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r Yugoslavya ve 1111 

Yugoslav resmi mahfelleri bildiriyor: H o ç b o lf' t e <dl 
"Balkanlı mütt'9fiklerimize olan aDtnn<dla <dleğöldörr 
Sadakatimiz zaafa uğramamıştır Almanyanın sualine verdiğimiz cevapta, kendimizi 
........___ M k . Al " tehlikede görmediğimizi bildirdik Milli Şef ar ovıç man . 
Mayıs ortalarında ·HÜ kum et ile Başvekıl 

şehrimizi 

1'~~:~~~~6dir;~;.~~~~r temaslara başladı 
:a_rrıct İnönü mayıs ortaların. 

Parti mecııs 
grupunda 

izahat verd i 
latan bulu ıereflendirecek

lcr Ye birkaç gün kaldıktan 
'<>nra istirahat etmek üzere 
~alo\'aya gideceklerdir. 

~-p.-,-a-m-pi-yo-n-as-ın_d_a 
Güreşçilerimizin 
ilk müsabakası 

Mersinli Ahmet, Yaşar, 
Ankarah Mustafa galip, 

"' JtltttdiJe~ 
tf 4"1ııpa güreş ııampiyonasma dün 
~"'°eçbı ınerkezl Oslo şehmıdc 
ş lannı_?Jtır. 

1 llnıpıyonaya i§tirak eden m:ııct
~ baYrakıan ile silıılenmiş ola:ı 

....____ f Devamı 4 üncüde) 

Romen 
Hariciye Nazırı 
Bugun Parise geliyor; 

cumartesi akşamı 
t romaya gidecek 

Ankara, 25 (A.A.) - C. 
H. Partisi meclis grupu bu • 
gün 25. 4-939 u.at on beıte 

reis vekili Hasan Sakanın re· 
iıliğinde toplandı. 

llk defa ıö.z alan muhte • 
rem Baıvekilimis Dr. Refik 
Saydam. umum! aiyut vuiye. 
ti iAh etti. Umumi aulh ca· 
yeai ve Türk ili menfaati ba
kımından Türkiye hük\imeti
nin büyük devletlerle ve kom. 
§Ularilc temasta bulunduğuna 
dair malumat verdi. 
~en aoı!N'"llfs a!aJi 

birçok hatiplerin mütalblan 
dinlendi ve aorldukları ıualle· 
re Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saracoğlu lhımgelen cevap
lan verdi. Nihayet Parti u -
mumi heyeti hüktlmetin siya • 
setini ve takip ettiii hare'ket 

hattını ittifakla tasvip etti. 

Potemkin 
Bugün Sofyada Bulgar 
Başvekilile konuşuyor 

•ilin °~dra, 25 (A.A.) - Gafcnko lıu. 
bi 0 kledcn sonra Halifaksla yeni 

r iÖrüşrne yapmıştır. Akşam Ro. 

(Devamı 4 üncüdt) 
Komadaki müzakereJe.r slJ'&Amda 'l"ugosla\-ya hariciye nazın Marko\it 

Bilkree, 25 (A. A.) - Ankaray.ı 

gitmekte olan Sovyet hariciye ko. 
mi.ser muavini Potemkin bu eab&h 

(Devamı 4 üncüdı) --- ,.e Kont Çlano... ( l' azısı 4 üncüde) 

Annabella ve 
Tyrone Power 
Pazartesi günü , evlendiler 

Elektrik, 1 üne[ ve 
1ramvag 

beledigege geçiyor 
Havagazı şlrketlerlde satın 

al ındıktan s onra 
beledıyeye verııecek 

Geçen hafta Ankaraya gitmiş o· 
!an vali ve belediye reisimiz Dr. 
Lutfi Kırdar dün sabah §ehrimize 

dönmüştür. Vali Ankarada belediyt 
i~eri etrafında yüksek makamlarla 
temasta bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre Taksim 
kışlasının belediyeye verilmesi esas 'ı 
itibarile kabul edilmiştir. Maliye 
ile yapılacak temaslar neticesinde 1 
kışla ucuz bir bedelle belediyeye sa. 
tılacaktır. Bu iş neticelendikten ' 

sonra Taksimde evvelce kurulması 
kararlaşan müesseseler inşasına ba, 
!anacaktır. 

Belediye tarafından istimlfilc ka. 
nununun tadil edilmesi için bir pro. 
je hazırlanmış, Dahiliye veki.letine 
lÖnderilmişti. Bu proje Qzerinde Dün şe1ıir meclisinde "aziyd lak. 
vekaletçe bazı tadiller yaplrnakta· kında izahat veren vali ve beltdiye J 

lDıvaM Z kidı), reisi L'4t[i Kırdar 

Von Papen Sirkeci garında 1tarşıla}11cıları araStnda 

Almanyanın yeni Ankara elçisi 

Von Papen bu sabah 
memleketimize tefdi 

Ankara 26 - Amerika cumhur. 
reisi Ruzveltin mesajı üzerine Hit.. 
ler bazı devletlere Berlin - Roma 
mihveri tarafmda.'1 bir tehdit altın· 
da bulunup bulunmadıklarını sor
muştu. 3alahiyettar mahafilden öğ. 
renildiğine göre, bu suale hükfuneti. 
miz de cevap vermiştir. Bu cevap 
açık bir lisan ile ve §11 tarzdadır: 

ÇERÇEVE 

"Tür/tiye kendisi,,; hiçbir telıliiı 
karşısında hissetmemektedir. Esa. 
sen kendisinin lthdit ediltmıı bir 
vaziyette cldulunu da ayraca taıri/ı 
f.dtr • ., 

Hüktlmt>timizin bu cevabından 
Balkan artantı devletleri de haber. 
dar ccli~miştir. 

(Devamı 4 üncüdı) 

Türkiyenin ehemmiyeti 
lt;al ve lOıak akalyonlannın uyandı.rdıp kıyamet fal'SIJM lılı

kaç &iln \V. Ortalıkta zoraki bl.r aükfin. Belki de blrçoldanna, oı.. 
oldu, biten bit.ti ,.e tabii vaziyet geriye döndtl gibi geliyor. Ne JU· 
111 aezltl 

Batlangıçta&, gu tenekelcıtnı blrlblrlne çarpar gllll gilrWttl ~ 

dlla.r, ~gayeleri şamata kopa.rtoıaktı. Şimdi, ayaklarmm. 1ICU& 

bıwarcasma ihtiyatla yü.rtiyorlar, zira maksatlan hiçbir ICf belli. et
memek. Başlangıçta aksiyon cllnbütil vardı, ılmdl politika. A.bl7oa
c1a aizmm yırtduıya açablllnlnlz, politikada bilzlllerdye kapua&Ja 
mecbananm. 

Sllkfinan ne.reden geldlll anlMıbyor mut Meydan, kedi ayaldı ve 
Fant.oma elblseU polltlkaedarda. O merkez smln, ba merkez bealm, 
mekik dokuyorlar. Maç ba§lamadan evvel, takmılamu son bir secim 
elclbıden geçiren antrenörlerin hali! Bu bal, sadece maçın ,.almada 
ba&byacağma deWet eder. 

Şimdi birdenbire bqka bir ICY söyllyellm: Bandan oa bet gla n. 
vel, daha ortada fol yok ynmu.rta yokken, Arna\-atlak IHalbade .. ma
nanm, Balga.rlstanla mun.sala arayıp Kandenlze uzumaJr olhlaa• 
bu sütunda babe.r ,·e.rmeml§ miydik! Yugoııılavyuun ~ içine aha· 
mıı \'e mlbn.re yanqmap meebu.r edllmlt olduian11 blldl.rmmdt mlJ• 
dik! 

Tetblslmlz gerçeklepıılı bulunuyor. YugoalaVJUUD mlbve.e UtL 
hak edeceği belU olmut \'e cenubi Yugosla''Y& tlaerlnden Balprlatan 
mu\·ualuı bugünden temin edilmiştir. Balkan manzameslnln ta göbe
ğlnden desterelenmesl demek, bu demekti. 

Şimdi hızla oyancalarmı seçmPle çaı...,.. poHtlka ant.renlrlerl, ea 
yal\•ancı gözle Anka.raya bakıyor. Asla yanılmadıjıma emin olarak 
ıu iddiama dikkat edin ki, Türkiye hangi talama girene o talnnnn 
~allb ~elme şanıH büylikttt.r. Türldyenln en. lnı\'\·etU oyunca olmum· 
dan değil de, iki taraf a.rumdakl kabataslak munzene, Tilrldye hail· 
gl tarafı ~erse o taraf lehine bozulaeapulan. Buda mleaalr, lld. 
Ewel& Türldyenln fe,·kalUe o.rd11811, sonra ela her iM tanla etals 
faydalar temin edebllecek coğrafya vaziyeti. 

Gayet alır dlrhemlerle clola terazi bfelerbu!en bpf;naf lllılll 
•lır butıraak eerer •ne· n nıtıtıe ....._. """tt- ..,_ 
tilrll ..... ,..,.,_ 

Seçmemiz J&mngelen saf ltzeıindeld kıymet h&lmıftpl ~ 1le.. 
U.rtmlıtik: 

llakem aııdalyesll Necib Fazıl 'KISAKUREK 
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Elektrik , 1 üne/ vel 
1 ram vay 

belediyey e geçiyor 
Baştarnıı l ıncıde 1 i)irkaç defa sürekli surette alkıJan 

hr. Bu kanun ) akın b:r zamanda mı tır. 
mecli e \erılecek \e kanuni}et ke - \'alinin sözlerinden sonra azadan 

H A B E R - Akşam Prı!lbl!lt 

Sabahatin katili Ab ürrah im 12 sene ha~se 

bcdccekt r. Bu kanun çıktıkt:ın son- Ref ık Ahmet Sevengil soz alını. • 
ra i timlUk muameleleri çabuk bir bir yandan belediye hizmetlerinin 
amanda 'e fazlaca ) apı ab lecek. kemal derece inde ifa ı, öte yandan 

t r. ~hrin iman hususunda alman te. 
Yali ve be1edı} e rei i elektrik şebbuslcrin mu\ affakiyetle netice. 

uPel, tram\ ay idarelerinin beledi. enebilme i için daima bugünkün-
' e) e devn i ı uzeri de de ) W{se' den fazla 'aridata ihtiyaç gdrüldü
ma' mlarla tema ta bulunmuştur. une ı~~m:t etmış, tramvay, tünel 
Bu !arın de\ ri hakl mda hukumet . e elektrık rnue seselerin belediyeye 
ı,e bir kanun p.oje i ha ırlanmakta hemen terk \e tevdiinin belecli~·c 
dır. I a) iha en kı a b r zamanda 'aridatmda hi sedihr bir fazlalık 
m eli ten çıl acak, bundan onra de ,·ucude getireceğini söyliyerek hız. 
' r muam e i hemen ) apılacaktır. metlerin 'e ) eni teşebbü !erin hüs.. 
Tram\ ;.,.y, Tune. elektrık umum nu if a::ımda bu varidattan i tifade 
nudurluk ekl nde idare olunacak edı eceğinı ila\ e etmiş 'e şehir büt. 
tır. .,,e ine inki af imkanları 'eren bu 

Bu gıbi mue ~ lerin A \ rupad:ı } ardımdan doları hiıkCımete teşek-
e ~!.ilde ıdare edıldıklerı etrafın lir edilme ini teklif etmi~tir. 

da etutler ) apılacak. bunun net O ğer bazı azalar da arkadaşlan-
cesıne göre işletme talımatnamelerı nın hi::.si) atma tercüman olmuşlar, 
, cuda getırilecektir. Aldığımı eticede Refik Ahmet evengılin 
mutemmin malumata göre Aka} klifı ittifakla kabul olunarak ruz 
da beledı} e) e de\Tolunacaktır. Ha ame} e geçilmiştir. 
'agazi şirketleri de alındıktan on. \ ilfıyı:t 'e belediyenin 939 ''a. 
a bunlar da be edi} e} e 'en cekt · at biıtçeleri kabul edilmicı, Vila. 

Elektrikten fazla 'arıdat et' ma raf bütçe inin müzakeresı 
lecek cehe)e bırakılmıştır. Yalo-

a kaza mm 'mdiki hududu ile 1 
buldan a} rılıp Bursa 'iHiyetme 
~1 nma ı hakkındaki teklif ile 

F h 22 "nci "lkokulun iı:gali altın 
bulun n Yenikapı mevle\ ihane 

- 'J ı ını bo 'e rnetrOk kı ım1an 
ı S h m'ni orta mektebine tah. 

dünkü 

miıt r: 
' A katla anm · 
Bu 1.:m·r.in but e ini \ t k ı, mec 
iı · ze tah.dım d ken butçe h 

tı umumi\ e ı hakkında lazım gele 
zahatı arzetm" _tun. Bugun \arid 

ma raf butçelerinın muzakerele"t. 
ne b ... ıno::uz. Bu mu ·ak relerim\ 
zın ha iangıcmda me j .. i al ni· 
mu a~bel butçelerim zin ink" afı
na e .. a olacak bir müjdede buluna. 
cagım. llk gündenberı htanbulu. 
muza kar ı çok ) ük ek te\ eccilhle 
r ni e · rg m yen Bu~ uk de\ let rei. 

imiz. Mılh 5efimiz 1-.met lncinü i
le hukum t rei imiz Doktor Rehk 
Sa} dam tıhaz bu) urdukları ) em 
bir kararla hem er lerımizi taltif 

buyurmu,lardır. 
Malum oldu u üz re imti) azlı 
e'<tnk, tramvay, tun l Jrkctlen 

).fonakale \e Muhabere \ekıii mul 
terem Alt Ç etinka} anın kud etli c 
lı\ e cumhurı} et h üm t ne ı tı 
k;l ctm· tı. Amme \ be cd } e hi 
m t o!an bu mu ~ elen • "afia \e. 
kftleti bugune kadar ıdare edıyo 
du Bu defa cumhurı) et hükiım t 
bu mtie 1 ri be'e<l } cm ze de\ 
r tın k !-..ararım \ erdı. Dun kanu 
a} ıhası h zırla dı. B ı unl rde Bu 
> uk M l et Mec ı ·ne ta m ed 1 
c l.tır. Bu} uk d \ 1 
hu um t m ın bu r n 
\e beled} m n pah 

• 1 hakkındaki teklif kabul olun 

u tur. 

\ er a lelerlnin mahalle halkı 
, kö • ihti} ar heyetleri taraf mdan 
b ımlan için alman paraların e
n ık olarak tah i i ha.J*mdaki tek. 
lık mulkı e encümenıne ha\ ai e 

d imiştir. 
Kon natmar yatı talimatname. 

'nin tadili hakkındaki teklif müna· 
,a a}, mucip olmu tur. Buraya i-
c k talebelerden bin lira nakdi ke 

t ı tenme i yüzünden talebe 
mu acaat etmediği ve halen beş ta. 
lebe i bulunduf,ru ileri c::ünilerek bu 

kefalet ücretinin alınmama ı i te. 
>ordu. Bu teklif üzerinde rei l'k 

makamının da tetkikat yaparak ge
l cek celsede goni"ulmesi kararlaş-

Müstehcen sayı lan 
san'at eserleri 

Vekalet tahkikat yapılmasını 
bildirdi 

lzmit Mllddei umumisi 
bazı gazeteleri dava 

ediyor 
Ankara, 25 - izmitte müstal<il 

res amlar sergisinde teşhir edilir. 
ken mahalli müddeiumumisi tara
fından mustehcen addedilerek mu 
sa.dere edilen tablolar meselesi 
Adliye Vekaletinin nazarı dikka • 
tıni cellıetmiştir. Vekalet bu işin 
tahkikini alkadarlara bildirmiştir. 

*"'* 
Haber aldığımıza göre lzmit 
wnhuri) et Mi.ıddeiumumilıği hfı -

d } i o.duğundan başka bir şekil. 
d , manada go terdikleri ide.ha ile 

1
1 dam, Tan, Cumhuriyet gazeteler· 

a }hi dam açmıştır. 

bir talt f \e ıt ı 1 

. 1 ddc"tımuminin bahsetfği ehli. 

' ıhufun u zcrnt olduğu anla ıl. 
- mı : l ot w fçı s nı 7...c'!...i, l\la-

rum." 

c :VIu a be :\ludı.iriı S~'ki On. 
a\ u' t :\l m t Emin, no e. 

:ıh z kı. 
-o-

Pencereden düşen talebe 
Kumkapı orta okulu talebesin

den Cezmi mektebin penceresin -
den hah eye düşmüs, sol kolu 
kırıl,rak vÜcl Junun muhtelif yer 

U\ en ) o- l:rin J•n yaralanmı tır. Cezmi Cer 
rahpaş:ı hastanesine kaldırılmıı -

\ali'~ belediye rci ınin nutku tır. 

Bir ay kadar ewel Beyoğlun. I Abdurrnhim Sabahati burny 1 

da Sakızağacmda Kapan soka • .;elince tanımış. aşık olarak kö 
ğmda Gülizarın kızı Sabahati ta. I yüne götürmek istemişti. Fakat 
banca ile sol memesinden vura - kız kendisini sevmediğini söyle 
rak öldüren, Orhangazinin Yeni. mesi üzerine, tabancasını çekerek 
köyünden 5 çocuklu Abdurrahi • öldürmüştü. 

·· lercrek kendisini mıı~rafa sol 1 ta Abdurrahimin, Sabahatin ,,~ 
tasını ve bilaharn yüz çevirme. eblerine 500 lira tazminat ıl 

min dün ağır cezadaki duruşma. Mahkeme, Sabahatin evvela 
sı bitirilerek mahkfımiyet kara _ Abdurrahime fevkaH\de iltifat 
rı bildirilmiştir. 

.,ini, katil lehinde tahfif sebebı 
olarak kabul etmiş ve tayin et. 
tiği 18 sene ağır hapsin üçte bL 
rini indirerek. katili 12 sene hap
se mahkum etmiştir. Tarafların 
mali vnziyetleri nazara alınarak 

ıa,·acı Gulizann , ekalet ücret 
)!an otuz lirayı ödeme i ka 
arlaştırılmıştır. 
Re ıınlerimiz mahkeme c:afha 
ından ıki anı ve bu arada katil 
'Ö.termektedir. 

• ,,,, • 1 ... . • • • 

Halk hamamlannın 
tamiri 

ümune karakol 
binalar1 

ilki yıld ı zda tesis Belediye, eski 
hayrat ı ihya ediyor 
İstanbul belediyesi fakir halkın 

kolayca temi.ı:lenmelerine imkfin 
vermek için yapıldığı halde Ope 
ratör General Cemilin şehremınli 
.,i zamanındanberi kapalı tutulal'.I 
ve saman deposu olarak kullanı -
lan halk hamamlarını açmaga ka. 
rar vermış ve Vali ve Belediye 
Reisi LCitfi Kırdar bu hamamları 
bizzat tetkik ederek H'izımgelen 

emirleri vermi!-ti. Bunlar.dan Ka 
sımpaşadaki halk hamamında ya 

Otobüs 
Yolsuzluğu dava l 
Şimdiye kadar dinlenilen 50 den fazıa 1 lst~nbul ~~~;~?r mUdurlut• 

şahit arasında yalnız Sahur Sami ~:d~~-.~~:."':d~.~d~;:ugı.;:~ 
• tatbıkatına gırışmektedır. Bu ka 

_s...,u ....... ç~luların lehıne şehade te bulundu ~:~ernm;:ı::kc~:;~zkdo~ıa~ı::;~a~;ı. 

pılan tamir hemen hemen bitmek "flliilmiİli 
uzercdir. Beledi}• :ı.'kin · ~·-~--""'-• 
mamı olan l3cılatta :i hµma@ c;lfl 

.ehrimizde inşa olunacaktır. 
llk olarak inşa olunacak nünıU 

.1e karakolu Yıldızda yapılacak • 
•. r. -Arsa bulunmuştur. Bu ar a 
üzerinde binanın bir kısmı hazır • 
dır. Esas karakol bınasına bir } e· 
mckhane ve bir de spor salonu i • 

kolu bütün modern tesisatı ha,"1 
bulunacaktır. 

Polislerimizin modern binalar · 
da istirahat zamanlarını azami h u· 
zur ve iş zamanlarını da her türlü 

tahliye ettirmış ve tamir için ha
zırlıklara başlamıştır. Bu hamam 
uzun seneler çok harap bir hale 
geldigi için tamirine 4000 lira k<l. 
dar bir masraf yapılacak ve su te 
si atı yenılenetektir. Bu iki ha -
marn tamiri müteakip derhal fa -
kir halkın istifadesine arzoluna -

ı 
kolaylık içinde geçirmeleri i~ · rı 
yapılacak olan bu ilk nümunc ka· 

1 
rakolundan sonra aynı t ip kara • 
kollar İstanbulda ve diğer büyiılc Sıılıur Sami malıkerue lıuzu rnmlıı selındette bulunur) en 

caktır. Eski rnli ve belediye reisi Muhid ten sonra Sabur Sami Dıaz ça;ırıL 
Belediye, mevcut halk hamam. om Üstündağ, belediye reis muavi- dı. Sabur Sami Drnz şunları söyle

larının açılmasın.dan sonra bu çok I ni Ekrem Sevencan, varidat ' mUdU- di: 
faydalı teşebbüsün devam ettiril- ı U Neşet, heyeti fenniye mUdilrU - Maznunları tanırım. Kendfle
mcsini ve İstanbulun fakir semt -1 Hlisnlıniln maznun bulunduklan ve rinin vazifelerini suiistimal ettikle
lerinde daha başka hamamlar ku- temyiz mahkemesi dördUncü ceza rinl bilmiyorum. Kurtuluş _ Beya
rularak fakir halkın temizlik ih • dniresince görU!en otobüs sulisli - zıt hattında olobUs 1 lctmek üzere 
ti yacının karşılanmasını düşün - mali davasında lstanbulda dinleniL vali ve beledi~ e reisi Üstündağdnn 
mektedir. Bu iş için tahsisat bu - meLıine knrar verilen ııahitlerden nıhsatname vermesini ıica ettim. 
lunursa şehrin başka yerlerin:ie bir kısmı dn dün dinlenilmislerdlr. Bu 1 in çok ağır olduğunu söyledi. 
de halk hamamları yaptırılacaktır. Memuriyet vazifesini suüstimal • •Bir mliddet sonra tekrar kendisine 

-o-- den maznun suçlulardan eski vali· istida ile müracaat ettim. İleride 

Agah Sırrı Levend nin vekili Kenan Ömer de mnhke- müsait bir zamanda bu işin halledi-
meye gelml§ti. leccği cevabı verildi. Bundan bir 

Oğretmenlik hayatının 
25 inci yıl ı nı idrak ettı 

İstikıat lisesi müdürü ve Emi -

İlk şahid otobüsçü Ali Riza l\:ö. müddet sonra üçüncii defa bir isll-
kendi. da verdim. Bu istida usulen mua -

Şöyle ifade verdi: 
meleyc konularak ruhsatname ve • 
rlldi. lstnnbuldn takriben 200 oto -nönü Halkevi reisi Agah Sırrı Le

\'en::lin öğretmenlik hayatının 25 
nci yıldönümü münaseb:tile İs -
tiktal lisesi mezunları cemiyeti 
tarafından bu akşam okul bina _ 
sında bir toplantı yapılacaktır. 

- :Maznunları tanırım. Bunlar 
bir nizamname demek olan otobüs blis i§liyor. Bunlar arasında bazı 
talimatnamesine muhalif hareket et zevatın 8-10, 15-18 otobüsleri var. 

dır. Senelerdenber i de işletiyorlar. 
mişlcrdir. Suçları meydandadır. En Bu meseleyi ortaya atan gazetenin 
ufak suçlardan dolayı otobilslcı-in neı.riyatından sonra benim de oto • 
plaknlnrı söklilmU.s ve seyrüsefer • blis ruhsatnamesi nlınnklığım gay. Toplantıda, okulun öğretmen -

!eri ve talebeler söylev verecel.ler 
Halkevi gösteri kolu tarafından 

da Molyerin ''Zor Nikah,, komed • 
yası temsil edilecektir. 

den menedilmiştir. Belediye tali -
mntnamesine göre, belediyenin sn -
nnttnn men'i cezalan 15 günden faz 
la olnmaz. Fakat benım olobUsUm 

--o- altı aydan fazla işlemekten mene -

T it d k ld dilmi§; ben de mnhkemC'ye mUracn-
aş a ın a a 1 at elmi tim. 

Nişantasında Emlak caddesinde w • 

.. • . . 6 ay ugraştıkfan sonra hcledıye 
Al>:lurrahman Nacının apartman k lı .1 Ih ld k tobU ·· • nvu ıı ı c su o u ve o su-
ınşaatıııda çalışan amelelerden ı . 1 .. d 1 1 b'ld' .. . ~ .. .. . me ı eme musnn es a n ı ım. 
Huseyın oglu Babo buyuk lıır ta- n·" b" h"t d h ... ı 'ld"k 
şı kaldırırken altında kalmış, vü -
cudunun lıirçok yerleri ezilerek 
Beyoglu ha .. tanesin.! kaldırılmış. 

tır. 

ıg r ır şa ı a n 'U!n enı ı · 

~©> IFY'lt~ tril a mca 
~CQ> O ]= @v n lYl ~or 

ritabii addedildi. Bana verilen ruh
sat herhangi bir vatandaşa verilen 
ruhsattan farklı bir şey değildir. 

Eğer bu hatta bn kalarının otobüs
leri çalışırken , onları kaldı rarak ye 
rlnc benimkiler konsaydı mucibi 
mualıaze görUlebilirdi. Halkın vesa ... 
itinakliyc sıkın tısını görerek bu hat_ 
tı benim için açtılar. Bunu yııpmak-
1a nmme hukukuna bir tecavüz ol
madı. Hattı birine dc>vrettiğim, bir
kaç ay evveline kadar bu hattan 
belediyeye 50 bin lira kadar var!. 

(Devamı 5 incide) 

ehirlerimizde inşa olunacaktır· 

Karakollarda, karakol mıntakasile 
seri teması temin eden vasıtalar 

bulunacaktır. 

Yeni karakollarda bulunacak 
spor salonlarında polislerimiz her 
gün bedeni hareketleı1d e bulun • 
maları da temin olunacaktır. Ko • 
miserler her sabah memurlarırı 
bedeni hareketler ve spor yapma· 
larına baş olacaklardır. 

Denize düştü 
Küçükpazarda Ayazmada Şe • 

kerciler Eokağmda 66 numarada 
oturan Cideli Mehmet oğlu Hüse· 
y in dün akşam köprünün Boğazi. 
çi iskelesin.den denize düşmiit· 
baygın bir halde kurtarılarak cer 
rahpaşa hastanesine kaldırılmış • 

tır. 

--<>----

Çocuk haftası 
3 üncU günü çok neşeli 

ıeçti 
Çocuk haftası üçüncü günü o -

lan dün birçok müsamereler ve eğ 
lenceler tertip edilmi§ ve yavru • 
lar ço'k neşeli bir gün !daha yaşa: 
mışlardır. Şebza.debaşında yoksul 
çocuklara verilen müsamerede b\J 
civar mekteplerinde bulunan ıooO 
talebe iştirak etmiştir. Müsamere 
sonunda küçüklere hediyeler da • 
ğıtılmıştır. Fatih Halkevi salonurı 
da bir g ürbüz çocuk müsabal;ası 
yapılmış kazananlara hediyeler 
verilmiştir. Bugün .de mekteplerde 
ve Halkcvlerinde birçok müsa -
mere ve eğlenceler tertip edile • 

eektir. 

--<>-
Yeni ikibuçuk liralıklar 
Yeni ik i buçuk liralık kağıt pa· 

rala r dünden itibaren Merkc.ı: 
ve diğer bankalar tarafından pi • 

yasaya çıkarılmıştır. 
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~ata dair -
Olü diller 

Ptt~°l:IS lllınııı Hk günlerhıı.lc An 
lıtın~u ııraııa, Jıarr ınkılalJJnın o· 
lek l ıldon · ·· d 1 . tlıın· . umu o ·•.} ısılc, nıenı. 
lahasın~ıın hu on l ıl içinde il'furı 
leren L· a edindiği zenginlikleri go~· 
J•b ır sc . 
il ının . rgı aı:ılacı.ık. Harf iııkı 
rı Oldtı· hıç Şiı11Iıesız çok İli tc~irlc
~ har,( :.elkı ilk zamanlar, neşri.> at· 
fa~,. 1 L ıır serileme hissedılnıışti, 
lekeııe tı \'ok sürmedi; lıugün, ınenı. 
"•taıı orı Yıl evvelkinden daha \'ok 
Qı. • tııcl' 
'tııı1 ıııua Ye gazete lıa~ılıyor. 

~~ l!tıı~ıı l azına, bilnıi.> enlerin sa,> ısı 
~ilk cıı Süne azalı) or. 

labındaı itiraf edelim ki harf inkı
ltık La an ~oııra lıir de lıül ük zur
t~ebı ş So~ıerdi: yeni nc:.iller eski 
(lj l Ultnıız . • clu , ııı escrlcrını okuraınaz 

• '-'Cr · 1 .ı çı hu, şu son on yıldan \"Ok 
lı ııt 'el lıaşlamıştı: bug9n, bütun 

l rıtar c,r~ııi C'iki lı:ırrıerle yapmış o. 
ı ıııc d' • 

J:ı:ıcı . ' l\'nn cdclııyatııııı:ı:, hal· 
l le 

11 l ııtı - Cecliclc'nin eserlerini 
llck 

tkııya aıılı.):ır:ık, zevkini taılanık 
lıı"l~ı~:l or. Faknt Arnp harflerini 
aıı., ıııız sundenberi lıu uçurum 

" ııcı · eski c<J llşledı; çocuklarn, scııçlcre 
teınıcıı ~1'. 1 l:ılınıızı !Jiraz olsun öğ. 
1eriı111"~ 1111kan k:ılııı:ıdı. llugüıı lisc-
1ar1Jıi z c lulclıcye eski ş:ıirlcrinıizin 
Lııllil' sııııaııeri hakkında umumi er ,. 
lll:ır crınck kabil oluyorsa da 
ı ırı csnı·ı . . k " k'" tıı 1 ... crını o ·utmak munı ·un 

'lor. Uu ü d . . 
tsıııl' l z en, ycnı yclışcn 

tıı k ~:n edclıl bilgileri g:ıycl ııınh. 
J lor. 
'lıl 

•rı u Oruz ki Maarif Yekilliğl im lı:ı-
ntıne 

~ft;ı 11 ~e\•nıcğc çalışıyor: bir tıı. 

~ liı{ıa~~~/ .cclc!Jiyutmıızın eserleri· 
CLılu .11u uıı l..oı.ı '"~'ır .. l'•'*' uır 
r;ırt 1 lusaıı tertip cllıriyor, lıir 
n111 :ın eski cserlcriıııizclcn lıangile

ıııı 1 len iden lıasılıuası lüzıın ... eld i c u· .. • 
ahlut ıtc çalışıyor. Bunlar ellıetıc 
~l\ 111 

1 leşclılıüslcrıllr . .i\luıiııı ille a
ClJlcr:ıı. l~ü:;bütün kcsıııcnıize, ınek· 
tlıııcıını.'zın eski edebiyatımızı öğ_ 
(lktu ı~kte dc,·anı etmesine imklın 

· l·ak ı b Ski Cd . a ence lıu kAri dc~ıldır. 
l jL1. chıyatınuz bizim bugünkii fik 

IJ 1l"Q 'l 
atlıi b ~.arımızı lalıniıı edemez; 
atiıni iz.ıın leni edebi.) atımıza, sa-
0 

0 
ze İ.\ ı bir temel olamaz. 

ası ~hle her Şe.} in len iden kurul. 
tn k 1 l~zıındır? llcr şeyin ycni
eın ~Ulın:ı~ı hem kabil dl·ğildir, 
ır. l•'ıkj~rzu cdılccck lıır şey ıll'ğıl· 
lflıı 1 lııı~ atının daima ananeye 
tlıır~ı 'ardır. Hiç bir devrin sanat. 
lar1 i~rı~l a, her şe) i kendi ynp
ııcı,1 • dıasılc çıkamazlar. Onların 
r1, 0cr~nc nı:ızidcn ıislacllnr lıulııın-
ı aı ll~l:ıdlarııı escrlcrintleıı kuv. 
IJıı lllnları lıizııuuır. 
eJı 1.\lıususta A' rupa milletlerinin 
8ru aııarından hlifndc etmemiz 

t bu olacıığını sö)li.\cnler ,.ar. Biz
llıs"f 11 ~ cılelıi) alla ınr.şgııl ol.ın 
trııı Crın, A nupa'nııı biıyük irfan 
1!1JCl\cllerınin cdebıl atlarına aliı

rı Lı'lcrrııclcri gııl et tabiidir; zıı. 
.ırı ,'- de Yıllardanberi lngiliz, Al
tı·•~ e lııllı~ıssa Fı·aıı~ız eılclıhnlla-
"qıı j • -

lan Slıfade ediyoruz. Fakat yıı. 
le °.1!licllcrin cdebıy:ılınn nliıka 

rıııııırn· . 
~ıı ız zaman onların bılhııs-
lll:ır lerıi eserlerine, en yeni ccre
ı,1İdıına tııerak sarınnınız da ga) et 
tijkıl~ ~)oğı usu insan, kendi hnliııc 
ıın •ııı zaman ancak kentli za. 
lbuıı? e~erleri ile meşgul olur. 

.. ı ı · . lck ıızıııı ihtilacımız, mcktcp-
1;ı111 1 \'Ol"Uklarıınıza edchiyalın, 
~~111

11 nııııuıe kökleri olduğunu Ye 
• 

111 c~c 1 • fı •• 1 lfaıı r crınden lıug 1111111 ı c 
. il c edclıilecrsiııi gfütcrıııcklc
aı1 u.nu Avrupa ınillctlerinin eı.lr. 

ile ıtn~ 1 ~·npııınnyız: memlekete 
'ili 21

, Alınan veya İngiliz klassik· 
ij;ı 11ıı7.ırı1 ı,ıassiklcrlıııiz diye sıık
ha 10kkıınız :roklur. O millr.llcrin 
~ li ~~l birini tercih cdeınb ecc~i. 
rıu~ ;:. 0nlnrın hcrhnnf;İ hiri ne, 
ıı~ı . ırlnıle, nramızda birtakım 
iııı.ı:ılıt.ilarıar, lıusunıctlcr çıknrn~ı 
ıı 111 de ılii~ünınrıııiz liızııııılır. 
cııcc hu ı · 1 ıı· · · 1 • \' nıcsc enın ı.ı ı ıçın 11r 
ı ~'.c 'ardır: huı:iin lrn A Yrupıı 
l' • 1 lcliııln de temeli olan Ye c-
1~1' nraıJan lıuncn :ısır Reçmi~ ol
'hıı. rugıncn ~ene de tııze k:ıl:ın 
" \·c ı · l~tj . ··ılin cı!l'!ıi)ntfarını, mck. 

ok 11117
C, kl'ndi klassiklerimiz eli· 

1 111 ': 1~k: onların JIU7.clliklerinclcıı 
crıııdcn İslifndc etmek. Ynş1-

Bir bestekar, biz leyleğin attığı 
yavrular halindeyiz diyor 

Bir tiyatro eserinin her oynayışında hakkı telifi 
düşünülür. Fakat, bir bestenin kazanç için çalındığı 
ve söylendiği zaman telif payı olacağı hesap edilmez 

Türkiyede hala mu5ıki sanati 
arzu edilen yerini bulmu;;. değildir. 
Hala bestekar nedir. beste nedir. 
Alakadan da alaka.,ız kadar bu 
mevzua biganedir. 

Alaturka dedi~imiz bir musiki
miz vardır 'e bu ,·adi de memle!~eti. 
mizde az çok mm·af fak eserler yap 
mı~ olanlar mevcuttur. Ve gene bu 
vadide az çok şöhetrler bulunuyor. 
HC'men her yerde mütevazi olma· 
sına ra~men musiki <:aııatl:arlarınc• 

söyliycnlere. çalanlara. bestekarla. 
ra tesadüf ediyoruz. ,\ma, bunların 
hayatları ne nisbetinde müemmen. 
dir, ne yaparlar. na-;ıJ geçinirler, 
sanat eserleri içinde hangisi daha 
üstündür; halk üzerinde hangisi 
daha müessirdir. daha fazla tutul· 
muştur. acaba bu sanatkardan mu. 
5iki yoluyla herhangi bir hiunet bek 

lenemez mi ve bu surLtle olsun bu 
sanatkarlar kurtulamaz mı? Bu ci
hetler üzerinde hiç düşünülmemi~. 
işlenmemic.tir. 

Plaklarda, radyoda bir takım şar. 
kılar duyarız, dinleriz, se,·eriz, ez. 
berleriz, söyleriz ve hazan bunlar
dan bir katı halkın her seviyesi ü. 
zerinde miie sir olmuştur, severler. 
söylerler. Fakat yapan kimdir bil
mezler. En miıte\·azi sanatkarlar 
hiç şüphesiz ki bestekarlarımızdır. 
Eğer bizzat bestesini şurada bura. 

da okumazc:a ve; eğer herhangi 
bir pl~!.ııtlabrıka ile hoş geçin. 
mcrniş::ıe, eseri de kendi gibi tarihe 
göçer. yetişemez, ilerliycmez, im· 
kanlar bulamaz. 

Aralarında bir cemiyet yoktur. 
Kaç defa böyle teşebbüslere girdi. 
!er, ekseriya akim kaldı, çok kere 

kendileri birleşemediler. Velhasıl 

en ziyade lakayt kalınan musiki 
dünyamızdır. Ne oluyor, nereye 
kadar 'umıştır, alaturka musikide 
yeni stil nedir, zevk ne dereceye ka
dar değişmiştir, bütün bunlar an
cak bu Yadide uğraşan birkaç kişi. 
nin malumatı içinde bir e rar gibi 
saklı kalır. 

Başka kim ecikler bir şey bilmez. 
Fakat alaturka mu-iki bir \"arlık

tır. Çünkü severek dinliyoruz, hoş. 
lanmrz, ama işle alakamız bütün 
bundan ibaretti. 

Be tekarlanmızdan biri ile gö-
rüştük. Hemen ayni dertleri tek. 

rarlıran bcst ckar bu meselelere de 
ayrıca temas etmiş oldu: 

"Bizde şarkı deyince ancak güf_ 

~ :ın dillcı·dcn hiçbirini oııl:ır kııdar 

emniyetle :.ılaınayız. :'ılndeınki fliliıni. 
zi Uıtin harfleri ile )azıyoruz, o hal 
de nıekleplerim ize ılc.-, Jüıiıı lı:ırflcri 

kııllaıınn lıüliiıı ıııillc.-llcrin ld:ı~'ikle

ri ol:.ın \'uıı:ın ,.e Uıtiıı eılclıiyatları

nı, dilleri ile l.ıernlıcr sokmamız liı. 

zıındır . 
O ölü ılillerc olan ihtiyacımızı ı.la. 

ima sö~ lcdiııı. Bizim ıııcktcplcriıııizc, 
lıiıtün ıorhı\.lanı rai(ıneıı, onlıu·ın 

sokulmasının znnıri olılu.!!u kaııaııl i 
bende günden ı:üııc de kıl\ vellcni-
yor. 

Surullah ATA() 

lesinin iki kelimesi ma!Cım olan 
bir şey akla gelir. l\lesela ''Çal sazı· 
nı,. "Bu imtidat,, veya "Gel ~itme 
kadın,. ,.e saire gibi birkaç kelime 
ile bir şarkı ifade olunur. 

Bunun bestekarile kim~ecikler 

ne~gul olmaz. Biz eser!erimizi en 
müşkül ~artlar içinde hazırlar \'e 
!Jütün memleketin musiki zevkini 
'atmin etmeğe çalışın. Az veya çok 
-nuvaffak oluruz. Fakat eserimizin 
:niikafatı, herhangi bir plak fabrika 
·mm plak başına vereceği çok cüzi 
bir yüzdelikle temin olunabilir. Bu 
:ia kitap satışı gibi kontrol imkanı 
olnuyan .bir iştir. Zaten olsa da o 
kadar az tutar ki tatmin etmekten 
.arf ınazar yeni bir ~arkı hazırla. 

:nağa insanda arzu bırakmıyacak 

kadar a~ajb para olur. 

O ~arkıyı herkes okur, bu yüzden 
1Jara kazanırlar. servet sahibi olur
lar. Fakat kimse düşünmez ki hir 
~rkı da, bir beste de, bir tiyatro e. 
c.eri gibi bütün hakkı yapana ait 
bir sanat eseridır. :"\'asıl her temsi
linde bir piyese hakkı telif vermek, 
her eserin tekrar tabmda bir hakkı 
telif vermek tabii ise ~ı şarkıyı da 
her okuyanın. her okuduğu zaman 
için kazancından bir nbbet halinde 
hakkı telif vem1esi o kadar lazım. 
dır bence. Yani bestelerin de hakkı. 

nr muhafaza etmek icap eder! t~te 
'.lm'<lk bu t:ıkdirde bir bestekar ko
runmuş olur. Hadyoda okunduğu 

zaman da yalnız okuyucuyu değil 

bestekarını da hesap etmek gere~ 

Profesör Şevket Evrense
li'n ko nferansı takdirle 

karşı landı 
Bükreş, 25 (A.A.) - Doktor 

Profesör Şevket Evrensel, bugün 
saat 11 <le Bükreş tıp fakültesin
ue konferansını vermitşir. 

Sa_.k Başvekil ve sarayı krali 
azasından Vayda ile sıhhat ve 

tir. O kazanıyor da bestekarı neden 
kazanma":>ın? 

Halbuki hakikatte dü~ünülürsc 
asıl payın büyüğü bestekarın olmak 
gerektir. 

Dünyanın her yerinde bir beste. 
kar bôylece himaye edilerek büyür, 
ilerler, refaha kavu~ur. 

Filhakika herkes bir ~arkıyı, bir 
be::ıteyi kendisi için açlıp, söyliyebi
li:, ama, bu umuma taalluk ettiği 

zaman bir kazanç vaı:.ıtası olmuş 

drmektir. Bu takdirde de besteka. 
rın hakkını korumak icap eder. 
Bestekarları, musikişina-:>ları hü

kumetin himaye etmesi lazımdır. 

Musiki ile istenilen şer daha isabet 

le \·e daha mu\'aff akiyctle \erile. 
bilir. Propagandada da musiki ilk 
safta gelebilir. Herhalde bugün a. 
laturka musiki sahasında en kötü 
Ye biçare vaziyette olan bestekarlar 
dır ve bu neticede bestekar yetiş
mesine mani oluyor. 

Diğer taraftan garp musikisi yo. 
l,ı;ıdaki eserlerimize de pek geni~ 

bir pazar bulmak mümkün olmu
yor nihayet bu taraftan da hayal 
sukutuna uğruyoruz. 

Yani leyleğin attığ ıra\'rular ha. 
!indeyiz vesselam . ., 

Not: Dedik ya, haklıdırlar, ama, 

bilmiyoruz.Bu işte nasıl bir tedbir al 

mak icap eder. Herhalde bu beste
ktı ın sörledikleri yapılabilir. Niha. 
yet mehmaemken bir himaye olur. 
Buna biz de kaniiz ve böylece olma· 

smı temenni ederiz. 

Tiranda 
geçit resmi 

Tirana, 25 (A.A.) - Tiranada 
bulunan bütün İtalyan kuvvetleri

nin i-tirakile İtalyan faşist partisi 
genel sekreteri nazır Straoe, Arna 
vutluk umumi valisi Jacomoni ve 
General Guzzoni de hazır olduğu 
halde büyük bir geçit resmi yap • 

maarif nazırlarının, tıp fa'lcültesi t G ·t · A t k 
mış ır. eçı resmıne rnavu ı-

reısının ve fakültenin muallimleri 1 taat · d d · t" k ı · ı ve Jan arma a ış ıra ey e· 
ile birçok doktorların hazır bulun 1 miştir. 
duğu konferans, çok takdir edil - . 

· h tl lk 1 Geçıt resminden sonra İtalyan 
mış ve arare e a ış anmıştır. 

K f 1 . . T .. d nazırları tayyare ile Romaya dön -
on eransta e çımız anrıover e .. 

1 
d" 

d G k 1 
. . b 

1 
muş er ır. var ı. ere e çının u unması 

ve taati edilen sözler gerek kon • 
frransm yaptıfı tesir, bu toplan -
tıya Türk - Romen -dostluğunun 
yeni bir tezahür şeklini vermiştir. 

Askerl iğe davet 

Fatih askerlik ~ubesinden: 

33·1 doğumlu YC lııınhırla muame
leye lnhi lsrnııı Ye j(a)-ri lslaın kıs:ı 
lıizrncllilerdcn chliyetıı:.ımcsiz olan
lar 1 Mayıs 939 ıl:ı lı:ızırlık kıt"n!>ın

tla lıulunıııak iizcre scvkedikn!l..ler
dir. 

il unların 939 :\isaıı ııı 28 Ye 29 m·ıı 
"Ünlcrinılc şulıe~ c müracaatla rııua. 
ıııclcleriııi ~ aııtırıııaları iliııı olunur. 

--o-

Amerika 
ilhak ları tanımayo r mu? 
Vaşington, 25 (A.A.) - öğre· 

1 
nildiğine göre, hariciye nezareti 
gelecek haziranda İngiltere kral 
ve kraliçesinin Beyaz sarayı ziya
retleri münasebetile tertip edile -
cek hususi kabul resmine davetli 
olanların listesine Çekoslovakya 
sefiri Hurban ve Arnavutluk sefL 
ri Koniçayı da idhal etmiştir. 

Söylendiğine göre, bu hareket, 
diplomatik mahfellcrde Amerika
nın Almanya ve İtalyanın Çekos • 
lovakya ve Arnavutluktaki hare -
kctlerini tanımak istemodiğine bir 
delil addedilmektedir. 

! ___ ,___ i 
i : 

1 Anadoluda çalışmak 1 
ı meselesine bir cevap ! 
1 : 

J Yazan : M. DALKILIÇ İ 
. = 

N ADlR ıo:ı.di "Anadoluda ı;alı~mak mesele l"' ba~Iı;ı 
bir ~atı ~ a.ıclı. 

altında 1 

Ytil\ı.C'l> tnh!>il ;;iircn yatan.l:ı~lnrın hta.nbuldan ayrılmaılıkl:ı-
; rma tema!> ederek böyle bir ~ikiiyettc Jıııkh olı1uğumu7.U \C bu gi

bilcrin ~aııtıkları ;\anlı~ yoldan ı;entımclerinin hlr \ aı.ife bu
lunduğunu söylemi~ ,.e fakat bunun amillerinden birinin "en i); 
ycti~nıe,, arzu~u olduğunu da tcharii" cttimwğc çalı arak İ!oofanbuL 
dan n)"rılan bir ~enı•in ilim \ e ihtisasa He.la etmek \ aZi) ctlnılc kala
cağ"ınıt giirc, hem kahiliyct alıilıi 'alaıııla.':'lann \"c hem de hlzmrt 
lıckllycıı Türk milletinin z.nrardan 'ikn~ esi için üııh·crsitcdcn en 
i~·ı derccPlcrlc çıltanlar ıırasmda. bir konkur yaııarak mu' affak o
l:ınhrı lhti .. ao; sahibi olmak imkanlarına kn\ u':'tum1ak ir.ab t•ttli;ini 
'e bö~·ırc<> bu hatanın önüne ı;eçilebilı-ceğini, al\,,j takdirile A uupa
dan istenildiği kadar mütclıa sıs getiril-.in, lliın 'c ihtisasın hu. 
dutlarınıız içinde tam manaı.İ) le ~erlc~cmiyec<'ğlni Ö) lüyor. 

AnaJoluıla ı;alışnıak başka bir mesrle, ilim \"C Uıtisa.s ayn bir 
da\'a.dır. Bu dnayı, bu m<'ı.elcnln tılr mütemmimi 'cya amili gibi 

:;örmek hatalı bir muhakeme oırır. 

ue,ıct, muayyen ~artlar dııhllindt>, ct>miycte kfıfi ı:ördüğü Ih. 
tisas hürcetini bağı~lar. Na.dir Nadinln ilim 'e ihti astan istihdaf 
ettiği alim \"C profe.sör mütehassıs ise "en iyi ) cti5me" demek bu 
mrrh!\lclcro yiiksclnıek drmck ılei;llıllr Ye bir memleketin en ı;ok 

nıulıt:ıç olcluğu bu değil, ilıti.._a...,mı cllinmlş \"C fakat bunu memle
krtinin lıayrın:ı YC ncflne fedakarlıklarla, fcragatler tahammül ede. 
rek, ~·urdun her kö-;eqinl konforlu konforsuz. e' ip hizmeti için a
J,rd ('fnıi~·<'rf'k iıleali!>t clemandrr. 

At.a0 111n bir sfüünU, vatan hizmeti yolunıla da rcaUze etmek 
mümkündür. Vazifede de hat ~ok, satıh nrdır. 760 bin kl1omet. 
reilk bu aziz ı:.atıh üzerinde llüylikada ile Beytii5şebab biriblrin
den a~·ml cdilmiyecek 'azlfe \"O ,·celbe hedefidir. 

t.Jnh rr,.it<>dcn iyi ıJerecelcrle ı;ıkmı~ olanları lhtlsa" sahibi 
kılmak l!iİll konkur aı;tığımızı kabul edelim, bu takdirde o gcnc'1ı 
htaııbıılJa bunu cdinme..,i ile A nuıı:ı<la edin metil arasında Anado

luda çalışma ba.kınıından ne fark Yar! 
Ru ıwnkurla, Anadoluda talı~ma me\'zuu ara!!mda na.~ıl blr 

birlik iddia edilmek istenl)'or.! l'ani alim YO profesörler yetl5tirip 
de bunları mı Anadoluya dağıtalım? Fayda!iı? 

İhti a...ı 1 e, muayyen ~artlar dahilinde doktoru da, milhcndl

si de, hukukçusu da, edcblyatı:ı~ı da, fencisi de, lktısa~ısı da., mUl

klyecio.i do clllc ediyor, 
J:ğer hfuföı;e, mtitl"hassıslar mcsclcslnl muhakemeyse, bu da 

bu mc,•1,ularılan büsbüttin ayrı bir tezdir. 
Mcmlekctimi:ı:dc mm ve ihti a5m ycrle~ebllmesl lı;in, mutı~ka 

' ÜnlHrsitcılc bir konlmr açmak mı Jcab ediyor? 
Z:ıtı•n alakadar yckalciler 'cya miicso;;~clcr, her yıl bir mlk. 

tar Tiirk c,·Jadını .\vnıpanm muhtelif kültür müesseselerine •«).''· 
kederrk bu ndide matlub olan elcmanlan temine çalı~maktadır· 
lar. Anıa, bununla Anadoluıla çalı ... ına danısmdan bir şey kau

nılnu' olmaı. 

Bu kadar mütcha.s ıs profe iir tahşryor. İrfan mücs.o;e5C'le
rimilln kiıltür randnıanım hadıli a7.amiye çıkarıhk, ama, bunan. 
la da .\n:ıdolulla. talı ... ma daYası arasında ne irtibat ,·ar! 

Dize \'C yani Türk milletine lazım olan, buJ;ünkü Türk kllltllr 
l:'Cr:ıitl, imkii.n ,·c hudııdlarm<lan grçnılj ~enı;lcrln, 'IU \'Cya bo be. 

hanc;\·le 1-.tanbul \eya buna hel17cr ~ehirlcrde nıiitc\azı bir ek· 
mel;: kn:t"'\lll'I 1J~ kaJınnya razı olmıyarak Yatan \azlfcsfni, millet 
,·ecibesinl. yurd a~kını ~rhrtn hulyai lıa,·a ına deği miyerck Ana
doluda ~·ıılıı:nıalamlır .. \ııadolu iı;in ilim ,.e ıırof~iire ihtlya( yok
tur. llıti'4a<ı cıllnıni.,, ferap,a.tli Türk r\'ladına ihtiyaç ,·arılır. 

Bene<', bu nctkc konlmrla, tok i)·i yeti tlnnrklc olmaz. Tıp. 
lo n .. Jtcrliı.tclii sistem gibi bir lıanuni mecburiyet ikame ederek, 
memur, a\ ukat, doktor, miihendl , muallim ve kim olursa olsun, 
kime nıensub olursa. olsun, hayat mcchuriyetleriıulen ı:;ayrt maıe. 
retler tııalliılt l.'trncdi~I takdirde 'ele' ı,ı scrbost meslek ı:;ahlhl da

hi ol a, ii-= s(.'ne<lcn az olmamak ı:artilc .\nadoluda ı;alı~mak mcc· 
bıırl.' etimle l.ıulunmalıdır. 

O 7.aıııan, h1aııbul okaklarımlan altın akmadığı, servet, refah, 
..,aa<lct, ikbal, ~c>rcf Ye her se:rin .ı\nadoluınıızda, aziz yurdumuzun 
her zcrrc·sin•le ınc~' l'Ut olduğu hal•ikati görülecektir. Ancak böyle· 
cc şehirli :Iİhniyctlııin doğurduğu bu ~chlrde kalnınk 1arı huku. 
kun n knıııınun tcrlılye ile dumura uğrar Ye Tiirk :::"<'nçllğinıle 

1 
'azife yol anıla da bir Yatan lı:ıddi \"C hnth dci,ril bir 'at:ın sathı 
bulundu~ıı itlradı t <'essüs <'der. 

i
l smı ~·~r~a~;:i:~n:::::~ :!~;:.::P~~::o~~n~~~~u::::~l:i.ıı ;;;~rı;::i 

ancak bu ~·urd saran milli hed<'fle lstc·cliği konforu da gittiği 

1 
yerdi" kumınc;mı bilir \"C bilecektir. 

Bunlara en yüksrk iirıır.k, yine lıllim (iz Yarlığıınız olan Tiirk 

1

1 ordu,uılıır. Adını attı~ı ~·erılc muhtaç olduğunu kendi halkcder. 
l"e 7afcıı r\Yela 'azlfe ve sonra konfor! 

.. ......... __ ·······················~············ ····· .. ·······---························· 
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Doğumlar aza lm ış Otomobil kazası 

Orta mektep 
muallimliğine talipler 

F RA:SSA İstatistik müdüriyetinin 
blldll'diğinc göre }'ranıııada doğum. 

!ar cııC'yrc aı.almıııı. 

J·;n l'min yer olarak ana rahmini hu. 
lan ı;ocuklıuı, bu karmakanşık dünyaya 
kadcmnilıade olmay15lannda mazur gönne
llyi.-:. 

"Çocuktan al ha~rf,, ılcrlt>r. Deın~k 

ki diinya, hali t<?nl'ffüs edilecek bir duru
ma maı.har olamadı, 

Müstehçen ressamlar 

O RTALIGI lılr telas aldı lzrnlt rnslm 
sergisinden iiı; ç ı~lak tablo müst<'h

ren diye indirilmiş. Hem de bu hükmil eh· 
llYukur vermiş. 

1yi ya, ne üzütü~·oNunu:r.. 

nunlar l'hlh uliuf, l.:im dedi ki ehli lllm 
,.e sana tlır 

Aım·:R1KA Rcbicüınhuru mühim bir 
otomobil kazaıı;ı atlatmış. Rf'l!ool· 

cunıhurun otomobili karsılal;!tığı otomobil. 
den şiddetli bir fren ayesinde birkaç san. 
tlnıctrc me~aredc dıırabllnılı; 'e hi.iylcce bu 

mühim kaza sa,·u~muş. 
Müşarünileyhin politik& salıa.sındıılı.i 

ııoförlllğü de yamanılır. 

Yine bö~·ıc şicld('tıı bir frenle harb ka
zaı.ını da atlattı. 

'Mim, 

Maarif Vekaleti tarafmdan ilk 
mektep muallimlerinin orta mek • 

tep muallimliğine terfii için ha • 
ziranda bütün vilayetlerde yazılı 

ve ağustosta Ankarada sözlü ola· 
rak yapılacak imtihana timdiye 
kadar yapılan müracaatlar her 
türlü tahminin fevkindedir. Orta 
mektep muallim kadrosunda bu 
sene münhallerin bir hayli azaltı· 
lacağı ümit edilmektedir. 



4 

Yugoslavya ve 
Balkan anlandı 
Belgrad, 25 (A.A.) - Havas rasınd:ı. bir muvazene tesis etmeğe 

~jansmdan: ve biribirinc zıd menfaatler yüziln-
Resmi mahafil, Venedik görüş. den Avrupanın klasik barut fıçısı 

meleri ilzerine Yugoslavyanm si. 1 halini alan bu mıntakasında sulhU 
yasetinde değişiklik hasıl olma- kurmağa çalrşmış durmuşlardır.,, 
mış ve Yugoslavyanın Balkan An 
tantına dahil müttefiklerine sada· 
katinin zaafa uğramamış olduğu
nu beyan etmektedirler. 
Aynı mahafil, Yugoslavyanrn 

tamamiylc bitaraf olduğuna yeni. 
den i: aret etmekte ve Yugoslavya 
nm komintern aleyhin.deki misaka 
iştiraki mutasavver olduğu habe. 
rini tekzip eylemektedirler. 

İtalyan hükumetinin böyle bir 
iştira'ki asla teklif etmemiş oldu
ğu beyan edilmektedir. 

Resmi Yugoslav mahafili, Yu
goslavyanın hiçbir zaman Sovyet 
lcri tanımamış ve komünist propa· 
gandasma karşı C.aima mücadele 
etmiş ol':luğunu hatırlatmakta ve 
bu halin Yugoslavyanın komin. 
tern aleyhindeki misaka iştirakini 
lüzumsuz kılmakta okluğunu ila. 
ve eylemiştir. Komünist fırkası, 
20 senedenbcri Yugoslavyada il
ga edilmiş bulunmaktadır. 

Hükumetle Hırvat muha
lefeti arasında anla~ma 
Belırad, 25 (A.A.) - Havas. 

Hükumetle Hırvat muhalefeti ara 
smda hemen bir anlaşma akdi ve 
bu anlaşmanın tatbikine memur 
bir kovalisyon kabinesinin teşek. 
külü beklenmektedir. 

Markoviç Berlinde 
Bertin, 25 - Belgradda.n tayyare 

ile sa&t 13,30 da hareket eden Yu
goslavya hariciye nazın Markoviç, 
saat 17,15 de Tcmpelhofen tnyyare 
meydanına varmış ve Alman hnrL 
clye nazırı Rlbbentrop ile hariciye 
ı!rkfını tarafından selamlanmıştır. 

Yugoslavlar, Berlin ko· 
nuşmalanna ehemmiyet 
veriyor 
B"'lgrnd, 25 (A. A.) - Pravda 

gazetesi biltün ilk sayfasını Mar
kovi~ Berlin ziyaretine tahsis eL 
mekledir. 

G:ızete bu ziyaretin iki memle
ket arasındaki dostluk bağlarını bir 
kat daha sıkıştıracağım, çünkil her 
iki tarafla bu dostlui;'lln takviyesi 
arzusunun mevcut olduğu bildiril
mekte, bund:ın başka bu ziyaretin. 
mütemadiyen Yugoslavya • Alman 
münasebetlerinde bir gevşeme oldu
ğundan bahseden bazı yabancı ga._ 
zetclorc bir cevab teşkil etmekte 
olduğunu knyde~·lepıcktcdir. 

Almanlar da memnun ••• 
Bcrlin, 25 (A. A.) - Alınan mat.

bualr, Yugos!avyanm bir taraftan 
mihver devletleri ve diğer taraftan 
garb dcmokrıısilcrile olan münnse
b:ıtiyle meşgul olmaktadır. 

Völkischer Beobahter diyor ki: 
"Vcnedi.kte Yugoslavya ve !tal • 

ya hariciye nazırları arasında ya -
pılan konuşmaların Bclgrad hUku _ 
metinin ltnlya ve Almanya ile i§bir
liğini teyld cyliycn bir neticeyo var 
mış olmasına. Parla ve Londra hay
ret etmemelidir. Cenubu şarki mem. 
lekctlorlnin mih'< er devlcUerilc iıı

birliği yapmalarının bir tazyik al _ 
tmda vukubulduğunu düşünmek ha 
tadır. Hakikatte onlar kendi menfa
atleri icabı olarak böyle hareket e-

Resmi tebliğ 
Bertin, 26 (A. A.) - .Almanya 

ve Yugoslavya hariciye nazırları a
rasında dün yapılan görüşmeden 

ronra. neşredilen tebliğde 3öyle de
nilmektedir: 

"Hariciye nezaret.inde saat lS,30 
da yapılan uzun bir görlişm.;deo 

sonra von Ribbentrop ile Marko\1~ 
iki memleket arasında muall Uı:ta 
kalan bütün meseleler hakkmd:ı a. 
ralarında tam bir görlig birliği oldu 
ğunu müşahede etmiglenlir.,. 

Yunan Başvekili 
Yunanistana verilen 
teminatm kıymetli 
o lduğunu söylüyor 

Atin:ı., 25 (A. A.) - Atina mü._ 

hcn(iislerinin ziyafetinde nutuk söy 
liyen başvekil Metale~. enternas. 
yonal vaziyet hakkında demiştir ki: 

Ordusundan kuvvet alnn ve bu-
nunln iflihnr eden Yunanistan, a~ 
nn.vatanın tamamhğına ve şerefine 
hiçbir surette dokunulmasına mn_ 
s:ı.ade etmemeğe azıneylcmiş sakin 
milyonlnrla çocuğunun ortasında 
karanlık günler geçirmiştir. Yunan 
milleti vatanın şerefini korumak L 
çin ona her §e~i, canını ve hatta 
memleketin mevcudiyetini bile fe
daya karar vermi§tlr. 

Yunanistana istiklali ve tamam
hğı hakkında kıymetli te~t ve
rilmiştir. Dünyıınm kat'i olarak suL 
ha.. doğru gitUğini s.ize temin ede. 
mem. ÇünkU bu hususta hiçbir klın 
se kat'i teminat veremez. Fo.kat si
ze ııunu temin edebilirim ki do.ha 
muslihane bir i.atikbele doğr.u git
uı:"imizi gösteren bJrçok i5aret1er 
vardır. Benim duygum böyledir. Ve 
bunun doğru çıkacağını Umit ed.i -
yorum. 

Pof em kin 
_... Başlara/• 1 ıncidı 

Eükreşc gelmi~ ve Sovyet scfaretin
ne inml~tir. Potcmkin saat 16 cfu 
Bükrc.şten hareket etmiştir. 

Romanya resmi mo.hfillerl, Po · 
temı:tinin hiçbir Romen şnbsiyetilc 

l~as etmemiş olüuğunu bildirmek. 
tcciir. 

Sofya, 25 (A. A.) - Poteınkb 

)arın sabah Sofynya vnracaktır. 

i<"cndisinfn baş\•ekil tarafından kd
bul edilmesi muhtemeldir. 

Bulgaristan haksızlıkların 
tamirini istiyor 
Sofya, 2G (Fransızca 1stanbul) -

Yarı resmi Bulgar gazetcsl Dr.es, 
Bolgaristıınm taleblcri hakkmda di 
lOr ki: 

"Bütün dünya Bulgarlst.ana hak. 
sızlık yapılmış olduğunu tasdik et
mektedir. Bu haksızlıkları tashih ve 
tamir etmek, sö.zlerden füli,ı.,-ata 
g"'çmek lazımdır. 
Eğer bütün milletler, yapılmrı o. 

lan h.ııks.ızlı.klan tamir etmek arz.ı-
sunu gösterirlerse harbin önüne ge 
çilmiş olur. Alakadar hlikOmct rL 
calinin cesaret göstcrmelcıi, ve sü
rn tle hareket etmeleri iktıza eder. 

diyorlar. Tuna havzasında normal A 
siyasi tekiımille bir takım ikraz ...-a. nna Balla 
itleri veya tehdidlerle mii.ni olmak t 
teıcbbilslcri çok iptidai hareket - . Fransızca Journal des Voyages 
ıerd. B 1 k ti . • i ti"k 1 mecmuasının başmuharririnin kızı ır. u mcm e e er sıyası s - . . , 

r Ist • l 0 l . t Suzan Charpantıer, sınema alemin-raz ar emıyor ar. n arın ıs e - d 
dikleri zengin ekonomi mcnbalannı e Annabella aı:lile tarulır. Bu 
işletmek ve genişletmektir Alman- genç ve güzel FranSız krzmın bir 
ya ile bu memleketler a~asındaki numaralı Don Juan sayılan Tyro

~konoml nıJ.inasebetleri o ko.dar ge. 
nlştlr ki, İngiltere ve Frnnsa ile o
lan ticaret milbadcleleri ihmal edL 
lccck bir kemiyet teşkil ('der. 

ne Poverle evlenecekleri haber 
verilmekteydi. Sinema dünyasının 
bu iki §Öhretli şahsiyeti, geçen pa. 
zartesi günü Holivutta evlenmiş -
lcr ve bu münasebetle büyük Wr 
düğtln yapılnuşt r. Annabclla bun 
dan sonra Annabella Pover a.dile 
ar.ılacak demektir. 

H X B E R - ~lipm Pot fan 

Dost lranda 
1 

Binbirgece devam ediyor 
Genç, ihtiyar veya mektepli. ..• 

Hayatınızın kaçıncı yaşınc\a olursanız olun, 
Posta idaresi yeni evlilerin 

resimlerini taşıyan seri 
pullar çıkardı 

Tahran, 25 (A.A.) - Pars A -
jansı bildiriyor: 

Meclis reiıi öileden sonra bir 
~ay vermiştir. Çayda nazırlar, 

yüksek §ahsiyetrel, yabancı be . 
yetler, kordiplomatik ve ordu mü· 
messilleri hazır bulunmuşlardır. 

Parlamento ve parlamentonun pi -
torest parkı kıymetli hal.lar, iran 
ve Mısır bayraklaıile pek parlak 
bir surette süslenmişti. Saat 17 de 
yanında Prenses Fevziye olduğu 
halde Veliahdin gelmesi hararetli 
alkışlara vesile oldu. Meclis reisi 
aynalı salonda yeni evlilere hoş 
geldiniz, dedi ve müteakiben Veli 
aht ve Prenses kabul salonuna 
geçtiler. 
. Bu unutulmaz toplantının so • 
nuna doğru, evlenmeye ait çıkan 
kanunları muhtevi olarak parla · 
mento tarafından neşre.dilen ~üzel 
bir cilt hazır bulunanlara dağıtıl -
dı. 

Dün akşam, yeni Iranın en mo. 
dern binalarından biri olarak yeni 
inşa edilmiş olan hariciye sarayın 
da büyük bir dine verilmiş ve cli
ncyi parlak bir suvare takip et • 
miştir. Dine.de ecnebi heyet şefle. 
ri, nazırlar ve diğer mümtaz misa· 
.firlerden mürekkep 200 davetli ve 
suvareye birkaç bin davetli işti • 
rak etmiştir. V cliaht ve Prenses 
alkış tufanı ile 'karşılanmışlar ve 
gece yarısı başlıyan dans sabaha 
kadar devam etmi~tir. Bu ıuvare, 
evlenme dolayısile verilen üçüncü 
suvare olmuştur. 

Her gün Tahran üzerinde tay • 
yareler uçmaktadır. 

Bugün öğleden sonra Mısır se
faretinde büyük bir resepsiyon ve 
rilmiş misafirler öğledn sonra or· 
dunun büyük geçidinde bulun . 

Hiç bir vakit hu kadar gülmediniz .•• 

TÜRKÇE SÖZLÜ HARİKALAR KOMEDiSi 

YARIN 
~ latinclcrden itiba~n 

Feci bir yanhşhk 
6 Japon tayyaresi 

Japon mevzilerini 
bombardıman ettiler 

Çinliler bir vilayet 
merkezi ele geçirdiler 

Hongkong, 25 (A. A.) - ÇeJı:;Jl' 

ajansı bildiriyor: 
Çin kıt'alnrı Honan vil!ı.ye~bln 

merkezi olan Kaifcnı: §Chrini ta _ 

mamen işgal etınl§lerdir. Bu suret
le muharebenin başlangıcmdanberi 
Çinliler ilk defa olarak bir vilayet 
merkez.ini islirdad etmiş bulun'.l) or 
lar. 

Şansi vilayetinde altl yeni bölge 
Çinliler tarafından istirdnd cdwnl§ 
b~lunmaktadır. 

Yanlışlık 

Çangça, 25 (A. A.) - Çin ajan . 
ql bildiriyor: 

SARAY Sinemaların~ birden 

işçilerden kesi lecek 
para cezaları nası l 

muhafaza edilecek ? l 
Ankara. 25 (A.A.) - tktısat 1 

Vekaleti iş dairesi reisliğinden 

tebliğ edilmiştir: 

Iş kanununun 30 ncu maddesi 
mucibince işçi ücretlerinden yapı. 
lan cezai kesintilerin, işverenin 

mülkiyetine dahil tutulmıyarak, 

yar.drm veya tekaüt gibi hususat 
isin işçiler Jehine s:.ındıkları bulu
nan işyerlerinde işbu sandıklara 

yatırılması ve böyle sandıklar bu
lunmadığı takdirde, işverenin ka
nunen yapmakla mükellef olduğu 
hususlardan hariç olmak şartile, 

ancak işçilerin menfaatlerine ya· 
rayacak ve iktısat Vekaletince ta 
yin edilecek bir cihete hasr ve sar 
fedilmek üzere hükUmctin kontro
lüne amade bir emanet olarak mu 
hafaza olunması icap etmektedir. 

_ .................. ...,! 
'lugün matinelerden 

ALKAZAll 
aineması 

~. K. O. film şirketinin 938 .' 
39 senesinin en güzel fildi" 
\merikanın üç büyük yıldı' 

BARBARA ST ANVIYC1' 
PRESTON FOSTEll 
ME LVYN DOUGLAS 

tarafından temsil cı:lilıılit 

muştur. kininde kendi mevzilerini bom')a: -
İran Veliahdinin evlenmesi mü dıman etmiştir 100 Japon suba)• w 

nn3ebc ile, ~t'lr".,.,,- "1l::i .... * ,,.,.... ı:eICrfölnlUŞtt.Ü'. 

Altı Japon tayyaresi Kuling yn-
Bugüne kadar işbu 'kanuni hük. 

me hakkıyle riayet edilmediği an· '· 
Jaşıldığrndan, aliikadar işverenle -
rin gerek şimdiye kaıdar topla -
dıklarr gerekse :öunaan sonra ı!SŞl 

reti bugün bir seri pulu tedavüle 
çıkarnu§tır. Pulların üzerinde 1 ardedildiler 
prens ve prensesin resimleri var Fuçeu, 25 (A. A.) - Çin :ıjar.sı 

ücretlerinden cezaen yapacaK:lart 
kesintileri merkezde açılacak hu. 
susi bir hesaba kaydedilmek üzere 
Ankarada ikttsat Vekaleti emrine dzr. 

Ankara, 26 - lran Veliahdinin 
düğünü münasebetile dün gece ı
ran sefarethanesinde bir suvare 
verilmiştir. 

• • • 
Dün gece §ehrimiıdc lran kon. 

soloshanesinde de V eliahdin ldü -
ğünü dolayrsile parlak bir ıuvare 
ve.rilmiıtir. 

Suvare sabaha kadar büyük eğ
lence için.de devam ctmittir. 

Dundan baıka §ehrimizdeki İ . 
ranlılar da Tokatlıyan otelinde 
bir eğlence tertip etmişlerdir. 

Güreşçilerimiz 
Baştarajı l mcidı 

güre.5 salonunda merasim yapıl.u:.§. 
tır. Bütün sporcular bep bir ağız
dan (yaşa) diye bağırmı§lar ve 
Norveç milli marşı çalındıktan son. 
ra müsabakalara baırlanmışlrr. 

Gilndilz bizim takımdan Kenanla 
Mersinli Ahm.edin gür~l vardı. 

llk kartılaşmada Kenan Finlandi
yalı rakibine karşı bilyilk bir mu. 
k&vemd göstermiş, fakat hUcum 
t::ıkımmdan ı;ekingen davranmıştır. 

Finlandiyalının hiltün üstünlüğüne 

nsğmcn tuş olmıyan Kenan mllsa. -

bakayı sayı hesabiyle kaybetmiştir. 

lkind güreşte lJ..e.rainli Abme.t 
Letonya şampiyonu ile karştlaıPTUŞ, 
daha ilk dakikadan ltibarcn hik.inıl 
yeli alan kıymelli ıUreşç.iı:n.iz, rnk.i. 
l:ini mütemadiyen hırpalam~ ve ne
tıcedc Mersinli snyı hesabiyle galib 
gelmiştir. 

Gece yapılan müsabakalarda Ya
şar Norveçli şampiyonu sayı hesa
biyle mağlüb etmiş, Mustafa (An _ 

karalı) da Estonyalı rakibini yen. 
mi~ir. Çoban Mehmet hUkmen mağ 
ICtb olınugtur. 

---o-

Bayan Aras şehrimizde 

bildiriyor: 
Japonlar Fuçeunun 25 kilometre 

doğu glınalinde I.Jenkiang·a as~"r 

çıkarmak için iki te~ebbüste buhn-
nıuşlarsa da iki de!asmda do. muvaf 
faluyeUe tardedilmişlcnlir. 

Amerika · Hariciye 
Nazırının nutku 

Dünyada sulh ve mUsa
lemet nasıl temin 

edilebitir ? 

Ziraat Bankasının mahalli şube 

ve ajanlarına tevdi etmeleri ve bu 
suretle yatırılan mebliğlann bir 
yıllık yektınunun hesabınr, yeni 
yılın §ubat ayı iptidasma kadar 
doğru.dan doğruya iş dairesi ge -
nel merkezine bildirmeleri la -
zımdır. 

Fransada 
Yabancı propağanda1' 

alet olanlar el 
Ağır ceza göreceldf 

Faris, 25 (A.A.) - Reıııd ~ 
zete bu sabah yabancr prc.P';I 
dayı tenkilc matuf olan kar' 

Tu·· rk·ıye tehd"ıt meyi ne§retmiştir. • 
Bu kararnameye göre, dıt" ~ 

it d d ""'"ld• dan propaganda parası alaP I' a ın a egı ı r siyasi propaganda yapa111ar " 
::.- Başta1aJ1 / ıncıde aydan beş seneye kaıdar ha~, 

.\iman} ;mm )'l.!'11 Ankara elçi i 1 bin franktan on bin franga ~-ur 
Vaşington, 26 - Amerika Ha- ıacaV 

\'on Pa•v-n bu ~abah ekc;pre ... ıe -seh- para cezasına mahkum o riciye Nazın Hull dün çok mü - .,... 
him bir nutuk söylemi~ ve demi~ rimize gelmiş, Sırkcci gannda Al- öır. d~ 

man ba,.·konsolo u , e c;efaret erka. Kararname.."lin birinci ına .1 tir ki : ı'P' 
m tara[mdan kaı:şılaıınıı .tır. \'on ne göre, gerek dıprdan 'I 

-"Her millet, başkalarının hür Papen otomobille Ayaspaşadaki doğrudan doğruya, gere~ fi 
riyet ve istiklAline, beynelmilel .\iman ~farethanc inr gitmi,tir mutavassıt ianesiyle reklarıt lc!f 
hukuka ve ticari mübadelelerinde ı ı k 1 J bu tc!tJ' Bu akşam Ankaraya gitmesi muh. ığı o ara para a an ar 1 
serbes:.."ye riayet etmedikı-e, ihti · ld ~ t "ht "t"ıbaretı .ff 

:ı: temeldir. mn yapı ıgı arı en ı d'11r 
Iafla::n halli için silSha müraca • k" ·· r d p ol 

Bulgaristanın verdiği cevap ~Z.. gun za.r ~n a mensu e rıı" • 
attan vazgeçmedikçe dünyada sull· Sof ı- (. A ) Resmi \'llaycte malumat vermey -,J 
ve müsalemet temin edilemez. ~ l, :::ı • • Tf d h•'e~ 

1lahfiller sükunet i-;iııdc olmalda burdur. Bunun hı a ın a. rt""" 
Herhangi bir milletin bütün hl· ul · t edenler yüz franktan bın f 1 beraber. Almanyanm B garıs ana kôll' 

esasları reddederek ve sulhperveı •endisini tehdit altmda hi .:edip rt- kadar para cezasına mah 
sureti tesviyelf'ri bırak.arak umu · n~diğini sordı;ğuna muhakkak gb .. , caklardır. 
mi bir harbe scbebiyd vereceğin · zü ile b3~ı!maktadı: . Bul~:'r .hiı~ıl- ~ • j 
zannetmek istemiyorum. n ctin:n Ce\'MI malum degıld1r. Fa. Soy;: et muhrıb 
Meşru taleplerin tetkik ve tes köt bu 1:c·.ap ancak menfı olabilir. Qdesa yolunda , 

viye kapısı daima açıktır ve açı' Ycrtl .:r. haberkrc gore, Ha ,e!,ıl R 
25 

(AA) __ 50.,,.yet Jı 
kalacaktır. .Mukadderatı mızır ı 1eclis haı :ciye komis}:Qll\ında be· k r. o~a, ·L: n• teı:ı~ .. 

. umctı namına ıvour .. .,... 
mevzubahsolduğu bu tarihi daki anatta lı::ıh.marak Hcl arıstanın 

1 
d . .ı!l •·'f~ıre 

. . ,. d 1 . t ~r ann a ınşa ea.ı en ~ 
kada bütün milletlerin bu yolu \en~füıiııı t e:\r,ıt d!tın .a ıı s~. me ı- muhribi OJesa :ı hareket et.,... 
takip edeceklerini ümit etmek is· ~ini, çünkü ı\lmanra ılc muştcrek Y 
terim. !:ıududu olr.;ad:ığmı bildirmiştir. tir. • ıei' 

Tn~fı<ent Jiinyanın en sen del 
lı ~;e~i~:~ee~~:ı s::::iıe~::~~yl;;~ Romen Naz 1r1 sidir. Muhribi Odesayi aalse;;~,. 

mürettebat tamamile t Y 
raptına önayak olmalıdır. 

_... Baştarah l incide 
nınn~a el.çisi bir dine vı•rıniş, dine. 
de Gnh,nkoclan h:ı.şka füılif '. ~ Ap • 
lymoulh, Fransız bih iil• cl 1;isı , llor 
Relich:ı, Slrınhupr, Churchm, Sinr -
t:ılr, Atlrr, \":ın-;trırl, C:ıdognn \C Hud 

--o-

Prensl iği n son 
askeri de öldil ,ıı 

) Lic!'ıt . Vaduz, 25 (A.A. - . J.11 

Garb c1 vletlerinin cenubu §3.rki 
memleketlerinin işle_ıinc karışma si 
yascUcrine gelince, bu siyasetin ne 
tlcesi dalına karıgtklıklar çıkarmak, 
düşmonllkları idame etmek veya ye

lll r<'nl dtlşmanlıklar yaratm:ı.k ol -
mu.5tur. Halbuki mihver devletleri 
kendi otnritelcrlyle bu devletler a. 

Yeni evliler birkaç gün içinde Londra sefirimiz Tevfik Rüştü 

Fak.at bu umitlerimizde ve inti
.zarlarımızda inkisara uğrarsak, 

cayretlerimiz akim kalırsa &dün -
yayı, sulh günqinin ışıkları yeri. 
ne harp alevleri tamamhyacak ve 
biz de. bizim için muazzez olan 
hürriyeti ve hürriyet miiessesclc· 
rimizi müdafaa etmek mecburiye
tinde kalacaiız 

on d.ı h:ı7.ır bulımınu':'lardır. 

Paris. 25 (A. /1. . ) - Gafcnko )C . 

un saat 23 de Londradan btunvn 

tein prensliğinin son askefl ·~ 
··lt11\J' 

reas Klieber, 9S yaşında 0 r . o 
Amerikanın bütün yeni evlileri gi Arasın refikası ve kerimesi bu ~
bi Colorc•:ioya oradan da Bcvcr - , bahki ekspresle ıehrimize ~elmiş-
leye gideceklerdir. lcr dir 

tür. Bu suretle Lichtensteırı "J' 
de ort celecek ve cumo.r~csi akş::ın:ıı Rvd!'.l- sunun son miimessili 

ya hareket cdecc.klir. kalkmı.ş oluyor. 
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H A B E R - Ak§am Po~mst • 
HABER' n 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

cıüsabakaııdır 

IT~@-#?ird@@irRE®FR 
lngilterede r11ecburi 
askerlik hizr11eti 

ı 
C>q Numara: 113 Sarıyer B. ııt. 

hl'1lla"ntııza dağıta.<-ağımız mUkifatlarm kıymeti 800 lirayı 

j 'lngiliz_ elçisi b.ugün AlmanJ [dl(~~) 
Haricıge Nazırıle konuşuyor lÇERDE, 

ıeo 11 aşkındır. 

l ~e lco~ kıymetinde bir radyo, kristal büfe takmllan, kıymetli ccb 
llleJı ıaa.tı.-r1, muşambalar, clblsellkJer, istenilen euayı alabil

H d · ı • • J k • Belediye İktisat müdürü Asım en erson ·, lngı terenin, yenJ taarruz arın önüne geçme Süre:n:~. vazifesinden istifa etmiştir. 
Asım Surcyyamn mebus olan Sadri 

lar 111 &alahıyetınl \•eren 20, 15, 1 o Ura gibi para kıymetinde kart· ~ 
•hte11r ev CŞJMı ,.e saire. 

azminde bulunduğunu bizzat Hitlere söyleyecek !~:r~~ğ~a~~;v~~~~~=t ta:u~ 
lunduğu haber verilmektedir. 

............._ -~ ~ Londra, 25 - Kabine, son 24 sa_ ıııi:yorııı da islikrnzla lemin edilmek 
~ at içinde, bu akşam ikinci defa ola- ü1ere ıcslıit edilmiş olan 580 mil -

dinde sarih bir Ynzife ifasına me_ 
mur edilmiş olduğunu yazmakta -
dır. 

• Ticaret odasile bütün ticaret 
müesseselerinin hesaplarım teftiş 
eden müfettişler işlerini bitirmis
Ierdir. Yakında vekalet muameJ5t 
müfettişierinin teftişleri başlaya_ 
caktrr. 

rak fevkalade toplantı yapmıştır. yon milli ıııiiıl:ıf:ıa masrafı şimdi 

O b 
6:rn rniıyorı:ı baliğ oJm:ıktadır. t •• l Başvekilin Avam kamarasmdaki E~aseı. hu rakam da yükselebile-0 US go S UZ• hususi odasında yapılan ve iki saat cektir. Bunun için bütün masrafla 

süren bu toplantıda, mecburi asker_ rın islikraza yükJcnrnesi mümkün dt• 

Gazetelerin biribirine tevafuk eL 
mekte olan haberlerine göre 1ngiliz 
sefirinin vazifesi, von Ribbentropa 
ve mümkün olursa bizzat Hitlere 
lngilterenin Ruzveltin mesajı muh
teviyatını tamamiyle tasvib etmekte 
olduğunu ve Almanya bu mesajı he 
saba katmağa lüzum görmediği tak
dirde yeni taarruzların önUne geç. 
mek için zaruri olan mecburi asker
lik hizmeti de dahil olmak Uzere bil 

lugV u dav as l lik hizmetinin kabulüne karar veril- ğildir. Ve vergilerin arttırılması, bu 
miştir. munzam 50 milyon masrafın 20 sini 

11k hamlede, 18-21 yaşındaki lıiılçe \aridalile örtülmek icap ede. 
dat ... B l'Cktir. hıikr:ız 380 milyon lemin e. t~ ;h aştaııJ}, :! ırıcıdr ıeyhimde teşebbüslerde bulunmak gençler mecburi hizmete tabi tutu-
l- ""'lll,..., etf ıleceklir. 
~ladı~ta ıı:n. Yalnız tahkikat lzere Razi ile bit le~miş ve onu tah- lııcaktır. Bu suretle bir milyon 
"~ " n I\:ı:. .. ııt; Yergisi arttırılacaktır. $im 

11. ı2. sonra bir vazivet hadis cik etmiştir. Bazı şahitlerin iddia kic:i silah altma alınmrş olacaktır. 
lı l 938 " "' di•·c karlar 15 şlin olan otomobil ver ~-l~tine - tarihinde Dahiliye ve ettikleri §ekilde otobüsçülere ruh - Bunlar, şimdilik üç ay tahmin edL ~i~i '.!:1 e çıknrılacak ve motosiklet 
~abu şu arzuhali gönderdim., 3atname almak üzere belediyede tc. len bir müddetle hizmet gördükten iizcrine c.1~ bununla mütrnasip bir Ilı r Saın· b ' 

. ~den nı·· 1 urada heyeti haki- iebbüs!erde• bulunarak menfaatler sonra, terhis edilecektir. I<ara or - vergi koııa•·aklır. tün müdafaa tedbirlerini ittihaza 
tı tı.rzuh ~~anae istiyerek gönderdi. ,emin ettiğim asılsızdır. Resmi ma- dusuna alınacak efradın hizmet 
~}·le d' a 

1 
okudu. Bunda kısaca kamlarda şahsıma karşı hir tercih müddeti daha fazla olacaktır. 

Tiilim iizı•rinıkn nlın:ın vergi !l . azmetmiş bulunduğunu anlatmak o-

,, ı~ordu. . 
....... o · ,nuamclesi de yapılmamıştır. Ben Aynca bir ihtiyat kadrosu da 

'' tobuıı d l.aıı edikoduları ba~ la - valilik yapmış bir adam olmam ilL tanzim edile,cektir. 8onra 
"alt b • ortaya bir adam çr- bariyle böyle bir tavassutu idare a- Başvekil Çemberlayn, kabine top-
"''hih r.zı \'at"ndaşlan bel,.dı·,,e · 1 · · k b 1 d' tm· ki · 1 t ·ı ... , .. mır crının a u e ıp e ıyccc erı- an ısını müteakip Bukingham sa -e §ilt• • • 

\>e ta . ayetler ; apmaya teş - ni bilirim. Ekseriya işim olduğu za. rayına giderek kral tarafından ka_ 
do)ııo hrık etnıiştir. Kahve kalı_ manlar telefonla randevu alarak va bul edilmiştir. 

-,arak b . 
ldı b • u ışe devam eden ada linin yanma giderdim. Orada ran- Parlamento koridorlarında söylen 

••az.ıa· ~de rn··, ır. Bu adam kahve - devu almadan gidip bekliyenler be. diğine göre bazı ecnebi dost mem -
ı~ ıı erııadi 
"'I acı Yen tezvirat yaptık nim böyle kolayca girişimi görilnce leketlerin ve bilhassa Franııanm . nra ba • 

'llrlle na haber göndererek suiteCsir etmiş olacaklardır. Yoksa tazyikı ile İngiliz askert §fırasınm 
~'1>in· ~YU§rnak ve konuı:;mak is- eski vali Muhiddin Üstündağ. ma -1 bıldır · " 

t"dd . dı. Fakat ben bu tek- kamında herkesi kabul eder ve gö-
et tını T . . • 

~i uı<ı.u~u czvırat hala devam 
l'tıeııj i . u.,...,.. uuı.u,. uı lı11\.. 

1 da1ı b Çın Vcldilete arzetmrğ' 
l• ulu.Yoru a ur S rn . ., 

rüşürdü. 1, 
uıger ııaıurn:ıuı:u vwu~u l'llj.a.. 

.ı:i gelmemişti. Müddeiumumi Ôr -
han kendisinin Taksimde otobüsleri 

tavsiyeleri, mecburi askerlik hizme
tine müteallik kararm alınmasında 
amil olmuşlardır. 

:au kar&nD, .A.lmanya u .. rinde bü 
yUk bir tesir yapacağı muhakkak 
sayılmaktadır. Kararın tatbikı te. 1 • ami bu . t"d . 

ıc a:ı .. ıs ı a suretıni o. ·1a~ında her zaman bulunduğunu ve cavüz siyasetine nihayet vermek 
~ ~onra .. 1 . 

l''tj: · soz erme ~öyle de- ,elcfon edilirae polis marUetile der_ husu.:amda İngilterenin azmini is • 

' l!ilaharc :ıa.I mahkemeye getirtilebileceğini pat eden maddi bir delil teşkil ede-

;;ilinden 11 şilin 6 pense Ye şeker laca.ktır. 

vergisi de libre b:ı5ıırn 1-5 pens art lngiliz filosu Yunan 
tınlacaktır. 

Yergiye tabi olmıyanlar, yani 2 
l>iıı İngiliz l!r:ısınd:ın faıla varid:ıt 

ın ,·ergisi 8 lıin İngiliz lirasına kn
ıl:ır yiizcle !i Ye 8 binden )'Ukarı ka. 
z:ını;l:ırın vı:ı·f!isi ele yüzde on arttı. 

rılac:ıktır. 

Yeni \'erfi esasına göre, varldnl 
yekOnu 942 milyon 600 bin olarak 
t:ıhınin edilmektedir. 

Jolın Siııırrn iznhatını hitirmcılcıı 

öııC"e, yerascl vcrı:ıisinin tlc rlli bin 
lıısıliı lira<;ınd:ın razla kıymet hııl. 
nıaı;ı kin ~·iizcle allı nrthrıl:ıcnğını 

llll\'e c)'lem~tir. 

İngilterede mecburi 

askerlik ve Almanya 

limanlarında 
Londra, 25 (A.A.) - Neşredilen 

bir ll'lıliiicle, cliln Maltadan hareket 
eden İngiliz Akdeniz filosunun ev. 
\Clıi Yunan linıanlarını, Kıbrıs, Fi. 
liı;lin ,.e Mısırı ziyaret edeceği ve 
ondan sonra şarki Akdenizde maııcv 
r.ılar .rap:ıc:ı#ı bildirilmektedir. 

Berlin - lstanbul 
Hava seferleri bir 
hazirandan itibaren 

başlıyor 

Mukavele dün imza 

• Sanayi erbabı her sene İzmir 
!uarı_na nürnunelik eşya göndermek 
teydı. Bu sene bu eşya ile başlı 
başına bir paviyon kurulacaktır. 

• .l';evyork sergisi Türk site ve 
çarşısının 30 nisanda açılacağı bu· 
raya bildirilmiştir. Bütün eşyalar 
Nevyorka varmış bulwvnaktadır. 

• Tahtakalede Mustafa isminde 
birini ağır surette yaralıyan Keşan 
1ı Halil dün sorgusu yapıldıktan 
sonra Sultanahrnet birinci sulh ce. 
za mahkemesi tarafından tevkif e
dilmiştir. 

" Denizbank tekaüt sandığı ida
re heyeti dün toplanmış ve banka
nın dağdmasmdan sonra sandığın 
alaca~ı vaziyeti kararlaştırmıştır. 

• Denizbank umumi katibi iken 
\'azifesine nihayet verilen Sadun 
Galip Savcı, elan üzerinde bulunan 
sosyete 5ilep mürakipliğinden istifa 
etmiştir. 

• Yapdan şikayetler üzerine ada 
vapurları güvertelerinin yalnız bi
rinci meYki yolcularına tahsis edil
mesinden vazgeçilmiş, güvertelerde 
ikinci mevki için de bir kısJill ay. 
nlması kararlaştınlmıştır. 

• Şirk~tihayriyenin yaptıracağı 
iki yeni araba vapurunun inşaatına 
yakında Hasköy fabrikasmda baş
lanacaktır. Beheri 150 bin liraya 
çıkan bu vapurlar 40.50 otomobil 
alabilecek büyüklükte olacaktır. 

e ,.... 'h bu Razinin e!!ld be. söyledi. Mahkeme bunu kabul ede · cektir. 
"':.i enct· 

1 ıı açıh çık ıı;~erinden olan ve rek yarım saatlik bir tatil yaptı. Londra, 25 (A.A.) _ Bu ak_ Ankara, 25 (A.A.) _ Bedin • 

~ birıeştiğin~nhnıış bulunan Re - Otobüsçü Niyazi yarım saat son- şam saat 18 de yapılan mecburi tar. 'f d' ki İstanbul ve İstanbul - Berlin ara· 

Berlin, 25 (A. A.) - Alman ga
zeteleri, tngilterenin mecburi as -
kerlik tehdidinin hiç kimse üzerin
de tesir bırakmadığını kaydediyor-

· edildi • Toros gençler birliği önümüzde 
ki pazar için Boğaziçinde beş:·üz 
kişilik bir gezinti tertip etmiştir. 

~ ~zı Yolsuz ı aber aldım. P..e - ra getirilmişti. Onun ve diğer bir- a kerlik hizmeti hakkındaki mü. Angrı ıyor : sında muntazam hava seferleri DIŞARDA: 
' '"a11• t l"lııamelelerinden do kaç kişinin daha ifadeleri alındık - zakereye ekser nazırlar 1·ştı·raA k "lngilterenin kendi milli müdafaa • ş· d" k d F Bük' 

a yapmak üzere Lufthansa Alman ım ıye a ar ransanın ·-tı. I<:en/~fından ihtarname al. tan sonra, mahkeme alınan ifade_ etmişlerdir. Bu akşamki kararın sistemini tanzim için seçeceği sis- hava seyrüsefer şirketi ile bir ay- reş orta elçisi olan Thierry, kral 
11lıla ısı bu ihtarın benim ih- iel'in Ankara temyiz mahkemesine kati olup olmayacağı veyahut bu tem bizi aliı.kalandırmamaktadrr. Karola 1<endisine büyük elçi paye_ 

Ya:ıılctıö- s· k d" ·ııi Ud f · tcmı·mı·zı· danberi devam eden müzakereler "'ı'nı· \'er~n ı'tı"matnameyı· takdim et· 

~ 
• 

01~1 zarıncdcrek a. gönderilmesine karar Yerdi. kararın yarın sabahki kabine top ız en ı mı m a aa sıs ,, -
.. k 1 h 1 k ~ 1 nihayete ermiş ve Vekiller Heye- mic:tir. lantrsmda tekrar tetkik edilip e. mu emme a e oymaga ça ışaca_ '>I .:.a 'f V k D ~ · d. · · t b tince de tasvi ... edilen mukavele • • Danzigteki Polonya komiseri 

U 
... ~ rı e a" letı" ı"vrı"k demı'r dilmiyeceği meçhuldür. Parlcl • gız. Bizim yegane en ışemız ış e u 1" 
~ name bugün vekalet merasim sa. dün sa?ah. tevk~f edilen Polo~yah 9ret mento mahfilleri kanun layiha- dı..r . ., !onun.da muhabere ve münakala. 

1 

gazet<:S~ f'ısece~ın serbest ~ı~ıl-
k ınen ihtiyacını madeninde sının "milli mecburi askerlik ha· Yarış cephesi müzakereleri v kT Ar ç . k ·ı . k . ması ıçm Danzıg ayan meclısı nez-
arsı"amak . . "k" zırlığı,, ismini alacağıru bildiri - devam etliyor ~ ı 1 

. ·'v etın _aya 1 e şır etın dinde teşebbüste bulunmuşsa 'da bu 
. • IÇln 1 ı yorlar. mumessılı on Wınterfeld arasın· tesebbüs akim kalmıştır. 
1 • h ı k Londra, 25 (A, A.) - Hariciye ~ ı~;ı~r·flll ~I han açıyor az 1 r 1 İşçilerin kuvvetli olmakta de. komitesi bıı sabah başvekalette top· da imza edilmiştir. • Bugıln Guglielıno Marooninin 

" " V vam d h ı f tl · · b 1 Haziran 1939 <lan itibaren doğduğu günün yJldönümü olması 1~c ekalcf - - .h K b k f b 'k e en mu a e e erının u - lanmıştır Lord Halifaks, Londra - d 
1 

·ı b.. .. ltal do ~tı:ıı kar~ 1 
1 

c.grctmcn ı • ara Ü 8 rl 8Slna giln mecliste bildirilen ve yalnız l ·- A Berlinden lstanbula ve İstanbul • o ayı:-ı e utun ya nanmış. 
Ci • :ıl arnak üzere ilk ted Faris - Mos <ava ve dıgcr vrupıı tır. Bu meşhur İtalyan aliminin 

~de~rchtrn~nleri arasında önü • t ham madda temi nine zcn.gin sınıfı müteessir eden büt- merkezleri arasında bir barış cep - .dan Berline kadar muayyen isti - . hatırasını tebcil etmek üzere muh-
·~ a:zı çc hükümlerini öğrendikten son- hesi tesisi için cerevan etmrkte o- kamette muntazam seferlere baş • telif şehirlerde merasim yapılmak-n a".. ranın ıs nC:e bir im· çalışılıyor J 

~. ""caktrr B . . . ra azalacağı zannediliyor. lan müzakerelerin inkişafı hakkında !anacak ve bu suretle hava yol şe· tadır. 
lti ~~İ:Ycn öğ.ret~~:ı~:~~~e~;; : Etibank, ilk çalışmalara başla - ~iberaller için de vaziyet böy. malümat vermiştir. bekemiz beynelmilel hava yol şe- • Alman • Litvanya iktisadi mü. 
-~ct-·"'Yıaın son .. .. , ması zamanı çok yakınlaşmış olan r ledır. · bekelerine bağlanmış olacaktır. nascbetlerini halliçin bir Litvanya 
~1 lllıb gönd g~nune kac.ar Karabük demir ve çelik fabrika _ Parla"Ilento mahfillerinde ila. lngilterenin Berlin elçisi, Mukavelename ticari mahiyeti heyeti Berline gelmiştir. Heyet Me. 
l r. ermış bulunacak- 1 .h . d"ld. w. .. • Hitlere ne söyleyecek? h . 

1 
kl. melde bir Litvanya serbest limanı 

Ilı • arımızın ı tıyacını karşılamak ve ı ve e ı ıgıne gore, kabıne itti • aız yo cu, eşya ve posta na ıne tesisini de müzakere edecektir. 
~ti tıbanıarın fabri'kanın ihtiyacı olan ham mad fakla bir karar elde etmeye mu. Londra, 26 - 1ngilte:-enin Berlin münhasır ve hiçbir imtiyaz veya 

llıitd yazılı kısımları _, . b" . . l . ff k l h""kA k elçisi Hnderson bugün dün Ribben_ inhisarı tazammun etmemektedı"r. ~ e Yap 1 :teyı tam ır ıntızam a temın et • va a o amazsa, u umet e se. 
ilıana l ı acak, yazılı kmm mel- V n- 'k' d . d . riyetle iktifa edecektir tropla görüşecektir . Cumhurreisimiz .\ııJt n arın, sözlü kısımları • sın ıvrı ı emır ma enın- . R .. t . d' 1 t'k 

11.. lra G . . . <le kuvv~tli tertibat almaktadır. İ "it · M•tlA M" d f oy er aJansının ıp oma ı mu-
.'llt l a:zı Terbıye Enstıtü - ı ngı erenın J ı u a aa b" . b h .. ı . 
ıı.. 0 acaı j Ma:lenin bugün mevcut ihraç f ha ırı u u&usta şoy e yazıyor. 
~~ı·· . ıttır. masra ı ı .. . . . ... 
tt it 11lltih d vasıtalarının süratle takviyesine 

1 
_ Suretı umumıyede zıınnedildıgı-

~tb.. an a kazananlar iki ı .undra, 2.J (A.A.) - Anıın kaııı:ı- .. t ·ıt r· . f tt 
• 

1
'" • • ·1 · · E "b k b"lh . .. . ı ne gore ngı ere se ırı ı::u rrsa an 

1. '<il r ır. ırı . . t"f d d0 <>k h rn~·u , i b' 
'titıı.. ayrıJacakla d B" · ı gırışı rnıştır. tı an ı assa ma. r .• ~ınılıı 1939-40 bııt~·esı lı:ıkkıııd:ı 
ıtl;ıt c Olcuyu "'5- 1 denın halihazırda en kuvvetli is • ln)ıınaıta buluıı:ın John Sımoıı ez_ ısı a e e .r. ' er ·1 }en ır 
. • d·~ P o.,retmen ° a. . · t ·· muka e et tmek h Öft 11>Cri de doör • d • tıh:;al ağzı olan "A.. kafasından c11111lc ~u nı:ılüıııatı \'t•rıııi~1ir: ecavuze v m e usu _ 

..ı ttın b u ... an ogru· ı,e;~·cıı sene milli ıııihl:ıfoıı ııı:ısra. sundaki karar da dahil oimak Uze--ıir en olarak ta . d"l 1 bu kısma en yakın istasyon olan 
~ · yın e ı ece: , Ç rı lnkrilıcıı 400 milyon 1ııı.:iliz lir:ı- re, İngiliz si:·asetinin bazı esaslı 

ıı i ' ürek., istasyonuna demir cev - 'illtt lıulnıu!S.·hır. Evv"lki s~ıı" lııı ıııu". llı.tih h ~ ' '- ·' noktaları hakkında malumat vere -ııı,~ andan lıask 1. erinin nakli için y.:ni bir kam • ra~ :w:ı milyon idi. 1939.40 nırida-"' tını ~ a ayr ca ı -.. ı,~ ilrı ve ög" r~t k 11 yon servisi kurma'k üzere hare . tile k:ırşıl:ınıııusı ic:.ıp eden masraf 
lltıla .. men o u a. 

1 
• 

t t 
1 

rı arasında d U . . kete gecmiştir. ye .:ınu U22 ıııilyon 44 bin iııgili:ı: 
t }' iU ;ı nıversı· ~ liı·a~ıılır. 
~ ~tllıtıı)i;Yı.nda bir orta okul Divrik demir madeninden bu - Bıı rakama munzam miirJ:ıfaıı ııı:ıs 

lıııtih g ımtilıanı açılacaktır. günkü ihraç şekli şimdilik iptida· raı l:ırı .l:ıhil değildir. 
'! ilnın b ı 

't 'il }'a u yıl bazı yeni ta- idir. Fakat Etibank bugün için 'asır ıniidal:ııı ııı:ısrnfı ) ckünu .ı:..ı 
~~lıı.ıllil Pılrn"\sı dil~ünülmekte - düny<ının en yüksek cevher dere· ıııiiyon 191 hin sterlin olarok tuh -

Seb p d .. w ınin t•dilıni~lir ki, bunun :Jj ıııil)o. n ··• • e OGretm~n ola- celi b:r demir madeni olan bu zen 
ogrct nu hlib.r:ı:ıl:ı \e 5 ınil}orı 191 hini 

menlik bilgisi nok • !!'in kaynag-m rasyonel bir ıı.ekikle ı....~ lll"l" ~ 'S uut~e varidalilc k:ırşılanacaklır. :~ .. urnatıa k · · · 

cektir. Tahmın edildiğiae göre se_ 
fir ayni zamar.da İngilt~renin hiç
bir veçhile Almanyayı nıuhasara fit 
mek istemediğini de sarahaten bil. 
direcektir. Sefir, büyük bir ihtimal
lr, İngiliz siyasetinin bir sulh siya. 
seti olduğunu, fakat İngiltere hükfı-

~ • rını ta vıye et çalışması ıçın burade dünyanın ?\ozır, bugünkü ş:ırtlar içinde da. 
~ )'ıl a en asri tesisatını kurmak üzere si hlli ı.ahada ve ezcümle içtimııi işler ilave edecektir. 
ı,':llt~ .,,Yrıca •taj müddetini parişler vermiş ve faaliyete geç - i~·iıı maalesef mühim munzam talı. İngiliz gazeteleri, vazifesi başına 

metinin son hadiselerde mündemiç 
olan tehlikelere nihayet verilmesi 
18.znngeldiği kanatinde bulunduğunu 

'il?\' baı~- oldukça mühim bir 1 mis bulunmaktadır. O zamaa • • si~t lil.)'l'.ılauıatlığuıı kaydclmişlir. avdet etmiş olan 1ngilterenJD Ser. 
~- ıg ola .. ~ 1 ~ Yersilerin ıırllırılması znrurt ola. 

~ tretrrı r n ogretmen er de I taklardan alman cevher, demiryo- caktır. Şimdiki vergilerle voriılııl 
ttdir. en ık ka.drosuna 2ire. luna kadar havai hatlar vasıtasi- 918 milyon 331 bini bulabilecektir. 

· le nakledilmis olacaktır. Evvelce 230 milyonu varidata, 350 

lin sefiri Nf'vil!e l:Iendersonun Hit
lerin Rayhştağda .söyliyeceği nut -
kun arüesinde Alman hükumeti nez 

ispanya - Almanya 
Yeni bir ticazet muahedesi 

imzaladı 

Irak Dahiliye Nazınnı 
kabul etti 

Ankara, 25 (A. A.) - DUnde.ıbe. 

ri §ehrimizde bulunan İrak dahiliye 
Berlin, 25 (A.A.) - İspanya L nazın Naci Şevket, bugUn Reisicum-

le Almanya arasında yeni lııır tarafından kabul edilmiştir. 
bir ticaret muahedesi imza edil • Kabulde hariciye vekili ;:;i H:rU 
miştir. .)araçoğlu da hazır bulunmuştur. 

"Su·d-Est Echo,, mecmuasının --<>--

iyi haber alan mahfellerden öğre- ipek çoraplar 
nerek verdiği malumata göre, bu Getirilecek ipliklerin yeniden 
muahede geçenlerde Almanya ile ı ev1&fı tesbit edilecek 
Romanya ~r~~~nda imzalanan mu. İpek ka.dın çoraplannın sağlam 
ahede genışlıgınde olacaktır. Mu· bir şekilde imalini temin için Al • 
ahe.denin hedefi ispanya maden manyadan getirtilen mütchaa&IS 
servetlerinin istismardır. Karl Aber tetkikleri neticesinde 

Mecmua diyor ki: hazırladığı raporunu Vekilete 
Harp sanayii için çok mühim o· verıni§tir. 

lan civa, pirit gibi madenlerle Mütehassıs Avrupadan getiri • 
hematit, antimuan vesair maden • I len ipliklerin çürük cinsten ol• 
lere malik bulunan tapu,. iç tunu IÖylemiftir. Bandaa doJlıll 
harbe kadar yalmz batı Avrupası }eniden bir nizamname yapılacak 
endüstriyellerine satış yapmakta J ve çorap imali için getirilecek ip. 
idi. · ' liklerin evsafı tayin Odilecektir. 
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Bu haftaki maçlar 
ve hakemleri 

Nis müsabakalara bitti 

Saim Polatkan altıncJ oldu Beden Terbiyesi htanbul Böl
gesi Futbol Ajanlığından: 

1 - Cumartesi, Pazar ve Pa
zartesi günlen muhtelif stadlaııda 
yapılacak maçların saha ve saat
lerile hakemleri aşağıda tesbit edil 
miştir. Oyunların muayyen zaman 
larda başlaması katiyetle mukar. 
rer bulunduğundan takımların 

maçlardan 10 dakika evvel saha_ 
da hakemlerin emrine amade bu
lunmaları lüzumu ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

Cevad Gürkan 14 üncü. Cevat Kula 20 inci 
Eyüp Öncü 24 üncü oldu 

TAKSİM SAHASI 
29 - 4. 1939 Cumartesi 

İstanbulspor, Beyoğluspor 
Beykoz, Kurtuluş. Saat 14,30 da 
Hakem Tarık Özerengin. 

Yan hakemleri: Necdet Gezer 
ve Feridun Kılıç. 

Demirspor - Galatasaray. Sa 
at 16,30 da. Hakem Şazi Tezcan. 

Yan hakemleri: Nuri Bosut v~ 
Adnan akın. 

FENERBAHÇE STADI 
30 - 4 • 1939 Pazar 

Anadolusihar - Kadıköyspor. 
Saat 12,30 da. Hakem: Feridun 
Kılıç. 

Yan hakemleri: Rıfkı Aksay ve 
Bahaettin Uluöz. 

Topkapı, Arnavutköy - Hilal, 
Kurtuluş muhtelitleri saat 14,30 
da. Hakem: Ahmet Adem Gög
dün. 

Yan hakemleri: Sami Açıköney 
ve Şahap Şişmanoğlu. 

Demirspor - Fenerbahçe. Saat 
16,30 da. Hakem Halit Galip 
Ezgü. 

Yan hakemleri: Aldnan Akın 
ve Tarık Özerengin. 

ŞlLD DÖMİFİNAL MAÇI 
1 • 5 • 1939 Pazartesi 

Süleymaniye - Fenerbahçe. 
Saat 16,30 da. Hakem: izzet Mu. 
bittin Apak. 

Yan hakemleri: Necdet Gezen 
ve Nuri Bosut. 

-0-

Milli küme 
fikstüründe 

Bazı değişiklikler yapıldı 
Görülen lüzum üzerine Milli 

Küme fikstüründe aşağıda göste. 
rilen tadilat yapılmıştır. 

Fenerbahçe - Vefa İstanbulda 
eski maç: 28 - 5 - 939, yeni maç: 
27 - ·s • 939 tarihinde. 

Beşiktaş - Vefa. Istanbulda 
eski maç 4 - 6 - 939, yeni maç: 
3 - 6 • 939 tarihinde. 

Galatasaray - Vefa. İstanbul. 
da. Eski maç: 2 • 7 • 939, yeni 
maç: 1 • 7 - 939 tarihinde. 

Demirspor - Vefa. istanbulda. 
Eski maç: 1 O - 6 • 939, yeni maç: 
8 - 7 939 tarihinde. 

Dcmirspor - Beşiktaş f stan. 
bulda. Eski maç: 11 - 6 - 939, ye· 
ni maç: 9 • 7 - 939 tarihindedir. 

--0--

lstanbul atletizm 
bayramı 

Bu !leneki İstanbul ntletizm bay
rnmını beden tE'rbiycsl umum mil. 
dürlUğU him:ı) esine almıştır. 14 
ma) ısta seçmeler ve 28 mayısta fi. 
nallcr1 Robert kollej sahasında ya
r lacak müsabakalara birçok bölge
ı~r i!';tirak cdrcC'ktir. 

ı: :1 , 25 (A. A.) - Burada yapı Cenıd Gürkan !18 pu\'anla on dör_ 
lan beynelmilel n lrnri konkur ipil• düncü gclml_, CC\'all Kula 72 puun 
nctir.elenml tir. lüteaddld mü abal• la yirminci, }~~ üb Onrü t1e 55,5 pu. 
ahıra i;:tinık eden otuz bl' binici \'anla 2 ı ünr.ii gelmi~tir. 
nrasıncla neticede l<'nınsız )·üzb:ı..51 

Che\'nllcr 201 pu,1mla birinci ol· 
mustur. 

Eldayctto atlarm henüz formu 
lzmirde at yarışlar1 

nda olmamasından dolayı birçok :ık- Sonbahar at yarışlarının son ya_ 
slllklcrc nuınız kalmış olan Türk eki ı·ışı lzmirde Buca yarış meydanın
ııt arrurncl:\ 3 iizhaşı Saim ı•oıatkan dn yı:ıpılmI§lır. 

133 pu\ftnla nltınrıhğı kazanmış, ıı.K l\OŞU: 

Oç yaşındaki yerli hnliskan lngL 
!iz taylarına mahsustu. Mesafe 

• 1200 metre. 
1 1 - Rifat Kahya oğlunun Yılma-

Avrııpada ka lı,ılar arasında 

lıendbol ve futbol gibi ağır sporlar 
lıergün biraz daha revaç bulmakta. 
dır. l'ukariki resimde bir hcndbol 
(el topu) maçında iki Alma11 kızı· 
mn çar Pı§masuıı göruyorsımuz. 

Beşiktaş idarecisi 
Sadriye ceza verildi 

İstanbul bolge b:ışlm.nlıJ:'tndan: 
Beşiktaş klübti idarecilerinden 

Sadriye İzmirde Beşiktaş - Ateş

spor maçındaki bir hareketi dola
yısiyle bir ihtar, Ankarada Beşik. 
taş - Demirspor, Beşiktaş - An 
karagücü maçlarındaki hareketle
rinden dolayı da üç ay geçici ha'k 
mahrumiyeti cezaları verilmi§tir. 
Tebliğ tarihi olan 24 • 4 • 1939 ta
rihinden itibaren bu ceza mevkii 
meriyetc girmiş olacaktır. 

--o-

Davet 

t tan bul böl"e b:ı5lmnlığı1111:ın: 
Mühim bir mesele görüşülmek 

üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Gala 
tasaray ve Vefa klüplerinin 28 -

4 - 1939 Cuma günü akşamı saat 
18 de Bölge merkezine salahiyet· 
tar birer murahhas göndermeleri 
rica olunur. 

' zı. 

1 
2 - Fevzi Lfitfinin Nln·anası. 
ııctNct KOŞU: 

4 ve daha yukarı yaştaki halis. 
kan arnb at \'e kısrnklarına mah
sustu. Mesafesi 2000 metreyui. 

1 - Fehmi Vuralın Aldervişi. 
~ - Şemsettin Tanakm Bahtiya. 

Güneş klubü 
binası sahlıyor 

Beden Terbiyesi lstanbul 
teşkilatı bu binayı satın 

a'acak ve oraya taşınacak 
Faaliyeti tatil edilen Güne~ 

klübünün Taksimde Romanya 
konsolosluğu ittisnlindeki lokali 
Beden Terbiyesi umum müdürlü 

ğü tnrafmdan satın almacaktıı 
ve 1 hazirandan sonra geni§leye 
cek olan Beden Terbiyesi 1stan 
bul mmtakası bürolan bu güze" 
binaya nakledilecektir. 

lstanbul Bölgesi istişare 
hayeti yakrnda toplanacak 

Beden Terbiyesi İstanbul mm. 
takası isti§are heyeti vali Lutfi 
Kırdarın reisliği altında bugün
lerde toplanacaktır. Kimlerden 
teşkil edilcce~i henüz malum 'oL 
mıyan şehrimiz istişare heyeti _ 
nin bu ilk toplantısında mınta _ 
ka bütçesile kararnamesi tasdik 
edilecek ve bunlar umum müdür 
lük istişare heyetinin tasvibine 
arzolunacaktır. 

Umum mUdiirlük istişare he . 
~·etinin tasdikinden sonra ve 1 
haziran tarihinden itibaren tat· 
bik mevldine konacaktır. 

--o-

Süleymaniye 
sahasında bir 

şampiyona tertip 
ediliyor 

Geçen sene Şehr<'minl civarındn 
apılmış o!nn Sülcymnnb e spor sa-

1 ınsında federe ve guyrifcdcre bir. 

' 

~ 
1 

\ l "ok klUblerin iştirakiyle §ıımplyonn 
Jll _ \ · tert'b edilmektedir. 

r·yan'llı lJ(r polis olan An/on Ric zter Tıaltcrclt 100 ·ilo rr 50 1 Klüb murahhaslnn bu akımın Sü_ 
gram Qfırlılı kaldırarak, Amerika ya ait ola11 (97.5 kt,.) uk ~ki duw l"ymanfye kllibUndc toplanarak bu 
ya dckorıtnıt kırmıştır. ~In esaslarını knrarlaştıracaklardır. 

ı·alnrz fngtll1crln me~lınr Oksforcl - Kem'hriç ünh·erdft'llı-rlnıle değil, Amerlkanm mcslıur y:itid 
ünh er,.,ftcslnde de kürek yarışlanna tok ehemmiyet \erlllr. Yukarkl resimde her sene Amerika şaıJI 

lu~"Unu kazanan Fillldclfiya Unh'er..ltesl kürek cklıılnl antrenman yaparken görüyorsunuz ••• 

Yüzmede 
Yeni bir dünya rekoru 
Kopenhag yüzme birliği tarafın.. 

Jan tcrtib edilen yüzme mUsabaka
larında meşhur Danimarkalı yüzü_ 
eti kadın Ragnhild Hveger, 220 yar
dalık serbest ylizmeyi iki dakika, 
26,6 saniyede bitirerek yeni bir 
dlinya rekoru tesis etmişti. Bn. Hi
\'eger bu mesafedeki rekoru tam 
bctı sani) e farkla kırmıştır. 

0Döli1tilfPÖY@l 
d 

lh1c§llb~1ru~rrı 
940 Olimpiyadı 

pufları 
posta Amerikah 

Olimpiyat 
Nevyorkta en 

atletıerifl 
hazırlıklar 

1940 olimpiyad oyunları organi
zasyonu komitesi posta idaresi ta
rafından çıkarılacak olan olimıılyad 

Bu mUnnsebctlc ilk defa olarak pulları için Finlandiya ressamları 
rekor listesine girmiş olan 4X100 arasında bir müsabaka açılmıştır. 
yarcla kadın ekipi yüzme mUsabaka_ Teklifler 15 hazirana kadar ve _ 

limplyad ekipinin tcsbiti i 
klnson ile Boston arasında "' 
üzerinde yapılan Maraton k 
da 42 kilometreye tekabül e 
mesafeyi Broum 2 saat 2 
51 saniyede bitirerC'k yeni b•r 
tesis etmiştir. 

hmnda da yeni bir dünya rekoru rilmiş olacaktır. 
tesis edilmiştir. 

-· Nc,·yorlda lıer sene L:r ) ii:mıc 
ltraliçt• i lntihnb edilir. 

Bu sene yapılan iııtlhabcla da )11-

karl•i kız 939 !'lencsl "yilznıc misi,. 
ı,mfni kazanını fır. 

Macar futbol 
klü pi eri 

Büyük maddi sıkıntılar 
içindeler 

Macar "Przcglad Sportovyo,, ga
zetesi, Macar futbol klUplerinln A
vusturya ile alfıkalan k<:>slldikten 
sonra büyük para sıkıntıları çek -
mcğc bnşladıkları yazılıyor. 

Vaziyetin düzelclıilmesi için mer. 
kezi A\•nıpa kupası mnçl:ırından is_ 
lifade edilebileceğini federasyon er 
kanı söylemektedir. 

-0-

Bsıne:milel yelken 
yarış:arı 

22 hazir:mda Almanyada Hanoe
ie yapılacak olan yelken ynnşlnn 
nın bu yıl do büyük bir rnf;bet gö
receği anlaşılmaktadır. 

Şimdilik İtalya, lsvc'=· Norveç. 
Danimarka, Finlandiya, Dfrl .... şik A
merika olmak Uzere G millet iştirak 
edec,eğinl bildirmiştir. 

944 Olimpiyatları 
Amerikanın bir şehri ! 

her sene kupa maçları yapılır ve fi

nalde kazanan taknna reisicumhur 
kupayı verir. 

Fransa rclsieumhurluğuna Löbrö
nün tekrar intihab edilmesi Fran _ 
sada "kupa verme,. de yeni bir re. 
kor teşkil ediyor. Zira hiçbir reisi
cumhur kupayı yedi seneden fazla 
vermemiş ... Ve yedi seneyi de an -
cak 'Mösyö Löbrön yapabilmiş. HaL 
buki bu zat tekrar reisicumhurluğa 
seçilince 14 mayısta oynanacak fi. 
nal maçından sonra tekrar kupayı 
vererek kendisine ait olan rekoru 
1.ırmış olacak.,. 

Böyle rekorlara cnn kurban! .. 

,. 

1940 Olimpiyat!~~ 
HC'lsinki, (A. A.) - Bugıı 

dar 1940 Finlandiya oUrnpi) 
~anizasyon komitesi ba ktı01 

Rnngel bu vazıfesinden f tifll 

--o-

Buzda hokey 
Berlin, (A. A.) _ nussc\ 

kalmış olan Kanadalı hokc~· 
ly Beli, Alman buz hokcY c 
antrenör olarak angaje edil~ 

--o- r 
ıngilterede hake111lr 
İngiltere hakemleri futbol ıf. 

rını "diagonol" tabir edilen ~· 
sistemle idareye ba~lamıı::Jsr· 

Hakem ıııahada diagonol r 

koşmaktadır. 

Yeni sistem çok 
takdir kazanmıştır. 

'-..ı--·-----L~--·-~.... 'f: ~ ~·----·-~---·~• 
Pek ~·alnn 7.nml\na l;nılar yaln11. Frnn<ıı7lnrm tlt'ğll, l>Utun dll~ 

en iyi atlet \e 5aıııpiyoıılarınılan olan ko ucu I.adümel.i ı.tın tıV1 1 
J{at kereler dünya ~anıııiyoıılub"lllla yükıs<:>lmiş olan bu bU~ iil< ' 
Fran~ız fcder:un·onu ara,ında (proff: rnnellik amatörlük icot ctr ,,• • • 111· 
birkaç 20ene en el epey dcdikoclula ra 11ebeb olan lıitdlseler ol ~ 
nihayet z:ı.valh J..oılümck sahaclan ı;oelillmı>yc medıur lmlınıstır· jlııJ 
~amplyon şimdi balet dersi almağa ba.,ıamıştır. Rcsmimlzcle ı-e 
meşhur bir ,kadm balet mualllmlnden ders alırken görüyor uoıı$, 

1 

d 
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1938 senesinin 1 numaralı boksörü 

Henri Armstrong 
Avrr~(pada V .ı\ Z ~ \l: L. Buse ·1 35 Yıhm vahş i l er arasında geçirmiş bir Alman seyyah 

bocbilnya hafif ve yan ağır sıkletler 
10 

1 laıtıpiyonu Henri Am:stroı-;:: 
~ndenberi fngilterenin misafL 

Bora ayinine iştirak yaşına gelen çocukları 
?la 'l{.uın lıferi transatlantiği ile kn -
hı llı.ın, kızoıın Ye meneceri Edd: Hi:l 

ihtiyarlar tayin ederler 
)>
i refakatinde Londraya giden şam 
Yon k 

lı araya ayak baear basmnz 
,:en etrafını birçok meraklı kim
recıer •arnuştır. Zira şimdi lngilte
llı e boksun fevkalade ~ercfli bir 
l'l OVCiJ. olduğundan İngilizlerce Hen 
hu 4l'?nat.ronı, Coe Luizle beraber 
la 11anatın hakiki mümessilleri o-

ll.k kabul ('dilmektedirler. 
tıbı liattA bir Amerikan gazetesi -
.\. Yaptığı bir ankete nazaran 
ho l'lalat:Ong dünyanın 1 numar:::·r 
te ıraa~, tenisçi D. Bae 1 numarc.' ı 
ta~. Hovnrd Hüg 1 numaralı 
\' >:!trecfai, yamn mukavemetçi 
t u«e':5°n yUzUcU Pcter File ve o
t~ilci Eyııton da kendi katego-
~rinde 1 numaralı sporcularıdır. 

Ylenildiğine göre Armstrong 

~dra.ya sırf bir ziyaret rrıaksadL 
d değu, 23 mayısta Heringe stn -
ı::lllda İngilterenin leni şampiyonu 
g mı lloderikle karşılaşmak !.!zere 
ıı:ınıı~ır ve bu maçta dünya Fam-
IYonıuğu mev'Zllbahstrr. 

~·a~eın, karşısındaki rakip de öyle 
~na atılacak bir kim!!e değil, 

~ nırkaç giln evvel Cck l~nylre.} ıi 
h~n R_oderik 1937 eylültindenberi 
l?l C.: ir kiınse kendisini nakavt ede -
ııj~i§tı. Yalnız geçenlerde kendisf
rı n antrenmansız olduğu bir zar.ıa -
~llldan istifade eden Cimmi vaış 
•'1.!k Ufak ::a bir sayı farkı ile maçı ka-

llınıştı, 

tı :n.Oderig - Armstrong karşılaşma. 
1 ŞUphesiz ki eon zamanlarda Yapı-
aıı bo • 

0, ks maçlarının en heyecanlısı 
acaıctır. 

''UOrganizatörler, seyirci mlktarmın 
. ı b' . b ını aşacağını tahmin ediyorlar 
l!:uUye fiatı ise 12 şilindcn 8 in: 
bu lırasına kadar olacaktır. Fakat 
değrakaın1ar İngiltere için bir rekor 

ildir. 

Arnıstrong karısı tıe çornlH 

/\. vusturalyalrlarm hayatlarıncti.1 - 11 0 7 -
bu kadar mühim olan bu (Bora) 

<lyinin!n en ziyade ehemmiyet veri- Bu elçiler cİ\"arda rastgeldik!1:.:ı 
len ciheti de bir gencin ilk defa hu 'cabilelere gelecek Bora ayininin ne. 
a. ,_·ı· ne ı· stirak ettiği andır. 

~ re<le ve ne zaman yapılacağını 'f:>:!. 
Bu Bora ayini nedir, nasıl ) a. dirir ve aralarında ilk Bora ayini'lt: 

parlar? Avusturalyalıların bu ayin· girecek çocuk Yarsa getirrneler:n 
!erinde hazır bulunmak, erkeklik ilan ederler: 

;ağına gelmiş çocukların bunlara Bu elçiler A nısturalyahlar ara 
.1e büyük heyecanlarla iştirak etti. ;mda mukaddestir, bu işaretleri ta • 
. ildiğini yakından görmek hakika· 

şı:an \"e Bora ayini için dolaşan a . 
. .!n çok merak edilrniye değer bir damlara hiç kimc;e taarruz edemez. 

,eydir. Sataaşmaz. Hatta bunlar kendile.i. 
Herhangi bir civarda yaşıran bı: ne düşman olan kabilelerin arasın. 

,~rupun arasında Bora ayinine iı;.. da da serbestçe gezebilir, orada fü· 
Jefa iştirak yaşına gelen çocukları tursuzca vazifelerini yapabifüle·. 
J grupun ihtirarları tayin ederler. Hiç kimse düşmanlık edemez! 
.Ju hadise de gösterir ki A vustur..ıL 
: a kabilelerinde ihtiyarlar çocukb· (Bora) ayininin ne derece mühim 
: r daima göz altında bulundurmak. olduğunu. düşman hislerinin dahi 
tadırlar. Çocuğun erkeklik yaşıua üstünde bir mukaddesliği bulundu. 
;elip gelmediğini onlar gözlerinc!en ğu bu hal pek güzel ifade eder, zan· 

.rnçmnazlar! nederim. 
Kabilenin içinde bu yaşa gelt!ı. Elçiler bu suretle civar kabileleri 

J ıir iki çocuk görüldü mü, hcn:~ı. dolaşıp hepsine haberleri yaydıktan 
ihtiyarlar diğer kabile efradını ha· sonra kabilelerine avdet ederler. 
inrdar ederler, hepsi toplanırbı. Tam ilan edilen gün yaklaştı mı. 
ıhtiyarlar falan ve filan çocuğun (Bora) ayinini tertip eden kabile 
artık Bora ayinine girmeleri icap kendisinin tesbit ye ilan ettiği ye. 
ettiğini söylerler. Bunun üzerine l>u re hareket edip orada konaklar .. A. 
;ocuklann a)ine iştirakine karar yinin usul ve erkanını bilenler dzr· 
. :rilir. Çocuklar o günden itibaren hal işe, Hizrmgelen hazırlıklara baş. 

1 

.azrrlanmağa başlanır. !arlar: Evvela merasimin yapılaca 
Zira çocukların ilk defa iştirak ğı yeri tanzim ederler. 

1 

~tlecekleri Bora ayini, mesela ancak Yalda ayin yerinin tanzimindeki 
.Jirkaç ay sonra yapılacak ayin o. şekil her kabileye göre başka tür. 
iur. Sıra öyle dü~ebilir. Hazırlık da lü oluyorsa da umumi olarak "ep. 
.:ma göre yapılır. sinde de iı.)in yeri esas itibarile 

Bu hazırlıklar şöyledir: üçe taksim olunuyor, üç bölüme 
O günden itibaren bu kabileden ayrılıyor. 

.:ivarı dolaşmak üzere elçiler çıka~. Ewela büyük, daire şeklinde bir 
.Ju el~iler ciYarda yaşıyan diğer rr.eydam, etraf mı bir toprak tü:n· 
Jruplara, kabilelere gelecek (Bo.a) sekle çevirerek, düzeltip gayet Hi. 
dyinini haber vermeye memurdur- yük bir itina ile temizliyorlar. T.:>p-
1:. Bunlar daima kabilenin ihtiy<ır ·:ıklan dümdüz bir hale koyuy ;· -

l?ı! nundan sonra (Hanrl Caki) na _ Jdamlarıdır. Ellerine işaret olarak !ar . 
. Yle anııa.n .Amuıtrong Par.ise mi elçilerin adeti olan baston şeklinde. Ondan sonra bu meydandan cı. 

~~eceıc? Bellt.i... ~d sopalaI'.ını, yahut küçük bir değ· rardaki ağaçlığa doğru uzanan beş· 
dan akat lngllteredeki karşılaştrıasm .1ck, veyahut erkeklerin edep yer' c. yüz, beşyüz elli metre uzunluğunda 
dcs Sonra Armstrong Amerikaya .ini örttükleri kasıktan bağlanan dar bir yol çiziyorlar. Bunu da sü. 
\Pe nerek Lav Ambrsla kaJ'lılaşacak ı,·cı•yorkl.ıl~i bir maçla Armst'r"ng rttkibi Amhtre müthiş sağ kroşele- bağ, yahut da kuş tüylerinden b!r pürüp düzeltiyor ve iki tarafı aynı 
ler:dan sonra tekrar Avnıpaya ge rindcu birini indirirken.. demet taşırlar. Elçilerin taşıdıkb:ı şekilde toprak tümseklerile çeviri-
Cek .serdan, Hilmeri ve belki de ı bu işaretleri bütün kabileler bilir. yorlar. Bu yolda gene bir daire şek. 

l\alyr · ·ı döwil · 1 O 1 ·· ·· d 1 b ' d kl ·h :ı;- eyın 1 e g şecektir. \'Untta nakavt edilmişti ki bu da bunlara rağmen Jef Di.Uon Arm.s- er. narı gorunce o aşan u a · !inde küçük hır mey ancı a nı a. 
akat b F ' . lta11ıı unun ransız Serdanla yapılacak mar,;rn muhakkak Arms - trongu Fransaya getirtmek içi'l uğ- damların (Bora) ayini içın do!a~- yet buluyor. 

1"r a~ası biraz şlipbelidir. Zira trong tarafından kazanılacağım i _ ra.şmaktadrr. Bu ig için de Londraya tıklarım, o sebeble gezdiklerini an· Büyük daire şeklindeki mey~:m· 
ansıılar b b k '"rli . d .ğ. ta~, \'e u 0 so n ıste ı ı pa- ma eder bir nokt a ... Fakat bütiln gidecektir. !arlar. la bu yol ve küçük daire işte he-
n· w receğe pek benzemiyorlar. ------------------- --------------------------------

tin ıger taraftan F~ız boksör~- 1 1 
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>. E'k ihtimalleri de mevcuttur. ---------- ------------------------------------------liJı rınstrong _ Hümeıi maçına ge-
de ce, bundan birkaç ay evvel Riv

rtkıe döğüşen Hilmeri üçüncü ra-

.....____ ___ ~~--~~~~ 
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lt nu serinin Ciatı :S.30 kuru§tur. 
Pstnı alanlara yüzde 20 is.kon. 

to 
Yapılır. Kalan 4.24 ku~un 

~ 2-:ı kuruşu peşin alrnarak mUte· 

1 
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men bütün A vusturalya kabileleri· 
nin Bora ayinlerindeki yer ta .... ımı 
~killerinde olan (üçlük) ü teşkil 
.tmektedir. ' 

Büyük daire, yol ve küçük daire. 
nin ayn ayn f e\"kalade ehemmiyet. 
!eri vardır. Mesela kadınlar yalnıJ 
büyük dairenin içinde bulunabilir
ler. Keza Bora ayinine henüz işti. 
rak etmemiş olanlar da... Bunl:ır 
bu daire içinden yola doğru asla 
bakmamak mecburiyetindedir. Bu 
mecburiyet o kadar katidir ki ora· 
ya bakan veya o yola girenlerin ce. 
zası ölümdür! 

Bu memnu yolun toprağına ise 
birçok toprak birikintilerinden tepe 
c.ikler ve balta ile derince çizilmiı 
muhtelif şekiller yaparlar. Toprafm 
üzerine yolun boyunca topraktan 
küçük küçük tepeciklerin yam ba. 
şında balta ile çizilen bu resimler 
ise ekseriya kanguru, kertenkele \"e 

yılan gibi hayvan resimleridir. Fa· 
Kat bazan biribirine muvazi dalga 
tialga lmnlan ~ altı çizgiden mü. 
k~ekkil hendesi şekiller de yapıyl)r. 
lar. 

Bundan başka, e~er bu yolun iki 
tarafında ağaçlar da varsa, bu afaç
larını da göğdeleri oluyarak onlantJ 
da göğdelerine birçok resimler ya. 
pıyorlar. Ağaçları da bu suretle sils 
lüyorlar. 

Keza ağaçlara yapılan şekiller de 
ya mutlaka hayvan re~imleridir, ya 
hut ayni hendec;i hatlar .. 

lşte ya bu yolun bir yerinde veya 
tut da küçük dairenin ortasında bjr 
toprak yığını yığılır ve buna miim • 
kün olduğu kadar bir insan şek.. 
li veriilr ki bu görünmez ve esrar. 
'ı bir mahlılku temsil eder. 

Bazı kabilelerde bu mahltıka 
(Bajame) ismi veriliyor. Bu (Bja.. 
me) A nısturalya insanlarının iti• 
katlanna göre, insanlara ilk (Bora) 
ayinini göc:teren ve öğreten imi1-
Her ayin yapıldıkça görünmez rlün. 
yadan gelir, ayinde hazır bul~. 
ayinin harfi harfine eski ananelere 
tamarnile uygun olarak yapılıp ya. 
pılmadığma bakarmış! İşte kabi!e 
Bora ayini yapılacak yeri böylece 
garip bir koşu pisti gibi, fakat bü· 
yük bir hürmet ve şevk içinde ha. 
zırlayıp bitirirler. 

Nihayet ~~in günü yaklaşınca 
davetli kabileler biribiri peşine sö
kün etmeğe ba~larlar. 

Bunun da hususi erkanı var: 'Her 
Bora meydanına yaklaşan kabile 
önce bir e]çj koşturup gelmekte oL 
duklannı haber vermek mecburiye. 

tindedir. 
Bununla gelen misafirler gayet b<l 

yük merasimle karşılanır ki bu me. 
rasim büyük dairenin içinde hep 
birlikte yapılan danslardan ibaret
tir. Gelen kabileler böylece danse
dilerek karşılanır. 

Bazan biribiri peşine gelen bu ka. 
i:ıileler arac:ında biribirine eskiden 
heri düşman olan kabileler de ka.~· 
an·orlar. O \'akit aralarında bir 
muharebedir başlar! Fakat son ka. 
bile geldiği vakit derhal sulh akte9 
Jı' esi şarttır! .. 

Böyle bütün kabileler tı:>planıp 
büyük dairenin içinde hep birlikte 
danslar yaptıktan sonra (Bora) L 
yinine i:.k dda i ştirak eden ve er
keklik yaşır.a giren çocuklar büyük 
daire len çıkarılır. Gayet garip ve 
~srarengiz pandomima hareketleri. 
le orr.1ar.ın içine girien voM3 \ı\i~-.. . , 
L \lıU., O <.i-..u 

a,ia;lara ıesmedilmif olan resimler 
kenclılerine birer birer gösten11r ve 
sırları anlatılır. izah edilir • 

(Devamı v~ 
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HA8t:R'İN TARiHİ RON1ANI · 

A l'fl ver mektu u b 1 a ver. 
gar«.ederim • 

enı a a 
Ani. O-: .. :ıı:ı dun~ı.l:t n rnnrn atılar, ful.at dini b ... ., ~ına ı:.;ıldııma Ve hc-rif çıkınca, Anita), kolların Anitanın böyle kırılıp döktilcrcl: 

M.n ~...c.ı la:ıdı ' · d r bel ç.!~tı sına rağm n l,u ·~rdı tu• :ımcdı. Amr: Jan tutup kaldırarak : hın~ltıra hmçkırn bilyilk bir auıp \'C' 

a' ın ~ crd n ı, r at kıral dı \' ;; i •! ri dJ.ı r k bu l.:.ğıdı yutuv<'ı - 8öyle cabuk, dedi. Sc>nin der- iztirap içinde ağlamsından Osmar 
m ; v' o d:ıt.i':arl.ın i.ı :ırrn de, I~ö Jinle Kosc 1.:.:ihalin böyle vakitsiz ciddPn müteessir olmuş ve onu okfi: 

1 
s !Jıhalin b.lti:n Lraı laı rnn ı aı;men 1 beni ziyareti arasında bir alftka var yaı ak : 

" \ '.}~av .,un ı> l ıi rydınla bir t ' t 1. •!iı:l ~ık tile sö~lcmemi~ti ı mı ? - Merak etme, dc>mişti. Faka 
t ı r' 1 :ı· at b lı~ordu. h.o~e hli- ı I-ı'.ös"' !.!ihal h:ıJ lttnyordu : - Evet şevketlum. bir daha bö)le bir kab:ıhatı da af· 
h 1 goZJnU bir d:ll i.:a E ra) kapısın - - 11elun nı·ap, hünkaı ınn, ''f'lini - Nedir çabuk sö>lc ! fctmem. 
<l .'1 aj ırm:ımı tr. Çok Eonrn arabııı ı metine karşı bu hrrekctinl" Hıanet - DE'n ailem efradından, son fa· Anita saadetinden zıplayıp Osmn 
~ ır ı · !nn r.ırl:t ığ nı gt;rcn Kösı- 1\li. j tmiş oldun. Bunun e zasını, karıııı' vaştn firara muvaffak olan Gavrilr nı yanaklarından şnpur ı;:ıpur öpe. 
h 1 lı ~ ~c:ı.:ı:ı dili mu~tü Bütün e.. J e. ilerek gor ceksin ! bir mektup yazmıştım ve hunu arap 

1 

cckti. Mahazn bu ltndarını ynpnmad· 
rar bir nz s .>nra ~ozil t ct>Itti. Arap yine konuşmıyor. Suit ile göndeımeğe C( Saret etmiş. ama, bacaklarına sarılarak Osmanı 

Aıap, hazırlanan l.ir ata bmerek Kös• Mihal oradan goçen bir kac; tim. gıcıklıynn bir aşiftelikten geri dur. 
s r:ıtl" eol tatnfo doJru doludizgin ·islyi çe\ irerek hn) kırdı. Fakat bir az önce> bir !:alabalık madı. 

) ol r.ldr. Bittabi ı•o Mü.al d ayni - Ben • lihalinı. Bu melun mUc. ünUndc arab SnlJin c-11 kolu baJiı, Osman d rhnl Köse Mihalin yam ı 
suratı' takip dı) ordu. Arnbı:ı l. n. imdir. Buna yardım ediniz. .<öse .Mihal arkasında s:ırnya EUrUk- na dönmü tU. 

d nin tnkip edildic;inde:ı bir an Hnhaza yardıma ihtiyaç yoktu. lencüğini gördüm. I~öse Mfüal yerlere kadar eğile-
• e elm sine imk· n bulunm::ıdığı Arap s::ıdakatinin son haddini gös- Kim bilir huzuruna neler anolu- rek : 

i " n arka.dan du) duğu s sr cıbem- temı'i ''e kü,:ıdı miJesine yollamıştı nacaktır. Beni senden başka himaye - Şevketlum, dedl, Bu kah be 
mı t bfle vPrm m i t:ıl:.ii idi. Şp. K •ndi rıyağıyla \'e arzusu ile tıprn \'e sıyanC't eden yoktur. Anita mübarek ba§ın için de bir tch· 
lı J n ll"ıldıkl:ırı zaman K<.ıse Mihal tıpıs yürUyordu. Anitn hakikaten ağlı) or. Fakat like olmaktadır. 
ntrnı dalın stiı :ı.tle süriıp aı abı ön Artık yaprla •nk şey işi drrhal ha. bu dalaveresind<>n dolayı değil, kor· Şu gordüğU mclun arnb, ondan 
1 ji \'C ha) kırdı : kana aksettirmekten ibar<>t!i. kusundan dola) ı idi. Saf lıııkıın ina- hamil bulunduğu bir mektubu bana 

- Dur bire liı.in ! Köse Mıha! önde ve elleri bağlan- : nıyordu. Bu tezahilrc merhnınct bile vermiycrek yuttu. lradc et, kamını 
Arabın birdenbire gözleri faltaı;ı mış arap geride saraya döndüler. ! cluymustu. deşsinler ve mektubu çıkartsınlar. 

gibi açılmış, rengi ncaip bir hale Henüz ~os_man y<'ni uyanmıştı. Fakat - •. E. d~di. _Söy.le de sonra ağla. Osman gtilıJU ve bu gUIUşil, Köse 
g lmi , dudakları bir an içinde lrn. saray onunde bir kalabalık toplandı- - Kımbilır eımdı ne uydurmalarla Mihali hayret ve deh§ete dilfiilı·dü. 
r \ U\ ermişti. t:1nı görenler sarayı \'elvP!eye ver- ı bana seni düşman edecekler. Sakın Burada gülUneeek ne vardı ? Köse 

- Sen kimsin? diye sordu. diler. hakanım, beni dinlemeden bir irade Mihal günlerdenbeı i kendini de muz l 
- B n Ifose Mlhallm. Mal Hatun ve bUlüıı kadınlarla 

1 
de bulunma. Senden bunu yah·arı tarip eden \'C bir çok fedakArlıklarn 

Arap atından ııtlıyarak yere ka b.r!ikte Anlta da başını uzatarak rım. sevkcden bu hiı.=isenin nrtık delilini 
pandı ve sordu : bahçeden eli kolu l:ağlı getirilen a. 1 İstersen hayatım feda olsun, boy. gözile görmüş, elile ynkalamıştr. Bu. 

Yuka~dan aşağı : 

- Efendımlzin benden ne emri rabr görünce snrnrdı ve ürperdi. num daima huzurunda kıldan ince· rnda gülmek değil icraat gerekti. 
o abılir ? 1 Bir az önde Köse Mihal de asabi gö- dir. (Devamı var ) 

- Anltanm Eann verdiği mektubu rünUyordu. 
bana \ n. S ni altın:ı garkcderim Anita bir an içinde her şe: in mah- Çapraz eğlence : 
V illa kallettiririm. \•olduğunu dilşünerek bir hançerle 

1ııte arıı.p asıl şimdi Jkl cami a ra. kendi karnını deşmeği dahi dUşUn-
1 sında kalmıştı. Verse bir türlü, ver- müş \ 'e fakat, şeytan zekfuıii.ı böyle t---+--+--+---1 ... ,.__-f"""4--+--+--t 
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Sakallı madam 
74 yHşınd~ 

01 6 rali öldü 
Yeni evliler, 

fotoğraflarını 
v 

ugur 

sakallı 

evlerine 

sayarlardı 

kadının 

asmayı 

Son gelen Fransız gnzeteleri ma. 
dam Dele'nin, 74 yaşında olduğu hal
de Epinalde öldUğ:ünü yazıyorlar. 

nun sakalına çok benziycn sakalını 

ve bıyıklarını burada teşhir ederdi· 
Madam Dele kahve müşteril e ri -

mr!!e bir turlü idi. Evvela anlama- ı anlarda daima gnlcbe ettiği db~tıe 2 
mazlıktan gelmek istemiş ve böyle birdenbire kıza yeni bir ışrk bağış. 3 t-+--rrl--t-lp.o.&1ıc!f-+-+--ı 

l - Garip olan 5ey - ölen papa, 
2 - Ba~ka..,ı • bir \'apurumuzun a. 
dı, 3 - Tersinden okuyunca sürat 

• Eğer madam Dele her kadına benzi- nin kcndısine sakal ve bı~·ıklarındaıl olur _ arpa rnyundan mamul bır " 

bir tccrllbeyc g~miştl. lanuş, yeni bir limit verıniı;ıti. 4 t--mı~wt--t-ilııımı....,'+--t---t:ı....ı 
- Nasıl mektup devletlüm ? Anita hemen koşarak Osmnnm S .t-.,..,"i--tııı..t-""""-t 
- Bırak tec:ıbUIU arnp oğlu. Bi- huzuruna girdi ve ayaklarına ı·apa- 6 t--t--t-~-t-.....,~ııt--f'I' 

zim gözUmUzden bir şey kaçmaz. Bu ıı:ırak : 7 

abıh Anitnrıın sana odanda bir ke. - Haknnun, dedi. Ben ettim sen 8 ,,.! ..... -+--+--+--...... "h·---t-ı:-+--t 

--~-.... se akç ıle vcrdiğı mektup nerede? etme. NI_metlcri~le pcrve~de) im. Ba ı 9 
Y r o:ıu tana ! na, omrUmde gorcıı:Jyec giın ikbal tCı-+-+~_..n .. ._.+-4--+--flı"Ml 

Arabm bUsbUtUn gözleri dı§nrıyn \'e liıtfu bahşettin. Ben bir Jıata et. ,ı......ı........ı.......1..--ıı-'"--..ı...-"-...ı.......L--ı 

fır! mı~, ha) r •t ve dehş tten ağzt tim. Osma:ı 1 a) ret içindeydı. BJ ne SJ dan "?ğa : 
k n tlenmlş, kı\•ırcık saçları sanki dtmekti. Anitn, bö: le"'e a) aklarına 
uttilcnir gllıi çözlilüp diki }l"Itlşti Bu knpnnarak nt- gil:.i Lir af talebinde> 1 - Okudu{unuz şey - Birden 
} ir t idi , b. 1 t. 1 bili d" B bü_\·ü''· -" ı Ia)'\'~tn ·.ı\ I - kl'"ıç..ı" '.~ ıt'r :!) anmı , yoıtsa ır seyyn .,u una r ı. u 2antta Anıta>r bü~ · · 
ruhuıu idi? Nasıl oldu da kuş uç- le \"ecd ve istlğıak fc,i:ıdc ayaklarına l>uyük parmaldar ara...ındaki me)a. 
mıynn ve belki sineklerin bile uyan- knp:ındıran ne olabilirdi ? r '. :~ Kendıni manastıra \ akfe. 
mndığı bir aantta sarayın gizli biı - Söyle kız, dedi. Nedir dt rdın., den erkek • e-'•ı dedrlerin hakimi, 
odasında Anlt.ı ile kendi anı.Qrnda Bir tavaei içeriye girerek hnknnın -1 - Sa·ıat ı frenkçe) - damarlan. 
ger.eni tane tan blllyordu, ayalı:'arınn ·npanıp .. 0 y Iedi : mızın içind kı • bir ne\ i pa ta, 5 

Artık bu 'aziyet karı!mında halA - ŞevkC>tlü h:ıkantm, K"se Mihal 1 Frna - 1. n, 6 l~lc~ırede ) a a· 
inklra sapmak gUIUnç ve faydasu kulun l!!eni görm k hıtcr. n115 bu} u:: b ir ulu':i • !.itap hıbi 

olurdu. 1 Osman lıir Anitn}a, lir de taH~- pe: g:ımber, 7 - Sakı! ye s:ı~ l.c .... 
~üratle ko}1ıundruı mektubu çı ~iye- bakarak, m!'k _ iı;ki!1.riıı ~ anıııd:.ıkı yı~ ecd:, 

kardı ve hemen iplennı çözdü, avu-1- Pek ata, dedi. Birıu misafir oda 8 - Ral. eden • J'a ta bir m hur 
cunda )U\'arlıyarn.k ağzına attı. m.ı ı•ırnda iııtlrnlınt bu;ursunlar. Hc>mcn ~hır, 9 - Ayak - dem"r (zo.lul , 
tH.' Mihal bir pars gH,i nr:ı.bın Uzcrine haurlanıp gelıyorum . ıu - Tutu.tumıa - rn , ki (yer) , 

içki, 4 . Taht (serir} - l~lce~ire yen alelüdc bir kadın olsaydı bu 5- bahsetmelerine ,.c bunu bir alay \'il 

1Um hh.oerlin'uhaklfak Fransız gnze- k 'i ti kıtasında ya.amış kültürlu bUyi.ık silcsi saymalarına at yycn m !la -
bir Tlirk ulusu, !) - 0.:-manhlarm telerine gcçmiyccck, her hnnği bir mahn etmiyen bir kadındı. Hattı\ 

tarihe karışan sultam. 6 - tlfı\"e _ · sebeple geçse bile biz bu haberi sil- sakalı yüzilnden bazan mtiııtcrileri

zehir, 7 - Beyaz • bir e\ in en tis.. tunlarımıza geçlrmeğe değeri olmı.1 le kavgn eder. Fazla alaycı bulduf\l 

tü - Sız (yokluk 8 Akıtmak · yacak )mdar ehemmiyetsiz bulacak 1 mfü;teriyi kahvesinden koğardı. Dili' 
bir ne\ i \.'a.- '.'emic ki hemm hem~ ,.e geçPcek•ı'k ı D ı ... " ·• · kfmının du,·c.rları Madam c_enı .. 
çıkını~ oluyor. 9 E kılık (mt:mu. - r 

Fakat madam Delo'vi dit:er ka- muhtelif pozlarda alınmış fotognt -riyette ço'.: kullanılır) • feııahl, • ., ı 
yapma, 10 _ Zi) 3 • ça gı al.~- dınlardan ayıran bir hususiyet ölU- !arı 11" doludur. Yeni cvlllrr c vl<' -

mmdan d~ri ile yapılan ve kenar. milnU ve l.ıu \'Mile fotoğrafın ı ycryü-, rinde sakallı kadının folo~rnfının 

Jannda ziller o!an bir ne ne, ı zünün bir çok gazetelerine geçirdi. bulunmasını uğur saydıkları için b\l 
ı.ıadnm Dele'ııin çenesinde gür, foto '<rafları alırlardı. Mndnm ])C'\c 

, 2 3 4 8 
r lliı kumral ve kıvırcık bir sakal \'ardır. fotoğrafları yU~Undcn r.o~t rnra kil· 

1 
,!'.!_ A Ll- znnmıı;tır. Çiçekleri \"C hay,·nnınrı 

2 A M ıA ,.__ _ _...._ l lndam Dl'Je panayırlarda , dUnyn çok seven madam Dele birkaç !!C-

3 Z E L c;nı ıb !eri gibi barakalaı Ja teşhir 1 _,..;;......_.,,,ı,.....,..,.;;-ı-.; ~_,...,~•:ı- nede:nbcri fazla yarbndı~ı i«.in kn ' 
, c>dil n sakallı kndınln,rd n dc~ildir. i r ık t bö l olmasına ra~·nwn ynl. 

1 nız dv.ır l.o. 1 rıl ve l.a"!lb"larda 
c , 1, a J t.a U•Jn Fran ada meşhur 

1 

1 
il ır. '~..ı am I>..Jc l'aon §Chı inde 

l.u 'k l ~r ı.c.ı ''e ı 1 tirdi. F ki l"ran 

vc<;inl bırnl:m:ş ve Epinnlc ç ~l<' -

relt iradı ile rahat rahat yaşnma~ll 

!:oyulmu:tu. Bl roda yaıo:nrkcn dahi 

:ıl::ılını trnş ettirme~e lüzum gôr

rn mi~. bilfıl,is sal.alı ile ift ihar c-

:8:, rr.o eler gi!>I solmkl .ırd.ı G..>h:;Jmıştır. 

--~~~IBiB---~~~~~rn·~~~~~ ~ HABER'in Edebi Romanı mc;,mıi d n evının baJ:ıçe kapısı nun mahiyetinden ~üphc etmediği. Y"'ı;l ip~'.leıiı" :'!·nr, i Yü ü burun l 0r ~:ım:mki kadar \ ·e bu giinii rlüşünürhen. onıı11 
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Zeliha haAa \i"c·ıdwr.d:m umma. 

rlığı bir !.U\ ·~t·~ e:fo tcenin c;im 

' n tenha"' 

_.__ 

önünde~ 'ıiliit Ke\'ser kaHJ1 ne emindi. bir kat daha güzelleşmiş olan ir.ce ÜÜ) i.iK \e ç~.'~ i faz.:ı uzun değildi ve inan ı lmaz <leıccedehi çir1dn'iği 
nin çarpmtılarının tahamrnul edii_ Jşte, mah } eti herkesçe m31Cım o. ve uzun 'ücudıle buglin, o, herke.,_ Beyaz elbiseleri içinde yanakları vanmtla kendi yakıcı güzelliğinin 
ınez btr hale çıkt ı his tt . lnn bu muna ebetın, 00~ le bır gü· ten daha g izel. he 1 c lrn daha yiık heyecandan ı..ızamu, olan bu geli tc kadar kahredici hir ku \\'et oJa. 

Şi.'Ddi ne yapacaktı? O u damat nünde bütün 1 tanbulun kar ı..,ma ek olmak i te~inin kadınlığına nin, bu gece hiçbir sozle tasa\ \Ur bıleceğ:ni tasavvur etmek o'"la bU 
olarak görm tahammlılu olacth.1 mağlup olmamı~ l.ı r, ekarla çıkmak , enni~ o:duğu ) cpyeni ye kahredici edılemiyecek bir saadetle parla) an iuğüne gelmek için cesaret vem1i~-
nHyd1? Ya orada bir çılgınlık ) apar \ e herke;e: bir ifade ile pek ba~ondlirücü) dli. gôz'.eri öyle in--ani bir güzellikle giı. tı. 
sa ) a ~bn_ tükemrse ... Eğer utar.· I ".Bu sade para için \ apılmış bir Fakat buyuk ı,alonda beyaz tul· ıeldi ki e a ~n bu gelini görenlerde Fakat ~ven ve 'SC,·diğile e\•lenel1 
ı.asa şı ı şolore gen dönmesını şe~dir. Ke' .er de bunu b"lhor \e ı ... .; içinde S1ffetı ka~ı md ı gô di.;. bu gözlerden bakışlarını kurtanp o. m genç kızm bütün varlığında oo\J 
tnıreckakdi. Onun bu gt.."">Ce yalnız umur etmiyo~ .. di} e gu termek iı,ırı i zaman o da hendi--iııi üzen bir: nun kusu:ıannı ~~lu~ . araşt ırma·,. ıh jıe:tıren bir_ .:: ginin bütün har 
od~ıın fa. sedirinin iı t.undi- hıçkıra ı.a •ırlanmı Lı. 1 ha\"~et duy:n, ~.tan n,,'..,ini mer.t'Cl"'. onu t .. nkıd l·tmegı du~unecek kud. neti \ "C se\ imlılıgı vardı . 
. rn. .cıra. bı:ğmı ba ıra a~lama a ın· I 1~ 1 t . :l , . d . . • meclı. ret bırakmıyordu . 1 Kendi güzellig-inin bir fırtınaya. • . • aA.ı .m. ı u anaa ""n nı anı 1 
t ~acı \araı: Oe{,:ı onun duğ:.munurı bir Llak ! ka .ı.ı d.ı :, lmı, bır ın.' Saffeti. bu kanbur. bu 11.at kızı lnı;an bu gözlerden gözlerini ayı· ı bir kao;ırgaya bir Mete, bir israoa 

bır baika düğunun bıle n 5C ı'le t~- an gibi ce~ret z l.i 001 ordu bu gece. h;ç bir gün o1ma ı-ı l.:ırar ramıy~rdu ~ı o~un başk~ ~arana. benziyen ha~met \'e kudreti ka'.ş~· 
hM~ım_uı_ edec t. hali yoktu. KaçMal, i tiyordu. 1Ier penc;,P ·:ı.. \e c:imden onra hiçl>ir gı.h 01mn~- nna, çırkınlıklerıne bakabılsın: .,ıncla. onun bu akşamki güzellığı-

Cu ıdın Saffetle C\ lenm ~,. karar de a.tın tozu gibi ışı'. huım 'e:i. c ı kadar g[i •el yapan .. ~ ne\ dı? Bu uzun k irpikli si) ah g JZle. nin huzur ve sukun veren tatlı ifa-
\erdı mi ~e~~ ğı guttdenbcri o do. 'e"l \C dan orl e t , hmm. t. j Bu g lin e1bi e i mi? Bu tul! ri rın içınde o) le <ı,0nsuz dyle pürüz ,üz lesi hiç mağlup olmıyordu. 
bu dtifün gunune l.endını hazırla. ile kocaımın bir mu ı · kut· unu mi? (,u;;€'llik en tıti.ılerinin ga}reti bir .... aa~et \"ardı ki ona bakmak, ba. Kevc..erin de onu bu gece kendisilı 
ımşir. 1 ~:ıdıran ~u m ıa a'11 kon.ı' t1n l.ıı; terzi "nin tr.'lhareti \'ah·ıt ~·ı anda karı' ara şade ze,•k deği l huzur da 'lliıcadele edebilecek kudrette bir ra· 

Bö>·le bir şeyden kaçııunıyac -ı- mak Ye u.ıal J mak ·tıyordu. j h" ;;;ett ği -:ı· C.: r m Hl? ı \tO)ordu. 
1 

.. 
11

. .ip olarak gijrrnekten duyduğu 
m biler tnc!en bugun ıt;in kendı ıne F'.ı.kat bunu yapmadı. Otcmobil· Boyu c:anki daha uzamı tı. O bu Sa.J~tın bu gayri memu guze ı· .. h" . 

k _n .. · .Jı1. • • , •• .. • • • • • K • k lb" . d" tiddet çok mut ıştı. Ci!Saret \ e U\"\'t't tt:ııı.tn etm~tr.C Ça. d..,n koca J'lJn arka ırıda'l o da l(11. gpce e-.kı ı kadar l.ISJCir: gorunmu· '-'l bıran lÇin evsenn ·a tnl C.Z ı 1 
Kendi mevcudiyetinin onu hetnet'I '>alamı ,tı. 1 c;, . ·m on!arın arka ı:ıdan ) u. u. 'o:-du. l ~zurı etek, uzun tül:er ora O aylardanberi. onu bilhas a btı dü . t " 

l h · 1 f k" d -Wn m·•lwetleceirini ıannetmı~ ı. 1 a!<a• b.ı kotu gun j ~ı. ,a.t ğ·n- y ·>rü.ı. 1 bırdenbire daha uzun \'e c ·ı a ınce cHı;:üıı günü tasav' unın e' ·ın c " 
ia~ben K \'-<er ke~.i "t~ide b.r endam \erm"şti. 1 çiridn göreceğini düşür.erek müte. ·-:n glizel. herkeı;in en güzeli olmak 

..iaha a~1>ı 'e daha ~ret "z: ~ *.:, Duvağı o ı -ıa~ mahi,.1.ıı" t:ıkıL ellı olmu, tu. Bilha sa bugün ır. ·çin. kend i"ine renkler içinde en ço1' 
İt'Ordu. :n•ştı ki bü) tik bir u"ta'ıkla omuz. tındaki kanburu ve geli n elbiseleri· varaşan yeşil r~nklue bürünmek 

1 
D1J JitaAbm• ~le c~- ı Dürük "=niona giriti Meta blr za. ı lannın birindeki o mahut harif çı. le ne k<ldar gülünç olacağını dü~iin. ıçin düğüne bu kadar ~eç gchni,ti· 

-!t1'i hmbt!ıteıw lJeft<P.-an du gu. Cer giri5i oldu . 1 kıntı gözlere gorünmiiyor<lu. mekten ':Ze\ k duyrnu~tu. ( Dtııamı ı•ar) 



Fıırıong kahkaha ·ı nı· d" · ..._ s· . 1 e g u. 
bu §ek1:11<fıye kadar hiç kimse bana 

ttıi~tr ~de ~ir iltifatta bulunma. 
\'ert}·~,e dıye komiser Ride haber 

tırır ve · ~rhal Mandareni bas.. 
<fan k netıcede bar kapatılır. Bun. 
rt\ıin azancımız ne? Orada Pettig

Uı~~tihne dair bir iz bulmamız 
hır. ~de böylece suya düşmüş o. 
:ıı.,_ ce en iyisi birbir sey ol. 
_·'<IQ\ı~ 'b• :.- " 
lh• gı 1 gene oraya gitmektir. 
cltli~1 

Rarson bizden öziir bile 
ııa :k, kavgacılan bir daha barı. 
Siınct~}'a_cağıru söyliyecektir. 

~İttı. 1 Sizden bir şey rica edece· 

....... }> • 

...._ beşınen kabul.. Nedir? 

lın. G okto~ Yangı göz hapsine a. 
beııct azetecı olmak sıfatile bu işi *· ~n ~a~a kolaylıkla yapabilirsi. 
kltı et u .ihtıyar bana hiç itimat tel. 
ları znwor. Belki de bize saldıran 
"'H 

0 
tahrik etmiştir. Mazisini ka· 

oıa:ak bizim için çok faydalı 
ııa 11 ır. Mesela Karson ile nerede, 

~ d \e ne zaman tanışmış? Ben 
llıeıt ela hu usi hayatları tetkik et. 
etu sa}·esinde mühim ipuçları elde 

ın. 

'li l'old akkınız var. Ben derhal bu 
...._ a ~h~ğa ba;hyayım. 

oıUr Teşekkür ederim. Çok güzel 
Str p Sen de şimdi gazeteye giderek 
'lzl eteri biraz oyalayım. O sabır. 
~a:nakta her halde ... Maamarih 
le.ı.ı:ıek ar~n ~an hadisesini ona söy. 

bo lliretınde değilim. 
}'l güld". 

'S' .. u'. 
~ ıı ~ılırsıniz. Fakat ondan 
llete .0 ~ızlcmekle Pettigrevi Sir 
ID~izrın oldürdüğündcn şüphelendi· 
r sanılacak! 

ti· Urlong gayet ciddi mukabele et. 
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odasına gitti. Kapıyı \'urup girdi . 
Gazete sahibi, Furlongun tanımadı· 
ğı bir katibeye mektup dikte etmek. 
le meşguldü. 

- Gel dostum. Bir dakika müsaa. 
de. Şu mektubu bitireyim. 

Birkaç satır daha mektup yazdır. 
dıktan sonra: 

- Siz gidebilirsiniz matmazel. 
dedi \'e Furlonga döndü: 

- Ne va! ne yok azizim? 
- Büyük bir şey yok. Doy! ve 

ben çalışıyoruz. 
Sir Peter sinirlenmi~ti. Fakat Fur 

longla daha pek yeni olan münaka
şa~ını hatırlıyarak kendisini tuttu: 

-- Yani iş daha epey uzun süre. 
cek. 

- Belli olmaz .. Sabırsızlanmanı
za hak veriyorum ama biz de eli. 
mizden geleni yapıyoruz. 

- Bundan eminim. Fakat ben de 
zavallı Van~ı ve bu yüzden hasta o. 
lan mis Farreni dü4$ünürorum. 

-- Yeni bir katibe ile çalışıyor
sunuz galiba? 

- Evet, mu\•akkaten. Mis Far. 
ren bu sabah telefon etti. Pettig· 
revin ce:.edini gördüğü gündcnberi 
sinirleri pek haraptı. Ben kendisi. 
ne biraz btirahat ta,·siye etmi~tim 
ama dinlemcmi~ti. Nihayet bu sa. 
bah bunun lüzumunu kabul etti. 

- Nerede istirahat edecek? 
- Belli değil. Küçük bir otomo· 

bili var. Onunla seyahate çıktı. 

~1erhale, mP.rhale, her gece bir kö
yün otelinde kalmak ~artile birkaç 
gün kırlarda gezecek. Dinlenmek i
çin en mükemmel usul de bence bu. 
dur. 

- Fakat biraz ihtiyatsızca değil 

H A B E R - Aktam Poıtaıı 

Nakleden : rF. K. 

Intiktlm 
Hama:nrn arkası tokmaklı ka. öksürükleri.. Başka · hiç bir ses 

ri dü~ünüyordu. Memürla biraz ge· 
rezelik etti. Bu arada du\'ara yak. 
!aşarak gazetenin bütün müstah. 
demlerinin isim \'e adre-;lerile tele· 
fon numaralarının yazılı bulundu. 
~u listeye göz gezdirdi. 

pısı yavaş yavaş açıldı. Beyaz yok ... 

On dakika sonra mis Farrenin 
mermerin üzerinden geçen suya, Şahezer kalfa hala ona bakıyor 
yüksek nal nlara basan, değnek ve clüşünüyor: Bir zamanlar onu 

Clifford's !nn'de mb Anje!a Farre- inceliğinde iki siyah bacağın şekli :ıe kadar sevmişti!. Halbuki şim-
nin kapısını çalıyordu. aksetti. Yol yol renkli bir peşte- di on:Jan ne kadar nefret ediyor
Karşısma çıkan ya~lıca bir kadı. malla örttüğü sıska vücudunun du! Yalnız ondan mı? Bütün in. 

na: üstüne sonradan oturtumuşçasına sanlardan .. Hatta onu siyah renk-
- Pardon, dedi, ben mis Far. iğreti ıduran başı Ramsesin mum- li, kalın <ludaklı, koca kafalı yara-

renin bir arkadaşırım. yalı kafası kadar büyük ve kuru.... tan Allahtan bile... İnsanlardan, 
- Burada değil efendim. Bu sa· Hamamın kalın kapısı kapandı. kendisini sevmedikleri, ona insan 

bah, birkaç gün için, kıra ı;titti. Tokmağın vurmasından tok bir muamelesi yapmad1kları, onu i!Ör 
-- Biliyorum efendim. Garajına ses iırladı, kubbeye çarparak kı- dükleri zaman güldükleri; Allah. 

uğramam için bana biraz evvel tele. rrklı. yere dü~tü.. tan ela bütün bunlara sebep oldu-
fon. etti. Ben garaj:n adresini sor- Göbek taşında uzanan bembe. ğu için ... 

mağı unuttum. Sizi de bu adresi yaz, mermer vücudlu kızlar onu Dundan on beş sene kadar ev
öğr~nmek üze.re rahatsız ettim. görünce adeta dal çıtırdısı duy • vel, .daha bu konağa ilk geldiği 

- Estağfurullah. Garaj Farring. muş geyikler gibi ürktüler. Göz- giın, hiç unutmıyor, büttin çocuk. 
ton - A\·enne'de ismi de AH-Service ]erinden sırlı bir korkunun renkli lar - bu da o zaman içlerinde sekiz 

Gara~<'... ışıklan uçuştu. Ve dudaklannda yaşında bir haylazdı - merdivene 
- Te~kkür ederim efendim. bir fısıltı ldolaştt: toplanmışlar; "Gün.düz fener, 
Şüphe uyandırmadan bu malU.. gündüz feneri!,, diye ufak naralar 

matı aldığından memnun olan Fur "Şahezer kalfa!.,, atarak kahkahalarla gülmüşlerdi .. 
d .. '1' F Bu iki kelime, sanki içinde, long garaja doğru yürü u. n ıs ar Ne acı! .. Hayatta bir gün kurtu. 

d. d dünyadan büyük bir mana, daha ren .(o.landar('ndeki ha ı;:;e en son· hmadığı ve kurtulamıyacağı bir 
1 doğrusu dünya.dan büyük bir ma. ra Furlongun suallerile karşı a~a. vaziyet ... 

b na değil, dünyadan büyük bir sır mak için birkaç günlük istirahat a- Alp, büyüdü. Güzel, gürbüz 
hane::ıini çıkarmı~tı. Genç kızın ze. saklıyor gibi... bir genç oldu. Artık onun etekle-

ka mı bir kere daha takdir ediyor. • • • rine asılıp ''gündüz feneri, gün'düz 
du. Mis Farren epey para kazanı· Bir gece~di. .Katran karası, çir- feneri,. diye bağırmıyor .. Eski de-
yor olmalıydı. Apartımanı, otomo. kin, ıslak koynunda azgın rüz- liliği yerine şimdi ona bir dur. 
bili, hizmetçisi ve derhal seyahate, garlar boğuşturan bir kış gecesi.. gunluk geldi. 

çıkabilecek bir vaziyette olması baş- Saat on ikiyi vurdu. Ondan sonra Şahezer kalfa, kaç 
ka türlü izah edilemezdi. Şahezer kalfa, akşamdanberi ke::e Alp'ı rüyasında gördü.. Ge

.Furlong genç kızın hakikaten se.. hiç kapamadığı gözlerini hastaya ce yarıları uyandı, yanm:fa onu a-
vahate çıkıp çıkmadığını öğrenmek' çevirdi.. O hala: radı. lçinde ezici, yakıcı bir sı. 
istİ\'Ordu. Apartımanına kapanmış' - Yanıyorum, diye çırpıru. caklık duyarak ... 

da olabilirdi. yordu, bu sıcak içimi eritiyor!... Böylece günler, haftalar, aylar 
mi? Garaja girerek müessese sahibini Soba kocaman bir canavar; iri geçti .. Fakat o bu hislerini öldür-
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çiçekleri arasında evlenirler, her 
:nc:~'ud çift gibi onların da mini
:nirıi sevimli bir yavruları olurdu. 
Ne tatlı hülyalar!. 

Halbuki şimdi? Şimdi bütün 
bunları sarı, patlak gözleriyle mi 
anlatsın! .. Ne iğrenç .. 

Ne iyi hatırlıyor o geceyi; Altı 
ay evvel, Alp'ın güzel bir kızla 
nişanlandığı geceydi.. Sabahlara 
kadar kendi kendini yemiş, aç kö. 
pekler gibi siyah derilerini ı:ıır

mıştı .. Peki .. Ya Alp iyileıw ev
lendiği gece ne yapacak?. 

Nefret ediyor, yuzune ımr.ki 

acayip bir hayvanmış gibi bakan 
b;Hin in!\anl<trda"l ne:rct r "·•rr .. 

Ah, mümkün olsaydı, yüzüne 
gülen, l.>ı.itün oun} 3.)·I, o .. ..ı y<.ra. 
tanla beraber yaksa ... Sonra onla
rın küllerini avuç avuç azgın rüz
garlara savursa... Şimdi onunla 
cvlenmeğe değil, yüzüne bile bak
mağa iğrenen bu adam, o zaman 
gelip kara ayaklarına kapansaydı .. 

Şahczer kalfanın gözlerinde 
kancık bir alev yanıp söndi.i .. Koş. 
tu, kapıyı kilitle.di.. Sonra pence
reyi ardına kadar açtı. 

• • • 
:Bir hafta sonra, Alprn göz yaş

lariyle yıkanmı§ vücu:iunu tahta 
bir kutu içinde Allaha gönderdi. 
ler .. 
Şah ezer kalfa da ağladı; fakat 

sanki gözlerinden yaş değil, tas, 
taş yalan boşandı. 

'}{· _ lhtiyatsızca mı niçin? sordu. 1~ gömlekli biri cevap ver- odunları ufak lokmalar gibi yutan meğe mahkumdur. Böyle iç yakan 
c . 1nıbiJir! - Şahadet için ona lüzum görü. di: koca bir canavar.. Bu sıcaktan hislere, çılgın isteklere "aşk,, der-

Dün ve yarın 
tercüme külliy;ıt. ,aze~i §a~ırdı: Iebilir. Halbuki adresi malUm de· - Şimdi burada yok. İşlerine kendi de terlemiş, kırmızı ldilini !ermiş .. Fakat o insanlara mah . 

....._ ~! Ne diyorsunuz: ğil... ben bakarım. Bir emriniz mi \'ar? çıkarmış, soluyor. sustur. O ise kara suratiyle, sıska 
~ iıizn. Bu mesele o kadar - O bunu da düşündü. Ara sıra - Ben mis Farrenin bir arkada· Şahezer kalfa: kara vucudiyle bun.dan ne kadar 
~sa k at"_ışık ki görünüş aleyhine bana telefon ederek adres verecek. şıyım. lşte kartım ... Bu sabah oto. - Bu gece de kendi kendine u- uzak!. 
tlitjttı 0nııser Ridden bile fÜp?e e~ _O halde mesele yok. mobilini aldıktan sonra eldivenle· yuyamadın, .dedi, sana istersen ge- iü., o ıda beyaz olsaydı? Onun 
~ ha~ Bununla beraber farazıyel:·. Furlong, Sir Peterle akşama ka. rini burada unutup unutmadığını ne uyku haplarından vereyim.. ela gt:zel saçları, güzel gözleri, 
tiı, :B~h ~a~dıkça acele etmemelı· ,dar konuştu. Fakat tahkikat saf· anlamamı telefonla rica etti. Tele. Ve onun cevabını beklemeden, güze~ bir ağzı olsaydı! Ne büyük 
ıJa11 ı: fıkır ed'.~m~en C\'\':l ora. halan hakkında mühim hiçbir m~- fonla ewela sizi aramış, fakat hat kara bir örümceği anıdıran par. saadetlere kavuşacak, ne tatlı he
ıJar f radan mumkun oldugu ka. lumat vermedi. Sonra gazetenın meşgul olduğu için konuşamamış. maklariyle kutudan beyaz bir hap yecanlar geçirecekti! Alp'ı o za· 
......_~la ıtıalumat to~lıyalım. Printing dairesine giderek i~ine - Eldiveni görmedim ben .. Ma. aldr, hastaya içirdi.. man manalı bakışlariyle büyüleye. 
~ akkınız var. Sıze faydalı o. telgraf olup olmadığım sordu. Tah. amafih ICıtfen benimle beraber geli· Saat biri vurdu. Şimdi yalnız bilir, onlarla bütün gençlik duy-

...._ ~~ı?1'1 üzüluyoru~. . . . min ettiği gibi hiç bir telgraf. jtel· niz de beraber bakalım. uyuyan hastanın nefes gürültüleri gularını, bütün içindekileri ona 
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Vikontun ölümü 
Leneit II. 
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Evlilik 
Gizli Pamuk harbi 
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Caı ı~ın bu kadar mutevazısınız. nl('mişti. Fakat 0 fırsattan istıfade. (Dcnmı nr) ve kudurtan fırtınanın .devamlı anlatabilirdi .. Bir gün, taze bahar 

~etecıler için palavracıdır derler , _ ·-------=-:;.;·;.;-;._ ____ ..., ______ ~~~~---"""":------:~--------------::----::-------------
fb~-'Cilan, siz bilakis yaptıklarını· ı 
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~Ue İnkar ediyorsunuz. Pettigre."' 

~ l-vıandarene devam ettiğini, ora.: 
~~ .nası} bir yer olduğunu sizin' 
\~lZde öğrendim. • 

~~ı da bugiin bir aralık ziyar~t: 1 

~ta 1 ır misiniz? Belki bir ~ye ih: 1 
cı Vardır 

' • 1 
>a:n Zavallı! Kimbilir kendisini ne 

,
12 hissediyordur. 

~~asına gelene razı olm~ktan 
,.a ~·apacağı bir şey yok. Acaba 1 

lı:ı 1
Ser Rid ne alemde? Tahkika· ı 

~~ı~ı istikamet hakkında bize 
, at verdiği yok. 

~o~ahkikatın ilerlediğini sanını. 

~~ ~elli olmaz. Rid çok kurnaz. 
~lii ~ızi Mandarende takip etti:di. 
, ~renirsem şaşmam. 
~ 'tok canım! Böyle olsaydı ka\' 
~lığı zaman lehimize müdaha!P 

~· 
~ ,tı u z a k a n i o 1 d u ğ u 
~. tam avlanarak müdahaleve ~~ . 
ili.: bulamamı~tır. Fakat bo~ dur. 
·~ıt ~ ~ilt 1na emin olun, başkalarının 
İti_'\ lttıp hazırladdh a\'J yakalamak 
~etikte beklediği muhakkak .. 
, l'l arağa kalktı: 

ı.... Ben gidevim. Komiser Ride bir "l"._:ı • 
O}'namağı pek isterdim. 

~1 Bravo! Ara sıra mi.; Farrene 
i,. o:ı ediniz ki nerede olduğunun: 

tl}~~·iı:n. 

~Y gittikte, ronra Furlon~ da 
~~ Çıkarak bir taksi ile "Akşa~ 
~ ~ı.,na gitti. Kendisine tahsıs 

~ 11 Odara pardesu ,i.ınü ve şapka. 
11.bırakıp mis Farrcnin oda~ma 
\il l.·· p .... 

. ''-trn~ler yo:.tu, S.r c.t!rın 

'228 K.ArtRAMAN HA YDUD 

Sanki vermiş olduğu müthiş 

kararın tereddüdü altında idi. 
Diraz sonra zili çalı. Içedri ~i

ren bir uşağa sert tavırla: 
- Bana Kaatroçyoyu gön

der. emrini verdi. 

Bir kaç dakika sonra odaya 
ctuz ya~ın.da kadar tahmin edi
len biri gi11:ii. Arkasında ıilah 

cndazlar bölütü zabiti clb:sesi 
vardı. Vücudu harikulade dene. 
cel< derecede ıkuvvetli idi. Göz
leri esrarengiz bir §ekilde par

lıyordu. 

Altiyeri bu aıdama: 
- Kastroçyô 1 Bu akşam be

.ıi.nle beraber tehlikeli bir işe 

girişir miıin? diye sordu .. 
- Daima ıizinle beraber her 

türlü tehlikeye atılmaktan çe. 
kinmediğimi biliyorsunuz .. 

- Pekila, bu akşam burada 
bulun .. Arlcadl.§larından (Ro
man) ve (Kilberto) yu da bera
ber al.. 

- Baıüıtüne, demek ki ıey .... 

Kutroçyo eli ile birisini öl
d " rmek ister gibi bir hareket 
yaparak maksadını anlattı .• 

- Evet .. 
- Bravo, kimi?. 
- Görecebin .• 
- Nerede?. 
- Öğrenecelnin .. 
- Pekili, demek bu alctam 

tlat onda .. Keskin ve sağlam kı. 

lıçlarrmı""1 beraber burada bu. 
luşacağız .• 

- Tamam, meseleyi anladın ... 
Zabit çekildi. Altiyerinin yü· 

zünü bir tebessüm kapladı . 
Senelerdenberi ilk defa ola· 

rak sert -.e daima kederli yüzii 

bir ümit sevinci ile parlam §tr .• 
Polis müdürünün ziyareti ile 
artık büsbütün kanaat ~etirmiş· 
ti ki cumhurreisi olacaktı.. E. 
vet, fesatçıların muvaffak ola· 
cağına itima:dı varsa da gene po· 
lis müdürünün hislerinden 
şüphe ediyordu .. 

Ki.do Cenaro ihtilci.l tertibatı. 

nı bozacak, altüst edecek yega
ne adamdı. Halbuki o da gel. 
miş, adeta bir nevi yar
dım vaad etmişti.. Demek ken· 
dileriyle beraberdi. Artık ondan 
korkmağa lüzum yoktu.. Mu· 
vaffakıyeti ik muhakkak ve 
yüzde yüz kat'i idi. Hem .de Ro. 
lan Kandiyano gibi ebedi bir 
düşmanı ortadan kaldırmak şar· 
tiyle .... Korkunç bir rüya gibi 
üzerine çöken kabus nihayet ge· 
çecekti ... 

Rolanın ölmesi, peku 5onra 
Leonorun teshiri ıdemekti .. 

İnatçı kız tam sekiz ıene Ro· 
lana bağlı kalmış ve kendisine 
tesJim olmamıftı .. Bir kere Ro. 
lan Kırndiyano öldümü, artık o· 
nun hatırasını çabuk unutacak, 
ve bilhassa cumhurreisi karıaı 
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idam edilmiş bulunurdu. Hain, 
ve asilerin reısi olduğu halde 
Venediğe geh.('ğe cür'et etmiş
ti 1 de:ii. 

- Ve tekra.r gelmeğe de 
cür'et ediyor!. 

Altiycri titrr.di.. Hançerini 
sıkarak: 

- Ne istiyor? Ne yapmağa 

gelmiş? diye homurdandı. 
- Görüyorsunuz ya, sizin de 

Rotan Kandiyanonun vaziyetini 
öğrenmekte istifadeniz var .. 
Bana öyle bir tarda soruyorsu. 
nuz ki, bu sözlerinizden sonra 
he'llen kalkıp gitmekliğim icap 
eder. Fakat, ben bütün tahmin
lerinize rağmen size dostum. 

- Siz mi?. 
- Evet, bu sözüm hakikattir. 

Ben, pek çok şeyler biliyorum. 
Altiyeri, sapsarı kesilerek t:-a· 

ğırdı: 

- Ne gibi?. 
- Ne gibi olacak.. Rolan 

Ka:ıdiyanoya dair .. Bilhassa e. 
minim ki, şahsi bir kin sizi ona 
karşı harekete mecbur ldıyor ... 
Her şeyi açık konuşalım.. işte, 

fikrimi açıkça söylüyorum: Ben 
siz: muhtacım, ve bunun da se
bebini ileride söyleyeceğim ... 

- Ne vakit?. 
- Belki bir ay sonra, belki de 

on beş gün sonra .. O vakte ka
qar, V en:dikten uzaklaşacağım. 

O zamana kadar bumda geçecek 

şeyleri bilmemem lazım. Jster 
Xandiyano tevkif edilsin, ister 
serbest bırakılsın, ne yapılırsa 
yapılsın, bunları bilmek iste. 
mem. 

- Venedikten gidiyorsunuz, 
öyle mi? Bunun sebebini anlaya. 
biiir miyim?. 

- · Geçecek vak'alara karış· 

mak istemiyorum, hiç bir şey 

bilmek istemiyorum .. İ§te, sebep 
bu .. 

Altiyeri, 
kalktr. 

birdenbire ayağa 

Artık, polis müdürünün ihti· 
lal tertibatından haberdar oldu. 
ğu aşikardı. 

kuldu. 
Ccnaro: 

Onun yanına so. 

- Eğer bir söz daha söyleye
cek olursam, mutlak hançer 
göğsüme saplanacak, diye tiü-
§Ündü. 

Aiti yeri: 

- Ne gibi şeyler geçecegını 
zannediyorsunuz? diye sordu. 

- On dakika:lanberi söylü
yorum: Kandiyanonun te\'kifi ... 

Altiyeri, rahat bir nefes al
dı .. Tekrar yerine oturdu. 

- Iyi ama, neye bu işlere ka. 
rışmak iı;temiyorsunuz?. 

- Onu da söyliyeyim .• Kan
diyanoyu iki defa tevkife te~eb· 
büs ettim ve muvaffak olama· 
clım. Üçüncü defa da muvaffak 
olamazsam, netice hakkımda 
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Me~tlYlp 
Anaıunın babasının bir tanecik, 

şunartılmış ve lalalar elinde bü. 
yütülmüş oijlu, a ,keriik yazifcsini 
yapmağa gitm;~ti. Anne İnden bir 
mektup aldı: 

"Nasılsın oğlum? [{ışlada mesut· 
sundur inşallah ... Umarım ki orada 
cı;dc olduğu kadar lmbel/ik etmez. 
sin ı;c sabahları ı·aklinde kalkar.ak 
b:ililn bir J:ışla halkım kalıt. allı 
sofrası başında saalleru bekletmez. 
sin .. ,, 

- Elinde lıtr ta., tutan bir may. 
muıu nl ı:uı ahp ~ ettim. 

!Ken<d1 11 sn 
saırtnoş dle~ID 
Sa~ eli sargı içinde 1dı. Sordular · 
- Gecmi~ uJsun. Ne \aJ". ne oldu? 
- Sarho~tın birisi, dün gece mc)-· 

hantden e\ ime dönerken ü::.tiinr 
.bt.ı::tı. 

U A B E R - .ı\kşnm Pnsbı~ı 

~uyyot l '~!.n~;d~k;!ı«;,~~k.ı ;,,,;::;:.:;;;u 
- J\y~e. ha\'a soğuk, bu akşam j - Benı dugdunuz fakat benım 111 \luzik ı tıı~u,~ıı ı ııııılıur lı:ıııdu· 

!wramın yatağına bir şişe kormağ , .)uyduğum kadar siz de ı~tırnb duy- sıı · Şd: ııı.,rn 1\i.ıııı·l·r): J - Poıne-
unutma dunuz ö\·]e mi? I nico - Asl,l'r oı:ırşı. 2 - l\1oszlw\'sk~ 

' ••• • • • 1 • • , • Polonez Xo. 3. 3 - (9. P:ıres • Mc· ~ H.akı 1şesı mı, yoksa koyna;{ - Evet ya. Ne zannettın. 
_.İfe5i mi baran? - O;·Je ise. çok rica ederim. Altı 

tokat daha vurunuz. 

Ote~de 
Sizi kaçta uyandırayım. 

- Siz üzülmerin, uyandmlmak 
i"tediğim zaman ben zile basıp size 
haber veririm. 

Yahu, snhibinrien Z"kİ köpek 

rasJm ınıırşL f - A.ı~ t•rıct · Macun 
JJ>cr.ı<;ını.ı \lcmwllu u. !ı (;. \'t>r
di - "Jti.soleUo" o~n· ındoıı ııoıııu· 
ri. 17.30 lnkıLıp ı.ırihı tll-r:.lcrı -
l!:ılkl'\'İndrn n:ı!.;ll•n. ltl.30 l'rugr.ıın. 
18.35 ~lüzık ~\irluollır- 1'1.1. l!l 'ho. 
nuşnut l t;uı:"Uıt e!'>ır,ı ııw 1'uııııııu ı: 

\trkl.ı. 19.Jj 'l urk cııı.~ı;:ıı (ıFırı.ıl he· 
yeli). Çulanlıır: Ha:..kı lkıınııu, Eşref 
K:ıılri, H.ı .111 Gı•r ulbı ı l'flı•r, JI 1111-

li Toka~. uı..ın ... rı: r11lısin l\ııı.ıkıış. 

,w Mcınleekt o;ıı;ıt a~rrı, l•Jllll!i 'e ırıc· 
tco.roloji lı:ılı 0rJ.rL :W.l!'ı Tıırk 1111i-

1.i!li. ı;uı:ıııl.ır: <.<',·Jet <.uÇ:l.ı, llt'C4k 
c:lur mu? ,··cn;w, Zıılılıt H.ırd!lhı•,,,lu, hı 111111 

- Olur ama pek ender, bende bir ;-..;;~ uzi Sc~ tıırrı. c ıı ı.,. ırlur: ~ıu ... ıııra 
tane \·ar. 

- Ve ''Oram:ıdm. - Affetlcrstnlz, köyde acaba g özlüktü nır mr, gözlüğüm lnnldı. Hangisini fa't"Slye edcrslnh? 
:Uzun boylu,~ bir kadın i~in 
ahyorum. 

Çırğlıır: 1 - F~r:mf,·zrı l'l'Şl'C'\'I. 2 -
f-;mnil Hntkı · Fet ııfna hc,le!.I -
H:ı\.:kı bc~·ia - 1 rrııhfrzıı şıırkı - A
ıeşi nşkınla, " - l-,nk \'ııronuıı - Fc
rnhfeza şıırkı - rl rclmck ıcın. s -
~iılılü llJrd ı::o.,l•ı • . ırılur t:ıksııni. 

Ci - 1sm.ııl H:ıUa lıc~ ırı - Fer. hfrz:ı 
ş:ırkı - lıklıtupl:ı ı;u1c•l. 7 - Fcr:ılıre· 

t.:ı snz ıseımıisi. il - Jlunırli ıurkulcri. 

n) l>:ı~l:ır d:ığhır nııın dağlar. il) A
Hşhnin knşhırı kıır:ı. c) füiş1iim \'tır. 
21 Konuşma. (~ı cuk esirgeme kıırıı· 
11111). 21.15 Es'hnnı, t:ıl" il.it, lrnmhi
~o - nukut ve 7.frn:ıt horımsı (fi~nl). 

22.25 Xeşeli pltıklıır. H. 21.30 :"ılüzik 
(Sııks:ıroıı solo - Nllı:t! I::hcngin). ~ı. 
50 Müzik {Xc;;t•li sıl:'.ıkl::ır). 2"l :"ıli1zik 

(Küçük orkcstr::ı • Şd: Necip A'şkın) 
1 - ~liclıcli - Sen scrcnnt. 2 - J\lül· 
lcr - JWçük serenat. 3 - Gabriel -
Harta nihayeti ı•az.ıır .e,cJır • Mnrş. 4 -
Sclım:ılsticlı • Ormanda aşı.. 5 -
Lincke - \'eous (\'alsJ. Ci - Künneke 
- :Melankolik Ynls. 7 - Coleridge -
Afrikn süiti !'\o. 2. 8 - J. Strouss -
Güzel ma\'İ tuııa.h. ~3 Müzik (Caz· 
b:ıod - pl.). 2J. ı:, - ::!C Son ajans ha
berleri \'e yarınki ıırograrn. 

- Kim söyledi ana bunu! 

llııstabııkı<'ı - Yanma yaklaştığım zıunnn harareti artıyor. ~;p ya.. 
p:ı~ mı? 

Dokfor - Bir ltcre ele ;özlerini bağlıımnğı tecrübe edin. 
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hiç tt hayırlı olmaz. Kat'i bir 
kanaatim var, üçüncü defa da 
muvaffak olamryacağım.. İster. 

seniz bu kanaatime vehim deyi
niz, bilmem, sözlerimi anlıyor 
musunuz':. 

- Anlıyorum, devam ediniz .. 
- Bu adamı o kadar müthiş 

ve 'kahredici gördüm ki, niha
yet • dünyada hiç bir şeyt:len 
korkmıyan ben ondan korktum. 
V c, Kandiyanonun tevkifi bir 
zabıta işi olma.dığını, fakat bir 
aile işi oldugunu düşündü.m .. 

-Ah! Ah! .• 

- isterseniz, bir düello işi de-
ylnlz .. Venedikte, Rolan Karr.::Ii. 
yanpnun bu gece evinde yalnız 

bulunduğunu öğrenmekten pek 
ziyade müstefid olacak kimse
lerin mevcut olduğunu düşün

düm. 

Bu sözler üzerine, Altiyeri 
şiddetle titredi .. Fakat, kenldini 
zaptederek: 

- Kimden bahsetmek istiyor
sunuz? diye sordu. 

Cenaro, hilekarhktaki ma. 
haretinin en büyük bir delili o
lan safiyane tavırile: 

diktiginizi bilmiyor muyum? .• 
Ro1an Kandiyanonun tevkifi 
benim için ehemiyctli değildir • 
Yalnız kendisini, cumhuriyete 
karşı fenalık edemiyecek bir 
hale koyabilirsem vazifemi ya? 

mış olurum .. Fakat, sizin için 
iş büsbütün başkadır. Onu size 
bırakıyorum ve eminim ki bu 
sureti hareketle size pek mühim 
bir hizmette bulunmuş oluyo
rum. Oh, hayret etmeyiniz .. Be. 
ni bir başkasına körükörüne &a
dık zanne:Ierek benden yüz çe
virdiniz .. Fakat ben, mesaini?.i 
samimiyetle takip ettim. Sizi, 
layık olduğunuz makamda gö
remediğim için pek müteessir ol. 
duğum gibi bana karşı göster
diğiniz itimatsrzlıktan dolayı :fa 
müteessirim. 

Aiti yeri keııdi kendine: 

- Acaoo kime ihanet eJ:.liyor? 
diye söylendi .. 

Fakat, çabucak Cenaronu'l iyi 
niyetle hareket ettiğini anladı. 

Eğer fesat heyetinden hab:rdnr 
olmuş olaydı, Foskariye sadık 

kalmış bulunaydı, şimdi lıerr.en 

hergiın l:levam ettiği cumhurrei
sinin ~rayın:la kcn :iisini tevkif 
ctm:kten onu kim mcnedebilir
di ?. 

Asl.i istifini boz:rayan polis 
müdürün~ baktı.. • 

- İngiliz karikatürU -

- Amcrikaıı karikatürll -

'i: .. 

Perşembe 27-4-939 
1:!.30 Pn,graııı. 1vırı Türk nıiizi

ği - pi. 13 l\lcm!ckct sııııt uyan, aj:ıııs 
ve mclcroloji lıabcrlcri. 13.15 - 14 
.Müzik (Karışık ıırognun - pi.). 17.30 
lnkıtap tarihi der&lcr, - Halke,·indco 
naklen. 18.30 I'rogrm:ı. 18.3j Müzik 
<Uir konserto - J>J). ıs Konuşma (Ço
cuk esirgeme 1-urıııııu - temsil). 19.20 
fiirk ımıziği { l"ıısıl ht:ycti). Çnhın· 
lıır: Hakkı D..:ı nı:m, fa.ref Kadri, Ha· 
sıııı liur, B.ı rı l'fJer, lluıııdi 1·okııs. 
Oku.runlar: ~c·liil Tok"cs ve Sufi) c 
,·ok:ı). :!U Memleket s:ınt :ıyıırı, ajııııs 

Bir hafta ewel çıkarttığınız nüfus kiğıiJmı i!~ii Unnck 
mi ıstı~ orsunu:ı '! N cılen '! 

e ııırteroloJı lı:ılıcrlcri. 20.15 Türk 
müziği. Cııl'.ın:~r; \'cC"ih~. Refik Fcr
sıın, Puhire !:'cr!.:ın. l\cııınl Ni)uz! 
~rylıun. Ok•ı;.ıııı: .\l'ııl'YYl'll Senar. - Fotoı;rn.rtaki ·apkanın moda~• gf'!;ti,brinc dikkat <'tm~cUnl1. mi~ 
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partiyi kazanmış olduğunu an. 
Jadr. 

Polis müdürü, ayaga kalktı: 
- Buraya gelerek manevi bir 

vazifeyi yapmış olduğumu zan
nediyorum. 'Sizi terkediyorum ... 
Ne olursa olsun, size karşı ha
kiki bir ıdost sıfatiylc hareket 

ettiğimi unutmayınız .. 

Altiycri, sükut etmekle bc
rab•r C>dasının kapısına kadar 

yanı•ıdan a.»rılan Ccnaroyu teşyi 
etm~k ;çı:ı ayağa knlktı. 

1-'oiis müdürü ı.a;Hdan çıkmak 
üzere iken başkumandan elini 
ur.attı .. Ve Ce•ıaro, bu eli hür. 
mctkaranc bir stırctte tuttu .. 

Altiyeri, yava~ ve biraz tit
rek bir ~esle: 

- Roliln Kandiyanonun bu 
gece evinde yalnız bulunacağını 
söylemiştiniz, değil mi? dedi. 

- Olivolo adasında ... 
- Yalnız mı?. 

- Evet, yalnız .. ihtiyar ba-
lıasiyle beraber .• 

Bu sözler.den sonra, Cenaro, 
doğruca kendi evine gitti. 

Bir aynaya bakarak; 

lan, zabıtayı temsil eden ~ahsıma 
hürmet ediniz 1 .diye bağırdı. 

Sonra, l:ah1taha ile güldü. el
lerini uguşturarak uşağını ça. 
ğırdı. Evvelce gerdüğümiız: u
şak içeri girdi. 

Polis müdürü: 

- Olivolo re" asını biliyor mu- ' 
sun? diye &onlu. 
Uşak gülümsedi.. 

- Bu anda orada kimin otur
duğunu da bilmiyor musun?. 

- Rapordan sonra efendimi. 
zi ziyaret eden adam .• 

- Ya! .. Demek , onu tanıdın? 
Uşak. gene gülümsedi .. 

Cenaro devamla: 

- Bu gece oraya gidcrıck 

bahçeye gireceksin .. Geceyi ora
da geçireceksin .. Evde veya balı
çe:le ne olursa olsun asla karış
mıya~aksın .. Yalnız her şeyi gö. 
receltsin, her şeyi işideceksin ve 
yarın sabah, görd:iğün ve işit

tiğin şeyleri bana söyleyeceksin. 
Muvaffak olduğun takdirde sa
na on ekil .. Şayet, kulağının u
cunu görecek olurlarsa on sopa 
yiyeceksin., 
Uşak hürmetle eğilerek oda. 

dan çıktı. 

1 - l\tü-;lcıır ıwşr~,·i. 2 - Rah~ı 1 
~in - Miısıc:ır">:ırkı • Gıl cysıı 
rnhı tozeJentlır. 3 - Zckı Arifin ·b 
~.ılı ş;:ıı kı • \ğl:ıdını ümiıtcrıı01 ~ .·an oldu hep. 4 - l\lıılımut Gel§ t 
ıa~:ırıuı ~Jhizzam ş:ırkı - J>ıi!ild1, 

le. 5 - Hdik Fı!rsıııı - Tıınbur ti 
.. iuıı. ti - Suphj Zi:Huıuı - J{ürdıill 
C'azkiir şarkı - B:ıh~cnızdc bıilb ı 
s.ını 7 - l.emirıın - Kıırdili ıııcıı 
ş.:rkı - N:ızlnııdı bu:biıl. 8 - O~ 
!\ilııtdrn - nuı ılıJi lucazkôr ~r 
\(..ş:mı sunc~ı. 9 - h.urdıli iı!C8 

ı.ıırı. 
ı c;cın.ıısı. 10 - Ü)un ha\ 3 ııı 

hoııu)ı.ı:ı ((..o.;:.ık esıl'llt:lllC ı.urıı(. 
r\c'idi plakhr - H. ;.ıı.30 Müıı1' ti 
kut \e zırıı.ıl 1,ors:ıoıı (fi:)o0· 
:!J.Jj Eıa1ıııııı, la/a·il:rt. l.'.aınLıilO 'r 
re~ilali - B.ıriton ~hıx hlciıt ıııJ11r 
Ll.111 ). 2t.5:ı }lt:1.ık tBır solo. ·r·, 
:rn :\liızık orn~ı.:k c..rhı.tra - şe . d 
l'IP .\şkaıı); 1 - J'rı:ılırııs • l\l:ıCll~ 
,o;ı !\o. 17. 2 - Dc1ıhes - Mcnb~· \ 
lel ı;ilıti. 3 - ı..rnıcıısclıhıi!Cr • 
dızl.ıra doğru • FnnleZJ. 4 - fHI )t 
- Bir cnLc'rınezo. 5 - Yühr - J~' 

C ·~a rnlsl.ırı. G - 'Aleridgc - A rı 
1 ıi No. l. i - Tsclıaikovı.ky • ~ f'I 

lcr ~mıtı. 23 'hmk (Ca7.lıand • 
23.~5 • 24 Son .ıjan<; lı:ıbcrlcri rt 

rmki prosrnm. 

Yabancı Radyofa:rclşJI 
Seçilmiş Parçalar 

Prosr:ımrl:ıki v:ıkitler Tiırki>e <' 
ali üzerine öğleden sonraki S.'l~t 
mk \crJlmistir. 

orı:n.\ı.AR YE SE::\J~o1'1 
RONSERI.Elll (\'t 

O 'nt.lıolm: A~ in •lıınsı 

di) c 
9.10 Butiup<'şlc: ''0r.ranl,, ıı< (~ 

rü {v:eber) "Hary Janoş,. 1~ 
dal)") 7 nci senfoni (Bet 

nn) (ll" 
9.l:i Y. ı ı: Tragik uvertür ~ti 

ms) 5 inci senfoni carıı ,,, 
9.30 Strasburg: H. scnronis~flr 

z. rot) 3 fincfi senfoni 
9

,.,. 
ıns) "Trist:ınla 1sol:!•" ~· 
lüclü {w:ıgncr) "Ust:ı şıır 
Jnr,. ııvcrliirii (\'ngncr) <"' 

lO I\ııpoli grupu: "AndrCl1 
nier,, (Girırd:ıno' 

ODA MUSIKISt VE 
KO~SFRT.ım 

8 Eitrcl: Ph·nno, şn~ı 
8 I\ünig berg: l:unrtet f't~ıı' 
n t - J .,.,dra (R.) piynno 1;(\ 

{f.o>is 1'l'hıer) 
10 \'nrş<)\ a: Chopin trl 
10 Torino gr.: piy:ıno kO~ 
] 1 Bu<lapcşte: org konser~ ~ 
1 l.30 JI:ırııburg: şarkı, pı) 

flüt. 

JIAFlF l\Il7SIKI YE 
OPFn?:Tl.EH 

7 Ilumhıırg: hnlk lııı'l'tllıırı 
7 .5 Yarş<n·:ı: hafif orkestı11 tı'ff 
'i ' · zig: şarkı Ye <l:ın~ 

hırı. 
8.30 S!rozburg: hafif parçnlıır 
!I Biikrcş: salon orkcdrll~1 

9.lj Münilı: varyete konseri 
9.30 ı.me: orkestra. şıırkı 

1 0.30 Sollens: Y:ırycte konser.;\ 
10 lj r :in: operet parçnııır1• ıı' 

ncclikıe bir ı;cce,, csırıı 
"Bocc:ıccio,, (Suppc) ·~ 

10. ,r) il ~ ııfiıısler: lıııll. rıııı ~ıl 
11. Harlio Paris: "Fam;I,, ( 

{Goıınod) "8 inci Hcnr:f•• 
(Dizel) 1 ,rı 

11.30 llir\ok Almr·• fstn.,l·oJI 
11.15 lliikrcş: orkestra 

dnns lı:ı \·ala rı ı' 
l::!.10 Lonllrn {N. Ye R.) eski 

m:ın dans hıı,·:ılıırı p 
ini S:ıens) "Don proco 

DAr\S i\Jl"SIKISI) <=' 
li. ·• l\·er..,unı z; l.ondr::ı b0rf 

ı ı · - 1 • • iıolm; 12.5 :Kolu01\
1 

l 2. t j Roma ,.c Torino ı.rruPlıı ti 
\ ':\HH.TE \'E KABAREJ,f: 

9. Loııdr:ı (X.) "Sinr Soılı:" 
12. Puste P.ıri!iiien: Kalı:ıre 

Pi\ ı:s. KO:-Wrm.\:SS y~ 
IWXL"Ş:\IAl.AR 

5.:1.ı ı:,rreı: "nıiin:ık:ışn,, 

· 'tO l .illc: insiliıc~ hıwndic ııs 
S.l.ı Jloıııa 1: insilizcc fl[l\nt.1.r' • gı 
9.15 Kolunya, Hnmlıurs: J11 

lı.I\ :ıılis 

:>.20 Bcroıııünslcr: "Ç:ı1tnııll 
~L. p~ 

!l.30 Puris PIT: "\"l'rduntırı 
rı., ,.p 

9.15 l\uni~sberg (Heilsbcf1ı): 
ıııa k:ınunu,, 

1 
ı 

lt1.2:i l.onılr.ı (:\.): ınııh;ıteft 
rı Allcc'nin bütçe 
konferansı 

S<'lız:ıdl'lıaşı 

Iİ\ :ılı o ,ıınd1 Jı 1 r• 
Cuzrllık h.ı 111\ 

Atill:ı .5erç 'c ' 

- Mesela, sizden, .dedi, size 
maksadımı açıkça söyleyeceğimi 
orzetmiştim. Binaenaleyh, bu 
aureti hareketim gizcc fenalık 

tcliikki edilmiş olsa ben gene 
"ÖzUmden dönmiyeceğim.. Si
zinle Rolanın aynı noktaya göz Ve Cenaro, onun bakışından, 

- Oh l Büyük adam! Bu a
•'arnlar senin elinde ne kadar kü. 
ç ülüyorlar l Cumhurreisleri, baş 
ı.umandanlar, ihtil:llciler. fırka 

r eisleri, çntc reisleri, cfendinizi 

•damlaymız ve medeniyet file
minin en korkunç bir vasıtası o-
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ST)ARTiVANTO 

A!•iycri yalnız kalır kalmaz 
odasının içinde: ve ayakta derin 
bir düşünceye daldı. 'arl ele grupları 
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Aydın ovası artık su 
baskmından kurtarılıyor 

Osnıanbükü kanalı şimdiden tarlaların 
A~dıvaktinde tavlanabilmesini temin etti 

"ttı b~· k (Hususi) - llbay ve 1 ağaç sevgisi tebarüz ettirilmiştir . 
~~ 1 rrı~ ~nı, beraberinde sular i. Bundan sonra ihzar edilen yere a. 
•l"(~ k Udürü olduğu halde Osman ğaç tohumlan dıkildi. Daha sonra 

~ u:trna .kanalına gıdcı:k 1 da fidanlıktan çıkarılan fidanlar. 
r 'l lndekı çalışmaları tetktk belediyenin şehir koruluğu yapa-

~ k~vvekc mükellefiyet usu· .;ağı yere dikildi. H alk ve mektepli. 

H A B E R - Ak§am Poıtc.uı 

!" Kütahyada 
kağnıla r 

kaldırıl ıyor 
1 

ı 

Kütahya (Hıısıtsf) - Vilô.I 
yet 1'mt1mi meclisi vi/6yet da-

1 /zilindeki bütün kağnıların isti. 
maiden kaldırılması hakkında 

Yeni lngiliz 

Nazın 

Japonca da dahil yedi 

lisan biliyor 

Son zamanlarda dünyanın aldığı 
iyao;;i buhranlar ve harp ihtimalleri 

uzerine lngilterede harp levazımı 
ve iaşe nezareti ıhdas edildiğini a
;ans haberlerinden öğrenmiştik. 

Son posta ıle gelen A vnıpa gaze. 
~elerinde okunduğuna göre bu neza. 
·ete getirilen nazır Lesli Burgin ye
Ji lisana aşinadır. Bunlar meyanın. 

KURU StSTEM 

Kuru Sistemle 

Yapılan Kelebek arka 

Kontr- Plaklar 
• ~ la tulrnası kararlaşan ve işe tere de fidanlar dağıtılarak merac:i

l ~an bu kanal, sonradan 'Tle nihayet Yerildi. 
, \• u.~rna işleri arasına alın.. 
•. ~ :•ıuteahhide ihale olunmuş. 
~ 

•l.ıteaı.L · 
fi ıı •uııt kanalın kazı.;;mda en 

Çankırı"da 

Altı asırh k eğri 
ın:nare ~ıkı ldı 

bir karar vermiştir. l'ilôyet u. 
mumi meclisi bunun için bir 
talimatname hazırlamıştır. Ta
limatname 1 mart 1941 tarilıin., 
den itibaren tatbik edilecektir. 
Biitiin köylere tamim edilen bu i 
talimatname, kağnıların kulla·ı ! 
mşa kabiliyeti olmadığım çift 
hayvanlarımızın vaktinden ev. 

1
. vel ezilmclerimı sebeb olduğu • • 

ja japoncaya da çok iyi aşinadır. 1 
Kendisi geçenlerde Japon sefaret
hanesinde verilen bir ziyafette Ja. 
pon sefirini kadehini kaldırarak ja. 
ponca içmeğe davet etmiştir. 

Çaıpılma, çatlama, kabarma 
veıair gibi hiç bir anza 

göstermez. 

Kontr • Plaklar bu gibi arıza
lara karşı garanti ile satılır. 

""aııtn letn (eksklavatör) makinesi 
r ~ '<! akta \'e ÜÇ ekip i~i istih· 

1ı:. erek &ece gündüz çah.mak 
$ ~ıuıe 

.ıtu~:.aahhit işe başhyalı beş a~ 
~ bı da ha\•aların muhalefetin 
l· n r Çok zamanlar çahc:mamıc:-

":ıa • • • 
tt ~ raıınen bugüne kadar C\'. 

"'· il ılan tiç kilometrelik kı un 
,:..~0feYe gore geni,.letilmış vr 
~~ .tırıtrnişti. 

4 '-.) <.nad 
1 

O rnan Bükü koyu altında 
~re · 

lad~ nın Mendere e karıştığı 
aı'dan başlıyarak 11 kilometre 
~ e Aydın azmağına kadar 
~ •tır. 

} }'aIDnurlar kanalın şimdiye 
.... ilçı' 

1 ıan kısmın etrafındaki ara-

~ ilrnaınen su altında bırakmı~ I 
•\'\·eı n k ' b · h l 1 · l 

mı anlatmakta muayyen tarilı-1 
, ten soma kağnı kullananları 1 
l beş lira ile 25 lira arasında pa. 

1 1 ra cczas1110 çarfJ/ırmaktadır. ı 

iz mirde 

Fabrikada rakı 
içen amele 

Ustabaşısım bıçak la 
ağır yaralad ı 

lzmir tHususi) - Alsancakta 
!:>ir rakı fabrikasında çalışan Kıl

' ?ım adında bir amele, fabrikada 
;alışırken rakı içmeği itiyat edin. 

•.aı ce bir ayda çekilen sulan, e • ' · arap ır a e gc ımş o an 

ı:ı iki gtinde top1amış ve tarla. Çankırumı kıymetli ~~rilı eserlerin-
" : /~diden tavlanmasını temin dm Bcycamıı 

' ni~tir. Bu \aziyeti hilen ustab:ış 
..:emal, Kazıma birçok defalar na 
-ihat etmiştir. 

Fakat buna rağmen evvelki gün 
;aat on birde amele Kazımın bulun 
foğu yenle bir bardak dolusu rakı 
JÖren ustabaşı, beş dakika sonra 
1ardağı boş vaziyette bulmuş, 

·•lr. İ\ôylüler bu vaziyetten Çankın (Hu u i) - Çankm ka-
~rrınun ve sevinçlidirler. Ka· :esinin üzerinde allı asırlık ~ir ~a-

' .llıaınlanmca ıı kilometre u. rih e eri vardır. ltalyadakı Pıza 

-- B nda rah vardı, ,içtin mP 
~rı~aki ovanın iki tarafında- k~ıe:ine tx:nziyen. Çankı~~ı~ e~ 
~l ırıın uzun müddet su altın. muhım tarıh e~rı Oli!n bu ıgrJ mı-

).a, illa ına mani olacaktır. Aynı nare geçen gün yıkılmı!>tır. :Jiye sormuş, Kazım d:ı: 
~ b~da Aydının yakınında mü- lğri minare 20 derecelik bir zavi. - füet ra'Kı vardı, deyince uo;ta. 
~r sıtrna menbaı ola·ı bil}'ilk ve teşkil edece!c derecede iğrilmiş- ba~ı : 

• ırı da kurumasını temin ede. i. Ac:ırlarm tahribatile yıkılmağa - Sen artık çok oldun, gidip ka. 

\i.~ yüz tutan bu eserin ta~iri. i_çin ge. tibe söyliyeceğim, seni km·duraca-
a llıda ağaç bayramı kutlanmı~ ;en sene ~ıaarif \·ekatetı \•ılayetten ~ım, demiş, dediğini de yapmıştır. 
ayrarn Pınar başında or- plan ve projeler hitemişti, 5000 Kazım, işinden çıkarılınca içtiğ 

J~endLi umumi harpte lngilterf 

.!:ntellicens ~ervisinde çalışmı5tır. 

l'zun zamanlar bu teşkilatta vazife 
5örmüş ve nihayet siyasi hayata a
tılmak istiyerek bir çok intihaplar. 
:ia kaybetmiş olmasına rağmen ni· 

n2yet 1929 da parlfımel)toya ginne 
·e muvaffak olmuş. 1932 de .tica. 
rt:t 11ezaretine getirilmışHr. Burada 
~a birçok hizmetleri görülmüş, bu 
li:ızifcden ayrılınca ~1ılletler cemi· 
yet inde bulunmuştur. 

la~e nezaretine getirilmeden ev. 
vd, baş\ ekil Çcmberla) n kendisine 
mür.akatat nezaretini teklif etmiş· 
e de J <'~li kabul etmcmi~tir. 

1nu~Une fidanlığında yapılmış irahk bir tamir projesi hazırlatmış. -akının da ttSiriyle hiddetlenerek e· 
.. \alı olmak uzere kadın erkek tı. Fakat bu kıymetli eser yıkılmak vinc gitmiş, bir ekmek bıçağı alını~ 
•e nı ' l kt no··rı l e.ttepliler iştirak etmişler. tan kurtarılamadı. ·akı fabrikası karşısındaki kahveye ' .. ıl me~leği avukat ı · ır. 0

·ende nutuklar soylenmi~, Çankırı buna benzer tarih c er- tidip otunnuş, bir amele arkada~ile çocuk baba ı olan nazırın iki şey<' 
bayramının ehemmiyeti \'C 'eri bakımından pek zengin değil. ·abrikaya haber göndererek Cemali merakı varclır. Dağcılık ve harita. 

A k :lir. Muhitin c:ık ve şiddetli zelze1e- 'rnh,·eye çağrıtmıştır. Fakat Cemal dır. :--Jaı:ır olmadan iki gün evvel "'" arada b ı" r !erle, sarsılma 1 tarih eserlerini bir 'ı ':alweye gitmemiştir. otomobilini nizami süratten fazla t" • çok asırlar r;örecek kaclar ya~tma. w 

vh-\ b 1 k Fabrikada öğle tatili oldugu va- ~ürdüğü için para cezasına ~arptı. 
• '

1
1 o 1 aza s 1 mıştır. Ç.ankırmın ~:ı ender eseri:- dt U!>tabaşı Cemal, dı~arıya çıkmı~ 1 •• lmıştı. 

8ır ki · ·· ı d Ü • k. k · · ri ::ıra ında Beyc::ımıı ve taş me cıl :ah venin önünden geçerken Kazım Ş l O 1 1 iŞi vardır. Beycami de harap bir va-
! lerhal yanma sokulmuş. 

A ' yaralandı ziyettedir, bu eserlerin biran e\'\"e - Bana fenalık etmekle bir şey. r- Saç Bakımı - ...-: 
'~<ara, 25 (Husus"ı) _ Bugün tamir edilmeleri lazımdır. 
~ ni kazandın? diye sormuş. Cemal 
dt: evvel Atatürk bulvarı Ü. Neşrı"yat koııgresi ')U rnziyet kar~ıc;ında.yumrukların· t: Orduevi ile Sıhhat Veka· ,ıkarak Kazıma hücum etmiş o d<' 
~ ıaı11'1.da feci bir otomobil ka- 2 t 1 or """ mayıs a açı ıy '-ıçakla ustahac:J'.'J kamından, ko. 1c ~"U§, bir kişi ölmüş, iki ki- ı • J 

Qa[' Ankara, 25 (Hususi) - Neşri. ıundan ağır surette yaralam15tır. ~t, ıf yaralanmıştır. · 2 Maarif k ld 1 C !' 
tfı llıi bir arabayı idare eden yat kongresı mayısta Hastaneye a m an ema ın yara· 

~1 Vekilinin reisliğinde Ankara hal - · arı tehlikelidir. Suçlu tevkif edil. 'ıL tıok adlı bir zat yeni ida. 
"Qc• kevinde arılacaktır. Neşriyat ser - · t ' r ., ıc başladığı arabasını kal- 3' nış ı · 

c· ç kararak Milli Müdafaa gisinin hazırlıkları tamamlanmış - -o-
~ttj h tır. Bir mayısta açılacaktır. lsparlada Jııij ava malzeme deposun- __ 

"~ahdem marangoz Mustafa Tapu memÜriarl arasında H k k \J 

<tr ~ duııah Gökçam aynı yerde nakil ve tayinler Ü Omet onagı 
~~:/tep oğlu Mümin ve Zira- Ankara, 25 (Hususi) - Edir - il 1 
~"'ası Kooperatif şubesi me. ne tapu müdürü Hüseyin Hiısnü ve yo ar yapı ıyor 
\ı 111

dan Orhana çarpmış. bun Yüce Edirne grupu tapu sicil 
b, ~us~afa oğlu Abdullah Gök Isparta (Husu<:i) - Halke,·i mu. 

t •ta m:.iJürlüğJne, tapu kadastro mü. hit için OÇ!{ faydalı olan çalışmala • 

GUzelligin en blrlnci ~- _ 

Petrol Nizam 
'Kepekleri ve saç dökU!mesln 
tedavi eden tesiri mücerreb biı 

llliçtır ..................... 

1 
s sme 

Dr. iRFAN KAYRA 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

Kızıl,Kaym , Karaağaçtan 
mamul Kontr - Plaklar stok 
olarak her zaman mevcuttur. 

H er yerde . aah f yerleri 
vardır. Yazıhane a dresi : 
S irkeci Mühürdarzade han: 
No. 5 

._ 
GüZELLiGiNiZ 

iÇiN 

KREM BALSAMİll I 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadern çeşitleri husu· 

st vazo ve tüplerde satılır. 

l NGlLl Z KANZUK ECZANE· 

Sl BEYOCLU • ISTANBUL .................. 
Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim - Tallmhone Urra apıırlman 

Tcleron: <C 1553. l\luoycne: Pazardon 
b:ışk:ı her gün 14 - 18 e kadar. 

.. 

BiR 

11 

Ge11ç ve ta=c göriinmek 
isterseniz 

PUDRANIZA BiR KAŞIK. 

KREMA 
KÖPOGO 

Cil. 

zan kuru • 
muş ve 
!.Juruşmus 
bir hal kcs
bec!er. Çün -
kü, pudranız 
cilde tabii 
h·ağh ifrazatını 1. 

masseder. Yeni 
bir güzellik ted
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak
sınız. Kullandığınız 

pudra kutunuza bir 
!•ah\·c kaşığı miktarın. 

1 da "krema köpüğü., 
iliı.ve ediniz ve kanştm- • 
rız. .Bu sayede pudranın 

.ildin tazeliğini massetme -
ine mani olur ve yumuşak. 

lığı muhafaza \ 'e idame eder. 
Hali hazırda gayet ince \'e oon 
derece nefis ve sizin için tam 
matlup nisbette "krema köpü. 
~ü.. kaı ıştırılmı~ pudradan te. 
c!arik eciebilirsiniz. O da; yeni 
Tokalon pudrasıdır. Tokalon 
pudrası terkibindeki krema köpüğü 
·avesinde saatlerce sabit kalır, ne 
rii~sar ve yağmurdan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz; ten. 
de temin ' ettiği ''Mat,, t attlik ,·e 

sevimliliğini bozmaz. Tokalon pud • 
rasını tecrübe ediniz ve birkaç gün 

zarfında teninizde temin edeceği gü
zclli~i görünüz. 

sokak N'J. 8 • 1 O. Öğl eden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

. . rc•rı~ s. onra ölm.üş. tiı.'dr.. fettı'şlerı'nden Fuat Işık.demir Sam-, \, - v k nna de\ am etmektedir. Geçen gür ·~, -rın~n sıhatı ıyı ır. :ı a sun grupu tapu sicli müdürlü~ü -
tı;~ d7rhaı g ... len müddeiumu - ne, Trabzon tapu sicil muhafızı tertip edilen köy gecesi çok hararet-
\ .\~,'"ınıer:n.den Zeki ve Meh · Necmettin Tiryakioğlu Trabzon li olmuştur. 

IBU BAŞ AGRISINDAN Kurtulayım!.. 
1 

ta.hk 'k t başlamıı::.lar ve 1 llükQmet konağının inc:asına ha. 1 lı 1 
a a 'S grupu tapu sicil müdürlüğüne, z- " 

' ltınoı t 1 ' f etmı'slerd ir raretle dc\·am edilmektedir. Bina· '<ık :u ev tı "' · mir birinci mıntaka tapu sicil mu . 
ata devam olunmaktadır. E nın bütün noksanlarının cumhuri. 

hafızı Rahmi Ergen !.rzurum gu-
-o-- rupu tapu sicil müdürlüğüne, Sey ret bayramına kadar retiştirilmesi. 

~~ Yang 1 n han tapu müJürü Fevzi Ozin Sey- n.c çalışılmaktadı~. l~onağı? kalo-
~ta. 25 (Hususi) _Bugün han grupu tapu sicil müdürlüğü - rıfer tesı , atı 16 bın Iı!·aya ıhale e. 

~ti\ •onra Keçiörende Cevat ne Antalya tapu müdürü Faruk dilecektır. 
'ı:ı cvin:ie yangın çıktı. Ta . K~raopan Antalya grupu tapu llkbahar yol faaliyeti mükellef a-

. . .., . - .. ·~ - Ademi iktidar 
ve BeQ GievşelkDftğDne Kaırşu 

' b.~r kısmı yand•. Bu ev.del sicil müdürI:' ğüne almakta olduk. :nele ile Keçiborlu. Uluborlu. Yal. 1 
~,?undüz kiracı olarak otur - lan maaş1arla nal:len tayinleri ten 1 \ aç yol.larmda hararetle de\'a m et. ımmm••• •••••lllii 
"d · - TnbletJcri her ecaanccle .....,..._ Posta ı,uhısm lW Uonaebln-c A F E R .;p .~umM u s Hmii~ 

HORMOBiN 
ŞE KERi tesiri kat'i. alımı kolay en iyi :nüshil tekeridir. Bilumum ec

zanelerde bulunur. 



Sinek, Tahtakurusu, Pire 

ve bütün haşaratı uyanma

dan yumurtaları ile birlikte 
Fayda 

' 
• 

ile 

• 

tahrip 

Ankara da 
spor 

• 
hareKetlerı 

Ankarada spor hareketleri 
(e büyük bir alaka ve hızla 
mektedir. 

Bu hafta İzmir ikincic:i Ate"' 
mı Ankarada iki kan;ıla m:ı ' 
Reic:icumhur ı~et İnönü, ' 
da refikaları ve ba \ekil Rcf 
<lam, hariciye \'ekili Sukrü S 
lu, beden terbiyesi umum 111 
general Cemil Tahir bu!ıt 
halde. geçen hafta oldu"'u ~ 
haftaki maça da t~rif edere~ 
cuları sevindirdiler .. 

Yukariki re imlerde, Mıllİ 
rcfakatindcl.i zc\ atı maçı t 
derken ve J nönünün kend 1 

lamlıranlara mukabele ını g 
sunuz. Ortadaki re imlerde /\ 
mektepler maçlarında Gazi 1ı 
konservatuvar j)e tarih dil t 
larmı. Erkek li e i maçınd 
enstantaneyi, Bunlann altıtl 
te~ por kalesine atılçn m. 
Kon crvatu\"ar • Tarih dil il 

dil fa'dilte:ıi kalesine giren ı 
altta da Demirspor • J t P 
kıml2rilc Erkek lisesi {utbOlctl 
ru görüytıırsunuz. 

(Not: Rc·;mler Ankara fot 
h birimiz Celal tarafından çe 
tir). 

ediniz 
Farda bütün haşarat oldurüclı ma}ilerin en iyisi ve en muessııidir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif \e sıhhıdir. Deposu: Siıkeci Lıman Ham altmcla Ha:;an deposudur. 


