No. lu 

Orta Anadoluda 

Kırşehir hububat ve V U RT G i Ş ES i 
ffi e Y V 8 8 fl ba f} Ü 1 d U Bu son keş idede dahi 4 buyuk ikramiyeyi birden verdi: 

Bu iki sahada görülen "HyUk inkişaf dolayısile J. 200000 lir uı 24575 No. ıu biletle Bay 3. 20000 İı roul 4s9o No. ıu bilette Tahta-

Toprak mahsulleri of: i ~ırşehirde bir ajanlık ı 2 40000 l·r~:ıı 30342 No~~~s~~1:tıe Kum- 4 10000 ı ·ır!l~I ~=~e9d~!.aiu ~;~~~; ~~1~·tu 
tesisine karar VermİŞ Ve uU sevinçle karşılanmıştı r 1 • l UJ kapıda bakkal Valsamidise • UJ Bay Mehmed'e 

Kırşehir, (Hususi) - Kırşehir yılı olarak idrak edileceği anlaşıl. KAZANDIRDI ve PARALARINI TAMAMEN VERDİ. 
vilayeti tam bir ziraat bölgesidir. mıştır.. Taşra siparişleri seri ve muntazam gönderilir. Sahibi: MEHMET KIVANÇ 

Halkın yüzde doksan beşi çiftçilik. Vilayetin muhtelif semtlerinde - • 
le i§tigal etmektedır. Geçen sene kuvetli su cereyanları ve bilhassa 
bu mıntakada 42 milyon kilo huğ· gür su kaynaklan mevcut bulun. 
day, 11 milyon kilo arpa 8 milyon duğun.dan bu havalide kuraklık teh 
kilo çavdar istihsal olunmuştur. likesinden de pek o kal:far korkul-

Bu havalinin gelir kaynakları a. mamaktadır. 

rasmda ehemiyetli yer tutan mey- Tohum ıslah edilmemiş olması. 
vacılık lda ayrıca tetkika değer bir na rağmen bu mıntakanrn vetiJtİr· 
mevzudur. Geçen yıl 11 milyon ki. diği hububat kalite itibariyle yük. 
lo Uzüm, 2 milyon kilo ceviz, 596 sektir. 
bin kilo elma toplanm•ştır. Mahalli pazarın durgun oluşu, 

Meyvacıhğın fenni esaslar daire- köylüye buğdayını 70·100 kilomet 
sinde inkişaf ettirilmesi için icap e re u.zaklarda bulunan toprak mah. 
eden tedbirler alınmakta ve bu ara sulleri ofisine kadar götürüp sat -
da iyi cins fidan yetiştirilmesi için mak külfetini tahmil etmektedir. 

Karargahta bir 
balo 

~ llaşlara{ı 10 11nc11da 

Nihayet, kumandan kapıda gö
ründü. Etrafına bakındı. Beni 
görünce hemen yanıma geldi: 
"- Küçük hanım, deldi, kaval· 

yeniz sizden af talep ediyor. Ba· 
cağından ağır surette yaralandığı 

hususi muhasebe yardımiyle bir fi. EıindekHptildai nakil vasıtalariyle için derhal diz kapağının üstün· 
cfanlık tesis c.dilmektedir. bu vaziyet riftdmiz idn rok zah. d k ı · · k • ·ı· :: :: :ı :ı en esme erı icap cttı. Bu a~rı ı 

Bu sene kış hafif geçti~i ve Zi. metli ve masraflı bir iş olmakta ve sizinle oynamak saadetinden mah· 
raat bankası d; köylünün muhtaç bu yüzden de hazan, bütün bir SC· rum kaldığından !dolayı pek mÜ· 
okluğu avansı vaktinde tevzi etti· ne çalıcıp elde ettigvi mahsulünü · d' :ı teessır ır .,, 
ği için geçen seneye nispeten top. müstabııil çok düşük fiatlarla mu. Ah, İlma, ben artık asla kadril 
rağa çok fazla tohu saçılmıştır. tavassıtlara devretmiye mecbur 

Son günlerde yağan kar ve onu kalmaktadır. 

takip eden fasılalı yağmurlar çift· Memnuniyetle öğrendiğimize gö 
çinin yüzünü güldürmÜi ve bu se. re, toprak mahsulleri ofisi Kırşe· 
nenin şen ve bereketli bir mahsul hirde bir ajanlık tesis etmek için 

Katil benim ... Merhamet ediniz ... 
icap eden tetkikleri yapmak üzere 
alakalı memurlarım göndermiye 
karar vermiştir. Çok kuvvetle talı. 

yapmıyacağım .. 
Çok hastayım, Uma! Kederim

den öleceğim! .• 
- Macar Hikayesi -

muş olacaktır. 

Ofis açılması haberi bütün şe . 
hirde ve bilhassa müstahsil kütle Sözlerini bitirdi ve baygın ola • 

rak yere .. yuvarlandı. Bunun üze
rine mezar taşının arkasından bir 
kaç ki§i çıktı. Bunlar Denor lan 
Delarionun uşaklan idi. Hayal de 
üzerindeki beyaz örtüyü attı ve 
altın.dan Con\:Ielarionun lcendisi 
çıktı. Tabii işi anladınız. Erkek 
kardeşine çok benzediği için bu 
müşaıbehetten istifade ederek çok 
§Üphelendiği kuzeni Don Antonio 
yu böyle hir tecrübeden geçirmiş.. 
ti. Nişanlısı Don Bemardo ona bu 
işte yardım etmişti. 

min eldildiğine nazaran bu teşek· arasında derin bir sevinç uyandır· 
kül mahsul idrakinden evel kurul. mıştır .. 

Merakla sordum: 
- Peki, Don Antonio ne oldu? 
Portakal tüccarı eliyle garip bir 

işaret yaptı. 

- Ka'ıJmmlara bir haç işaret' 
::laha füivc ediyordu. 

- Fransızcadan -

Sporcular 
DüJtünüz, yaralandınız, 

Mikroplar üzerinde 
öldürücü tesiri haiz 

VİROZA Patı 
Sürı.i.nüz, Ye tekrar oyuna ba:tlapn 

1 

Gayrimenkul sa fiş ilan ı 

lstanbul Emniyet Sandı ğı D i rektör l üğünc;sn 

Bayan Fevziye, Şükriye ve Nefiscnin sandığırruza 19470 1.e ap 
.No. sile sandığımızdan aldığı (250) liraya karşı birinci derecede ipotek 
edip vadesinde borcunu vermediğinden 3202 No. lı kanunun 4G ıncı 
maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Ki:çuk· 
pazarda Hocagıyasettin mahallesinde Hacıkadm caddesinde eski 73.77 
reni 83.85 kapı 563 ada 19 parsel No. lı altında dükkanı olan al ~ap 
bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmu)ur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapıl maktadır. Arttırmaya girmek i..:ti· 
yen (60) Jira pey akçesi \'erecektir. Milli bankalarımızdan birinin temi· 
nat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele:liye re· 
simleri ve \-akıf karesi ve ta•:iz bedeli ve tellaliye rusumu borç'u}a a· 
ittir. Arttırma şartname·i 20·4·939 tarihinden itibaren tetkik elmE'!~ is· 
tiyen!ere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ,.e sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyac:;ında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa çıl:a
nlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ,.e itibar olunur .. 
Birinci aı~tmna 5-6-939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağ ... ıoğ· 
lunda kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye akdar yapılacaktır. T\Iu
vakkat ihale yapıla.bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınma· 
sı icabeden gayrimenkul mükellefi yeti ile sandık alacağını tanı:lmen 
geçmi~ olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak şartile 22·6-939 tarihine müı;a dif perşe...'11be günü aynı maha!de ve 
aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
~ok arttıramn üstünde bıarkılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit ol· 
mıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair iddialarım ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 
suretle hak.lannı bildirmemi olan !arla haklan tapu icilleril abi 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
m:ılOmat almak istiyenlcrin 937·113 dosya numarasile c;andığımız hu· 
kuk ic;leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

~ --- . 

• * • 
DiKKAT 

Emniyet ~andığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster 
mek istiyenkre muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısf mı 
tecavüz etmemek fizere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su· 
relilc kolaylık göstermektedir, (2192), 
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Areten bunları söylerken bi. 
taz sararmıştı. Per:na da düşü. 
nüyordu: 

- Ben olrr.asa:n ne yapacak. 
i\rk:lsını kim örtecek. Soğuk al
ma:u la kim milni olacak. Ağ· 
ladığı zaman gözyaşiarını ki::tl 
silecek. ötel:ilerin hepsi ker.Ji 
havalarında. Hiç birisinin dü~ün 
düğü yok. Ben c!e gi.ciecek, onu 
yalnız bıral:acak olurc~m. sonra 
hali ne ol:.cak? 

Nih;:ıyet kara'"mı vere~. ~oire 
'dön"re~· tatlı bir ı:e .. 1:: 

- Hayır, 2yr !mıvac~ğım. O· 
nunla berab::r l:alacc- }u:ı. 

Dedi. 
Araten ad::ta l:•·Iaklı:ır•r.a :nan 

mıyordu: 

- N:ısıl? Dem~k be'l d:: sc. 
viliyo"'u~. Bcr.i ele :;~ven bub. 
nur h:ıt 

Oh, P::rhı ! I'cr:;ıa... I :el:?: 
çoc•ıl;, bu harc':etinle İ":n·n t:ı

rihlcre y:ız lma~a layıktır. Sen 
artı'.: benim metre'"iın değ'l, fa· 
'kat karım, olacaksın. 

Rclcın: 

- Araten 1 .dedi. Eğer sözünde 
O.urursan evlendiğin gün gel, 
benden otuz bin ekil al. Bu pa
rayı Perinaya hediye olarak ve. 
llyocına. 

- Oh ilstat. Siz hem büyük 
fıem de Milsiniz. 

Birkaç dakika sonra Perina 

• 
ve Araten Mcsterdeki evden çık 
mışlar. Geceyi Gümüş Güne~ 

otelinde geçirmi~ler ve ertesi 
gün Venediğ~ saraylarına dön -
müşlerdi. 

19 -

ntY ANi~NIN t.1.CZARI 

Mesterden çıkan ve Bamboyu 
taşıyan araba on on iki süvari· 
nin muhafazası altında Trevis 
yolun:.ı takibe başlamışt•. Biraz 
c.1a:1a yürüdükten Piyav boğazı. 
nı g::rt'kte"l so,,,.a Siyah Mağa. 

ran'n önünde durdu. 
Bu s:kiz gün zarfında Kardi· 

nıl mümkün mertebe kendisine 
ha' tim olmağa çz.lı~mış ve ae:a· 
b·nı teskine muvaffak olmuştu. 

- Bakalım, diyor.du. Be"li ne
reye götür:.iyorlar. Bunu ~ .• pe • 

· ninceye kadar bir şey düşünme· 
m:k lazım. Bir kere öğrendim 

mi scnra:ı !:olay. 
R"'l~n-ı l::ı·şı l:ini daha ziva· 

de nrtmamıştı. Çünka bu kin 
znt::n e'l son derecedeydi. Art· 
ması, fazlalaşması lüzumsuzdu. 

- Budala, ahmak! diye mr. 
rılclandı. Ben senin yerinde ol -
saydım öyle hapis ctmı-k. zin • 
danlara koymakla vlk1t mı ge• 
çlrirdim, bir anda öldürürdüm.. 

Araba durupta içinden çıka • 
rıldığı zaman etrafını seri bakı.) 
larla tetkik etti. 

Vaktin gece olmlstna rağmen 
'bulunduğu yeri tanıdı. 

- Tamam, keşfettiğim gibi. 
Siyah Mağara. 

Diye mırıldandı. tskala Erino 
Kardinalı koltuldayarak sürük . .. 
lemişti. Bir kap nın önüne ge -
tirdi Bambo zından zanneylediği 

• bu kapının karşısında biraz mu
kavemet göstermek imkansızlı
ğını bildiği halde girmemek için 
bir teşebbüste bulunmak istedi. 
Fakat iskala Brinonun kuvvetli 
kollan ile içeriye kakıldı. 

B:.ıra:;ı zı:ı:lan değil, fal:at clö. 
~::li muntazam bir odaydı. 

Kardinal hayret içinde gö;:lc
r:ni ve ağzını açarken Iskala 
Brino kapıyı içerden adamakıllı 
kilitlemiş, sonra da Bambonun 
karşısında bir iskemleye otur • 
mU§tU. 

Nazarları Kardinala bakmak • 
tan çekiniyor gib;n1L Gözlerini 
kan bürümüş, şaka~ları §işnıiıı, 

k:ılbi geniş geniş kabarıp iniyor· 
du. 

Bambo da bi:- koltuğa otur -
du. 

- Acaba o~ı.ı burara mı h:p 
ıedecekler? 

Diye düşü:lClü. 

Aradan saatler geçti. Müthiş 
ıessizlik daima de" am ediyor • 
du . Bir zama.1 geldi ki tskala 
Brinonun uyuklamakta olduğu -

nu zar.netti. Hemen kalktı. Ka· 
pıya doğru döndü. Fakat l skala 
Brino hiç.birşey söylemtlden, hiç 
acele etmeden yerinden kalkmı~ 
iskemlesini kapının önüne koy • 
r.ıuş ve i.iıerine tekrar oturaral: 
eski vaziyetini almıştı. 

Kardinal mo::ksar.lını gizlemek 
i.;ter gibi odada dolaşmağa b.:ş .. 
l:ıdı. 

Kendi kendine: 
- Aceleye lüzum yoktu. Ma· 

a:ııafih zararı yok. Daha göyle 
pek çok fırsatlar elime geçer. 
Onlardan istifadeye bakalım . 

Te'~rar koltuğa gömüklü. Sı:ı· 

athrca uyudu. Uykusu arasıncl:ı 
dudaklarından bir takım küfür. 
lcr çı'!nyor. Sonra, birdenbire 
titriyerek uyanı:-:>rdu. Bunların 
b"risin:le gözlerini asar açmaz 
oda kapısının aralık edilmiş el· 
duğunu göı4Jü. ön:.lnde ise Rotan 

duruyordu. 

I~ırdinıl korl:u ve dehşet i -
çindc ayağa k;:ılktı. EütCn vü • 
cudu tir tir titriyordu. 
noı~n sadece: 
- Geliniz. 
O:la kapısını açık bırakc.r:::: 

çıkm·ştı. 

Bambo bir m:."t:det olduğu yer 
de çivilenmiş gibi l:alılr. 

Sonra küsük bir i.imide kapı. 

lara'lc kap:.dan çıktı. Tenha bir 
koridorda bulunuyordu. 

Rahat ve satlamdır. 
Bu ayakkabları almakla ik

trsad etmiş olacaksınız. Hali 
hazırda yerli ve ecnebi malı 
zengin ~eşiıdlerimiz vardır. 
Geliniz, görünüz ve intihap 
,. .ı i •fr,.. 

,.. . .. , 
1 

Dil. Al~~l~~ :ı~~~\~U:-\1.U 1 
Tuksiın • T:ılimh:ınc P:ıl:ıs No. 4 

l':ıznr<l:ın ın:ı:ıdn her gün 
saıı\ 15 den -sonr:ı. ----imi•·-·-Göz H ekimi 

Dr. 1'1urat R ami Aydın 
Taksim· 1':ılirııh:ınc Uda np:ırtm:ın 

felcron: 41553. Mu:ırcnc: l':ız:ırd:ın 

başka her gLin 1 ı . 18 c k:ıd:ır. 

llAJ.K OPEilETl 

~ 
(Bu .:ıl:şa?" 9 ~a) 

~ zm uı~ı.11.En 
~ Cıııııa :ıkş:ıını Zcı:o !Jal-

ma~ occcsl 
.'nzıır .\rlisller mii.;amercsi Son gece 

l'ıız:ırll'ı.İ halk si ııcm:ısı. 

ERTUC.nuı. SADi TEK 

raı TIYATilOSU 
(l111 ncct > 

J Selız:ıdclı:ışı ('lTRA~) 
tiyatrosunda Abdülhak 

Hamidin (EŞBER) inin snr:ıy fıı51ı ve 

'K:ıılınl:ırın çenesi) voıh·il 2 perde 
Atil;i \ ' C ~lit;e var~ ele sıuı l.ırı. 
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C A F E R M U S H i L Ş E K E R i tesiri kat'i, alıın1 k:1:!ei:r~; ~tı:~:~keridir. Billlmmn ec-
---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Ankara Radyosu 

Perscnıbe 13-4-939 

~1~·35 ~lıi1.ik (:'\eşeli pliiklar). 1!l Ko 
5Jna(Ziı·:ı:ıt ı·ı ını-T .. k .. 

11 ;;1 • ' !<:ırı ı . .. . ..ı ur · ımı-
b O·a•ıl h · · ı ·' eyclı). (.:ılaııl:ır: lf:ıkkı 

'

Jrerrnan, Eşref K:ıdrı llasan (ju-r 
;luk . • · ' 

1 :ı Hecaı, Basri Lfll'r, Hamdi To· 
J:ı~" OJ,uynn: Tahsin K:mıkuş. '.!U /\ 
sa s, rııeıeoroloji hnlırrlıJri ,ziraat lıoı 

1, sıl {fiyat). 20.15 Türk müziği. Ç:ı· 
.. ıı ar· \' ·ı ( 

1,. . · cc ı l<', :cvdd (;:ığl:ı, Refi l 
eı 'an L'c J .... . • S l )1 • n nıa "ıy:ızı • l') rn ıı. t ,u 

~an la r · ~I , . _ · · aıımuı l\.nrındııs, ~lclek ToJ.. 
~ıız. ı _ K ~ · . ., S 
1•1 

arcıı;ar pcşren. ~ - . ı> 
il ıalllıı I>ııı:ır - K:ırcığıır şarkı - Sn 

~a gönuı verdim. 3 - l'<li Ahmet • 
~ 8.'.:1Sa.r şarkı - Elimde iken senin. 

11 !)ukrünün - J\:ırcığar şarkı -

l 
.. a\t:ı bir üınitle lıekleı.lim. j - llul~ 
urkrı«· r .;u • \;rf:ılıyıın ezelden. ti -
.e"deı ı:ığla - Kcın:ın tııksimi. 7 -
ııa. r 1 lıeyiıı - Karcın::ır sarkL - (jfilü l o • 
or se\'uiğinı. 8 - Be<lri ·anin - Hi 

~az Şarkı - Mümtcziç :ışkınlu. 9 -

Sadettin K:ıynıığın - şarkı - lşte scııı 
seven benim. 10 - Hüseyni saz sc· 
ına· · 

Hüzzam şarkı • Aşkınla surunsem. 
9 - Sel31rnıtin Pınar - llüzzrıın ş:ır

kı - Seviyordum onu. 10 - F:ıiz Ka
p:ıncı - Hünam şarkı - Büklüm bük 
lüm sırma sııçın. 21 Memleket saaı 
:Jyıırı. 21 Konu~nıa ( llaflalık ı-.por seı 
visi), !!t.15 Esh:ım, lahvil~l. kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 21.:?fı 

~eşeli pltiklar - R. 21.30 Müzik {Sen 
ronik pl:iklarl. 22.30 )lüzik (:\telo<li · 
ler ,.c solistler - pl.). 23 :\Iüzik (Caı 
IJ:ın<I - pi.). 23.45 - 2-1 Son ajans ha 
lıcrlcri \'C yarın ki program . 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Programdaki ııakilltr Türkiye saa· 
ti ü:uine ue öi}ledtn sonraki saal
olarak verilmiştir. 

8.20 
8.:ıu 

9.10 

OPEllALAR YE SENFOXİ 
KOi\"SEHLERl 

Kolun~ a: ~urıı:ınn, Pfilıncr. 
Herlin (L'zıın d.): "Ayda' 
(\'erdi). 
Hrcsl::ıv: Deethovcnin, Brahııı 
srn senfonileri. 1\ ısı. 21 :ııernlckct :mal uyarı, :11 

h onuşnıa (Mi:r.nh saati). 21.15 E-;· 10. 
. arn, lahvililt, kambiyo - nukut bor
;~ası <riyal). 21.25 Xcşcli pJAklor • TI 

Turino gr.: "Lohengrin" (\'a~ 
ncr) .• 

~t.:ıo Müzik (Küc;ük orkestra • Şef: 
• Celp Aşkın) ı - Dohn:ınyi • Hap· 
~l)d' 
• 

1
• 2 - Glessmcr - Kırlangıc;lorın 

'edaı. 3 - Dorchert - Bir ge<:enln 
toınanı • \'ah. 4 - Leopold - Karls· 

~ı~d hatırası. 5 ~ Künneke - Mai cl
;1.scıı 1ıeın,ireler operet inden marş • 
·rınaı. 6 - JI:ınns Löhr - Tempo! 
eınpo! Bıılop. 7 - Paclıerne~g · 

)'iYana süiti. l) Küçük gcc;it resmi. 
~) Operada balet müziği. 3 - Gra-
ende gezinti. 4) Praterde atlı karın

ca. 22.30 Müzik (Solistler - pl.). 23 
Müzik (Caıband - pl.). 23.45 - 2.t Son 

10.30 Erfcl kulesi: OHcnl.ıaclı. 
ı. (Gece Y. ı.oıırn): Brnhıns'ın 

4 üncü senfonisi. 
ODA MUS)KlSt \ E KONSERLER 

7 .30 llerlln (Uzun D.): J>iyaıll. 

B. 
8. 

konseri. 
Müııih: Eski musiki. 
Londra (R.): Finlandiya mu. 
si kisi. 

8.30 l'uris (PTT): ~larccl Duprı 

Wnı konseri). 
10.45 Londra (R.): Bach'ın kanla· 

taları. 

11.30 Roma gr.: Viyolonçello kon 
seri. 

12.5 Varşov:ı: Eski Leh musikisi. 
prog· HAFiF MUSiKi VE OPERETLER 

ajans hal.ıcrll'ri ve yarınki 
tarı:ı. 

Ct11na 14-4-939 
3.tll 
G.l?O 

7.35 
8.35 
9 • 

~ 12.30 Program. 12.35 Tiirk mü:r.i-
11 ·Pi. l3 l\Jcmlekct saat ayarı ,ajans 

. \~- ~eteoroloji haberleri. 13.15 - 14 
}\ t.ııık (Karışık program - pl). 17.30 

10 Efr:ınuşmn (İnkılıip tarihi dersleri -
9

• 
l aikevinden naklen). 18.30 Program. 
l\S,35 Müzik (Bir kuartet - pi.). 19 
h 0nuşına. 19.15 Tilrk müzi~i <Fasıl 

!J.15 
9.30 
9.30 !!~·eli). Çalanlar: Hakkı Derman, Eş· 

~~r 1\acJriı lla~mn Gilr, Dnsri Üfler, 

8 
anıııi Tokay. Oku)'nn: Celili Tok· ıo.50 

~~~. 20 Ajanç, meteoroloji haberleri, ll.15 
:~rant borsası (fiyat). 20.15 Türk mü· 1 t.30 
:ıği, Çalanlar: Vecihe, Fnhh·e Fer· l 1.30 
arı, Refik Fersnn. Okuyanlar: Nec· 

Ra<lio Paris: Orkestra. 
Var1(;1nıt '°'6slk ıckıns• haYa 

ları • 
Viyana: l-lolk musiiksi. 
Yarşov:ı: Hnfü musiki. 
llernınünsler: 1slokholm'den 
naklen halk havaları. 
:'-tün ih: "Gasparone" (.Millöc. 
ker). 
Frankfurl: Harir parçalar. 
Norıoli gr.: Musikili komedi. 
Strasburg: Nisan süviti ( \'i· 
tlor). 
Sotlens: Okordiyon orkestrası 
lstokholm: Halk konseri. 
J,ille: Orkestra. 
Hircok Alm:ın istasyonlan 
Halk musikisi. 

DANS J\1VS1K1St ~i ltıza Ahıskan, RacliCe Neydik. l -

11~caı peşrevi. 2 - Sadullah nAıının 
11

1ca.z yürük ~emahi - :_>.iideyirn. 3 -
ı:ı "cı Arif beyin - Hicaz şarkı • Be· 

.8.il:> Ililvcrsum 2; 11.2:> \'ar~ova. 
11.30 Kapoli ı;:r.; 12.15 Roma gr.; 
12.25 J.ondra (R.); 1 Londra (N.). 

im halim firokınla. 4 - Refik Fer· 
ları • 'faıılıur taksimi. 5 - Biıncn Şen 
~1 .1licaz şarkı ·.Yıllar. ne çabuk gc;· 5.55 
~ 6 - Dcdcnın - Hıcaz şarkı - Şu 9.5:; 
g atşıki daj:{dıı bir yeşil. 7 - Hicaz• 
"~ ııemaisi. 8 - Seliihattin Pınar - 10. 

PiYES, KONFERANS VE 
KONUŞMALAR 

Paris (PTT): "Bugünkü şiir" 

Königsbcrg: ·'::\lüretliş" ( Go
gol). 

Kolonya: Piyrs. 

~ ........... ~IZlllml 

AGARAN 
SAÇLARA 

Kumral 
ve 

Siyah 
1 renkte sıhhi saç boyalarıdır. 1 

lngiüz Ka1ızıık Ecnazesi • 
1 BEYOGLU • tSTANBUL ~ .... .............. ....: 

KAN KUVVET iŞTiHA 
~ 

/. l /•\~;; ~: • Uş d~rla~üt~~ ~ir !!iyon. 
. --:..~ ~: .:~· , ) 1arca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mü. 
'j ;\ .ı~· ~ •i .',, ~ ... : .1· •= · kemmel bir kuvvet şurubudur. Daima kam tazeleyip // ~ >· · ·; \:..~/.~··~ .,\ -~-. ,•·~'.•: ""!R.::-... ~oğal~n·. :atlı ~ir işti?a temin eder. Her.~m~ ge~Ç-

f/..io- /":· 1.ı' ~-· :_·. :~ ~ lik, ctınçhk verır, zeka ve hafıza kudretını yukseltır. 
~ı,. \ - ..... ' ·..-. - "Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, hal-
ı: siziği, fena düşünceleri giderir, vücut makinesine la. 

zım okn bütün enerji ve kabiliyeti \'ererek insanı 

daima. azim, irade, neş'e sahibi eder, Mide, Barsak tembelliğinden ileri gelen muannit inkıbaı_ 

1arda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şaya.nr hayret faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u; diğer bUtun kuvvet ilAç:armdan ay1ran başhca hassa, 
devamlı bir surette, kan. kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlar da bile mucize gibi tesirini 
derhal göstermesidir. Tifo, Grip. Zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli has
taların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin r~smi mü
saadesini haizdir. H9r eczanede bulunur. 

r-.. '..., ~ "" .• - ~ .. .,.. 1 ' • ' ' ' • • ., f'. . .. ,. .... . :.11 ... 

•..;:~·"·· ·,,.,) •• ..,~ ........ '<ıı{' • - ~~ ~ .. '"> ........ : \,·~ ... ) . ~ ... 

ltriyat Fabrikası ucuz ve iyi mal yap~akla müştehirdir 

1{olonyalar 
,Yağsız raem er 
Yağlı kremler 
Esanslar 
Traş sabunlan 
Tuvalet takımları 

Pudralar 
Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sabunları 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri traş_ kremleri 

Açık esanslar, kolonyalar, kremler yerli ve Avrupa mamulatı satılır. 

Deposu: Eminönü Emlak Bankası 
ŞUBELERi: 

karşısı. 
Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 

Bütün yerli mallar pazar larile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır 
• a, •· 'lıı •,, N • 1,, ı ·' ~ ... , 

0 

• ,\ ••• ,t 

TOrLdy~ Cumhuriyet 
AK T t F 

!\1.-rk~z Bankası R ı 41 1939 vaz.iveti 

l{a.~a: 

Ali ın sı:ıfl kloı;ram' '. 1fi2 818 

Bn nknol • • • • • • • 

Ur:tklık • • • • • • • 
Dalıildeki Mıılıabirler: 

Türk lirası • . . · • • 
flarirt~ki Muhabirler: 

Altın: sarı kligram 9t54 6H 
Altı na tahvili kabil serbest 
dövizler . . . · . 
Diğer dövizler ve borl:'lu 
kliring bakiyeleri 

l/a:ine lahui/lerl: 
Deruhle edilen evrakı nak. 
diye karşılığı • . • . • 
Kanunun 6-8 mad<lclcrine 
tevfikan II:ızine larafıııuan 
vaki tcdiyat • • • • • , 

Stneıic.t cii:danı: 

Ticari senetler • • • 
Esham ut tahİJildl cü:danı: 
Deruhte edilen evrakı n:ık 

A (ti yenin karşılığı esham ve 
\tahvilat itiharl kıymetle 

B- Serbest eshnm \'l' t:.ılwittıt: 

Avanslar: 
Hazineye kısıı vı:ıılcli nv:ıns 

Altın ve döviz üzerine 
Tohv!IAt lizcrinc • • • • 

His~edarlar • • • • 
Muhtelif • • , • • , • 

. 

Lira PAS t F Lira 
15.000.000.-

2 t .140.869.
H.SO·t.625.-
1.034.065.06 -

2H.236.0J 

12.736.038.33 

5.437.30 

ı 1.888.202.50 

1:;8.748.563.-

35.040.159.()( 

244.236.0-'. 

21.629.768.tt 

Sermaye • • , 

lhti11aı akcesi: 
A df ve fevkalade • 
Hususi 

• • • 

• • • 
• • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci mactı.ıe. 

terine tevfikan hazine tara. 
tından vaki lediyat • • • 

Deruhte edilen evrakı n:ık. 
diye bakiyesı , • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveten 
led:ı. Tazed. • • . • 

16.307.316.- 142.3jl.247.- Türk lirası lltuduatı 
Döviz Tanhhiiclalı: 
Altına tahvili kahil dö,•l:ıler 

DiAer dövizler ''e alacaklı 
108.823.058.28 108.823·058·28 kliring baldyelerf. 

41.:>:>8.062.St 
7.fH4.8D7 .OZl 

2.::;ı.1.000.

ı.ıo.ssı. 73 
7.808.722. 

l'tk,,n 

4 f) .ö03.359 .86 

10.478.058.'78 
4.rsoo.ooo.-~ 

t 2.916.009. 7G~ 

888.481.791.91 

l\lulılelif • • • • • • 

2.712.23·.ı.ıı 
6.000.000.-

158.748.563.-

16.397.316.-

142.351.247.-

19.000.000.-

8. 712.23!.11 

:;0.000.000.- 21 l.351..247.-
27.219.150.15 

4.310.3.t 

27.H>7.664.40 27.201.983.7-i 
98.907.ı 76.61 

Yektın .388.481.791.91 

t Temmuz 1938 larihinclen lliharen: İskonto haddi % .t Altın nzerlne f 



12 H X B E R ...... ~ti§Sm Posfıast 

-

'"- • 4 

En tatlı zevk havasını 
~ . 

Tane Kuruş Tane .... Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 25 (Madeni kutu] ı 50 
/ 

' ' • 1 

Samsun 20 so Sipahi 20 85 
. 

Salon 20 85 Yaka 20 80 
... . . 

Çeşit 100 145 Ç~şit r50 72,5 


