
Sovyeı lı •• 
arıcıya komisrr mrıavini Polemkin bu sabah Sirkeci gamı 

I 

Son Havadisler 

~AM P 

lngilterede mecburi 
askerlik karşısında 
Berlin ve Roma ."bizi 

korkutamazsınız!,, diyorlar 
dan çıkarken... 1 

Sovyet Hariciye Komiser muavini 1 

Çember/ayn 
Potemkin . 
Şehrimizde 
S Buraya gelirken Sofyaya uğrayan 

ovyet diplomatı dönüşte Sofya ve 
Bükreşte görüşmeler yapacak 

11 

~1 h 

diyor ki~ 
J: larp halinde d8ğiliz, . fakat anl~~ı.ğımız 
ı manada barış hahnde de degllız 
1 Londra, 27 - İngiliz hükfuneti, den harp haline geçmeye :imkan 
j son siyasi vaziyetler dolayısile, mec v~reeek şekilde ilan edilmeden 

1 
buri askerlik ihdasına karar ver- yapıl~mıya~ağı faraziyesi ~~ -
ıniş ve bu karar dün başvekil tara.. ne muessestir. Umumt şeklı ıtı -
fmdan parlftmentoya bildirilmiştir. barile, şimdiki seferberlik usu -

Çemberlayn bu mevzuda Avam lüm~z a!iikn~a: dairelerin h~rp 
kamarasında şu beyanatta bulun- tchlıkcsı halının mevcut oldugu-

t nu evvelden ilan etmelerini der. Romanya lzariciyc nazırı Ga]cnko "Lotidraaa 1ngı1iz 'Tiaiidve nazm L 
muş ur. • d' " '~ 

,, - Hükfunet,memleket müdafaa- pış eylemekte ır. rafından karşılandılı sırada ..• 
.aı için lüzumlu teHikki edeceği Bu usul ihdas edilirken hiç şüp R U e • 
tedbirler hakkında tetkikatta bu. hesiz harbin pek yakın olduğu om anya n ar l c l 11 e 
lunacağmı geçenlerde bildirmiş • kanaati hasıl olduğu zaman bu '3 
ti. ilfuun yapılabileceği dil§Unül • }\ T D • t 
Yapılan tetkikat ı.eticesi gös. mtiş ü. l Y azırı ıarıs e 

tenniştir ki, şimdiki seferberlik Şimdi, halen bir harp pek ya. 
usulümüz modası geçmi§ bir U- km g-özükmediği halde de umu. 
suldür. Bugünkü §artlara kati - mi vaziyet o kadar emniyetsiz ve 
yen uygun değildir. Zira bu usul kararsız olabilir ki, halkı telaşa 
bir harbin milletlere sulh halin • (Devamı 4 üncüde) 

Romanya Krah bir nutuk söyliyerek Romanyamn 
istiklal ve şerefini koruma siyasetine 

devam edeceğini tekrarladı 

Çekler ·Alman asker~ Gafenkonun Londra müzakereleri 
. son garantilerin askeri 

. roıemk· 
ın vali ile beraber polis müfrezesinin önünden gererken.. 1 
~ (}'azısı 4 üncüde) 1 

lerıne tuzruhu sıktılar neticeleri üzerinde de oldu . 

Otuz asker yaraland1. 
Paris, 27 - Romanya hariciye Gafenko bugUn saat onda Fransız 

Yugoslavya mihver siyasetine 
iltihakı red mi etti ? 

Belgradın antikomintern pakta 
9ireceği haberleri tekzip ediliyor 

t--ilistin Yahudileri 
1.tıg il i z planına şiddetle 
f"lıuhalefete kararverdi 

{l'azm 4 üncüde). 

Memelde birçok tevkifler yapıldı 
Prağ, 26 (A.A.) - Çeteka ajan· ve bilhassa kalabalık sokaklarö. 

sının bildirdiğine göre, ~eçen pazar tuz ruhu SJkmışlardır. 
günü Pilsende mcçhfil !:_\İ: takım eş. Bundan 30 Alman askeri mütees· 
has ~rin muhtelif r.oktalannda ir olmuştur. Polis bu hareketi ten. 

TUric • Fransız dostluk 
muahedesi 1 

'·il maksadilc 50 Çek nasyonalistini 
\·e 50 de yahudiyi tev~it etmiştir. 

Danzig ve Memelde 

Ankara, 26 (A.A.) - Büyük Mil- Berlin, 26 (A.A.) - Dantziger 
ıet ~feclisine tevdi edilmiş olan Tür Vorposten, gazetesinin bildirdiğine 

göre Dantzig ve ~Temelde 500 kişi kiye _ Fransa dostluk muahedesi 

ile müşterek beyanname ve optnn -

lara mütedair protokolun tasdikine 
ait kanun liiyihnsı Hariciye encü • 
menine havale edilmiştir. 

Mısırda manevralar 
Kahire, 26 (A.A.) - Büyük mn

rıevralann son kısmı §imdi lsken • 

deriye civarında mllli mUdnfna nn -
zın da hnztr olduğu halde cereyan 

~tmektedir. MnnevTalar bittikten 
nnra İngiliz kıtalnrı sahillerde beş 

nıüstahkem mevkilerdE'n ~ekilecek. 

ler ve yerlerine Mısır kıtaatı gele-
' cektir . 

Bugünkü sayımız 

41~ . 

tevkif edilmi~. fakat bunların bü· 
yük bir kısmı sonradan serbest bı. 
rakılmıştır. Tevkif edilenlerden bir 
kısmı casusluk yapmakla maznun 
' 'ahudi ve litvanyalılardır. 

nazırı Gnfenko dün nk§am Londra. Hariciye Nazirlle görüşmll§tür. Sa
dan Pnrise gelmiş ve istasyonda at on beı,ıte de Fransız Başvekili 

Fransız Hariciye Nazın tarnfmdan ıle görUşeeelt ve saat on sekiz bu -
karştlanmıııtır. ( Dcı•amı 4 üncüde) 

Oslodaki güreşlerin ikinci günü 

Dün gündüz yapılan 
müsabakalarda 

yenildik 
Gece, Ankarah Mustafa tuşla ve Çoban galip geldiler 

Yaşar ve Celal yenildi 
• .. Yazts• 4 üncüdı 

Sayfadır Danzig koridorıı ciı.ıarınaa ve itlma iJ.!ıuduamıa ,,UZ mıı tnffli[fdt 'Rons H mın1aka31nCla manevra 
. lılıiitôn~. - --
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Amatör bir sosyo oğun 
bir yazısı münasebetile 

Yazan : SUAD DERVIS 
• 

C UMHURfYET gazeteı;inin uçuncü sayfasında "Çalışan 
kadın ve aile,. başhgı altınd:ı yazılmııı ve Cafer Seno imzasını taşı· 
yan bır makale okuöuk . 

. Makale hakkında fikirlerimizi söylemeden evvel, makale mu. 
harririne ~t:nları anlatmak isteriz: Faşizm tarihi bir zaruretten 
doğmuş bir fikir hareketi değildir. Faşizm içtimai tezadlardan 
doğan v:: tarihir. seyrine sedolmak vehminde bulunan içtimai bir 
ha!:talıktır. Onu kısaca şöyle hülasa edebiliriz, bugünkü iktısadi 

dunrndan, ve ictimai ve iktısadi münasebetlerin bu şeklin:lc men· 
fettar olan bir ziımrenin, demokrasi içinde mevkiini ve menfaatleri. 
ni :müdafaA cdemiyeceğini anladığı dakikada bu menfaatleri kay
betmemrk için, açıkça diktatörasını kurup teröre geçmesidir. 

Yatını önlemeği vehmeden bu geri hareketle Türkiye inkıla· 
hının hiçbir müvazi gidişi yoktur. 

Türk inkrlabı, Türk Cumhuriyeti, tarihi bir zarurettir. 
Gelmesi, inkişaf etmesi, tekamül etmesi ve ilerlemesi mu. 

l:a<lder olan, önüne sed cekilmez bir içtimai ve iktısa.di hadisedir. 
Türk inkılabı, tefessüh etmiş bir devreden, genç bir tdevreye inti
kaldir. Faşrzm yı'k1lan bir binayı tutmnk için ümitsiz bir gayrettir. 
Türk inkılabı ileri bir harekettir. Faşizm düpedüz irticadır. 

:[. ~ :[.. 

Bunları izah ettikten sonra he\•eskar sosyoloğa şunu söyle· 
mek isteriz ki, Türkiye cumhuriyeti içinde bir kadın meselesi yok. 
tur. Türk 'kadını ne bir Bay Cafer Senoyu dinler, ne de dün. 
yanın bilmem nC'resinde oturan bazı liderlerin söziine kulak asar. 
Büyüklüğünün en mühim tefahür hissesini, kadına bugünkü hak· 
larım vermis olmaktan alan, kemalizm, Türk kadınının uğrunda 

öleceği, uğrunda olmeğe yemin ettiği bir inançtır. 
Kötü dun; daha yirmi sene evveli olı:luğu için bizi bugün al. 

datmağa ve gene bizi o kötü maziye çekmeğe imkan yoktur. Çün· 
kü hepimiz dünün ne olduğunu biliyoruz ve yahut onu gözleriyle 
görenlerden öğrendik. 

Türkiyede en yersiz propağanda, irtica propağandasıdır. Ke· 
malizmin mürakabesi; hele Kemalizmin yabancı, ve bünyemize 
aykırı gözlükler altında göriılüp müra'kabesi bu memlekette yapı. 
lamaz. 

Türk kadınına; Atatürk yerini göstermiş, haklarını öğretmiş
tir. tki üç muğal.'.i.ta ile bir Bay Cafer Seno çıkıp Atatürkiln verdi
ğini geri alabilecegini vehmetmesin .. 

Bu amatör sosyo~ok makalesinin bir yerinde: "Çalışma saha
sında, k<!dınları esas vazifelerinde takviye cıdecek bazı tadilata ihti
yaç vardır ... ,. diyor. Kendisine sorarız~ Bu ta.dilat nedir? Nüfusu· 
nun kabir bir ekseriyeti Çiftçi olan bu memlektte kadının iş bölü. 
lüf\1Ünde asırlardan beri aldığı aldığı mühim bir rolü bilmiyor mu? 

Türk kadını sabanı elinden terketmeden; memlekete evlat ye
tiştirmiştir. Ve onun yetiştirdiği nesiller gürbilz göv<leleriniı-Oaima 
bu vatana dikilmiş haris savletlere siper etmişlerdir. Nüfusunun 
çoğu köylü olan bu memlekette kaıdınm müstahsil rolü dedelerimiz 
t~rafından bile yadırganmamışken birdenbire iki orta halli kız 

daktiloluk yapıyor diye memleketin içtimai ve iktısa.di müvazene· 
si mi bozuluyor? 

Hayır!.. Mesahayı sathiyesi nüfusuna göre çok geniş olan bu 
memlekette kadın erkek durmadan, yorulmadan, bıkmadan binbir 
fedakarlığa }.atlanarak her biri on insan gibi çalışmak mecburi. 
yetindedir. 

Esasen \luhrana karşı gelmek için kadını eve döndürmeğc te
!?ebbüs d:ien rejimler; pek kısa bir zamanda, bunun bir tedbir ol
madığını metin başka bir yerde olduğunu anladılar. o memleket. 
lerde iktısadi sıkıntı, sefalet günden güne arttı. 

İktısadi meseleleri anlamak, onlar üzerin.de konuşmak bir 
bilgi meselesidir. Dünyada iktısadi davaların makalede mevzuu
bahsolduğu şekilde, yani bir babanın iki kızının birden çalı§mama

sını temin ile hı:lledileceğini zannetmek, ve illeti burada aramak 
en hafif tabiriyle saffettir. 

Böyle sathi düşünen bir zata, bir 'küçük fıkra içinde bugünkü 
dünyayı ezen buhranların sebep ve illetlerini öğretmemize imkan 
yoktur. 

Şimdiye ka:lar yazdığımız şeyleri sıralamaktan maksadımız; 

başka bir memlel:ctte; her ölen şeyin ümitsiz hayata carılışı diye 
kabul edeceğimiz öyle bir hareketin esasen oralarda dahi tutmamış 
prensiplerinin, daha yeni doğmuş, taptaze rejimimiz ve içtimai biin 
yemiz içirv.lc tatbik edilebileceğini düşünmenin gülünçlüğiinii te
barüz ettirmek gayretidir. 

Neden; uzun uzun cümleler söylüyoruz: Şunu açıkça ifade 
edelim: 

' Bu yazıda okuyucuya aşılanmak istenilen fikir, düpedüz 
faşizmdir. 

Fakat ;Faşi~m tohumlarının cemiyetimizde filiz vermesine 
im'kan yoktur . 

ÇUnki.i ne içtimai, ne iktısadi vaziyetimiz böyle bir şeye uy· 
gundur. Ne memlekette hUI devreye gelmiş bir tezad vaıı:iır, ııe 

de cemiyetimizde böyle bir silaha ihtiyaç hissdecek bir sınıf peyda 
olmuştur. Memlekette böyle şeyler varmış gibi hareket etmek Türk 
milletinin menfaatine uygun olmadığı pek açık surette ortadadır. 
O haltle makale muharririnden acaba hanzi zümrenin menfaatleri 
namına konuştuğunu sorabilir miyiz?. 

Suat DERViŞ 

Edirnede alaylar sancak verme merasin1i 
Edırne, - Ala~ lanmıza ancak 1 tumgencral Ha~ nıllah ıle ba~mü.,a. 

\eilmesi meraJmi Talimhane mey. vir Sabri Oney, \ali Nırrızı !\lergen 
danında yapılmıştır. Meydan mek· hazır bulunmu~1 ardır. . 
tep talebeleri \'e binle·ce halkla do~ Fahreddin Altay bir ı~utuk söyli· 
mu~tur. Mera imde Orgeı!eral Fah. yerek Milli Şef 'e Başkumandan 

ntlin Altay, Umumi müfettiş ge· 1 met lnönü adma sancakları alay 
nemf Kfizım Dirik. kolordu kumarı ·~umandanların3 rermi-:tir. Mera i. 
danı kori;eneral Snlih Omurt~~ ve mi bUyü!~ bir ge~it .c~i tal ip et· 

mi~tir • 

H A B E R - :Akıam roıtaf\ 

• 23 nisan bayramı ~o'rıyısile Sandıklıda merasi1•: yapılnm, •;1~1~1 !/r 
liler t e halk bayramm il~ gii1111 lui kimiyeti milliye giinföıii de kutla. 
mışlardır. O gün Jıalkwinde de "\'atan ı:e vazife,. adlı bir ttiycs temsil 
edilmiştir. Resimde, merasim esna s111da bir nutuk söyliyen muallim 
Reşat Erolım mılkıtıııı diııliyen/er göriililyor. 

• lran velialıdi11in 1 ·;ğii11ii m!i 11nsl'betile et•velki gece $c.1ırimiıdı 
lra1t 1-onsoloslzanesi11ae dt bir s11vc re ııerilmişti. Suvaredc !stanbul ı:. 
lisi Uilfi Kırdar ile !ıirçok maruf uval hazır bıdunmııştur. ResnıifPli 

Şehir Meclisi 
namına 

Başvekalete teşekkür 
telgrafı gönderildi 
Şehir l\Iccllslnin C\ YClki 

gUnkU içllıuaındn traınyay, 

elektrik ve tUnelln lıelcdlyc. 
ye devrinin btikumetçc tn
karrur ettiri\rlfği vali tara. 
fından tepşir edilmi§ti. 

Bu münasebetle §Clıir meclisi 
namına vali tarafından llagvekil 
Dr. Refik Saydama çekilen tel. 
grar a.}nen şöyledir: 

''Elelttrlk, tram,·ay ve t ·• 

nel idarelerinin lstanbul be. 
lPdiyeslne dc,·ı i hakkında 

Cumhuriyet HUkumetinlu ver 
diği karar lstaıılıul umumi 
meclisinde bliyilk sevinç ve 
tcznhllratla karşılanmıştıı. 

Bir yaııtlrııı tı •ledircmlzin 
imar hareketleri Uzerinde 
ınilli şefimizin s~sterdiklcri 

bliyUk alfıka ve Cumhuı·ly~t 
HUkÇımetinin ;fiili yardımla .. 
ı·ı. diğer yandan lıeletliyem1 _ 
ze esaslı, tcylzli bir \'arldat 
uı ınbaı teşkil eden bu kurar 
nıu,·acehesind,,. lstanbul hal . 
kının içten len minnet W' 

şükranlarını hahsınıza nrz 
ve ibHl.ğn lstanbul Umumi 
Mcc:llsi bugUnktı celsesinde 
beni memur etuılştir. 

Bu yUks"k ltlmat karşısın 
da ona la.yık olaralc çalışına. 
ııın bizler için rn esaslı bir 
gaye trşkil cdıwr>ğlni derin 
minnet ve şlikrnnlnrımla nr. 
zederim.,, 

--o-

Eve taarruz suçlusu 
mahkum oldu 

1\lecidiyeköyünde 1-afayı çektık. 
len onra Ni~antaşmc!a 1\ te~rutiyc• 
mahalle_inde Hatice i~minde bir k:ı· 

suı arcdc bttlıma11/arda11 bir gmpu göstermektedir • ... 

1 ,.. . . ... . "' . 1 ~ • • ... 

Halkı dolandıraıı 
açık göz risaleciler 
Zehirli gazlardan korunma tedbirlerine d 1 i. 

risaleyi "mecburi,, kaydile satıyorlarrn.; 

"J . 

.Emniyet direktörllıği:""le, bazı d..ı 

landırıcıların, me,·cut \'azıyetlerdcı, 
tstifade ederek halkı k-ıı~clırmak ı 

çın ortaya çıkardıkları ) rni bir do 
landıncılık şekh ihbv edilmiştir. 

Son zamanlarda şclırrn her tara 
fından bir şebekenin efradı evleri 
gezerek zehirli gaz ve ha\ a hücum. 
Janndan korunmağa r!ıir yazılmı~ 

çok basit bir broşüıii, 1 ükOmetir 
alm:ığa mecbur tuttuğu \'E' mutlaka 
alınacağı kaydile haC<a ,. •ttıkları!'l' 
hi!dıren bu mühim ihb1r clerhal na 
zan dikkate alınmı~tıı. 

l)ğ. endığımizr gorc. )U ~ı ) ap.-ı 
ıaı binbir tehdit <;.!,•ur-• ak bu t' 

!rnd:ır ve iki ,·aral~lı rkı!~\'i on he 
ı<uru~ mukabiiinde ,at ll"aktadırl:.ıı 

Bu !';urctlc hükfımetın h·~tkı zehı· 

l· gaz tehlikejne ka~ı ı?~ıtz etmf' ı 

ni istismar edeıek süratıe ı:;enct tol] 

lamanın yolunu ke~fetmış bubn 
m<ıktadırlar. 

Alflkadar makamların ~i1detle ta 

kibinc giriştiği bu fır-at 1ü~kün'ı· 

rinır süratle meydana .;ıkanlaca 

ğıııdan :;üphe etmiyor.ız: yalnız tı~ 
kı da bunlara kar~ı u· anık bulur• 
mağa davet ederiz. 

1 
ı 

lJenizbankın yerin 
.<urulacak teşkilA 

Yeni müdür dün 
Denizbankta 
işe başladı 

Ocnizbank umum n.t'C:ürü YıJ~J. 
~İ\ a Erzin dün Banı,a..ıa~cı ,·azil,. 
i~c.len ayrılmış ,.e Zi, ·ıcı.ı banka~ııf 
la!\i veni vazife:.ine ba,.lamak o:ıert 
.ün ~kşıım Anl,araya ~·tmiştir. sif 
nayı tan itibaren Denı1bankın li 
·ile Yerine kurulacak n.aı J)el'l1 

• oll;rı umum müdüıfoğunc ta)-ill 
,, en t brahim Kenı:ll cim ilk d• 

a bankaya gelmiş .-e LJcnizyoll 
ımum müdür mua\in:ıc ne tayiıı 
!ilen banka müdürle il'clen YıJ· 
lıya Kalafatoğlu ile UZUlı mudd 
,o:ü~erek yeni teş!dlfıl etrafırı 
neş;ul olmuştur. Ay tıac:ından i 
)aren Tophanedeki csl>ı Dcniır 
ırı binac:ında işe başlı) <ıcak ol 
ıenizyolları umum müdiırliığü ) 

Boynuna taş bağla:. 
narak denize atıltn:ş 

1 1 ın \'C uzak sahiller aı c.Hndaki ' 
;:>ur., i~letmelerine bakacnktır. Ge 

Cc "f ..,lll.i:e ~ıl:!"rılılıld:m o;onr:ı . ., 

~ 'e ayni tarihte Deniıbunkın bu~ 
u btnasında teşekkül edecek 
nanlar umum müdürlüğü de 

uptan mürekkepti.: 

· l - Kılavuzluk, rorrorkörcülu• 
encrler. 

2 - Liman işletmdl!ı i. 
3 - Tabii iye \e guni 

Bu gruplann ba~ıııda birer şcl 
.ıluna::aktır. 

Denizyolları umum müdürliığİ) 
. etme şefliğıne Denizb:ınk ~efl,. 
'ldcn Emrullah tayın edilmı~tır 

Kasımpa~ ,·e lstin; e labrikalatf: 
ı!r müdürlük halinde dl ğrudan d 
ura vekalete bağlı ol~caktır. 

dına sarknıtıhk eden ve Kadriye Eminönünün Yemiş tarafındaki ı eseri olduğuna kuvvetli bir delil 
ı~minde bir kadının C\'ine teca\ ı.l7 sahilinde dün denizden bir ceset Ç'!· sayılmaktadır. 
de bulunan sobacı Salih hakkıı.dı> karılmıştır. Ceset sandalcılar tarn _ 

Deniz ticaret müdürlub1\.i teşkilaJı 
la tamamlanmı5tır. Müdürlük id" 
·e, muamelat, fen \"e kl'l'.'tro\, statit 
~ık şubelerinden mürel:kep oıacar 
tır. Dil hassa fen ~ube<,i l:<ıdrosu ge

(ll··ı ·ı..· · ce · mahken e · el k Cesedin sahibi 'irmi be" ~·aala • n ınıncı z,t • 1 -;ın e ·a. fından görülmüş ve polise haber ve "' "" "' " 
ıi~leti'mektedir. 

rar \'erilmi~tir. 
Salih Haticeye sarkıııtrlık etmek· 

ten, ve gece e\ e taa • nıı:rlan altı n~ 
yirmi altı gün hap~ ve bir lira da 
para cezama mah!cl!m l'dilmi.tir. 

--o--
"Doğu., vapuru süvariliği 

Almanyada ln§ası ta.mamlanaıı 

5300 tonluk Doğu vapuru sUvarili· 

rında tahmin edilmektedir. Orta 
rilerek derhal sudan sahile alınmış. 

boyludur. Sahile çıkarıldıktan sonra 
lır. 

Bir hayli müddet su içinde kal . 
dığı anlaşılan ceııedln boynuna bir 
iple bağlı bil~ Uk bir taş parçası var 

üzerinde yapılan araştırmalarda 

hüviyetini tesbit edecek hiçbir ve
sikaya rastlanamamıştır. 

dır. Bu taııın ağıl'lıJile bir mUddet Yalnız bazı gazetelerin cesette 
denizin dibinde kaldığı anlaşılan bıçak yaraları bulunduğu hakkında 

ceset ancak şiştikten sonra suyun 1 ki haberleri doğıu değildir. Ufıı.k 

üzerine çıkmıştır. Cesedin bo~ nuııa tefek ez.intileı in denjzde öteye be _ 

Partinin piyes 
müsabakası 

ğine lzmlr ve Güneysu vapurlan • bağlı olan taş ile üzerinde hU\•lyeU
nın eski sUvarisi Aziz Derya tayin ni tesbite yanyncak hiçbir C\'rak 

edilmiştir. Aziz kaptan yakında AL bulunmn~·ışı hiıdiscnin bir cinayet 

Ankara, 27 - Cumhuriyet h:ııı 
partisi tarafından <ıı;ı1an piyes nı· riye çarpmaktan ileri geldiği anla

ııılmıştır. ~esede bugün morgda 0 • ~baka P neticclenm~~tir. Jüri he~" 
topsi yapılacaktır. Otopside bilhnssıı tı gelen ese:-lerden: ~:ım.:uıı halk1 

f .. • 1 . d Veci t () r· B ,,.. illl boğazını sıkmak suretile bir boğma U) e erın en a r ı en., un .. manyaya gidecek, vapurun tecrllbe
lerinde hazır bulunduktan sonra bu 
radan gidecek mUrettebat ile gemi. 
yi temmuz içinde limanımıza geti -
recektlr. 

1i<0>:rıtolril amca 
~ca~a:zadle 

va;:iyeti olup olmadığı ara11tırılacak- ''Beyaz baykuş,. adlı e·eriııi dörd• ıt 
cü derecede görerek '2' .ıO lira ve 13ı•r 

tır. Cesedin harici kısımlarında hi~- :ı 

bir cebir alüimi görlllmcmi!itir. a halke,•i üyelerinde!" öğrctrııc 

Celal Sıtkı Gürlerin ,.,. ı.;i·menı. J 
mit halke\'İ üvelerind-ı• \unu-; , 1• 

het Unatm .:Para dclisı. \'e ıwıt" 
din halke,·i ü,·elerind<.:n f cc!at ,. 
-;ügenin '' O '~rken , adi! piye~'t ı1 
de müsabaka şartlarıpa ~öre oo~ıt 
ci derecede görülerek !00 er lir:ı ~ 
kafnt verilmesi kar~r~n~·"?lı-tır. tl1I 
e-erler halk parfüi tı·a~ıf"(!:ın h 1 

tmlacak Ye halkev1cri !c.rnftnrırıt 
temsil edilecektir . 



...__;;: NlSAN - I9'J9 H A B E R - ~ktam Poıtasr 
5 

• • sZCT'Z S C 

f·iffabe;J 
~t<şA 

Sıılıibi M POSTASI 
f.i 11

• N~irivat Mii.tlüı 
ioAR~se".' Rasırn ua 
' 1111 ,......, • ~!:I: lstaııbuı Antara caddesi 

y ızı ! Zıt , .. ,.., .. ,, •• r.ı.ılll IAICI 
ldar• q erı telelonu: 23872 
ilan • : 24370 

ı · ..... ·.. . : 20335 
• AeoNE••ş•• ••••••• • ı 1 ARTLARI 
1 Bt,,U• hrı.,. l- 1 

Yüzlerce genç bir talimatname maddesi 
yüzünden akıldan mahrum mu kalıyor ? 

f ~ •11ı• 1:.00 ıc.. n.oo ",.. 1 
• ı . ,... ..ao • ,._oo • 1 
,.,.• .,ııı.. 4.ııo • •.oo • 1 

....... l.3o • ı.oo • ·······---· ders zümrelerinden 
uçuncü sene bütün 

edilmesindeki sırru 

Muayyen 
talebenin 

imtihad 

muvaffak olamıyan 
ders zümrelerinden 

hikmet nedir ? -Vuzuhsuzluk Maarif vekaleti, \'ekil bulunrtrı tihanla muyaffakiyctini isbat ede- gelenlerin yanlış olarak Yermiş ol 
h Abidin Üzmen zamanında hazırla. ek talı ilini takip edebilir, ama, dukları bu kararı d~~i~tirmcsidir. 
ltl Ü"fAnEJ\E yıllarında idi, hir dığı sınav talimatnamesi :le bir cı- ~u çocuğun nihayet ınuayyen ders Sizden bizim bu his,iy<.ıtımıza terci.ı 

tok ı;ruz~;zct<'ıle Ynl,up Karlri'nin hcti şöylece te::ıbit etmic; bulunu. !Ümrelerinden bu ı:eticeye mahkum man olmanızı ark:ıda~larım namına 
lliın t:ok j1 lı<'rhahfo o zamanlar lıl'. ı yordu. Bu talimatnamenin bir macl-1 >ldu~una göre gene imtihanlarda rica ediyorum. 
•. ıknı oşuına r.:id 1 • • 1 J .. 
hırın ıştı, tdcbil at m en . ıır .~ :l7.l~ı ı de ine göre: ortamt'kteplerdc \'C lı . :ıncak bu muayyen ' ers zumrcle- Lütfen kabul buyunnaı.ızı tch.""Ta 
dcıı e Okudum M ~ u:ıllınılermden selcrde ü. tüc:te iki ~cnC' mu\'affak o- rindcn kontrole tabi tutulması icap rica ederim. 

se, \'ak · eger o zat, her nl'. . . . d ! 
ae"nıe . up l\adri'nin ~ alılarını lamıyan talcbcyı, mektep ıdarclerı e er. ::ıteğimiz şudur: 

2nıı~ n· B" ·· d ı d ı · · ·1 · ı bel 0ııra: .. 1... _ır neri öfke ile dinledi, bir belge \'ererek çıkarıyc.rlar. utun er-. er en Jır ımtı ıana Bir ıhi üç dersten x:ı1 :ıra ~ gc 
Şa. akfıır 1 d' ı • l · t t 1 "' 'k' 1 • • ' d ld ~ '. 1 tıJıın: .. 

01
; '. ~ .1• crap~ ı.al..lit!... Fakat 0 talebe bu su etle tahsil •13 .a 1 1 u u ma--ı, o çocug.u ı ·ı se~e a.anlar ıkmal ımtihanıarın a o u· 

Lıtılor?,, diye bıl~r, aııı:ı kımı taklıt yatından menedilmis bu'~nmu)ü~. ı zarfında mU\affak netıceler aldıgı ğu gibi yalnız kaldıkları ders:er-
Usbur _ soı ılunı. • .. rkaıhı~ım . · h · b d ~ .. · · d k 

lakı un (•fk<'ll'n 1., ... • • _v , Ancak bir ~ene müddetle hu~w:ı oer angı ır er::ı zuınre~ın en tc - den imtihan \'ermelidir. 
ıt d ı.J' C 1, l a.klLl l)IC. · ~j 'be d'" ·· 1 ' )' 

boca c ık ~ a ! ded' O .ı 1.ı · mnkteplerden birinde \'C\'~ bizzat 
1 

:-ar aynı a \1 le U~UTC )1 ır. /Jiiiİİ11 arkatJ'l~[aı namına. b sının . . " ı... eue ı)at " . _ - · . 
ahnı, ku ırıuı~cı.~ t.ıklit demek, ka· kendi kendine çalı~arak. imtihana B~ dogru degıldır. .. . 

bır ~e~'lıl! s'.ır, kotulük dcuıck gilıi girmek chlintini iktirnn edince ı Bır Ya!;a ta~an ur ~dl'l> !ırız: Her Bizim noktai natarırmz da btı 
Dııd Ş, IJ1r \ali' 1 " -1 • • • • ' ' b" " .ı {[ k \ k 
11 a cdelıi~ at ~ J 

1 Jl'Jo!cnıııeuı '.'.11, tekrar mektebine döne:-ek imtihana nan~ı ır zumreJen 1mırn a · o a. gerıçlerin noktai naıarik mü~tere ·-
Ukfcı·ı· ı · kıtaplaı-ının fena 0 or· • 1 ;-, · · b • ]· kt 1 · d d b l 
I) 1ııtürı r " giri,·or ,.e muvaff al· olunca mckte. 1 mac ı"'ı ıçın u çoetı ~ n.r e )ın en tir. ;.;itckim alakadan a un arr 

ede! . 'ası !arı bulurmuş. ; ~ • . f d - · b. 
ı • 1 

1•~aı hoca~ . _, 1 bı'nı· takı'bc bac:Jıvor 1 ;ıl:arılmı~tır. Bır ~cile 1..ar ın a UK· haklı görmc!\tedir. y .. Jdi!etın ıra•ı lir ,,ı nenııuc ;)anız " . · 
1 

.. , . . 
. ' •11ıııh.ırrirlcriıııizin \'oğu Ja a~arak bu ztımrCJt'n hır elılıyet e\'\'Cl bu tah::.il müştakı çocukları 

k~;~~~hiştınurlcr, ~c' rııeıliklerl .. Ancak. 0 talebe, mu~·\·e1n ~e: 1 ktisap edip geliyor. fakat yapıl3.n bu mü~külden kurtarac.~ğını ümit 
hatı '. e, ~özlerde, l'scrlcrdc her zumrelerındcn ~u~·affa · ' 1 a.~a ıgı imtihanda iki se 'e fr.;LÜ tc muvaL 1 eck·riz. 

' ı ~fo,kcn~ıleriniıı L.utü lıildiklcri halde de ~ene bulun der:> zumrele· iak oldugju bir ders zümresinden --------------
L rıııc!"e k Ik · · • . k b . · . k 
1 ı:ltrıııııeıa a ,.arla:-. Cıazetclcre r~ndcn ımtıhan verme: n.ec urı)e- '•aybediyor \'C böy)CCf> biitiin tahsi- T Ürk kuşuna alın aca 

·:tılcı·ı ı· scrsıdcn çıplak kadın tınde bırakılıyor. Ve bır kere bu ,·c· . . . . . >, • • • •• 'k 
ı ~la 1 J, hlırtaııı.1 r ~eri kafalı . . . · . . cd .. ıı clınclcn gıdı)or. Dt.nd \..ı eı~sıklı gençler 
liar • nıurıcc ılıkJc ·ırı ·'T : rılen ımtıyazdan ı~tıfad\! cmı)c.1 nevdandadır. 

a ku, ı ı ıaııı cuı 1) oı. ık k b' . t k" 1 ı 1 b . . L m"u'du"rlüfü, 
dınlar .. 'et n~ akl.ını) <ırnıuş, ka- art . me ""te ını a ·ıp ıa ·:um us. ı Uüvle çoculdarın. bu neticeye Türkkuşu umumi .. 
~:fes t~~:~.~fa~ s~kul~al:, pcnccrc~er~ bütün kaybetmi~ bul.unu~ or. malıl~Cım oldukları cl-:!rs zümrelcrın- Türkku§u teşkilatında gerek mo -
ıt"ltınn sorı·ıı J~tenılı~ orınuş ... E!\kı Talimatnamcnın ıcabatından o· ı lcn ar:cak imtihana tahi tutulma. törlil ve gerekse motörsüz tnyyare-
eıı " ' nrı, ikıd,. lıir: "Din el· ·· · 1. • 1 · • • • , 1 .. · d .. - tme olarak "alı .. b ... olclıl or• Lf ' .. lan bu tezahur, bırço' .;cr.ç crın .al hırı bir adalet 'c h:ıı ta mcm eket er uzerın c ogrc n " ,.-
~•ıanı .... ,. ne LıağırırlarJı; · c! ı k • mak maksadilc yetiştirilmek ıizere 

ikid 1nı2111 suftal 1 1 ·1.ı· silden kalmalarını ıntaç e ece' ·a-ı borcudur 
<ı lıir· "l arı 1 a, on ar ııı 1 

.. •• • • • k- · .. k lise mezunu gençlerin tc~kilatta tav-
ijl •le lıar.· ı· nkılap elden gidiyor! ... ,, dar buyuk bır ehcmmı;ct taşıma Her yıl böylece ruzleıce çocu . 

o r k 1 zif edilmesine karar venniıilir. ar, 1110 istidadını ı;ö~ıcri)·ur. tadır. ' tahsilden geri kalmaktadn. Niha· 
~ Adetleri tahdit edilmiyen ve ne 

1 rıı fer"' Nitekim bu müna~cbetle gazete. ret matlüp olan çocu~u,ı yctiştirıl-
llr· uc çıplak k u · ı kadar fazla genç muvaffak olursa ol 
).ı. 1 la!)ak c·' 1 .' • a ~n rcsmı .'-ş- mizin hadiseyi bir m0~elr halinde mesidir. Tahsilden menolunması 
""' k41 c1 uı sın dcıııı~ orıırıı. Çıp- sun hepsi alınacak olan bu öğret -
ltıesini ~1 foıosrarı.ırınııı ) a~ak edil- tetkik etmesi rica~ilc bir müracaat dı:-ğildir. men namzelleri için konulan başlı.. 
~a hır s ııc doğru hulıııanı: fotoğraf karşısında kalını~ bulunuyoruz. Bu· ı ııalbuki bu usulün ~akatlığı bu ca şart Türk soyundan olmalarıdır. 
Jcl.tırın ~nat _eseridir, fır~a gibi ob. nun ne dereceye kadar mı:e o:.ir oklu .ocukları tahsilden :nenetmel te ve 
k 1.1c lı · · Gençlerin sağlık durumunun tay -1 'nrd ı- , urn) ete ilıti~·acı 'e hak_ ğunu anlamak için müracaat ettı· :aha küçük yaşlarda, bilgısiz bir 
1 k kııd 1 

• l·aknt lıır .ıdnma, sırf c;ııı- . d yareciliğe cl\'erişli olması bilhas..'la 
kaıdırıı ııı resiınlcrinin scrgilcrılcn ğimiz değerli muallimlerımız en 1 halde iş hayatına dii1.;ürmektedir. araştmlaeak \'asıflardandır. Bu me 
fleri • tıa ıııı istedıği için, miirltci, biri bize vaziyeti şu 'illfetle tahlil ve i\lemleketir.-~;dc böyle :e mühim yanda bu genç lise mC"zunlannın yaş 
ııcı·ın eı~~alı Lleıııeğe, onu kııra kıw. izah etmekle ve bir hükme bağla. miktarda bir talebe ye!\unu sayıla- !arının 18 den aşağı ve 20 den yu. 
Itır. C'ı 1

1 ağı Sa) nı:ığa hakkımız .} <ık_ maktadır: bilir. karı, bo,·larmın 18 vao:ındakiler için 
tnı ~ f l ak l. a 1 . • . .. ,] J ., 
"ıccn "• I ııı rcsıııılcrının nıus· b. k b' d oıı..1 ~ "Bu çocuklar taleplerinde haklı· Bu çocukları ır seıı<' me ·te ı ı- 1,60 \'C 20 yn!lındakiler için de 1,63 cııu, ar 11Sunu sö) lcmcklc ıııiirtc. 

J;'akat asında bir nıüna~clıet yoktur. dırlar. Çünkü biz iki sene üstfrste şında bırakmakta hc.klıvıı. Fakat ten a~ağı olmamasına itina edile -
lıcsi~ ~~a tnürtccl ucmckte hiç !>ÜP· muvaffak olamıyan talebeyi eğer nihayet mu,·affak olamadığı züm. ceklir. 

\'uı ıır zorluk kokuo:u rnr<lır. bütün ders zümrelerinden zayıf bu. relerden gayri ders zümrelerinden Bu şartları haiz bulunan lise me-
ıniz hnı1. hu kadar mı? )lulıarrirlerL lun;ak 0 takdirde bir der" yılı dahcı bir kere daha imtih:rn ttm~ğe de zunu gC'nçler 15 haziranda sıhhi 
r ~isıı~:giııı lıirilıirlcrıni lıul~c\"iklik, . k 11 f 1 1. asla hakkımız ,·oktur muayeneleri yapılarak İnönü kam_ 
lltıiı • 'atan hııinlıği MiLi ~ı·ylcrlc yetiştirmekle mu ·e c o mamız a· ; 

ın e ı · d II lb k' 'ık·ı ,,,.ne üstü,:,te Düc;.ünülür~e çocuklar \.·erden gö· pma sevkolunacaklardrr. l\'.ampta llıüs:ıt c 1Yorlar. lnsanl:ır :ıra'9nıla zım ır. a u ·ı .,.. -
l'i ı:ıı. at. ~lJ isti~ or unuz' hemen hi· mu\'affak olamıyan talebe nihayet ğ~ kadar bu isteklerinr!e haklıdır. bu yaz devam edecek olan staj dev 
İ1iz seırı. sızc: ".Seni koırıünbt seni!.. biı kaç ders zümresinden kaldığı i. !ar.,, resinden sonra muvaffak olduklan 
lurı11 _nın arkanda kıııl kunct Lıu_ çin mektebini terke 'llecbur oluyor. Bu müna..;cbetle :ıldı~ımız hir teııbit edilenler tPşkilatta alıkonu -
~ıııa ll:~nu lıilnu~or değiliz!,. diyor. Fakat bu tam bir terk ifodc etmez. kt b 1 la n b , .. ıdide ne Jac:ık ve bundan sonra Türkkuşu öğ. 
"ı' \1 .ınıı·al1ız fcı·dı' eı .. ı· ı'ıııı· c ·, '·el- me . u u, çocu ( rı u L t l'k l ·ı b 1 kt • ı " • ., u · d re men ı s aJ arına aş anaca ır. 
l,frİa~rx.'taıı lıalıeri Lilc :1 okınuş <la Hususi mekteplerden birın e n~ya mli~kul yaziyette hu1unduklarma 
kltarıı ını. ahliık kitaplarını, lı:ıltil ılin kendi kendine çalışarak imtihanda ve bu i;;;i ne dereceye kadar tahsil 
\Ja 01 .:ırıııı okıılarak insanlar :ırn~ın. mU\·affak olma ehliy.!tini kazandığı h;ıyatlarına mani tclfı1'k; eltiklcfr 
~e lı ııs:ı"alın lccssü~iınii arzu etme- zaman tekrar mektebine dönüp ım· ne bir örnek olmak Jzerc :ı.yncn ko. 
tır haştaınış ... Zarar ~ok 1 Komüni~ı-

hı olşc,·iktir. yuyoruz .. 
azı) e 1 .. . h l' 

&tınıı '> .. ıurnıettcn mı lıa 'eı ıyor· 
t ılı 2' \ .ılıııt huna bcı11cr hir ~ey 

enıp. 
ile 1 e nıi kalkı~lıırn~? Bu ,cfcr 

ıır L k . k 1r111 .. as ası çıkıp c;izdc faşı,llı 
al ıııı · hu erı gcıni~ or. 

l'tıl Rıbf hareketler saılrrc çirkin \"t' •n,. . .. 
karı l. <Jınıakhı kalnıı) or. zılıınleıı 
llıı ş 1,~ 1 :.ıor, 'iizuha ıırnni oltı)Ot'. 

q c ı•Ic · · · d k .. · t f · ı lnürı • ıı:ırnız e · omuııı:ı;, a5ı~, 

!,u 111 Ccı olnnyan kalıııı~M·:ık; hem 
l 11 ~rıı1 lıcp~ini Jıir araıla olııcağıı, 
r ~. ıı,ı.Je komünis.tlik. bir lıa~kası 
1 llık 1 . .. " . 1 .. ı · ı · k ıuı • >ır ııçunı·usıı ı e nıur ccı ı 

la 1 C<ık . ., Yani kimin ne olduğu an. 
ırıı, 1 k .. . .. 1 l'a , faşıst konıunıst, mur e· 

l;ıfıi k ı· . ,, 1 . 
C..ık, '' ııııelcrın m:ııı::ısı .. a mı) a. 

Oıışl 
tasr h ınınek, kl'limclrrin manasını 

1 
' la~ ın etmekle ba~l11r. )tiirleci 

koıııünisl, fıışist gibi kl-liıııl'lcr mr.ıı· 

drbıır, kııllabıııı gilıi s:ıdN·l' lıir lı::ıirn. 
ret ifntlc eden, fak:ıl m:ııı."ı iyice Lıi· 
linıııiren keliıııclcrılcn dl'i~ilılir. Uıı· 
adaın;Jıın hoşl:ıııııı:ıılığırııızı. cııı:ı prlı 
cıııniyetiıııiz olmadığını ıııılalm:ık i. 
çiı\: "Bır:ık ~ıı ıııcndclı11nı 1 ...... tli)c
biliriz. Fak:ıl biiylc sö\'lctliğiıııiz zıı. 
ıııan o adamın kiitiiluğiiııiiıı cinsini 
tayin cdenıeıliğiıııizi, onun lıakkıııtl.ı 
viirnlıl::ı (llışüneıııcdiğimizi de itinı[ 
l'lıııh olıını1.. Ö) le her lıl'~enıııetlik
lcri lıarekl'llC, sözılc komiiııistlik, fa_ 
~i~llik miirlecilik lııılanl::ıl'lla biliniz 
ki ,.rı;uhla ıHi~iinrııcsini. lı:ıtıi'ı kıs:ı
ca dii~liıınırsiııi lıilıniyl'n ad:ınılar. 

dır. 
Nurullah AT.\Ç 

"llabcr gazetesi lıe;ıcli lalıririye· 

• İ llC; 

En çok okunan akşam gazetec:i ol

makhğmız dolayısile -.izoen bir ri
camız var, bizim bu rir~1.mızı Türk 

gençleri namına seve ::ıeve kabul e

deceğinizi ümit ederiz. 
Ricamız şu: Bizler r,ir \'C iki ders· 

ten sınıfla bırakılmış talcbeleriz. 

Fakat bir dersten :~:.ıırlığımız hal
de bütün derslerden imtihan ver
mek mecburiyetindeyiz. Halbuki bu 
bizce hiç te adilane bir k::ırar değil 
r!ir. Bu münasebetle kıymetli veki· 
limizden ricamız, kendisinden ev\'el 

Türkkuşu, lise mezunu gençleri -
mizin bu şcrC'fli işe büyük bir rağ -
brt göstereceklerinden şiiphe etmC'. 
mektedir. 

Asfalta çevrilecek yollar 
Asfalt yolların inşasına mayıs 

başında başlanacaktır. İlk olarak 
asfaltı dü~enecek olan yollar şun 
!ardır: Babıali - Ankara cadde. 
si, bu yolun maarif müdürlüğü ö. 
nünden Meserret oteli önüne ka-
dar olan kısım mozayık parke o
lacaktır. Bundan başka Kapalıfı. 
rmdan Nuruosmaniyeye, Yeni 
postahane önünden Orozdibak ve 
sebile kadar olan kısım ile Toz . 
koparan caddesi, Kule dibi, Tak. 
sim - Ayaspaşa yollarında bir 
mayısta asfalt inşaatına başla ~ 

nacaktır. 

• ' - : '\ .. .: • ~> - ... ; • • t .. ' ;, . . l! J 

Jla~te 
lütüncüye gıren kamyon 

lI:ınıparsom adında bir soförün kamyo• 
ı:u b' \ • ır nıane\ nı. neticesinde, Kara.köydo 
~ .~~~Ullah Erendi lokanta!lının yanındaki 
tl .. l.un~u dükkanına gtrmı,_, o dükkanı hur-

:ı.ıı:ı, etıniı1, 

t IIarnparsom, uzaktan aün.tıe gelen bir 
0 0 rnnbile ı::ı.rıırnamn.k lçln bu mane\ r:ı..} :ı. 
1 "'C"ı ur olmu<ı, 

\' c Hanıru ki kam) on d& bu maııe' rayı 

baJı:ıne ederek sohıı;;,ı tiilüncüdc buJmu~. 
l'ani: 

Şoförler ral;ı içerler de, kam) on tıitün 
clii~künü olmuş çolc mu! 

Tozlu yogur~ 
Yt>nl Sabah ~azrtcsl sok:ı.ğa yoğunlu ılö

külmii~ bir ) o~rtçunun bu yoğurtları top. 
• ladığı ııırada bir resmini alını, ,.e altmdada 

bir sual sonnu5: 
- Ilu yoğurtçu R('aha habe~iz bu )'O. 

~urtlı~rı mü';olerilerinr satuc:ık mı! 
Bu o;uall sonnağa. ne liizum 'ar, anla

madık, nihayet bil·ah yoğurt olmaz. ya, 

mü!;t<'l'i almasın. l\lahaza ne çıkar alırsa? 

Doğrudan clofru) a )'Ol inı:;aatı münase
betlle bu kadar toz toprak yutanlann, 

ıı:ınzehlrlle beraber toz yemesinde ne m:ı.h
zur Yar sanki! 

• • • 

12 sene hapse mahkum 
S:ıhı.hat ndında. bir kadını tabnn<'a ile 

öldürmekten suçlu relrp, ağır N'7.I\ ına.hk<'. 

meı.inıle 12 ~ene hapse malıkfım olmustur. 

Ii:ı'.t'in atlı ne bill.)<ır mufünuzf 

ı:ahim. 

Bu keli.mey o de l azık oldu l Mim. 

3 
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l 'llot' i • 1 
J 1 
i Belediyedeki tensikat münasebetile : 
1 memurlukta istikrar müeyyedeleri 
i Yazan : M. DALKILIÇ 
! 
ı Cir Jıaftadanberl gazetelerde, belediye t~kilitını ı;lnirlendi-

rcn, nı~murlarmın asabım bozan \C belkl de lş randmanmı ı.arsan 
bir drıliJ,odu \ar: Belediyeden bir ta.kını memurların tcmı.ikat 

yo!ilı· a~ıkta kalmaları muhtemelmiş. Bunların yekununu bir ara. 
lık 80 bir ar:ı.lık JÜıden faıla. YC bir aralık da. 2t0 katlar ""Öı.ter· 

eliler. 

Xihayct '.;U neticede karar kılınıyor: tt'nsikat muhakkak; !akat 
le1'aüllüli.leri gelmiş olanların tekaüde s"·kJeri Ye ehU olanların 
münhallere ta) ini surt(.'ile mümkün olduğu kadar naehll \"C az roe. 
nıurun :ıçıldıı. kalma.sına çah,ılacakmı,. 

Uu mc .. ch•)·e Burhan ı~elekten gayri kimse alaka ~östermedl. 
ilen üz Dcniı:banktan açıkta kalan memurla.nn, 'aadlere rağ. 

men hala nıağdııriyctlerhıin de' a.mr karşı md:ıyı:ı. Bu defa da 
bı•lediyenin aynı ha.taya dilşmesl mu' ncehetilnde göstereceğimiz 

hn .. .,a:-.lyet 'e alaka, yalnız belediye memurunu değil, bütün, mc. 
ınuriyct haya.tını ilgilendirebilecek bir kadi~inaslık olur. j 

Uıı ~iitıında birkaç defa a.ynı meYzua. temas ederek, Burhan °
1
1 

l'c•l<'~iıı SÖ) !ediği gibi "bütün meHuata. \'C memurun malik oldu· I 
ğu sanılan haklarına rağmen bir memur l~in malsct, emniyet 'e 

i 
i 

• lstil;r:ırı hcniit. nazari bir ::;cydir,, lıükmiinden memuriyet hayalını 
kurtam1ak lazmıgeldi~ini tebarüz etUrml;, ,.e bu 'adidc bekle-
nen e-hliyet Ye liyaka.tlerin, kudret \'!oı nmdmanm ancak bu istik
bal rmnircti ile tahassül edilebileceğini isbat etnıi~tik. 

llir memur ,·eJcy müstahdem olsun, \ele\' hususi haklara sa_ 
tıiı• nıl'mur bulun:,un, bir hizmete ~rdikten sonnı. hükfımetle 

zımni bir mulm\ ele ıı.kcletmiı; tarafeyn tezahürü hukuki i_karş~ın 

dadır. \'c bu içtimai muka\'elenin müeyyedelerl de kanunlar \'C 

de\ let menu:ıtıı.lır. Bu memur \'<"Ya müsta.hd~m ehildir nya de
ğildir. Bunu memuriyete alırken dü~ünmek lazundır. Yok<ıa bir 
mı·ınuı-un ehliyet veya. liyakatindeki ölçüyü ta)ln edecek kunct 
n)·a nıihentc nedir? Amiri he, bu zat da. memurdur \'O bunun 
hükmü, bir dıliyet 'e liyakat miyan nasıl telakki edlleblllr! 

Ilir amirin toahsi ihtirasları olamaz mı? Ve nihayet sırf kara 
;!.oıiı olmadığı i!;in C\ imli bulmadığı bir memuru böyle bir fırı.at 
l,arıilSmıJa retla etmek gibi bir 7af& dü5mekten münezzeh mldlr! 

J{anun \"azn bu uziyetl dikkat önüne almamış değildir. İnzı. 
• bat mccli.,Jcl'i, ehliyet \"e liyakat ı,ıertnde bir müeyycde halinde

ıilr. Bunlar ıla ~~ine kanunlann ,·erdiği imkan 'e hudutlarla bir 
memur için i)ten çıkarma kararını pek ağır ııa.rtlar halinde yapa. 
bilirler. 

Ilir daire lab"·edilebilfr dcnıi:1tlk. Bu çok tabU bir netice ola. 
lıiliı, am:ı, bu znnni \'C l~tlmai muka.,·elelerle bağlı memurun 'C· 

• ~·u mü ... tahdemin k:ınuni haklarını ka) betmesino. bir sebep te5klJ 
edemez. 

Bir memur an<'nk kanunun tayin ettiği §arllann ta.a.lltiku ha· 
!inde inııb:ıt mcclblerincc ittihaz olunabilecek ,.e nihayet, her 
h:ıngi bir itiraz halinde, yüksek de\ let ~fırasınca. ela kabul n tu. 
dik olunacak karar ile \·azifeslnden affolunabilir. 

Vali istemiyebilir, h:ı.tta Hklll. arzu etmiyebillr. Bunlar p. 
lustırlar. Her seyin üstünde nazım kanunı.lur. Kanun irade et. 
mcılik~c :,ahsi kanaatıarla bir memur mukadderatı değiştlrllc

r.lemrk irap eder. Te5kilatı Esa.,iyc Kanununun 93 ncü xnaddc
ı.lnde, "bHümum memurlann enaf1, hukuku, \'Cz.aırt, m~ \·e 
ınuha.<ıscs:ıtı \"e .sureti nasb ,.c azilleri ,.o terfi ve terflhleri kanu
nu mahsusu ile muayyendir,, cll'nildiğine göre, memur i~lerlnde 

.,ah.,i kan:ıat Ye an.ular ,·e halta heyetlerin karar ,.c arzuları de. 
~il, kanun hülmırclC'r. Ye bu kanunlar dm. memurlann lı.tlkbal em • 
niyetlerini müen·ct olmak rsasıııdan a,.nlmamı' bulunuyor. 

nu itibarlaılır 1,1 : 

Cir Hya birkaç mcmunın mağılurl)'<'tl baknnmdan dt>ğil, bil
hin mC'murl::ırm hayat 'c ft'rf! ,.c 'terfih bakımlarmdan lstlkran· 
ııı frmin edid knti müenideit'r konmak lazon,ellr. 

Yrni bir barem kanun ıarilıa..sı mcYzuu ü1crind<'3·ll. Alınacak 
mf"'nıurların lıtr staj deni geçirmeleri lüzumunun bu Ji.} ihada yer 
lrnlrna..,ı, ilk memuriyete alınacaklar da bir ehliyet ,.e liyakat f'IC

mesi .}·aııma1• gibi bir netice.}i temin eder ,.o böylece mcmurl.}-.t>to 
ıılıııan artık bir ~cnelik olsun, on senelik ol<ıun her memur gibi hu 
'a1.ifc~ini müktc .. ip bir hak olarak görüp lcabmd& uğradığı mağ. 
ılurl.}·ettcn dola.}, hesap sormak hakkına sa.hip kılınır. Terfi de,·. 
releri arasına mesleki kurslar konar ak elıl13 el ,.c liyakatler buna 
~öre fişarlanır. Tahsil clereeesizliği bu suretle önlenerek terfide 
mutlaka t'hil olmak Jıu<ıusu temin eclilml!) bulunur 'e bir memurun 
mükte.sl'p hak sahibi olduktan !'>onra ne dereceye kadar tah~lll 

olurs:ı olsun bu kurslarclnki mnaffakıyet \C ehliyetine göre en 
bc;rük memuriyete ~rçmek Jıakkma ~nhlp edilfr. 

Şiırayı De' Jetin idari da\Rlardakl mukarrerah, mutlaka lta

·ıt 'e ifa ı.;ibi miicnedelcrle tak' iye olunarak herhangi bir pdlr 
\·eya hak-.ızlık 'ukuunda bir memurun, son adalet yeri olan bu 
yiik<ıek m:ıhkemcılen :ıla<'ağı kararla har<'ket ctm~I lmkintım 

balı'.:)olunur. 

Ilu t:ıkJin!.: 'azlfesinin Jiğu suretile açıkta kalan bir me· 
mur da, D" let Şura<ımdan ala.cağı ka.rarla, açd..-'fa kaldığı müdde
te ali tahsisatla birlikte mükteslp bakı.mı tekrar istirdat edebilir. 

Ve bu ı:;ibi idari darnların rilyct Ye lnta~ mücldetinin f"n a.c;gari 

. 
= ! 

7.amana taksiri ~art kılınır. Yani böyle bir da,·anın a)·Jarca, sen<'. 
lcrce slirünme~i önüne geçilir, İ 

Bizce bu tedbirler hafi emniyettir. 'ı: 
J;hll almır, ehliyet olune& yiikselinlr \'e nihayet hak olanca 

i ınüe) ylclclerl bulunan bir mahkeme yollle iktl<ı~p olunur. tst• bu 
i Jıalde m<'murun hayat ve lstlkballJıdo istikrar meydana ~ttrlle. İ 

~ .. ~~~i·~-~~:.~~~~.~.::~:.~·::~~.:~ .. :::~.-el .. e_n_m_n_e_ld,..c_e_cl_il_n_ıı_, _o_h_ır•. ___ ı 
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Ingiltere de mecburi 
askerlik karşısında 

Oslodaki güreşler Potemk·n Yugoslav a iclf 
Avrupa güreş şampiyonasının şehrı"mı"zde Nazırı Berlinde 

ikinci günü müsabakaları da dün 

Osloda yapılmıştır. Sovyet hariciye komiser mua. Berlin 27 - Yugosln\• h:J 
d I k • d"' Alıtı!l!1 Gündüzkü müsabakalar a ma.. vini Potemkin bu sabah semplon ye nazın Mar ovıç un 

alesef güreşçilerin hepsi mağlCıp ekspresiyle saat 7 ,30 da şehrimi. rıcıye nazınrun bulundug\l 
olmuşlardır. ze gelmiş, Sirkeci garında vali, mecliste Hitlerle görüşınUŞ;~~·.1 

56 kiJoja Kenan Norveçliye, 61 emniyet müdürü, Sovyet konsolo- Bu mülakattan sonra neŞ 

~ Ba,starafı 1 incide 
düşUrnı.emek için ortalığı velve -
leye vermeden ihtiyat tedbirleri 
alınması arzuya şayan olur. Bu. 
na. binaen hük\ımet kendisine 
memleketin ihtiyat kuvvetlerini 
sllah altına çağırmak imk8.nmı 

verecek olan bu kanun Ia.yihasını 
meclise tevdi kararını vermiştir. 

Muvakkat mahiyette olan mev 
zuubahis kanun ile daha sonra 
bahsedecek olduğum diğer bir 
kanun layihasının hükfunete m. 
zumuna müstacelen harekete geç 
mek imkanını verecek veçhile ge. 
cikmcksizin kabul edileceğini ü. 
mit ediyorum. 

Hükumet bu kanunu tevdi e
derken, son aylar zarfında mec. 
lisinizin müttehit tasvibile bazı 
Avrupa devletlerine karşı alın • 
mış olan taahhütleri ve bu taah. 
hUtlerin tatbiki vasrtalannı da 
nazan dikkate almıştır. 

Bazı memleketlere karşı yap -
bğıınız taahhütleri ve halexı di
ğer bazı hllkumetlcrle yaptığımız 
görU~eleri tekrar etmek lüzum. 
suzdur. Harp yapmıyorum, harbe 
mani olmaya çahşıyorum, her 
türlü tahakküm teşebbüsünün ö. 
nüne geçmek hususundaki azmi. 
mizi biltün dünyaya en iyi bir 
surette isbat için messir çarenin, 
sila.hlanma sa.hasında başardı -
ğnnız muazzam esere ilave ola -
rak mecburi askerlik usulünü ka_ 
bul etmekliğimiz olacağı aşikar. 
dır. 

Bu kanaatJmizde bütün demok. 
rasi devletleri ezcümle Avrupa.. 
daki dostlarımız müşterektir. 
Komşusu memleketi için hayatı
nı ve ailesinin Jstikbalini feda e. 
derken, herhangi bir kimsenin 
r.evki ile meşgul olmasını temin 
eden şimdiki gönüllü usulümüz. 
de aşikar bir zflf mevcuttur. 

Umumiyetle ileri sürülen fikre 
göre, mecburi hizmet bir harp 
başlar başlamaz tatbik edilebi • 
lir ve şimdiye kadar da barış za_ 
manında böyle bir karara müra
caata lüzum hissedilmemiştir. 

Bizzat ben dahi zamanında mec. 
buri hizmet usulüne bu te~rii dev. 
rc> zarfında müracaat edilmiye • 
ccği hakkında selefim tarafından 
vnpılan beyanatı teyit etmiş bu • 
lunuyorum. 

Gerçi şimdi harp halinde de -
· •:7., fakat memleketin mücade. 

:? hazır olmak için bütün mem 
mna müracaat ettiği, barı • 

.'.l muhafazasına olan itimadın 
baltalanmış bulunduğu ve bir 
harp vuku bulduğu takdirde bu 
harbe bir kaç hafta 7.arfmda de.. 
ğil bir kaç saat zarfında girme
ye mecbur kalacağımızı bütün 
dünyanın bildiği şu zamanda, 
anladığımız manada barış halin. 
de oldlli;'Umuzu hiç bir kimse id. 
dia edemez. 

Bu mesele hakkındaki karan -
mm değiştirmckliğimizin diğer 

bir sebebi de kanunun barışın 
muhafazasında müessir bir rol 
oynamaya azmetmiş olduğumu -
zu göstermekteki kıymetidir. 
Arzettiğinı ~anun layihası mu_ 

cibfnce, uzun sürebilecek bir sı. 
kıntı de\Tcsi için kara ordusu -
nun bazı sınıflarını ve hava mü
dafaa sistemimizi takviye nıak • 
sadile de mütemmim bir kadro • 
nun silah altına alınması icap e~ 
dcccktir.,, 

Luyd Corcun suali 
Loyd Corç kaç kişinir: askerlik 

hizmeti kanununun şümulune gire
cetrini sormus ve Çembcrla}'ll; 
"Yılda taJ...-riben 310 hın,, CC\'abı. 

m vermiştir. 
Çemberlnyn sözlerine şu suret 

le deYam etmiştlı· : 

"1ctndc bulunduğumuz vaz! -
~ w prtlar tetkik edilin. 
ee hunu lıir, barış, lınli .. diye ta\' 
sif Iml<tı..:ıı olmayacağı anlaşıla. 
caktır.,, 

Attleenin diğer bazı sualleri. 
ne cevap veren Çem berlayn, 
meclisin yarınki ('elsesinde mu 
zakercye d•~·am lmkAnınr bula
cağını bildirmiştir. 

Slnclalr, Çemberlaynfn taah -
bUdUnU değiştirmeden veya ip 
tal etmeden önce niçin muhale 
!etle istişarede bulunmadığını 

swması Uzerlne, bnşvekll bunun 
hiçbir maksatla. olmadığını ve 
fakat son gUnlerde htıdfselerin 
çok bUyUk bir sUrntle inkişaf 

etmesinden llcrl gl'ldiğlnl temin 
eylemiştir. 

Fransa ve Amerika 
haberdar edildiler 
ı..ondra, 26 (A.A.) - Press 

Asaocfation, li'rıınsa ve Amerika 
hUkOnıetlerinln mccburt asker. 
llk hizmetinin k:ıbulti hakkın -
dakl lnglliz hUkfımoU kararın
dan resmen hnbenlnr edlldlkle 
ri nl bildiriyor. 

Romadnkl İngiliz maslahat. 
gUzarı dn hariciye nezaretine 
-.;idcrek tebligatta hulunmuşur. 

Askerlik müddeti 

ü~ sene devam C<leeektir. Bu mild. 
det zarfmda hük\ımet vazi;·eti uy -
gun gördUğU takdirde mezkQr sa -
lWyet talik edilebilecektir. 

Gazetelerin kaydettiklerine göre, 
18 yqından 23 ya{lınn kndar blltiln 
İngilizler dört ny devamlı askerlik 
edip talim ve terbiye gördükten son 
ra dört sene müddetle de Territo • 
rial ordu kadrosunda muayyen za -
manlarda talimlere tabi tutulacak • 
tır. 

Bu lAyiha tatbika konulduğu an
da İngitterenin takriben iki milyon 
askeri silah altında bulunacaktır. 

Prcss Assolationun öğrendiğine 

göre, dtin gece yansına kndar kıta 
ordusuna yazılacak 20 yaşında genç 
ler mecburi askerJik kanununun ih
das edeceği rejime tabi tululmıyn.. 
caklardır. 

Romada akisler 

Roma, 26 (A.A.) - Gazeteler 
tarafından tafsilat verilmeden neş 
redilen İngiltere hükumetinin 
mecburi askerlik usulünü kabul 
etmek hususundaki l:ararı burada 

kiloda Ahmet Işık Alman Ratine su ve konsolosluk erkanı tarafın. resmi tebliğde yalnız ''uzu~ e 
tuşla mağlCıp olmuş, Mersinli Ah- :lan karşılanmıştır. mülakat,, yapıldığı kaydedılıtl 
met de sayı hesabiyle yenilmiştir. Potemkin gardan çıktıktan son· tedir. q 

Bu vaziyete göre evvelce de ra kendisine tahsis edilen otomo- Markoviç, bundan sonra 
. arırı mağlı'.ibiyetleri olduğu için aldık - bile Vali Lutfi Kırdar ile bera?er Ribbentropun Berlin cıv , 

1 l:ı.rı fena puvanların adedi beşi binmi~ ve Perapalas oteline git.. kain Dahlen'deki ikametg~•1 y 
bulan Kenan ve Ahmet Işık tasfi- miştir. mumaileyh ile birlikte öğle 
yeye tabi olur. Bugün şehrimizin görüle<:ek meğini yemiştir. 

Gece yapılan müsabakalarda ise yerlerini gezecek ve akşama An. öğleden evvel Yugoslav!a ıt" 
şansımız daha iyi gitmiş, Çoban kara ekspresine bağlanacak hu- riciye nazm meçhul askerlll 
Mehmet Danimarkalıya, Ankaralı susi vagonla Ankaraya gidecek.. zarına bir çelenk koymuştur· ·j 

. . Antı Mustafa ıda Norveçliye tuşla galip tir. Ankarada iki gün kalmasr Yugoslavya mahfıllerı, ıe 
gelmişlerdir. muhtemeldir. mintern paktına iltihak ın~s~ 'ol 

Yaşar Estonyalıya hükmen ye- Sovyet Hariciye komiseri dün nin mevzuu bahsedilmcdiğııtısl 
nilmiş CeHil de mağlGp olmuştur. Sofyadan geçerken Başvekil Kö· dirmektedirler. Bu hal yugo ·rr 

Ma)um olduğu veçhile müsab:ı. seivanofla görüşmüştür. yanın pek yakında bu pakta ~~ı· 
kalarda alınan fena puvanlarm a- P~temkin, dönükte tekrar Sof. ceği hakkında İtalyan ve A 
dedi beşi bulunca, müsabık tasfi- yaya uğrayacak, sonra Bükrcşe gazeteleri tarafından çı'kar11811 

yeye tabi olmuşlardır. giderek, o zamana kdar Avrupa bcrleri tekzip etmektedir. r,V 
Tuşla galip: O, sayı hesabiyle merkezleri seyahatinden dönecek Mezkur mahfillere göre, tı 

galip: ı, sayı hesabiyle mağlup: olan Romanya hariciye nazırı Ga- koviçin seyahati Almanya t 
2. tuşla mağlup: 3. fena puvan fenko ile görüşecektir. fın:ian arzu edilen bir malı'.1111' 
lamaktadır. Müsabakalar yarın ma ziyareti olarak kalmıştır• 
nihayet bulacaktır. • l I . Alman istihbarat bürosuna ııı1 

Bulgarıstanm ta ep erı M k ·(" de Oslo, 26 (A.A.) - Buglin Osloda yanatta bulunan ar ·ovıı>, 
başhyan güreş Avrup:ı eampiyonlu. Sofya, 26 (A.A.l - {!Iavac;) Ga. tir ki: 
ğu greko-Romcn müsabakalarında wtelerin Bulgar ic;tckkri hakkında- "- Almanya ile Yugosla~: 
aşağıdaki neticeler elde edilmiştir. ki haberlerin neşri ya~rı kaldırıl. rasında iyi komşuluk ve ınu ı: 1 

Güreczc TUrk ekibini teşkil eden mıştır: bil hürmet ve menfaatlere nı , 
Londra, 27 - Yeni askerlik kıı - Almanyayı korkutmak için boş 

nunun hükümetc \'ereceği salahiyet yere yapılan bir teşebbüs mahiye
tinde telakki edilmektedir. 

" l akl d k" · .. bet yedi güreşçiden altısı bugünkü maç Gazeteler bu mesc ~ h. ·un a ı nid tam emnıyct munas~ ,.-
!ara iştirak etmiş ve 72 kiloda Ce- yabancı matbuat makalelerini neş· müsait bir şekilde in!dşaf etrfl 
lal Atık ''bay., olarak hasımsız kaL rcdcbilecel~lerdir. . . tedir . ., 
mL,:ıtır. 'fürk ekibini ali'ı.kndar c-.:ıen Bugün bütun gnzcte.er. son ıkı Macar Nazırları da 

Romanya Hariciye 
Nazırı Pariste 

...- BaştaraJı 1 ıncıdt 

çulcta Reisicumhur tarafından ka. 
bul cdilecektlr. 

Londrada neşredilen tebliğ 
Londra, 26 (A.A.) - Hariciye 

nezareti tarafmdan n~redilen bir 
tebliğde Romanya hariciye nazın 

Gnfenkonun Londra ziyaretinin Baş 
vekil ve Hallfax ile noktal nazar te
atisine vesile te§kil ettiği görüşme -
terde en kati bir açıklık ve sami -
miliğin h!kim olduğu ve bugünkü 
meseleler hakkında iki hUkümet a
rasında nıevcut görUş birliğini te _ 
yide hinret eylediği bildirilmekte · 
dir 

Press Association, Romanya Ha • 
ciciye Nazın Gafenkonun ziyareti 
hakkında diyor ki: 

"Gafenko, lngiltercnin yeni !!İya
setinl ve bilhassa bu siyaseti idame 
ettirmek hususundaki karanna va • 
kıf olarak Londraya geldi. 

~fllzn.kereler bilhassa İngiltere 
tarafından Polonya, Romanya ve 
Ym:anL'!tana verilen garantilerin sL 
yn!lf ve askeri neticeleri etrafında 

cereyan c tmi§tir.,, 

Romanya Kralının nutku 
BilkrPO. 26 (A.A.) - Rador A -

jansı bild!riyor: 
Franu büyllk elçisi Thierry, iti. 

matname.'!ıni dün krala verirken 
söylediği nutukta iki memleketin 
emel ve menfaat tesanüdünü kayde 
derek bu tesanlldUn ne tehdidi ne 
de inhisarı tazammun edemlyeeeği
nl ve fakat iki devlet ara!mda hi~ 
bir zaman asla lhtiIA.f çıkamryaea -
ğının bir delili olduğunu söylemiş 

ve demi!Jtlr ki: 

''Franı-a \•e Romanya başkalarının 
hudutlnt"na katlyen dokunmamağa 
ve fakat her nereden ve kim tara_ 
fmdan t;cllrse gelsin kendi hudut
hırmı dn müdafaaya azmetmiş bulu. 
nuyorlar., 

Kral Karol verdiği ce\•apta, Fran 
sız or!.a C'lı;iliğinin tam Romanyanm 
ilk kraln.ın yUzUncü yrldönilmünU 
kutladığı bir sırn.da büyük elçiliğe 

çılt:ı.rıl •nJ{I olmasından dolayı bah -
Uyarlığmı beyan elmiş ve demJştir 
ki: 

"Bu ~e!ıt beni fevkalade mUtehas 
sis ~tmltşir. Çünkü hlgbir Romen 
Uçllncll Napolyonun diğer hllkümet
lerle birlikte müstakil bir Roman.. 
yanın kurulmasındaki hissesini nsla 
unutamaz.,, 

Kral müteakiben, Romanyanm 
sulhlln muhafazası ve Romen istik
IA.I ve şerefinin konmması siyııse . 
tlne katlyen bağlı k.aldı,.,nı bildir· 
mljtir 

Bir kaç aylık talimden sonra 
bir askerin yeni silahları kullana
mıyacağı söylenmekte ve ~ngil 

terenin berri bir devlet rolü oyna
mağa henüz kaıdir olmadığı ila..,e 
edilmektedir . 

Berlinde 

Berlln, 26 (A .A.) - Siyasi 
mnhfeller<le tııglltcrede mecbu 
rr askerlik hizmeti tesisi husu -
snncla Londra hUlt'lmet!nce veri 
len karar totaliter rlevlet1erln 
dinamizmine karşı bir muka _ 
vemct tcşelıbllsll mahiyetinde 

teknik neticeler §unlnrdır: 1 harpte kaybedilen topraklann Bul. Berline gi~iyorlar 
56 kiloda Kenan, l•'ilfındiyah gU- ! garistana avdetıni derpiş eden ya· Berlin, 26 (A.A.) - , 

reşçiye ve 61 kiloda Ahmet Işık Ma. 1 b<lncı matbuat tefsir.ıt:r.i~ sutunlar Başvekili ile hariciye nazırı 
car güreşçiye, sayı h<'sabiylc mağ- 1 dolusu yazılar tah is etmişlerdir. martesi günü buraya gclece1' 
lüp olmuşlardır. 66 kiloda Anka - 1 akşam yemeğini Hitlerle yeye'' 
ralr Ya.san (şampiyon Ynşarla karış lerc'lir. ~ 

tırılmamalıdır.) Norveçli güreşçiyi Almanyadan çıkarılan Misafirler ertesi gün ycnı'ı 
sayı hcs~bile mıığlfıp etmiş ve 79 1 Von Ribbentropun misafiri ~ıı 
kiloda Mersinli Ahmet de Litvan - F ransız\ar ::ı1:ıcak1ar ve sonra 1 mayıs şc•· 
y~lrya ~ine .sayı hesıı.bilc galip gel. Paris, 26 (A.A.) _ Almanyau erme iştirak edeceklerdir.__.-; 
mıştlr. 87 kıloda Mustafa Çakmak bulunan beş Fransız i§ nclnmı birltae • • • • ı 1 
~stonya~ı Neoyu e:yı hC'sahilc mnğ gün içinde Alman topraklarını lt•r-1 F sıhtın Vahudı er ~, 
lup etmış, fnknt agır ı:ılklcttc Ço - , ketmek emrini almışlardrr. 'Bu t"d- \ tır 
ban: 1sveçli güreşçiye yine sayı he- birin alınmasının sebebi söy1enme _ Kudüs, 2~. (A:ı~.). H~ nı\ı; 
sabıle mağlüp olmuştur. mMir Bununla beraber öğrcnild'ği- 'ıudi mahafıh, Fılıstın1c bır ):l ~ 

ne" gö~ Alsasda yaşıyan, lınrarctli ocağı tesisini temin cdetek o'.311 , ,. 
' db. l · t tb· · c:urc· ~ bir siyasi faaliyet gösteren ve pro . takı.m .te ır crın a :Kı . e 1: 

telAkki ec1tlmektcdlr. ehemmiyet vcrilmodiğlnl kay -

Fakat bu mnhfel!er İngiltere detmlş, ve l§cilerln her harel•et 
nin bir mUcndcleyt! girmesi Ilı- terinde millell:ı ihtiyaçlarını 

tlmali ve askeri milkcllcfiyctln gözönflnclc tutacnklarıuı tasrilı 

pagnndn yapan bnzı Almanların yenı bır mukavemet Sı) a~hO 
hudut haricine çıkarılmasına dnir rar vermiştir. . l 
Franza hükumeti tarnfınde.n verilen Yahudi hareketi tali komıte:.1• b 
karara bir mukabele olmak üzC're ~ııiz tekliflmne daha c:ıddeth ~ 
bö) le hir tC'dbirin alındığı tahmin mclrnvernet göc:termeği \ c me.nıle 

vereceği neticeler hakkında eylemiştir. 

şUphe izhar etmcktedirlet. Al - M~elis nıUzakere için lıiı· ta -
manyıının hl~blr şeyle korkulu l'ilı tesblt etmeden dağılm1ştır. edilmelıtedir. tin imar ye endü tric:i:ıc ı:a:redi~fl; 
lnmıyacağı nyni mahfollerue söy 
len m ektedir. 

• • • 
Londra. 26 (A,J\.) - Stanho 

pe lortlar knmnrnsında Çem
~1erlaynin avam kamarnsınd:ı 

yaptığı beyanata benzer beyn ~ 
natta bulunmuştur. 

Snell işti partisine bu kabil 
hayati ahvalde rnzumu vcçhllc 1 

Mevsimin en büyük A~k Filmi Hollywood'un bütün yıldızları 
GOETHE'nin en hissi eseri Ş A H A N E 

V E R T E R'in AŞKI Ç 1 L G 1 N L l K L A R 
PIERRE . RICHJ\RD Tamamen renkli,, en çılgın; 
WILLM ve ANNIE en f zla dnnılı "e ıarkıi 

V E R N A Y tarafından Revü Filminde 
Suare 8.30 da: Birinci Film ŞAHANE ÇILGINLIKLAR 

üzere bir milyon tnırl:z lırolıl' 
hili ic;tikraz akdetmeği karar altı 
1lmıştır. 

Öldürülen polisler . t 

1 Hayfa, 26 {A.A.) S'vil pO r , ı ·eşkilatma mensup ycr'ı ara">~ 
hn iki kardeş. pazar m:ıhallc ıl'l' 

dı( 
ır hücuma maruz knimıc;l~" d 

aw••• tHJ lkinc: Film: VERTER •wwwmı•amm••ll 
\tılan kurşunlardan. 'Jiri ö'mu;. 
ğeri ağır surette yara1anmı~tır. 

TDrkly~ Cumhuriyet 
AK T t F J..ilrn 

Han kası 22 4 I 1939 \1 

PAS 1 F 
.r..iveti 

Hrn 
Ka~a: 

Altın sarı klograrn17 1G3104 
llıınknol • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki M11hnbirltr: 
Türk lirıısı • . • • • • 

llarlçttkl Aluhabirltr: 
Altın: sarı kllı;ram 9 ı 5~ 614 

Allına tahvili lcabil serbest 
dövizler • • • . 
Dığer dö,•iıler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

lla:lnt lahvfllul: 
Denıhte edilen evrakı nak. 
diye k:ırşılıAı • • . • • 
Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan llıızine lıırııfınd:ın 
nki tediynl . . • • • • 

Sentd<.t cıi:danı: 
. 'I 

Ticari ııenetler . . . . 
F,.~hrım ı•e fnhııildl C'Ü:danı: 

Deruhte edilen evrakı oıık 
At tiyenln karşılığı esham ,.e 

~ tnhviliit itibari kıymetle 
8- Serbest tsham "'tahvilat: 

Aııanslar: 

Hazineye kısa vadeli uıın, 
Altın ve dö\·lz üzerine 
Tnlı\·Hlit üzerine • • • • 
Hissedarlar • • 
Muht,elit • • • 

• • • • . . • • 

2J..Mt.278.40 
10.!H0.317.-
1.282.fJ!lS. 70 

;;1ı.22u.:m 

12.786.038.33 

7.r;7;;.14 

1 :J.671.232.()fl 

158.748.563.-

10.477.206.-

11 1.47R.44 l.07 

41.728.322 Rt 
7 .D44 .mn .o:; 

7.074.000.-
218.207 .08 

7 .822.803.!?7 

t T~mmıı:ı: 1038 tnrihl nden ltihartn: 

Srrmnue . . • • 
llıfiyat ak,rsl: 

• • 

. . . ~di \'t0 rc,·kal.iıle . 
.f:i.:l~ 1.ö:JLll I llu~ıısI . • • • 

571.22!>.ö[. 

• • • 

1'rdauıilcltkl nanl:natlrır: 

Deruhte edılen C\ rııkı n:ıktıye 

l\:ınunun Ci.8 ınci nııı~,ıc. 

terme te,· Cikıın hazınc tara. 
fındıın ,·ııki tcdıyot . . . 
Deruhte cdılen evrnkı nak. 
uıre lıııki~e~ı . . . . • 

1 1\nrşılığı ınmıınıen allın olıırnk ılihctcn tedııvulc ,·nıeılılen 

1 ·f2.27 ı .:ı:>7 .-

ıı 
ı t4..t78.4J 1.07 

lı 
40.672.7lt>.R6 

14.614.570.Sfi ı 
4.500.000.

ı 3.fl00.570.0(j 

-t t 3 . .ır.x.267 .nı 
e:;:aıı;c• , 

neeslwnı mul;:ıhıll il!ı,·cten 

led:ı. \'87.ed. . . . . 
'/'ıirk llrmı lteı•dııatı 

IJöufz 1'rıahlıüdatı: 

. . 
.'.llınıı l:ıh\'JIİ kahil dih·izler 
Diğer rlövlzler ve nlııcııklı 

klirin~ hal.:İl't'lcri. 

Muh,kliC • • • • • • 

lskonlo h:ıc!di 7cı 4 Altın üzerine r 

~.'il2.23J..11 
(İ.000.000.-

10.477 .206.-

142.271.357.-

ı 0.000.000.-

1:;.000.000.-

l'U07.50 

no.2oı.2n.4rı 

Ye~-Un 

1 :;.000.000.-

8.712.23ı.ı1 

230.!?71 .357.-
21.010.557.10 

30.206.738.D~ 

ıo2.2:>1 ... so.ao 



HABER'ın 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müaabakaııdır 

Hisar Ktrimt ~ Numara: 114 

hctılaranıza clairtacatnnn mllkifatıarm kıJmetl 800 llr:ıyı 
lte llra aşkındır. 
•e 1ıot bJ!neUnde bir radyo, krlataı büfe takınılan, kıymetli "eh 
~ ._::tıert, IDU1&mbalar, elbl8ellkler, l11tenllen eşyayı alabll-
1., llltlJıte Yettnı veren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart- S 

lif ev Clyaaı 'e aalre. ~ 

~--i p-1 iğ-i -h-i le_k_a_rl-ığ ı
nın önüne geçi.lecek 
al Ticaret odası meclisi, ~alkın 
l datılmasını önleyecek tedbırler aldı 

5 d~:tlaOdası Meclisi dün saat 
titr ...,: nınış, bazı mühim ka. 
!Jt r!Jliıtir. 

olaraJc 
'llıı:ı lııiidu .. eski Denizbank u.. 

ZtıUnJı ru Yusuf Ziya önit
ııe ._. al kalan oda ikinci reisli. 

-·~ırn 
llq11 1 Yapılmıı ve Merkez 

~ut ;~bul fubesi müdürü 
· ddırn intihap cdilmit
~ 

fit~ ~nra Ticaret ve Zahire 
dc1ta-~11!latnanıeainin 21 inci 
t •e: degiıtirilmeıi hakkın
tsa harı~ tebliği tasdik edilmiı. 
P oılırıaııcı tnuameıe gören ve ta. 

1 f~ l!lal'1ınatı vermiyen ba.. 
trr. 11 tecziyesi kararlatmıt 

11..~ oı.r 
~1' ak, piyasada yapdmağa 
dtrıltıaı "e bilhassa halkın al

lllıe ;a lebcp olan bir hilenin 
liJ hak tçnıek için yeni bir for. 
!ttr. lcıtıda rnüzakereler yapıL 
~~nnı 

ttte11hc • 01~uğu üzere bir miid-
~ ~ıı rt ~1Yaaada yün ipliği sa. 
P it kırnselerin paketlerdeki 
~a}'~rl~nı eksilttiklerindcn 

'rde d ilrnıı ve yapılan tetkik. 
ıte11i11 e hakikaten bu yolda bir 

'dıtltıi .YlPılnıakta olduğu tesbit 
Q !tı. 

it &ibi 
~il~ i ~eler 100 gramlık 
~"'- . Pligı paketlerini 80 • 90 -..... ı~· 

aJ 1rınekte ve böylelikle 
1\ 6ır·da~lctadır. İşte bu hile. 
~Çmek için dün oda 

~aıarlıkla sahş 

Ye • Yapanlar 
nıden birçok esnafa 

ceza verildi 
l> 

d qarlıkı 
0layı l a satıı yaptıklarından 

meclisi yeni bir formül üzerinde 
kat'i 'karar vermiştir. 

Bu karara ıöre, bundan sonra, 
yün iplikleri ambalajlar içinde ve 
muayyen miktar sıklette satıla • 
caktır. Ambalajlar iki türlü ola. 
caktır. Birincisi 20 gramlık dört 
turayı ihtiva edecek, ikinci kısım 

da 80 gramlık 10 turadan mürek. 
kep paketler halinde satılacaktır • 
Yalnız az ve fa:r''l olarak yüzde 
üz tolerans kabul edilecektir. Yün 
ipliği satanlar ambalajların üzeri. 
ne isimlerini ve sicil numaralarını 
yazmağa mecbur tutulacaklardır. 

Satıcı ve bandaj sahibi tüccarlar 
eksikliklerden mÜ§tereken mesul 
olacaklardxr. Yı.ıkar>daki ~rtlara 
riayet etmiyenlerden Ticaret O. 
dası kanununun bcıinci maddesi 
mucibince bet liradan yüz liraya 
kadar para cezası alınacaktır. 

Bu karar 1 nisan 940 tarihinden 
itibaren muteber sayılacaktır. Ay. 
nca bu tarihe kadar muvakkat bir 
usul tatbik olunacak, halkın alda. 
tılmaması için paket ve ambalij. 
lann üzerine içindeki yün ipliği. 
nin miktarını gösteren etiketler 
konması mecburi olacaktır. Kara
rın bir sene sonra tatbik edilmesi. 
ne, bugün piyasada mevcut stok 
mallar sebep olma'lctaıdrr. Bu mal. 
lar eski usulde hazırland•ğından 
fabrikalara yeni karara göre ima. 
lit yapmaları için bir sene mühlet 
verilmektedir • 

• 
Sovyetleri n 
"T aşkend,, 
torpitosu 

Bu sabah ltalyadan 
limammıza geldi 

ba.,riJ, •tikla~ cadklesinde çantacı 
lıafıyec· tubafıyeci Romanidis, tu- Sov) et Rusya hesabına İtalya tez 
~llifa: latcfan, kumaşçı Todori, gahlarında inşa edilen "Ta§kend., 
~a. la uracı Artin, şapkacı Mari- torpido muhribi Rusya limanlarına 
dtsirıdPelcacı Eleni, Yenicami cad- gitmek Uzere bu sabah ltalyadan 
& ta ika limanımıza gelmiştir. 0lcağı b p cı Vitali, Tahmis Muhripte İtalya denizcileri var • 
~dd.,· •lckaı Hasan, Tophane 

'" ı b le dır. Henüz Sovyetlere teslim edil • 
~~ a kal Keork, Sultanha. mediği cihetle ltal)an bayrağı ta-
~a~a manifaturacı Ayan, SuL şmıaktadır. Taşkend 3000 tonluktur. 
arı, G rnında kumaşçı Mintancı- 46 mil sUrati vardır. 

'ıtı ıc:latasarayda tuhafiyeci Ne
!ata'lar raköyde ppkacı Efes, Ga. 

tatibe ayaa tuhafiyeci Vasil, Ne. Hat.ay Devlet 
~it y Caddesinde bakkal Yorgi, 

"c ıa:•ıarı _caddesinde bakkal Ali Reisi şehrimizde 
1 çi, A ~csım, Tepebaşında göm-

HABER - Akıam Pottaıı 

BILLWW@ird@L~@FBHIHll®J 
Çinliler r1ıüteı11adi 
zafer kazanıyorlar 
Milli Müdafaa 

bütçesine 
munzam tahsisat 

Müstevli ordulardan birçok şehirleri 
kurtarmıya muvaffak oldular 

Hongkong, 26 (A.A.) - Çin a. 
jansı bildiriyor. 

Bir Çin müfrezesi Kanton §ehri. 
Meclisin dünkü içtimaında nin şimalinde Pe-Yuı.<ışan Japon 

kabul edildi tayyare hangarını işgal etmiştir 

k .,6 (A A ) _ B'" . k Hangarda orta Çin Cf'phe,ine bas. 
An anı., - . . uyu r. 1 l b k bo 

Millet Meclisi bugUn Şemsettin kın yapacabı an aşı ~11 .u ço · m 
Günaltay'ın başkanlığında topla • bar~ıman tan arelerı ouıunrnuştur. 
narak Büyük Millet Meclisi ile Çın kıtaatı, Hua.Hsu.:.'l 'e Tscn
mü§temilatındaki eşya ve Millet çeng şehirlerini zaptettiktcn sonra 
meclisinin 1939 yılı Mart ayı he- muhtelif üç yoldan ilen hareketle. 
sabı hakkındaki hesapların tet- rine devam etmektedirler. Şarnşui 

kiki encümeni mazbatalanna it- ı üzerine yürüyen kol bu şehre yirmi 
tila peyda etmiş bazı dairelerin kilometre mesafede bulunmaktadır. 

Top sesleri Kantona geliyor. Japon 
. ardan 1800 ölü vardır. 

Honanm şimalinde $an nehri ge.. 
yen Çin kıtalan Meng.tsin şehrini 

ı tirdada mu,affak olmuşlardır. 

Düşman çekilmektedir. 

Tie·Mene mukabil taarruz yapar: 
Çin kuvvetleri Japonlara mühim 
aı; iat 'erdimıişlerdir. Beş mühim 
ınıntaka i tirdat edilmiştır. 

Çinlilerin Hongkeng civarında 

~an· Liao - Tao adas:m da geri 
aldıklan bildirilmektedir. 

[ÇERDE: 

: ~ik?la ~ bir Bulgar ko • 
munıstlık tahrikltı §uphesile mud
deiuınumtlikçe dördimcü sorgu ha. 
kimliğine gönderilmiş, sorgusu ) a
pıla ak te\kif edilmiştir. 

• < ıbak müessese inden teh. 
para almaktan suçlu 

•• omı,,;unL"U Omer Luti.inin muha. 
kemesine başlanarak beraat kararı
nı bozan temyiz heyetı umumiye· 
ınin kararına uyulmuştur. 

1938 yılı bütçelerinde değişiklik ------------------------

• Üsküdar adliye bınasını yak. 
maktan suçlu Nureddin hakkında 
ı mci ceza mahkemesi kararını 'e~ 
mıştır. Suçlu beş sene, on bir ay, 
altı gün hapse mahkQm olmuştur. 

~:~~~:;;:~i~~r.kanun layihasını ı·zmı·tte << müstehçen >> görülen 
Bu sonuncu kanun layihasının 

• Hakkı olmadığı halde polis el. 
bisesı giyerek Edimeye giden, dö· 
nuşte Btiyükçekmecede yakalanan 
lsnıaıl sorguya çekilerek ikametga.. 

hükümlerine göre, muhtelif dai. tablolar burada tetkı·k edı'lecek relerin 1938 yılı bütçelerinin ter-
tibleri arasında 964 bin küsür 1 

hı olduğundan serbest bırakılmıştır. 
Hakkındaki tahkikata devam edil~ 
.:ektir. liralık münakale yapılmakta ve 

Milli Müdafaa Vekaleti kara kıs
mı bütçesine de 360 bin liraJık 
munzam tahsisat konulmakta -
dır. 

Büyük Millet Meclisi müteakib 
toplantısını önUmUzdeki Çarşam
ba gilnü yapacaktır. 

Kaymakamlar ve 
mektupçular arasında 

tayinler 
Ankara, 27 - Dahili} e 'ekaleti 

mektupçular vec ka} ın~ıkamlar ara. 
sında yeni nakil ve tayinler yap
mıştır. 

Sinop Mektupçuluğnna eski Muş 
Mektupçusu Muzafff'r Muhiddin, 
Gaziantebe eski Bayramiç kaytT'.z
kamı Şevki, Siirde Muradiye kay. 
makamı Esref, Çoruha Siirt Met•
tupçusu Şevket, Mup Hakari Mek 
tukçusu Hüseyin tayin edildiler . 

Dörtyol kaymakam1ığıra Kwta. 
lan kaymakamı Şe\ Ket, Kuı tala..,a 
Beypazarı kaymakamı Nail, Kahra 
mana Nazmiye kaymakamı Nesip, 
1lgm Mazgirt kaymakamı AU\ed
din, Sütçülere Biga kaymakamı 

Hikmet, Hozata Kozan kaymakamı 
Avni, Sivereğe Maden kaymakamı 
Hadi, Madene Silivri kaymaka..rtıı 

V. Ferit, N.azimiyeye Karaman 
kaymakamı Celalettin, Malazgirde 
Köyceğiz ka)'Inakamı Halil Hilmi, 
Petürkeye Diyarbakır maiyet me. 
muru Basri, Bigaya ~"ankın maiyet 
memuru Fethi, Kureye lsparta ma
iy~t memuru Fethi. Yusufcline iz_ 
mir rnayiet memuru Halı1k, Köyce
ğize Trabzon maiyet memuru Ha. 
di, Karabiğaya Kırklar~ li maiyet 
memuru Fethi, Zileye Sütçüler kay 
m:Jkamı Nami, Plümere lpsala kay 
makamı Behçet, ve üç•.l:ıcü müfettiş 
lik e,·rak rnüdürliığ ·ne de Tutak 
kaymakamı Muzaffer tayin edilmiş 
terdir. 

lzmir Fuarma gelecek 
ziyaretçilere kolaylık 

Ankara, 27 - lzmi! fı,anna ec. 
nebi memleketlerden gelecek ziya· 
retçiler için açılma t:?ri.ıinden on 
beş gün evvel başlamlk ve kapan~ 
madan on beş gün sonr{ya kadar 
devam etmek üzere meccani vize ve
rilmesi vekiller heyeti tarafından 

kararlaştırılmıştır. 

Kuyuya düşen çocuk 

İzmit müddeiumumisi müstehcen ~~b~!ı:~=~~:va1:f~ 
k h cektir. Diın, sabık "alı Muhiddın 

telakkisinin memle etin er ye· o tündağla arkadasJarı Ankaraya 
.1areket etmişlerdir. 

rinde aynı olamıyacağını söylüyor gü~~:i~~:;;~1~~=i,ze ~~ 
Heyetin raporu lzmite yollana - ıe; ahat sırasında sahıl kasabaların. İzmit müddeiumumisi tarafından 

mllstehcen tellkkl edilerek lzmit 
Halkevi salonundaki sergiden mu.sa 
dere edilen tablolar bir ehlivukuf 
tarafından tetkik edilmek üzere la. 
tanbul adliyesine gönderilmiştir. 

Tablolar, bugün akgam üzeri Sulta
nahmet birinci sulh ceza mahkemesi 
reisi Reşit Nomcrin naipllğinde top
lanacak dört kişilik bir ehlivukuf he 
yeti tarafından gözden geçirilecek.. 
tir. 

Heyet akademi resim profeaörll 
Feyhaman Duran, resim ve heykel 
müzesi mUdUril Halil Dllmıen, A • 
kademi profesörlerinden heykeltra.f 
Hacll Bora ve Akademi fotoğraf a. 
telyesi profesörU ressam Zeki Faik 
İzerdir. 

Samsunda 
şiddetli bir bora 
Bir motör denize açılarak 

kayboldu 
Samsundan ıehrimizdeki alaka. 

darlara gelen haberlere göre, ev -
velki gece Samsun limanında ani 
bir bora çıkmıı. bazı kazalara se
bep olmuştur. Bora sırasında sa. 
hilde bağlı ve tdemirli olan Ali Os. 
man ismindeki birisine ait iki ton 
luk Aslan adındaki yolcu motörü 
iplerini ve demirlerini koparmıı. 

del)İze açılmrıtır. Motörü bir daha 
bulmak kabil olamamııtır. 

Liman açıgında demirli bulu -
nan Ege vapurundan mal alan S-
6 mavna da tehlike geçirmiıler ve 
ancak içlerindeki yükleri denize 
atarak batmaktan kurtulmuıtar. 

dır. Bu yüzden bir çok tüccar eı. 
yalan mahvolmuıtur. Bora liman
da da tahribat yapmııtır. 

--o-

Yarım asır çalışan 
doktorlarmız 

caktır. 

Diğer taraftan bmit mUddeiumu
misi ıu beyanatta bulunmuetur: 

- Evvela, ıunu söylemek iste· 
rim ki, Cumhuriyet Müdeiumumi. 
!iği isminin delalet ettiği manadan 
da anlaşılacağı üzere cumhuriyet 
kar.unlarının koryucusu, hissiyatı 
umumi}'e' •e lnlıusiyenin makesi, 
muakkip ve lınlldafiidir. 

lzmit Halkevi okuma salonun. 

da serbest ressamlar tarafından 

ressam Kemal Zenenin idaresi al
tında halka tcşh:r edilen ve satı
şa çıkarılan sergideki resimler hal 
kın ar ve haya duygularını inciten 
ve ayıp sayılan kadın ve erlcek çıp 

lak resimler bulunduğu anlatılma 
sı üzerine mcmuriyetimizce ite el 
konularak salahiyettar hikim ta
rafından tayin edilen vukuf he.. 
yetine mezkur sergideki çıplak ka 
dın ve erkek resimleri yine hikim 

Jan deniz gedikli erbaş mektebine 
~ırmek isti yen gençler ka) doluna
caktır. 

• lki vapurun kara} a oturmala. 
nm tetkik eden he~t Sadıkzadenın 
fırtınada, Trakın da kesıf bır sıste 
karaya oturduklarını, kaptanları
nın mesul olamıyacakıarı kanaatine 
varmıştır. 

• Mayısın beşinde limanunıza 
bir Rwnen mektep gem ı gelecek. 
tir. 1ki gün limanımıroa kaldıktan 
sonra Karadeniz lımanlarına hare· 
ket edecektir. 

• Yolcuların dö\ iz rnusaadeleri 
pasaportlarına •azılmı) arak gum. 
rük ve inhisralar vekfil.etı tarafın. 
dan hazırlanacak kağıtlara > azıla
caktır. 

• Bebek - lstin) e ı oh; üzerinde 
bulunan postahane bınası ı tımlak 
edileceğinden ayni ) ol uzeri nele bır 
başkası yapılacaktır. 

• Bugün 18,30 da rasathane mü. 
dürü profesör .Fatin Gökmen Bey_ 
otlu halkevi Tepeoo ı b.nasında u· 
nutulmu§ Him adamları mevzuun-

huzurunda muayene ettirilmekle da bir konferans verecektır. 
bu vukuf heyetinin vermiı olduk ' Universıte tıp lakültesi hi toloji 

profesörlüğüne Macaristanın tanm
ları raporda üç tablo değil, 6 tab. mış profesörlerinden Peterfi getiril-
lonun müstehcen olduğu kabul e. miştir. Profesor \azifesine başla
dilerek tanzim edilen müıterek mıştır. 

rapor memuriyetimize iade edilip • Belediye temizlik i leri bütçesi· 
tahkikata devam edilmektedir. ne 45 bin liralık bir zam yapılmış. 

tı. Bununla çöp sandıklan alınacak, 
İstanbul, Bursa gibi büyük ıe- amele adedi arttırılacaktır. Fen iş.. 

birlerde müstehcen gör .. lmiyen !erme bağlı atölyeler bütçesine ) a
tablolann teıhir edildiği alakadar pılan 15 bin liralık ililve yle de 
ların sözüne münhasır olmakla be 20 temizlik kamyonu. 10 arazöz 'e 
raber teşhir edilmit olsa bile bu bunlara lüzumlu yedek parçalar alı

nacaktır. 
takipten muafiyet bahtedemez. • Nicıantaşı ortarnektebi yanında 
YuI'dumuzun her tarafını gören- mektebe ballı bir bina daha yapıl. 
ier pek.ili bilirler ki, memelketin mıştır. Yüz bin liraya mal olan bu 
her tarafındaki telikki, görüı, his ek 18.boraturnr \esair te isatile mo. 
siyat bir değildir. Seviye, muhit, dem bir şekildedir. 
an'ane, telakki ve hissiyata göre • Binbirdirekte bir park ) apıla-

caktır. Meydanın Dıvanyolundan 
dcğiıir. Bazı memleketlerde müs. görülebilme i için önündeki binalar 
tehcen görülen herhangi bir kelL taI1ıamen yıkılacaktır. Yerebatan 
me diğer bir memlekette müsteh. sarayının bulunduğu yerde de bir 
cen ve müstekreh olarak karşılan meydan haline getiri!ebilmesi için 
maz. Bu hususta birçok misaller üzerinde bulunan binalar ıstimlak 
vardır. edilecektir . 

Tahkikat ve muhakeme sonucu- • C. H. partisi Beylerbeyi ocağı, 
köy gençlerinin kitap ihtiyacını 

nun ne olacağı hak'lcında timdiden karşılamak üzere Parti kltibü bı-
bir şey denilemez.,, nasında bir kütüphane tesis edit 

Damdan düşerek 
ağır yaralandı 

miştir. 
• lstanbul kurnanda:u general Ha 

lis Bı) ıktay dün valiyı belediyede 
ziyaret etmıştır. 

• Belediye yakında karaman 'e 
dağlıç etleri üzerindeki narhları da 
kaldıracaktır. 'io ~anas, Balıkpazannda yağ Birka" gUndenberi Ankarada bu-

rgı S " 
llıaŞçı ' ultanhamamında ku. lunmakta olan Hatay devlet reilli ~atında Orhan bu eabah Arda cad. 
>'atk ~rot, Arpacılar caddesinde Tayfur Sökmen bu sabah şehrimize 

1 

desindeki arsada kuyu:1 a dllşmllf, 
Ciy; ıcr Kaptan biraderler Ka- gelmiftir. Tayfur Sökmeni vali polis bir seyyar satıcı tarafından kuyu -

'1114 e Atlas kun.dura mağazası 
1 
müdürU ve ıehrirnizdekl Hataylılar dan çıkarılmışsa da çocuk fazla su 

llı~et I>aimi encümeni karariyle karşılamışlardır. Hatay devlet reiai yuttuğundan baygın bir halde te -
e Cd er lıra para cezasiyle teczi- 1 eehrim.lzde bir müddet iatlrahat c • da\'i edilmek Uzere Şişli Çocuk hu. 

Kasrmpaşada Kulaksızda U nu -
maralı evde oturan Hacll oğlu altı 

''Etibba muhadenet Cemiyeti,, 
mektepten çıktıktan sonra elli se
ne doktorluk yapmış hekimlere 
marasim yapılmasına °'arar ver. 
miştir. Böylelikle doktorları bir a. 
raya toplamak ve biribiriyle tanış 
mak imkanlarını meydana getir
mek mümkün olacaktır. 

Şehrimizde elli sene doktorluk 
etmiı yedi kiti bulunmaktadır. 

Ortaköyde Galatasaray Lisesi kar 
şı~ında Yahya Efendi dergibmda 
oturan Cemal Beşiktaşta Kıhcalide 
Çeltik aokağmda 38 numarada ko. 
mlı!yoncu Ollmanm iki katlı evlnin 
dammda çalııırken on bet metreden 
yere dUşmUf, ağır surette yarala -
narak Beyoğlu hutaneaine kaldı • 

• Zimmetine para geçirmekten 
~uçlu adliye tebligat dairesi müdü
rü Mustafa 500 lira kefaletle tahli
ye edilmiştir. 

ılrniılerdir. l deceklir 1 tanesine kaldınlmıgt.ır. 

Uk olarak general Besim ömer
te, general Hazım için merasim 
yapılacak ve bunlar mayıı sonla. 
rmda olacaktır. nlmııtır. 

• 1 mayı ta Alman bandıralı Mi
lovske transatlantiki ile limanımıza 
400 Alman ve Italyan seyyahı ge· 
lecektir. 



6 H A B E R - :Ak,am Pnıt.n 

Bu ıene başında neşredilmiş bir istatistik Amerikan Birleşik 
devletlerinde 722 radyo istasyonu oHuğunu göstermektedir. Bun -
!ara Amerikan münakale komisyonu tarafından neşriyat müsaadesi 
verilmiştir. Aynı komisyon daha 42 istasyon açılabilmesi için mü -
saade vermiş bulunuyor. 

İstatistiğin yapıldığı tarihten bugüne kadar 5 istasyon <laha 
açılmıştır. Bu suretle bugün Amerikan Birleşik devletleri dahilirııdc 
727 istasyon bulunuyor demektir. 

TELEVİZYON 
Nevyork'da 55 mil dahi
lınde neş riyat yapabilen 

bir istasyon kuruidu 
Pazar günü (30 nisan) açılacak 

olan Nevyork sergisi Amerikan te. 
lcvizyon tarihinin de başlangıç nok 
tası olacaktır. Zira, §imdiye kndar 
Amcrikadaki televizyon neşriyatı 

tecrübe mahiyetini geçmemiş ve 
Londra ve Pariste olduğu gibi mun
tıızam televizyon ne§riaytı yapılma_ 
ya lıaşlnnmamıııtı, 

Her peklikten 
şikô.get edilme~ 

Yazan · Dr. G. P.• 
bO. 

Pekliğin en ~ 
zararı, vUcuda dokunııı ~ 
ziyade peklik çeken adaıııı 

' ber 
raklandırmnsıdır. İnsan ~ 

bir kere olsun dışarı f ~~ 
sağlığı için mutlaka 
sanır ve çıkamayınca ıııc 
nır, kuruntuya dUşer. }{eli ti 
ri peklik çektikleri halde•~ 
miyenleri kıskananlar, 

- 1 nı11r kançhktan rahatsız o a. P 

1rbn·1 n rnuyosunun ilk karlın sııi- ı 
kerll'rin :J n Misis May Careyin dik. 
kate ~yan bir duruşu. 

r [ i ılediğimiz,! dinleyeceğimiz """"! 
L Klasik eserler ı 

Mozart'ın " Don Giovanni ,, si 

Amerikada televizyonla neııredi -
len ilk çehre de Ruzveltin sevimli 
siması olacaktır. Amerikan cum -
hurerisi pazar günU sergiyi açar _ 
kC'n bir nutuk söyliyccek ve o antla 
sözleriyle beraber çehresi de tele -
vizyonla neşrcdilccektir. 

le vardır. En iyi misali. 
basından birinin köşkiıne hava tebdiline gittiği halde ev sııJıib 
her giin o keyfiyeti yerine getirdiğini görerek onu çcıtctll 
Lıava tcbdilinden \'azgeçen peklikli adamdır. 

Halbuki, yerine göre, pekliğin lüzumlusu da vardır. :rJ; 
insan bir grip hastalığına tutulur, yahut sadece nezle oıur. 
bilmiyenlcr, pekliği de bir hastalık alameti sanırlar, pek~ r 
çcrse hastalık da çabuk geçecek diye sanarak kendi kendıle 
müshil füıcı alırlar ,.e hastalığı da _ ağırla;:ıtırmazlarsa - dııJıS 
zatırlar. . ıı: 

Edebiyat v e sanat alemi ıçın 

:fsanevi bir kaharaman olan Don 
Juanm birçok mu siki eserlerine 
.de mevzu teşkil ettifinden bahse. 
den bunt:lan evvelki yazımızda 

Mozartın da bir ''Don Giovanni,, 
s! (yani D on Joan'ı) bulunduğunu 
yazmıştık. 

Önümüzdeki cumartesi akşamı 
Türkiye saati ile 9 da Brüksel 2 
(orta dalga 321.9 metre) is tas -
yonu ile Flaman milli operasm -
dan nakledilecek olan bu eser, Mo 
zartın hayatında büyük bir merha 
le teşkil etmiştir. 

Mozart, " Mingaro,, ope rası ile 
Viyana,da büyük bir şöhret kazan 

Amerikanın televizyon istasyonu 
Nevyorktaki meşhur "Empirc State 
buildinı; .. göklere baş çeken bina -
smdnki NEC (Milli radyo birliği) 

:.Stasyonunda kurulmuştur ve 55 mli 
dahilinde neşriyat yapabilmektedir. 

:Malümdur ki bugün televizyon 
tamamiyle ortaya çıkmış bir icnd 
sayılmıyor. Çünkü terakkisi ve tat_ 
bikntı ht'nüz mahdud. Mesela Lon. 
dra ve Paris televizyon istasyonları 
ancak 40 kilometre dahilinde neşri
yat yapabilmektedir. İstasyonun bu 
lunduğu yer 40 kilometreden uzak 
bir mesafede olanlar bu neşriyatJ 

alamıyorlar. 

Du cihetten Ncvyork televizyon 

Ateşli hastalıkların hemen hepwinde peklik lUzumlu bırcl 
dafaa vasıtasıdır:. Kara hümrna hastalığında hasta peklik ç b" 
sc hastalık daha hafıf geçer. Bereket versin ki bu hastaiılt1~ 
sak delinebileceğini hatıra getirerek müshil almaktan çeki# 
Fakat hastalıkta kendi kendine ishal gelince iş ağırlaşır, bil 

pekllğin ateşli hastalığa kar§ı faydalı olduğunu gösterir. '/,& 

ateşli hastalıklarda kendi kendine gelen pekliğe dokunulı:ıııı.~ 
lınslalık geçip de müdafaa vasıtasına lüzum kalmayınca pC 
kendi kendine geçer. Pekliğin geçmC'si hastalığın bitliğine il 

met olur. 
Az yemek yiyen yahut çok beslenmeğe muhtaç zayıf ,-O 

lu olanlarda peklik gene vücudunu değerli bir müdafaa vasıt~ r 
dan mahrum bırakmış olur. Peklik kendisinin yediği ycnıc~' 

Amcırikan radyo artistlerinden ıruştı. Fakat bu da sanatkann ha. 
lıfis Emlly Vass diğt>r üç kız karde. yatını kurtarmasına yardım etme
r.i ve bir erkek kardeşiyle beraber mişti. Bir taraftan da ailesi, bil 
l.uwctll bir takım teı;kil ctmi5tir. ı hassa babası, onun sanatini bıra . 

istasyonu onlara biraz üstün bir 
mevkide bulunuyor demektir. 

Cuır.artesi ak~amı Brüksel 2 rad. Bugünkü halde Nevyork televiz. 
yosunda'c i "Do:-ı Giovanni,, tem· yon istasyonu birer saat olmak ti. 
siJindc rol alaca k artis tlerden 

1 
zere haftada iki ak§am neşriyat 

den en çok derecede istüade etmesini temin eder. edt" 
Bazıları peklik çektikleri günlerde vllcutça daha rahat # 

ler, günlerce dışarı çıkmadıkları halde bir rahatsızlık dU) tf 
kcn, dışarı çıktıkları günlerde kendilerine baş dönmesi, dcrrtl 
sızlık, hatta baygınlık gelir. Bunları geçirmek için yatrtı" 
mecbur olurlar. Öyle yapınca rahatsızlık da hemen geçer. re 
lik geçince rahatsızlık gelmesine sebcb midenin dü~ilk ,.c ~ 
şek olmasıdır. Bağırsaklar d:ı gevşek olduğundan insan çok r' 
lenlc peklik çeker, fakat barsaklar dolu bulundukça ınidC 

1 kıp ekmeğini başka sahada kazan 

~ 
ır.ayı t ecrübe etmesini istiyorlar· 
dı. Sefalet canına tak demiş olan 
zavallı bestekar, yazdığı bütün c· 
serlerini ocakta yakıp ingiltereye 
gitmiye ve Londrada başka bir 

yapacaktır. Televizyon abonelerinin 
çoğalması ve televizyonda elde e
dilecek daha büyük terakki Uzerine 
bu neısriyat ilerde arttırılacaktır. 
Diğer taraftan, seyyar televizyon 

makineleri de Nevyork sergisinin düşmez, rahatsızlık ondan gelir. 

Çarşsmba akşamı Stokholm rad -
yosunc'!a Verdı'nin "Ayin duası" na 
iııtirak eden ş:ıntözlerden me§hur 
ooprano 1na Soucz, 

Meı·hur bir piyanist olan J.ouisc 
Barclay şimdi AmC'riknn radyola. 
rında musnhabC'ler yapmaktadır. 

Soroçinski 
panaıırı 

Yüzün::ü yıldôniımü münase -
betile kendisinden daha evvel 
bahs::tmiş olduğumuz meşhur Rus 
bestekarı M ussorgskinin bir ope 
rası bu altşam saat 9,30 ıda Ham
burg (orta •dalga 311.9 metre) 
istasyon:.ından neşredil:cektir . 
Mus:;orğski ''Soroçinski panayı 

rı,, isminde'!d bu operasınr meş -
hur Rus şair romancısı Gogolun 
bir romanı üzerine bestelemiştir. 
Kendisinin yazd ğı tek komik o -
pera bu eser devrinin en büyük 
musiki ~ahcserlerinclen biri sa -

Jllır. 
Mu•orğskinin bütün eserleri 

gibi ''Soroçins'lci panayırı,. da saf 
bir Slav musikidir ve Rus musiki. 

işle hayatını kazanmak için uğ • 
raşıruya karar vermişti. 

Fakat sevdiği bir şeyden ayrıl
mıya mecbur olan bir kimsenin o
na son bir defa elini sürerek ok. 
şaması gibi, Mozart da sanatla 
olan alakasını kesmeden evvel 
bir eserini dinlemek iııtiyordu. 

Esasen o sırada Mozartı ' 'Finga 
ro., operasının t emsilinde bulun -
mak üzere Praga çağırmışlardı. 

Hakikatten, ' 'Fingaro,, Pragdr 
büyük bir ragbet görmüştü. Gi.ın. 

leıı:lenberi devam ediyor. 
Pragda operanın bestekarı bil -

yük bir kahraman gibi karşılan · 
dı. Krallar gibi izaz ve ikram edil. 
.di. Sanatkarın gördüğü bu kabul 
onu adeta yeniden hayata getir • 
miş ve kendisine, musiki ile tek • 
rar uğraşmak şevkini vermi~tir. 

muhtelif sahnelerini ayrıca neşro _ 
deccktir. 

Brahms·,n üçüncü 
senfonisi 

Mozart bir operayı bir ayda ya -
znrken Brahms bir senfoni için bir 
sene uğra.'.jmıştır. 

Bu, ne çabuk esC'r yazanın daha 
lıiıyük dahi, olduğuna delildir, ne 

Macar sopranosu M!lrgit Boker Je çabuk bitirilen eserin ötekine 
'Don Giovanni,, tem silinde rol nazaran daha az kıymeti olduğunu 

alacak artistler den meşhur Avus- gösterir. Sanat eseri müddet gibi 
tralyalı bariton John Brownlee bir hudutta tayin edilemiyecek bir 

Bethoven' in iki 
büyük eserı 

Kolonya radyosu (Orta dalga 
145.9 metre) bir müddettenberi 

şeydir. Gayet kıs:ı bir zamanda, 
"ilham" dedikleri sanat kuvvetiyle 
bil.yük eserler yaratıldığı gibi, bir-
çok dahiler de eserlerini scnelel'ce 
cğraşarak vermL5lerdir. 

Kimisinde de barsakların su ile gıdaları çekmek hasstı51 

yade olur. Bunlara "barsaklan gözlü,, derler. Barsağın aÇ f' 
Hl Q)mıısı vUcudun iyi beslenmesinden yahut suya ihtiyacı c;0.~1 masından ileri gelir, Lüzumundan az su içenlerin çekUI< 
pC'klik bu cinstendir. Barsak vücuda lüzumlu suyu bulabitıı' ı 
için gıdalardaki suyun hP.psini çeker, vücudu bcslcmcğe çatı•. 
Fakat barsaklarda su azalınca peklik yerleşir. Onun için aı · 
içenlcıin peklikten ııikayctc hakları olmaz, içtikleri suyu art 
rınca peklik kendi kendine geçer. t 

Bir ishalden sonra da peklik gelmesi tabiidir. Vilcut ka~·ııc; 
Uği sµyu tekrar biriktirmek ister, barsaklarda su azalınca pt 
ilk gelir. 

tfl<lt~ 
Bir de gebelikte aşyererek kay eden bayanların çek t~ 

pP.klik, Bu da lüzumlu bir şeydir. Bir taraftan az beslr~d' 
bir taraftan da çok su kaybeden vücut kendisini peklikle :rnU 

faa eder. ~ 

Peklik h<'r vakit merıı.k edilecek, geçirilmesi lazım oıac 
bir şey değildir. Vücuda lüzumlu peklikler çoktur. Pekliğirı ~ 
zumlu veya lilzumsuz yahut 1.ararlı olduğunu anlamadan kC 

kendine ilaç almak doğru olmaz. 

Mozart, bu şevkle t ekrar piya • 
nosunun baş.na oturmuş yeni bir başladığı "şarkı ve danstan senfo -
opera bestelemiye başlamıştır. niye" serisine devam ederek bu ak. 

Don Juan mevzuu üzerinde 0 • sam (pcıııembe) Türkiye saati ile 

Brnhmsın hC'men hemen bütün 
1882 senesi ve ertesi yılın llkbahn. 
rınr tamamiylc hasrettiği eser, ü
çüncü senfonidir. 1 Biliyor musunuz! Radyo . . 

pıyesı 

'b ( 9.30 da programını Beethovene tah. lan bu operanın lı rettosunu o - 188~ senesi kfınunuevvclinde çalın -
pcranm söz kısmını) "Fingaro... sis ediyor. mış ve büyük mu,•affakıyet kazan-

, . 
nev ı 

Üçüncü senfoni ilk defa olarak 

p bil ilk b St k • "E · rradyo edebiyata yeni bir ne"i ka j 
hazırlayan rogram y c e nrın \'lll t B B 1 • do'·rl nun opera mevzuunu mııı ır . u eser, ra ıms ın 

1 e 'mi 's · dek· uvcrtu" r " zandırmış, ortaya bir "radyo piye. 
Da Poııte yapmıştı. açı ııı m rası " 1 mırı 1 senfonisinden en meşhuru ve döl'! 

ıı l ~ıı · c k si,. nev'i çıkmıştır. 
Mozart bu operayı bir aytlan e Ja .• ~ a a · scn~oni içinde anlaşılması en ko _ 

':ısa bir müddet zarfında bestele- Beethovenin bu eseri, çok çalınan !ay olanı sayılır. Şüphesiz, sahne için yazılmış e
serlerden bambaşka bir tisliıb ,.e 

Eserin ilk çalınışını idare eden niştir. Fakat eserini daha evvel 
besteliyebileceğine güvenen bes -
tckar ' 'Don Giovanni,, nin temsi • 
li için evveLden bir tarih tesbit ct
milti. Lakin, o gün yaklaştığı hal
de acele etmemiş ve mümkün ol. 
duğu kadar titiz davranmıştı. Öy
le ki, operanın temsil efüeceği il:in 
ol.unan güne bir gün kald ğı hal -
de eser henüz bitmemişti. 

l\lozart o gece sabaha kadar ça. 
lışmış, ''Don Giovanni .. yi bitire 
rck ertesi gün operaya verm:.ş ve 
akşamına tiyatroda temsil edil • 
miştir. 

sinin ananelik vasıflarını taşır. 

Rus b:stekarının bu eseri ya -
rım kalmış ve sonradan Nikolay 

Çcrpnin tarafından bitirilmiştir. 

Diğer, kuvvetli sanatkar olan bu 
Rus bestekarı M ussorğ:;!;inin l:c::. 

telemiş :kalmış olan parçaalrını bir 
araya topklmış ve onları t anzim 

ederek operayı mey dana çıkarmış 
tır. 

bir parçası değildir. Halbuki bu da 
sanalkô.rın büyük dehası kendisini 
hemen hemen notada gösterecek ita 

dar çok kuvvetli bir eseridir. 

tekniği olan bu eserler de ayrı bir 
orkestra şefi Haııs Tiichtcr ona 

edebiyat nevidir Ye kendine malı _ 
"Brahmsın Eroikası .. ismini vermir 

sus üstadları vardır. 
ti. Malumdur ki "Eroika,, BecU10ve 

Becthoven bu uvertürlinü 1822 niıı Uçlincü senfonisidir ve bcstekiı- Bunlardan biri Belçika radyosu .-
fo Viyanadaki Josephstadt tiyatro rın en bliyük esC'rlerinden biridir. nun tiyatro müdürü M. Theo FleL 
'3unun açılması mUnascbetile yaz _ Bec.thovcn bunda Xapolyonun ~ıos- sclıman 'dır ve kPndisi A vrupanın 
-nıştır ve rserin ismindeki "ev" ke. kova seferini t&svir etmiştir. Haki. en meşhur bir radyo piyesi muhar
'imC'riyle lmsdettiı:i de bu tiyatro !•aten Brahm5m üçüncü senfonisin- riri sayılır. 
!ur. 

0 d de kuvvet \'C ahenk itibariyle O· M. Theo Fleischman'ın "geceya -
O sene B? .. thov('n \'i~·ena clvarır ıııı. "Ok uakın bir kl'met vardır. 

ıa Badende hn1ıınuyordu ve ynv ,. J J rısı glineşi" cumartesi akşamı saat 

1 0,30 da Brüksel 1 (orta dalga 
·onbalıarı orada geçirmiştir. V ya. b<trlı başına bir parça teşkil e<lC'r. 
,ada bu ti~·ntro açılırk ıı kcndi~ln- BecthovPnin "E,·in açılış mera - 183.9 metre) istasyonunun stüdyo -
ien bir açılış parr.,rı i:;t "mL"lcrdir. ~imi" uvertilrU bö~ ledir ve yukar- su,nda temsil edilecektir, 

'> da bu U\"ert''ı ii • c.zmışlır. fa dn söylediğimiz gibi, Viyanadaki Brliksel 1 istasyonu bununla 
Mnliım c-' 'uJu üzere uvertlir iki Joseph Stadt tiyatrosunun açılış "Avrupada radyo piyesleri,. diye ye 

nevidir. r;:ri, bir operanın m·C'rtü- 'TlCrasiınl için yazılmış, ilk defa o. ııi bir seri neşriyata b111ilamıştır. Bu 

rU (açılış parçası) dkr ki, opera Jarak orada ve tiyr.tro açıldığı gün na gelecek hafta da devam edile -
b~lamadan evvel çalar ve onda e. çalınmıştır. rek di~l'r meşhur tiyatro piyes mu. 
~erin başlıca mcc!olil<'ri toplanmı!' 

'ekslf edilmiştir. Bu havalar l'!Onrr 
operanın tam bestesine dahli olarak 
'koro heyeti ile beraber tekrar edi
lir. 

1\:olonyıı rad)'OSl'nun bu akşam harrirlerinin eserleri temsil oluna _ 
Bcctlıovcnc tahsis ettibi "şarkı ve cnktır. 

danstan senfoniye., progrnmında, 

onun bu uvertürUndl'n sonra diğC'r 

birçok pnrçalar çalınacaktır. Bun -
Bir de operadan ayn uvl'rtUrler !ar arasında meşhur Dokuzuncu 

\'ardır. Bunların opcraı>ı yoktur ve Senfoni vardır. 

Theo F'lcischman'ın ' 'Geceyarısı 

güneşi'' onun en meşhur eseridir ve 
Belçika radyosunda ilk temsil edil
diği glindcnebri ls\·içrede, Çekoslo. 
vakyada, lspnnyada, Aınerikada ve 

1 - Radyoda ilk söz so> 

miş olan kral kimdir ve ~~ıe 
man, ne münasebetle so} 

miştir?. 

2 - "Televizyon,. kcliıtl 
ilk defa olarak nerede ve 
zaman kullanılmıştır? 

3 - Amerikalıların 
. . n•-vız yon neşrıyatı, , ma . 

1 
kullandıkları kelime nedı!· 

Cevaplan 
1 - Sabık 1 ·1· }'Cr' 

nnı ız 
o • jl 

8 nci Edvaıı:i, 1922 teşrı11 
'1'' 'velinde, Gal Prensi ı 

Londrada bir meydanda t0! 
lanmış olan izcilere hitıJ 
söylemiştir. 

2 - 1901 de bir Fr~115 

fen mecmuasında. 
3 - Telecast (Telekast) 

' 'Television Brcadcasti~ 1 
(Televizyonla radyo neşrı> 
tı) kelimelerinin kısal tılı1' 
şe1clidir. 

dl~cr birçok mcmlcketlercle 1 ~ 
olunmuştur. C 

Cumartesi ııkşamki temsi!dt' 

çikanın birçok m<'şhur sahne ,c 
yo artislleri rol alacaktır. 



ni1~1 karar veri' di 
ı ere .. ltalya 

3 nıaçı 

s~ayısta Floran
a Yapılacak 

( dedik d 
t lteydan o ulara ve tcred . 
t ltttıla veren ltalya - İn· 
k tabak Vrxıaaı nihayet ve katı 

kuk t ı. 
ın ateşli e nı'il bulunuyor. 
etle 

13 
futbolculan üstat 

<oransada llla)ıs cumartesi gU. 
t't.ı:aanın kar,ılaıacaklnrdır. 

' diden b llleşhur stadında da. 
lierkee UtUn Yerler tutulmuıı 

Or, J3 8abırsız\ıkia bu maçı 
u 0Yu 

en tlyad nun ortaya atacağı 
lük eh e diğer bir bakımdan 
dUnya k:l'llmiyetı mevcuttur. 

'!:ııeııı1ş Pası maçlarına işti . 
14tlt lde:la~ lngilizlcrin ltal
~çı için k bır dünya kupası fi . 

lr-tet... arşılaşmalan manza. 
""esidir 

llıcç için ı . 
ra A.,,,. la!yantar meFhuı 
ı ~-.rra• 
llgiliılen Yl birkaç ufak tad 

tdır. \Jfakn ka?'§1sma çıkarn . 
<\!nıa bir ihtimalle bu ta· 

~ nl·aya k 0\nıaıı nrşı çıkan şe 
ı da kabild' . ır. 

izler . 
ı d ,_ ısc 8 1~ıarı ı. on İ!koçyahlara 

il' ~adro~ ... 1~'etfn J u muhafaza et • 
dedirler. 

Biniciliğimizin tedennlsine 
mani olmalıyız tl"wtr.n;nımı~: 

Lig maçlarının son neticeleri ııun· ı 

Yazan: Cavit S. Tulça ıardır: 
Birmingham - Blakpol 2.1 ! 

BütUn sivil teşekkUlleri.mizde bi- ı Bu hususta fikirlerimin sıhhatine 1 Bolton Anderers _ Volverhampton 
niciliğimizln gilnden gUne gerile _ 1 taınnıniylc ko..n! olabilmek için bir- O.O 
mektc olduğunu kabul etmek zaru. çok atçı ve binicilerin noktainazar. Çıırlton atletik _ Everton 2.1 
retine dUşcli epey zaman oldu. Bu larını almayı faydalı buldum ve Çclzea _ Portsmuth 1-0 
sahada her en ufak hareket bunu gördüm ki, umumiyetle görUşlerl - Leds unaytid ~ Aston vllla 2.0 
Lspata çoktan kii.fi gelmektedir. miz hemen her noktada birleşiyor. Layçester aiti - Grimsbi tovn 0-2 

Binlcillğimlz her an geriliyor ; Biniciliğimize kökUnden bir isti - Llverpol _ Sunderland 1.1 
maddi manevi bUtiln imkanlarla i· ttamet verip inkişııf ettirecek ilk ih. Mançester unaytld - Brentford 1-1 
lerllyebileceği azami sUratin kat kat · tiyaç organizasyondur. Öyle bir or- Medlesburg - Derbi Kunt! 2.0 
fazlasıyla geriliyor. gnnizasyon ki, tahlil edecek olur - Preston Nortend _ Huddersfild 3·0 

Bu iıılerln başında bulunanlar fil- sak varacağımız netice şu olur: Stoke sltl _ Arsenal 1.0 
vaki bUtün hUsnUniyetıeri)•le buna l - ~Iemlekelimizde binek ve J?RANSADA: 
bir çare aramıyor değiller. Fakat konkur atları yetiştirecek bir tcş
taharriyatta okadar derinlere daL kllilt yok. Olmadığı için at alacak
mış olacaklar ki, beri de bu bariz tar çok mUııkUlfı.t çekiyorlıır ve hiç. 
ve basit noktalar bile bu yilzden bir zaman ihtiyaçlarını kar§ılıyacak 
geçilip gidiliyor. 

Halef ve 
bir hayvan bulamıyorlnr. 

Lig maçlarının bu haftaki neti· 

celeri ıunlardır: 
Ekselsiyor Rube - Rn.sing Paris 6.2 
F. K. St. Etiyen _ Raslng Lens 1-1 

S. K. Fiveıı Lll - A. S. Kan 3.1 

1TALYADA: 2 - Tek tUk satllığa çıkarılan, 

yarışlarda iş göremiyen atlar çok Bu hafta lig maçlarında §U netl
~ahalı. Vasat bir anglo - arab gene eclcr alınmııııtır: 
-ısgari 400 liradan a§ağı elde edile. F.K. Novara - 2 G, K. Modena 3.1 

aı~.emleketimizde hııralarımızın be- Ambrosiana - 2 Ç. Y. Roma 1-0 
l\IACARlSTAXDA: 

hemehal ucuz ve clveriııll binek ve 
konkur atları temin etmesi earttır. 

3 - Gençliğimizde heves ve alA.
ka yok. Binenlerin yUzde doksan be 
~i Jockcy Club' de equitation yap • 
mak için geliyorlar. Hiç §ilphcsiz 
bu zihniyette olanlardan da no bir 
3ey çıktı, ne de çıkar. 

J.fg maçlarının bu haftaki neti· 
ccleri ııunlardır: 

3.3 

6.2 
3-3 
2.2 
3-2 
3.0 

Ankara Galatasaray 
takımının 

K agserideki maçı 
Ka~ eri SUmerspor klUbU tarafından Kay eriye da\'et edlımt, olan 

Ani.ara Galatasaray klUbU birinci futbol takunı bu eyahaU geçen pa-

7'.ar gUnU yapmı~ır. 
Çok gUzel geçen bu seyahatte san kımnzılılart Kayserinin SUmer. 

spor takımlle bir de futbol m~ı yapmı:;lar'\'e sıfıra karşı iki golle galip 
gelmlslcrdir. Yuknrdnld restmde: Galip Galatasaray birinci ektpt gö .. 

rülmektcdlr. 

Ankarada afiş 
müsabakaları 

.Bölge atıcılık ajanlığının tertip 
ettıği atı~ müsabakalarına Sankış· 
la arkasındaki Ankara askeri garni
zonunun açık atış po!igonunda baş
lanmış ve ö~leden sonra geç vakte 
kadar devam edilmiştir. Atışlara a.. 
matör gençlerimizden ha~a bir çok 
tanınmış kimseler ve bu arada B~ 
den terbiyesi umum müdürü Tüm
general Cemil Tahir Taner ve refi
kaları, umum müdürlilk genel sek
reteri Cemal Gökdağ ve umum mü
dürlük erkanı da davet edilmişler-

An karada 
bisiklet yarışları 
Orhan Bölge birincisi oldl' 

Ankara, (Huswıt) - Bl.slklet fe. 
deraııyonunun tertip ettiği bisiklet 
seri yarl§larmm dokuzuncu ve so -
nuncusu muhtelif klUplerden dokuz 

müsabıkın ietirnkile 150 kilometre 
meııafe Uzerlnden yapıldı. Saat 7,25 · 

te Akköprilde ıUvarl kara.kolu ö -
nUnden başlryarn.k Etlmesuda gidip 
gelmek surtelle yapılan bu musaba. 

n ~ 
k giltere Kr a 1 4 - Gençliğe atçılık ve biniciliğin 

ruhunu anlatıp sistematik ders ve 
rebilccek birçok kıymetli ve tecrü -
>eli biniciler var. Bunlnrdıın isti _ 
'ade edilemiyor. Manejlcrimlzdc blr 

Uypeşt _ Ferenşvaroe 

Hungarya - Föbüs 
Nemzetl - Boçkay 
Zuglo _ Elektromoş 
Kispeşt - Suerketaksi 
Budafok - Salgotora 
Solnak _ Segod 2-1 dir. 

ka çok iddialr ve o nisbette e ~ hc
yecanlr geçti. Teknik netice §Öyle • 

dir: 

1 - Orhan, AG. 4 saat, 29 daki-

c lıPası finali 
uınart · 
cu~l'td esı oynıyacak 
hldigeı: •encnın en bil~ i.ı 1 

1 flnaı tinden biri olan Krn 
rlda ... tnaçı cumartesi gUnt 

'a "1tıh llılacaltt ur Vemblcy stndın-
d ır. 
an ev\'cl 
llla\nrda Y~ptık~ıırı bUtUn 

tla Ye takıplerıni güzel o 
a... nerek f ... llton lnale kalan Voi· 

Ve p 
~ Ce 0 rtsmut takımlar. 

rchn 
ta bırk edecek bu maç ı. 
"tı.ın . aç ay evvelinden stn 

)erler· 
t~ llıtıııı 1 tutulmuştur. 

' ltu l Jtanaate .. 
nıenin gore, bu sene bi 

aıı v ikincisi vaziyetinde 
ııt· Olverh 

ır. Zira D.ınpton kup:ımn fo 
er huar hu takım bUtUn t:ıh 

' ti bıııun'na §İmdi lngiltere liı . 
1 ltup an ıncııhur Everton ta

~ •o.ı bir a karııııaıımıısında 7 .O gi 
ı. IXıağı· b fta .. ~ u ıyete uğratmı§ ve 
l\ı ""'nra "' 'r<ıbiııi bu " apılan ilk maçında 

tııiıı e sefer 2.0 yenerek ln 
, hıli O\d n _ kuwctll takımların -
lr, bıı; Ugunu bir dnhn göster_ 
• ı;er r . 

ek muallim yok. 
5 - Bütün at!;ılık ve binicilik kU

lphancmiz beıı cilt kitabı geçmez. 

6 - Saha ve stad yok. 
Dlksl Din kııleclkrln C'n koı kuı• 7 y · t" ı 9 

r 

- em ye ışen genç ere ce ıı -
lil mn.myih. Kafa nıru.IBnndıı. bir ret verecek te3vlk milsabııkalnrı ya. 
c;ut kn,·vetl \'ardr. J~ğer attıj;'l bir 1 pı mcyor. 
~ol içi~ k~di ine lO tngillı lira 1 \'C. g _ 1931 sencslndenberl bir kere 
rlls"~ dı ,.ımdlye kııdıır milyoner o- olsun manej (hayvan terbiyesi) mU 

'urdu. sabakııları yapılmıyor. 

9 - Klilbler Iazımgelen propa - df: 
gandayı yapmıyorlar. Hattiı, ihmal -; 
ediyorlar. 

Esasen yalnız bu değil, ihmal e .. 
Jilen o kadar basit §eyler var ki, 
':>unları görünce bir propagandanın 
.emin edilcmiyeceği çok barizdir. 

Hükumetimiz Beden Terbiyesi dı 
rektörlüğünü kurmakla bUtiln spor- ı 

!arımızı direktif ve himayesi altı. 

na almış oldu. Bu hareketin müspet 
neticelerinin en yakın zamanda gö
iilcceği muhakkaktır, 

bu lak •nnlıst Portsm:.~a ge. 
bir au nn_ın finale kalması bU

~ hıııı~?'izdir. Zira §imdi><' ı 
> ~llı:ııto n kupa maçlarında Vol-

'11' n'un · ı:ıtaaın ıki defe. kupa gnll 1·uıınr ı.ır tesadüf olarak T O\ tın 

Beden Terbiyesi genel direktörlU. 
~ü en basit vasıtalara muhtaç ve 
ıer klüb tarafından idare cdiıebilen 
3porlnmnm dahi teşkilatına dahil 
.:!tlikten sonra biniciliğimlzl de gö
~0tmesini elbet beklemeliyiz. 

Neden dünyıınm her yerinde ol -
luğu gibi bizde de bu snhaya resmi 
ve ciddi bir istikamet verilmesin I' bir ke a mukabil bu takım an 

"bit re dl) , -
llıl§ur ını finale kaadr yUk-

(. ~la}ıllı.tnı~r~u sene ise belki bU
'4nrn 1 alt Ust ederek kupa. 
11~tfıd.asr Pek beklenilmez bir 

ır. 

.. 

la ı;, ,•ı·tonda oynnmaktııtlır. 'l'ıplu 

Oik-,i Din gibi l.O\ tın dalma ı;iilüm. 
!>f~l·crek oynar. A<'cba han sl'rt mü
tlııfller onu bu huyunılıın vıııgeçire-

cck mi ? 

Sah günkü nüshaml?lfa lngiltere· 
nin nihayet ideal merkez muhaci. 
mini bulduğunu söylemış 'e t ·pan
raya 1933 de atılan ~ e.ı; goHın kah 
ramanı meşhur Dik i Dinin halef ı 
telakki edilen Lovtından bahsetmiş 
tik. Yukarıdaki resim h&lef ve ~c. ' 
lefi göc:termekteclir. Diksi Dinir 
Hakkı\·ari kava vunışlanna muka 1 

bil ge~ Lo\·tmın hiçbir an kay· 
bctmediği neşesi vardır. Tuhaf te· 
sadüf değil mi? Her 1kisi de ha . 
c;ım kaleci için en müthiş tehlike. 

Ceo Luiz -
• 

Temi Far 
Dünya şampiyonluğu 
için karşılaşıyorlar 

Dünya ağır siklet bok!. şampiyo· 

nası için meşhur .renci Coe Luiz 
ile Ingiliz boksörlerinden Tomi Far 
haziran nihayetinde Nevyorkda kar 

~ıla~acaklardrr. ,, 

~illi Şerefimizi temsil etmek hakk~ 1 , . . 

1 
•• · f tb 

1 
ll ti . /, crlınde geçetılerde (lurmızı. 

ya mz gureşçı, u o cu ve a c eı· ı . . .. .. 
· · · h' dil · u J /Jeyaz) ısmı altında bııyuk Jıokey 

mıze mı ın ısar e mış r. mıisabaknları yapılmıştır. Biiyük 
Biniciliğimizin bazı zUmreleri ha- b" l AL ·ı t k'p d"l b ·· ır a a..:a ı e a ı e ı en '' nmsa-

ris ve menfaatperest ellerde gUn _ 
den güne çürüyüp mahvoluyor. Bu- bakalara kadın takımı da iştirak et· 

miştir. l'ukarıki resimde (Kırmızı
Bcya; > nıiisabakaları lıokcycilerin. 
der: genç bir Alman kızım gö~üyor 

na her noktainazardan mani olup bir 
istikamet vermek milli sporumuzun 
bu ııubesinin selameti iktızasıdır. 

CA,'11' S. TUl.ÇA sımuz. 

MUZiPLiK 
- A! A! .. Onlar da bizim formayı giymişler ... 

mite gireceliz ... 

Oyunda biribiri 

ATIŞLAR: 
150 metre mesafeden yatarak or

iu tüfeği ile yapılan istinatsız a
ıış1arda birinciliği 102 puvanla 
,\1chmet Ali, ikinciliği 91 puvanla 

ka, 15 saniye. 

2 - Nuri A.G. ilrl boy geride. 

s - Osman A. Guneu. 

.~rtuğrul, üçüncülüğü de 90 pu
\'anla Fahrj kazanmışlardır. Bun. 
,ardan başka bu grupun atışlarına 
ıştirak eden ,.e çok muvaffak olan 
jç bayan aa 1~ derece ıalnnşlardır. 

Büyük amatörlerden sonra kü
·ükler arasında yapıla;: müsabaka. 
~a birinciliği 68 puvanla Erdoğan 
faner, ikinciliği de 63 puvanla 11-
ıan Conken kazanmıştır. 

150 kilometre mesafesi olan bu 
yarı§ ile bitmiş olan seri mUsabaka
larmm tasnifi iki kısım üzerinden 
yapılml§Ur. Birinci kısma ilk yedi 
yarıgm, ikinci kısma da son Uç ya. 

nşm birincisi olmak surolile iki bl
rinclllk konmU§tur. Seri yart§ları. 
nm blrlnclllğini en i}i vaziyette olan 

Bu müsabakalardan başka, da. 
,·etliler arasında da grup, grup atış
lar yapılmış ve muvaffaki}•etli geç. 
miştir. Atı~ müsabakalarına gele· 
:ek hafta gene de\'am edılecek bu a. 
rada 200 metreden bGnatlı atışlar 

Nuri Kuıı (AnkaragUcU) 9,5 pu .. ·an 
lıı seri yarışlar tblıincisi ol rııuş, ikin 
elliği 21,5 puvanla 32 alaydnn Alft.
ettin UçUncUUlğtl de 43 puvanla An 
karngtlcUnden Nazmi kazanmıştır. 

yapılacaktır. 

lngiliz takımı 
Ankaraya da gidecek 

Fenerbahçe tarafından davet e.. 
dilen lngillz. takımının Ankaraya da 
gidip mııç yapması kararlB§tmlınış-

tır. 

Boks 
lrlandanın merkezi Dublinde ya

pılmakta olan Avrupa amatör boks 
şampiyonasının ilk karşılaşmaların. 
dan alınan neticeler şunlardır: 

F.N llAFlf': 

Son il!; yarıum puvnn tasnifine 
göre bölge birinciliğini de 3 puvan-

la AnknargUcünden Orhan kazan • 
mıvtır. 14 puvanla Ankaragtlclln -
den Nuri Ku~ bölge ildneisi, 32 

inci alaydan Allettin bölge UçUn • 

cUsU olmuotur. 
--o--

Voleybol 
Şişli Halkavi şampiyon 
Türkspor kurumu İstanbul vo

leybol ajanlığı tarafından tertip 
edilen maçların sonuncusu dün Şiş.. 
1i halkevi ile Fatih halkevi arasın
da oynandı. Neticede Şişli halke.. 
vi güzel bir oyundan sonra Fatih 
halkevine galip gelmiş ve ortaya 
konan kupayı kazanmı~tır. 

Monokoda bir stad 
yapıldı Aber Mauer (Alman) Kirschl (İn

giliz), lngel (İrlanda) Engelenl Akdcn!.zin en sakin köşelerinden 
(Bclçilm) Mvcdeschia (İtalya), Jn zevk ve eğlence diyarı kUçUcük Mo

sinskiyl (Lehistan), Jandi (Macar) nako :prensliği sahilde bUyUk blr 
Doyleyi (İrlanda) Natson (İngiliz) stnt yaptmnıştır. Bu stnt 30,000 
Vnn der Mauseyi (Belçika) Gergo ki§i almaktadır. Fakat ne ynzık ki 
(ltalya) Soskovlakı (Lehistan), Monakodıı A. S. Monako nammda ' 

Ttll." SllU.l.'Tl'E: bir tek iklüp mevcuttur. Ve halkın 
Czartek (Lehistan) Cortonesi (1- da hiçbir vakıt stadı dolduracağını 

talya), tahmin etmek kabil değildir. 

HAFiF SIKLETJ'E: --o-

Bir Çek takımı Norveçe 
gidiyor 

Kanapi (Estonya) Gernonu (İr _ 
landa), Ka\•aski (Lehistan) Peircyi 
(ltalya), NUrnberg (Almanya) 
Vallieyi (lngutere) yi sayı hesabi

le mağlub ôtmlşlerdir. 
Avrupa boks ııampiyonalannda 

hakem kararlarında bUyUk bir isa. 
betslzllk görUlınektedir. Neteklm i, 
lngiliz Voodececk'e karşı evvelce 
s1y1 hesabiyle galip ilan edilmiş o
lan Alman yan &ğır sıklet boksör 

ı 
Koppers, yapıfan protesto \\zcrlne 
hilkUm değiıttirilerek mağlübiyct ka 
ran vorilm1ttlr. 

Çeklerin kuvvetli takımlarından 

Pardubice 8 maç yapmıık üzere ba
Liran bidnyetlnde Norveçe gidecek.. 

tlr. 
-0---

Fransa milli Takımı 
Be\çika ile karşılaşacak 
Frıınsxz mlllt takımı 18 mayıst& 

BrUkseldc Belçika milli takımile bir 

k&l'fl}a§Dla yapacaktır. • 
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V 1 ı r 
Haftada ne kazanırlar ? 

Holivudun en 
Mey Vest mi? 

zengin kadını 
Grefa Garbonun 

parasız kaldığı şayialan 
doğru mu? 

' beş 

Amerikada ve Fransada nisan ayı içinde herkes kazancmı malL 
ye tahsil şubesine bildirmekle miikelleftir. Şube, bu miktara göre yıl. 
lık kazanç vergisi tarheder. Holivut yıldızları da, biz fani insanlar gibi, 
kazançlarını doğru olarak maliyeye bildirmek mecburiyetindedlrler. Bu 

rakamlar sinema meraklılarını çok alakadar etse gerektir. Çünkli bu 
sayede rüyalarımızı f§gal eden erkek, kadın bUtUn yıldızların kazan
cqıı öğrenmek mümkün olacaktır. Meselii. Mey Vestin Holi
vudun en zengin kadını olup olmadığı, Greta Garbonun be§ parasız kal
dığına dair dolaııan rivayetlerin sıhhat derecesi, Şirleyin eline geçen 
paranın İngiltere kralının eline geçen paradan daha çok olduğu şa.. 

yiasmın kıymeti anlaşılacaktır. Bir Fransız mecmuası bu hususa dair, 
yıldızlara larhedilen kazanç vergilerine bakarak, hesaplar yapmt§ ve 
yıldızların kaaznçlannı ilan etmiştir. Bu rakamlar hayli garib ve bek. 
lcnilmedik neticeler vermiştir. Şirley Templ'in kazancı Marlen Dit
rihin kazancının yansı vardır. Amerikayı baştanbaşa dolaşan ve 
e5hı-eti bUtün dilnyayı saran Lili Ponsun, vergi dairesine göre, kazan
cı Cek Boni isimli Avrupada hiç de meşhur olmıyan bir sinema ar
tistinin Uçte ikisi kadardır. Marks kardeşler, Vallas Beri, Geri KU
per, Sonya Heni, Katrin Hepburnden fazla kazanırlar. Rut Çetersoa 
kocası Şarl Buvayeden daha zengindir. 

ÇOk zengin olan yıldızlar sadece film çevirmeyip diğer yıldızlara 
menecerlik yapan, kendi hcsablarına film çevirten sanatkarlardır. 

Şimdi de biraz rakamlara geçelim. 
Holivudun en zengin yıldızı olan Şarlo, tabii bahsimizden hariçtir. 

Çünkil Şı:ırlo senelerdenberi yalnız kendi hesabına film çeviriyor. Fa_ 
kat bir gUn başkası hesabına çalışacak olursa, 25.000 dolar haftalıktan 
(bizim paramızla takriben 31,000 lira) dan aşağı çahı:ımıyacağını ilfın 

etmiı.;tir. Şu halde dakikası 17 türk lirasına geliyor demektir. 
:Mey Vest haftada 15. 000 dolar (19 bin lira), Greta Garbo 13.000 do

lar, (16 bin lira), Marks Marlen kardeşler 12 bin dolar (15 bin lira), 
Janet Geynor, Vilynm Povel ve Klodet Kolber 11 bin dolar, (13500 li
ra) alırlar. 

Haftalık kazançları 10 bin dolar (12500 tlirk lirası) olan yıldızlar 
§unlardır: 

Sonya Heni, Rut Çeterson, Norma Şerer, Klark Ge;>•bl, Ronald 
Kolman, Cek Boni, Geri Kuper. 

Katrin Hepburn, Vnllas Beri, Şarl Buvaye, Gras Mor, Pol Muni
nin haftalık kaznnçlan 8000 • 9000 dolar arasındadır. (Bizim para. 
mızla on bin lira) . 

Haftada 7 bin dolarla 8 bin dolar arasında (bizim paramızla 9 bin 
lira) kazanan miitevazı yıldızlar şunlardır: 

Duglns Ferbanksın oğlu, Janet ı.takdonald, Lili Pons, Miry m 
Hopkins, Silviya Sidney, Mrıdlen Karol. 
~ ....t IOOO dolar (7500 lira) kazanan zavallı yıldızlar da 

llrley Ue Konstans Benettlr. 
FtgUranlara gelince, bir figüran ancak haftada ild gün çalışır vı 

çalıştı~ g11nter !çln 7,5 dolar (9) lira para alır • 

• 

Dlyana Dür
ben, (Ok sev
diği köpeği 1-

Je sabah ban. 
yosunu ya. 
pıyor; kah
,·altuımı edi
yor; gelen 
aşk mektup
Jarmdan be. 
ğendiklerl n e 
blı.zat cC\'ab 
hazırlıyor; ı;-.a 

lışıyor. 

Ustl"-'ı it~baren: Silviya Sidncy, 

Şirley Templ, Sonya Heni. 

Jan Kravford. 

' = 1 

Diyana Dürb!'n, son filmi olan rindcn daha üstün buluyorlardı. Siz 

'Nankör yaş" filminde aşık bir 
~enç kız rolünU oynuyordu. Bu rolü 
hakiki hayatta da oynıyacağa ben. 
ziyor. Holivuttan gelen bir telgraf, 
Diyana Dürbenin, Pol Vogan ismin 
de bir rejisör muavini ile nişanlan
masınm muhtemel olduğunu bildiri
yor. 

Fakat genç yıldızı tanıyanlar bu 

de takdir edersiniz ki bu şartlar da. 
bilinde daha fazla kazanmam ma. 
kul ve 8dilfine olur. 

Cümleleriylw karı;;ılamıştır. 
Bu sözlere mukabele edecek ce

vab bulamıyan direktör Stilosunu 
çıkarmış ve Dürben'e haftada 8000 
dolar temin eden mukaveleyi imza
lamıştır. 

Dürben hayır işlerini sever rivayete bir turlü inanmıyorlar, ve: 
- Bu bir latife olsa gerek, diyor- "Yüz erkeğe bir kız,, filminde, 

!ar. Dürben, kendisini meydana çı. Dürben şarkı söyliyerek yüzlerce 
karan ve şöhretini temin eden ada. 
ma ikin senedenberl vurgundur. On
dan başkaıııyla evlenmesine imkan 
tasavvur edilemez. Meğer ki bu aş
kında, ummadığı bir ihanet ile kar 
şılaşmış olsun. 

Senede onbeş milyon 
değerinde billuri bir ses! 

Senelik konturatosunu yeniler _ 
ken Dürben direktöre: 

işsiz çalgıcıya iş bulan ve meşhur 
bcstekfırlar yetiştiren harikulaılc 

bir genç kız rolünli oynuyor. 
Btı filmi seyreden Amerikan cum. 

burreisinin eşi madam Ruzvcll, bu 
eserin mevzuundan ilham alınarak 

işsiz musikişinaslar menfaatine ve
ıilecek bir konsere iştirak etmesini 
Dürbenden rica etmiştir. 

Dürbcn bu daveti memnuniyetle 

_ Haftada 2000 dolar daha fazla kabul etmi!J ve madam Ruzveltc 

tsterim! 
Diye teklif etmiş ve bu teklifin. 

de ısrar etmişti. 

hürmetkfırane bir mektup yazarak 
bu teııebbüslin bir defoya münhasır 
bırakılmamasını, muhtelif vesile -
!erde birçok defalar tekrar edilme-- Siz bu dakikada dahi birçok 

büyiik ı:ıinema yıldızlarından fazla sini rica etmiştir. Ve bu fikri diğer 
yıldızlar anısında tnmim için elin _ 
den gelen propagandayı csirgemiye 
ccğini ilave etmiştir. 

kazanıyorsunuz! 

Diye vaki itirazı ise: 

Bu mektupla çok mütehassis o. 
lan madam Ruzvelt, genç yıldıza 
hararetle tesekkürünli bildirmiştir. 

Dür'Jen'in sevdıği adam 
Birçok yıldızlar, kendilerini ilk 

defa meydana çıkaran adamları çıl-

Oiyan~ 
OurbB~ 

Kendinden 
yaş büY~~a 

Rejisor 
seviyor 

Billur se~ 
yıldızın, gen~ 
rejisör mu• 
nişan.an• 

0 doğru 111 • 

t 
sonra Amerikanın en çok 
sahne vazılarmdan birisi ~ 

İki defa evlenmiş ve 
ve DUrbendcn yinni beş ) 
ylik olan bu adamın cinsi 
çok kuvvetlidir. 

Kosterliçln bir de muıı\'iııl 
dır. Daha doğru bir tabirle tll 
Vognn isminde yirmi bcŞ ) 

bir delikanlı. Bu delikanlı gV 
rinde Dlirben ile evlenebilC 
midini besliyor. 

0 
Vogan beslediği ümitlere vı. 

bir ııey söylemiyor. DiannB 
1 

ise kendisine bu hususta sll11 

gazetecilere ne mUspct, ne ~e 
fi hiçbir cevab vermiyor. Jlll 
nncai;rı hakkındaki havadisJctl 
disi de ciddi telakki etmiyortl1 
bi görünliyor. , 
Eğer Diyanna Dürbcn. J{oS 

karşı hissettiği derin nşkıı ~ 
Vogan ile evlenmeğc razı 0 ~ 
delikanlının kolunda rahibİ!l 
sına çıkarsa kendi hesabıJl!I 
büyük bir reklüm yapmıı;ı 0111 

tır. 

Kt!ÇtlK 11.\DERJ,J.;ıt t 

* Meııhur üç komik Mar1<9 

deşlere ortanca kardeşinin it~ 
Maksim Mnrks da iltihak et S 
Dört sanatkar pek yakındıı ( 
bir gün) isimli bir film ı;c\1 

- Henüz tanınmadığım sırada 

rınncmle babamın parama ihtiyaç
ları vardı. Onun için stüdyoya baş
vurdum. O vakit arkadaşlarınız ha
na: "Yavrum, demi§lerdi, seyirci _ 
ler seninle aliikadar olmıyacaklar, 
çünkü çocuk rollerini oynamak için 
"azla bliyüksün, sevgili rolleri oyna 
rnak ü:in de çok küçüksün. Haftada 

gın bir nşkla sevmi§lerdir: Greta başlıyacaklardır. 

Garbo Moris Stillere, Polet Godd~r 
'ln dolar bile veremeyiz.,, Şarloya aşık olmu§tur. Dürben dl' 

H:ıllmki aradan zaman geçti. Ge. tıpkı bunlar gibi kendisine ilk şöh-
•0n glin annemle beraber sinemaya 
;illik. Arkamızda oltırnn E<.'yircilrr 
den kisi beni ve filmlerimi mc-lhe
diyorlar, hattii filmlerimi ..... in (bu 
rada yıldız çok meşhur bir kadın 

yıldızın ismini söylemiştir) filmle -

rcti temin eden adamı seviyor. Bu 
adam Kosterltç le-minele bir Alman 
muhaciridir. Holivuta geldiği vakit 
cebinde beş parası olmadığı gibi bu 
rada kimseyi de tanımıyordu. Fakat 
"Üç modern genç kız,, filminden 

* Güzel oldukları kadar wt< 
ele avuca sıi;'lllıynn bt'fl mclttcf 
r.ın garip macı:>rnlarını nnlatBJl ,. 
yaramaz kız) filmi Pari tc- c; ' 
ğenilmlştir. 

* Norman Makl<.'v göriitl( 
çiftler isminde yeni bir film çc' 
ğe b::ışlamışlır. 
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HABER 

a 11ıilyon insan 
Silah tetikte, birbirini kollayarak 

Harbe haZır; bekliyor ! 
Berlinde ve Romada, Almanya 

"e İtalyanın bü"t•• 1-- ı · · d un auvvet eruu 
k erhal sefcııber ederek ve memle. 

etlerinin bütün aervet membe
:arından istifade ederek yapacak
. arı bir hareketle kısa bir zaman 
ıçeriıinde bütü A ı·ıte. d'kl n vrupaya 

kı erini yaptıracaklarına dair 
at•• b" 1 ır kanaat beılenİyor. 

h" Bu çok tehlikeli ve neticesi acı 
ır kanaat olllbilir. 

1938 cy1··1 • • • .. ahd . u ayı ıçcrısınde Alman 
etı na . . . k lar zarıyesını ha 1ı bulan-

...,~~o~tu. Bugün artık Alman 
etı na . . J\ltna zarıyesı ortada yoktur. 

tana n~a, İtalya ve Japonya açık
iilte Çıga yer yüzünde Fransa, in. 
llıak r~ ve Amerikanın halefi ol. 

ıstiyorlar 
1939 . • 

ıuı b nısanuıda facia, tıpkı ey-
>'or ~hranına benzeyerek yürü· 
kik~d 7 eylül 1938 de de son da. 
tekıift Ruzvelt ortaya bir sulh 
:eYHil atmıştı. Fakat Nisan ve 
Yiş h a~l~rı arasındaki bu benze. 
ridir akıkı olmakatn ziyade zahi· 
lt~d · :Su satırların yazıldığı daki· 
llıasa vaziyet henüz Münih anlaş. 
ta.,, lnuı arife::inde olduğu kadar 
tin azzuh etmiş değildir. Vaziye. 
llisbVahameti ise eylül buhraniyle 

ağır~:r~abul etmiyecek derecede 

"'
1936 

da Rendekı" • .. , gayrı askeri 
ınta• 

illa •tanın işgalinden ve 1938 

da:tınıaa A vusturyanm ilhakın
ta.ın so~ra, İngiltere tarafın.dan 
İ<'ra hır müzaheret görmiyen 
kar nsa da Alman dinamizmine 
ti, ~e ~ukavemetten vaz geçmi~
kua nıden vücud bulan Alman 
•on retinin bu ilk tezahürlerinden 
ır'-·ra, Çekoslavakyanın Alman 

ıı; 1Yle 
tar..... meskun topraklarını kur. 

... ak .. 
doğ ıçın inat etmemek çok 
gUd ru göründü .. Irk prensiplerini 
le en Almanyanın, Alman ırki. 
elj::tskfın toprakların bir ıdevlet 
ecn ~-toplamakla iktifa edeceği, 
rın \ 1 ırklarla meskun toprakla-
1\J 1 hakından çekineceği resmi 
ed~~n ağızları tarafından tekrar 

ı. 

liitlerin . 1 • d . tekl . prensıp erın e ve ıs-

buıue:ınde haklı taraflar arandı ve 
rak du. Almanyayı serbest bı. 
ter lllak, İtalyaya temayül gös. 
lal lllek, ve İngiltere ile olan rabı-

a.rı p • 1 ileti • erçın emek Fransız siya-
Nk n.ı~ ~sası telakki olundu. Kii
Beb ı~ılaf 1devletleri ile olan müna. 

Ctı mü k" b • • har m un merte e ıyı mu-
bir ~aYı düşündük. ''Almanyanm 
<lil evlet oluşu bir vaki.adır, de
) ·· '·· Bu büyük devletin te,ekkü. 
..ırıe ın. . 

k"d · nnı olrnnk insan iktidarının 
" ret· 1 dı§tnd91ıdır. Hitler çok 

makul du,unen bir devlet adamı. 
dır. Bu devlet adamının bütün ci
hana hakim olmak arzusunda ol
duğunu dütünenler aldanıyorlar. 
Almanya, Çek milletinden bir tek 
kiıiyi Alman tabüyetine solanak 
iddi.:ııında değildir. 0 

Eylül buhranı arasında nikbin 
düşünenlerin noktai nazarını yu. 
karıdaki satırlar hülasa eder. . 

Gözlerimizin açılması için Hit. 
!erin, Bohemya krallarının sara . 
yına kadar gelerek oturması icap 
etti. Bugün artık oyun oynanmış. 
tır. Eylülde Almanyanın kuvve
te müracaat tehdidi ile karşı kar
şıyaydık. Lord Runciman'ın Pra. 
ga gittiği gün bile İngilterenin 

Çekoslovakya için harp etmiye. 
ceği mallım idi. Bu vaziyet kar
tısmda Fransa da müttefikinin 
parçalanmasına mani olamazdı. 

Bu suretle her tarafta Alınan 
askeri tedbirlere rağmen Südet 
topraklarının Almanyaya iadesi, 
bu devleti tatmin ve Hitlerin Av. 
rupa statükosuna bundan sonra 
ilişmemesini temin eylerdi. Zaten 
Hitler "Bu toprcklar Avrupadan 
so nalarak istediğim yerlerdir.,, 
demişti. 

İtalyanın bir gün müttefikinin 
yanında durmaktan usanarak de. 
mokrasilere iltihak edeceği ümidi-

A vrupadaki bu silahlı anarıinin 

harpten başka bir ıey doğumla~

cağmı takdir eden Amerika Reisi

cuhuru~ totaliter devletlere bey. 

nelmilel mesaiye iştiraki teklif eL 

ti. Bu teklif reddedilirse, kimin 
tecavüz fikrinde olduğu Amerika 

ve Avrupa efkarı umumiyesinin 
gözüne çarpacaktır. 

-----:- -- . 

Malta, Sela nik, Korfu 

ni besliyorduk. Bütün bu ümitler 
Münib anlaşmasını doğurdu. Av. 
rupa buhranı bertaraf oludu. Bu. 
gün vaziyet tamamiyle başkadır. 

Bugün halleidilecek muayyen 
bir mesele yoktur, Almanya ve 
İtalyanın tatmini lazım gelen Hi
zımgelen hududu belli arzuları 

gösterilemez. Demokrasilerden 
ne çeşit fedakarlık istendiği de 
belli değildir. Resmi ağızlar bir 
şey söylemiyor. 

Fakat Alman, İtalyan, Japon 
gazeteleri, bu üç milletin demokra 
silere halef olması icap ettiğini 

yazıyorlar. 

Bu kapalı cümlelerin açık ma-
nası nedir acaba ?. 

Avrupanın dört bucağı 
tehdit altındadır 
Litvanya, Lehistan, Balkanlar, 

Yunanistan, Suriye ve Filistin, 
Süveyş kanalı, Mısır, Tunus, Ce. 
zayir, İspanya, İsviçre, Holanda, 
Danimarka, totaliter devletlerin 
yeni darbeyi vurmaları muhtemel 
olan yerlerdir. Almanya ile İtalya 
arasında askeri hareketlerini bir
leştirmek için bir anlaşma oldu. 
ğu ve bu anlaşmanın Münih kon
feransiyle beraber başladığı bu. 
gün artık anlaşılmış bir hakikat
tir. Çemberlaynın Münihten dö. 
nerken vatandaşlarına ''size bir a
sır için sulh getiriyorum.,, deyişi 

ni hatırlarken acı acı gülmekten 
kendimizi alamıyoruz. Halbuki o 
sırada İtalya ve Alman erkanı

harpleri Mart ve nisan hareketle. 
rinin planlannı hazırlıyorlaı:tlı. 

Bohemya, Moravya, Arnavut
luk askeri işgal altına girdi. Slo
vakya himaye altına alındı. Maca
ristan., İtalyan • Alman yürüyü· 
şüne ayak uydurmağa çalışıyor. 

Romanya aşağı yukarı Alman ko. 
lonisi haline getirilmiştir. Yugos· 
lavya sıkı bir çember içerisinde· 
dir. Bütün bu hareketler Roma
Berlin mihverinin Avrupadaki u. 
mumi, askeri, iktısadi bakımdan 

yapacağı işler düşünülerek ha
zırlanmıştır. 

Mademki demokrat hükumetler 
mihvere bu yürüşün nerelere ka
tlar devam edeceğini sormuyorlar, 
o halde herkes bu hareketin mu. 
kaddemeden başka bir şey olma. 
dığını düşünmekte elbette haklı· 
dır. 

Demokrasilerin zaafı, mihverin 
kudreti önünde apaçık meydana 
ç kmıştır. Mihverin yeni darbesi
ni nerede ve ne zaman indireceği 
bugün tahmin olunamaz. Zira 
her ihtimal aynı kudretle variddir. 
Ve Almanya ile İtalyanın kolayca 
elde ettikleri muvaffakıyetler, bu 
iki devletin istedi1derini yapabile. 
cekleri hakkın.da, yalnız kendi 

Moda 
~skeırDlkten 
DOham aıooyoır 
Dilnya durup dinlenmeden silah

lanıyor, her tarafta memleketi mU
dafaa için fedaktlrhk ltizumundan 
bahsediliyor. Silô.hlanmnk için yiye. 
cck.lerinden mahrum kalan millet_ 
!er de yok değildir. Fakat bu, ynl
nız modnyı ortadan kaldıramıyor. 
Hangi millete mensub olursa olsun 
kndm silsünden kolay kolay vazge
çemiyor. 

Silô.hlıınma milletlerin ruhiyatı ü
zerine de tesir ediyor; kadın moda. 
lan askerlikten ve harbden ilham 
almağa başlıyor. Son şapka model. 
lerinde §apkalarm Uzerinde nrtık 

çiçekler, kuş tüylerine rnsgelemlyo
nız. Kadın şapkaları Uzerlne sus ye
rine minimini toplar, küçücük tny -
yareler yerle5tlriliyor. Aynen ııap. 
ka biçimleri değiıılyor. Tayyareye, 
tanka, zırhlı taretlne, paraşnte ben. 
dycn şapkalar yapılıyor. 

1 - Bu şapkayı yapan şnpkncmııı 

1 

muhayyelesini herhalde takdir eder
siniz. Üzerine 4 2 lik bir top modc

. li yerleştirmiştir. 

1 

2 - Ya şu kumral saçlı gilzel ba
m üzerindeki tayyareler.le süslen. 

'lliş §apkaya ne diyeceksiniz? 

3 - Bu beyaz güvercin lıerhaldo 
sulh timsali olamaz. Kadın, başında 
pervanesi, kuyruğu, ve kanatlarile 
mükemmel bir harb tayyaresi taııı. 

yor. 

topraklarında değil, bütün Avru. 
pada umumi kanaati bir kat ıclaha 
kökleştirmiştir. 

Berlinde ve Romada, Almany; 
ve ltalyarun bütün kuvvetlerini. 
derhal seferber ederek ve mem· 
leketlerinin bütün servet memba· 
larmdan istifad ederek yapacak. 
lan bir harketle kısa bir zaman 
içerisiııde bütün Avrupaya iste . 
diklerini yaptıracaklarına dair 
kat'i bir kanaat besleniyor. Bu 
çok tehlikeli ve neticesi acı bir ka
naat olabilir. 

(Dcııamı 15 incide), 
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4 - Bir zırhlının lSn tareti... Bu 
beynz fötr şapka da model mecmu
asında Siğifrit modeli enpka ismini 
almıştır. 

5 - Bu kadın, başmdakt şapka• 
nın ağırlığından §İkô.yetçi değildir. 

Fnkat bu hal §apkasmın 15 tonluk 
bir tnnkm tıpkısı olmasına ı:nıini ol-
mn~. 

8 - Çok ~arif bir şapka, kenarı. 
nın vuvaliyle tıpkı bir para§UtU ha. 
tırlatıyor. Şapka iğnesi de tayyare
den ntlıyan para§Ütçildür. 

7 - Şapkasında iğne yerine ııl· 

lfıhh bir er taşıyan bu kadının kal· 
binde de bir subayın hayali olsa ge. 
rl'k. 

8 - Yangın bombası. Bu güzel 
çehre bomba atmadan da gönUller. 
do yangrn yapabDtrdl! 
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D .ın sabah , /,rjanton sür Kı ö- ı Kime gön j _ ril•niş ?. mak Üzere on sekizinci bele.diye 
zün bır kaç kilometre ötcsinJe Ortada akla yakın görünen bi ı Jairesi posta ve tel[! raf dairesine 
de:nir raylar üzerinde Limoj lısc. ı tek fa raziye vardı. Vesikanın J er. gelmiş olan adli polis müfettişle. 
si Geometri öğretmeni m:Ssyo je.-- ~ man Terozal <lüşerken elinde bu- rınden Valpondu. 
nen Teroza lı.1 cesedini buldular ... lunması ve sukut sırasında dü- Gişedeki memur polisle konuş-

Gaı:eteler bu hadiseyi kiıçi.ıl: şerek çalıya tal:ılması . . Şimdi ise :nağa başladı. Polis, memurdan, 
hc::. .rler kısmında a.a ı:: ı yukarı bu ihtimalin dot: ru olup olmadığı- sahte man:iapostlar hakkında iza
ş.ı .. :ıtuları okuyucula:-ına habe. . ıı tevsı • ctmel:ti. 1 hat almakla meşgul i.di. Bu sırada 
vcrd:Ier. Limoj adliyesince yapılan tah. gi§enin önüne gelen üçüncü bir 

Ge:::: saat 22 de Orsay ista yo- :cikat bu fara ziyenin yerinde oJ.clu- şahıs sözünü kesti: 
nundan kalkan tren e binmiş olan gunu isbat etti. -- Affedersiniz baylar ... 
zavallı adamcagız, gece uyku .ser· :Muallimin e~ır.de yapılan araş· Sonra posta memuruna döndü: 
s.:mligi arasınja kabinenin kııpısı. • ırm:ıda, bu ıı ifrcy! yazmaga ve - Şuracıkta, bir sıranın üze. 
nı aç yorum zanniyle vagonun ka- açmağa yaray an anahtar defteri rinde bir kadın çantası buldum .. 
pısıru açtığı ve kazanın bu suret-1 buiundu, fakat bnşka şüpheli hiç Sahibi galiba giderken bırakmış 
le vukua geldiği kuvvetle muhte-1 bir kağıt keşfe<lilemcdi. Bundan olacak .. Bunu llıtfen alır mısınız? 
meldir.,, başka , çok sade ve mütevazi bir Çantayı verdi. ve postahancden 

Tahkikat çabuk bitti, mualli. hayat r;eçir'en muallimin bankada çıktı .. 
min \'Ücudunda şüpheli bir iz yok- birikmiş Lıiyük bir serveti olduğu Valpon posta işiyle aHikadar 
tu; vagon arkadaşlarım buldular, ve bu paran n meçhul membalar- olmadığı için geri çekilmiş, fakat 
ifadelerıne müracaat ettiler, hepsi dan ge1diği öğrenildi. Tahkikat konuşma yüksek sesle olduğu 

ayni şeyi söyledi, vak·a saatine derinleştirildi. Senelerdenberi mu. için tamamiyle işitmişti. 

doğru tren Arjantondan geçiyor- allime her ay Parist'en k ülliyetli Memurun yanına gelince: 
du, muallim o vakit vagondan ko· miktarda posta va&ıtasiyle para - Doğrusu tuhaf bir iş, dedi.. 
ridora çıkmış, kabinenin bulundu. gönderildiği anlaşılth. Bu suretle Çantayı size veren delikanlı bu 
ğu tarafa yürümüş, sonra bir da- Terozal'ın meçhul birisine bazı çantayı burada buUuğunu söylü· 
ha görünmemi§ti; bavulları file- haberleri sattığı meydana çıkmış yor. Halbuki .dikkat ettim, posta. 
nin üzerinde el sürülmemiş bir oldu. Fakat ne çeşit haberler? hane kapıs ndan içeri girerken Je 
halde duruyordu. Bu suale cevap vermek için tek çanta elinde idi, kapıdan girince 

Meselenin bir kazadan ibaret bir çare vardı: Parayı göndereni doğru buraya geldi, çantayı ver-
olduğunu kabul etmek zaruri iı:li. bulup ifadesini almak.. di, başka bir şey yapmadan pos. 

Uç gün, yol amelelerini idare e- Buna imkan bulunamadı: Va- talıaneden çıktı, hatta bir mektup 
den işbaşılarından birisi, Arjan. kia parayı gönderen ~:lam posta- ı bile vermedi, pul bile almadı. 
ton jandarmaıırna müracaat ede- ya daima aynı ismi ve aynı adresi Sanki postahaneye yalnız bu 
rek jandarma kumandaniyle gö- vermi~ti. Fakat isim temyiz mah. çantayı size vermek için girmiş 

rüşmek istedi; adamı içeri a~dılar, gibi bir şey .• Çantanın içerisinı 
amele yüzba§ıya dikkate değer bir muayene etmem:ic: bir mahzur var 

ıh barda bulundu: mı?. 
- Bu sabah, kumandam altında - - Ne mahzur olacak, hiç ... Za-

bulunan amelelerle evvelki gün ten biz çantanın içindekileri tes-
muallimin ölüsü bulunan nokta- bit ederiz. Sahibi müracaat ettiği 

dan geçiyorduk. Tam oraya gelin. vakit "çantanın içerisin.de ne var-
ce ıdurduk, ve arkadaşlarla hfidise- dı., sualini soralım di} e .. 
yi münakaşaya başladık, münaka- Boşaltılan çantadan bir kadı. 

şa esnasında yerden bir buçuk nı~ tuvalet ~ıiY,il,!Uıtı: Pudra ku· 
metre .kadar yüksekte bir çalılığa tusu, tarak, dudak boyası, içeri-

takılı şu kağıdı buldum. Şöyle bir simi ep yee miktarda paııa bu-
göz attım. Sonra bu kağıdı cize lunan bir para çantası. Fakat sa. 
getirmek mecburiyetinde olduğu. hibiniıı isim ve aJresini göstere-
mu anladım. - Bu kadım bıtldıımJ cck hiç bir iz yoktu .. Çantada bun 

Kfigı:lı jandarma kumandanına lardan başka yalnız bir zımbalı 
uzattı. Yüzbaşı bu kağıdı uzun u- kemesi azalarından yüksek bir ha- .defterden koparılmış ve üzeri 
zad.ya tetkik etti. kime aittir, ve adres olarak gön- karmakarııık rakamlarla dolu hir 

Bu kağıd , zımbalr bir defter- terilen yerde, boş bir arsa üzerin- parça kağıd vardı. 
den koparılmıı olan bir yaprak de yarım kalmış bir apartıman bi. Valponun polislik damarı tut-
idi. Kağıt baştan aşağıya kadar nası vardı. muştu, Hğıdın bir kopyesini aldı: 
rakamlarla dolu idi. Riyazi düıı. J..imoj mUddeiumumiliği bu me- - Bu işin arkasında ehemmi-
turladan ziyade bir şifreyi hatır- selenin anahtarlarının Paristc ol· yetli bir mesele olduğunu ıeziyo. 
latcın rakamlar.. duğu düşüncesiyle dosyayı Paris rum. Sahte man:lapostlar mese-

Subay hatırından geçenleri kar· adliyesine gönderdi. lesi için size başka bir memur 
şısındakinden gizlemedi: Faris .ıdli p ;;l ı r.i tarafından ya- göndereceğim .• 

- Bu adeta bir mektup .. Keli. pılan tahkil· .. t ehemmiyetli şey Yarım saat sonra iki sivil polis 
meler yerine rakamlar yazılmış 1:-r mey dana cıkarıJı .. ~ .. :·?.1 ınüs- müfettişi postahaneye giriyordu •. 

şifreli bir haber, üzerinde hiç bir bet bir netice alınmadı. Birisi gişedeki memura yanaşıp 
hesap ameliyesi yok.. Rakamlar Trozal'ın sıksık Parise geldiği sahte man.dapostlar hakkında iza
cemedilmemiş, tarhedilmemi~ .• Bu tesbit edil:li, bu Parise geliş tarih 1 hat alırken, diğeri bulunmuş eşya 
Uğıt parçası ya l:aza esnasmda, !erinin daima milli müdafaaya ait masası civarında posta tarifelCi"ini 
yahut ta ondan pek az zaman ev· mühim bir vesikanın çalımı tari- tetkik ile meşgul görünüyor, ge
vel l:lüşmüş olmalı.. Çünkü ra- hiyle tevafuk ettiği anlaşıldı. Fa- lip eşya arayanlarla gizliden giz. 
kamların üzerinde kısmen su iz. kat muallimin Pariste ne yaptığı. liye alakadar oluyordu. 
!eri var •. Halbuki on beş günden- ve kimlerle konuştuğunu anlamak Bu, Valponun çok itimat ettiği 
beri bu civarlarda yağmur yağma mümkün olmadı. Andri isminde bir müfetti,tti. 
dı. Yalnız vak'a gecesi, vak'adan Muallim Pariste daima aynı o- Valpon iki sivil rnüfetti~in pos· 
biraz sonra hafif bir yağmur ci- tele iniyordu, orada herkes kendi- taheneye gir:iiğini görür görmez 
seldi. Şu halde bu kağıdı mubak- sini ilmi mesai ile meşgul cio:li postahaneden aynlmı§ ve polis is· 
kak o gece düşmliştUr. Daha evvel ve hürmete layık bir adam olarak tihbarat şubesine giderek şüpheli 
di.ışme:liği de belli .. Yoksa güne - tanımıştı. mektubu tercüme ettirmişti. 
şin tesiriyle sapsarı kesilmi~ ola- Terozal, her sabah otelden çı- Bir kaç saat sonra eline aldığı 
caktı. karken koltuğu altında şiş'kin bir mektup metninde ehemmiyetli 

Bu her halde çok enteresan bir, çanta buluyor, hazırladığı bir eser bir şey yok gibi görünüyordu. 
delil olacak, mUddeiumumiliği ha. üzerinde ilmi tetkikatta bulun - '·Bu ak.tam, perşembe, muay
berdar edeceğiz. mak üzere milli kütüphaneye git- yen saatte muayyen yerde bulu. 

* • • 
Mektup Şatoru müddeiumu

miliği tarafından gizli istihbarat 
iJaresine gönderildi ve on beş gün 
sonra şifrenin Paristen mütehas· 
sıslar tarafından çözülmüş ter. 
ciımesi geldi: 

"Verdiğiniz haberler günden 
güne c!-aha kıymetsiz oluyor .. Böy 
le giderse hizmetlerinizden vaz
geç.meğe mecbur olacağız.,, 

Şimdi ortaya bir çok meçhulll 
bir muadele çıkmıştı. Tahkikatla 
uğraşan memurlar düşüri:iüler: 

- Bu mektup pekala aç k ola
rak da yazılabilirdi. Niçin bu ka 
öar emJc çekilerek çok karışık 

bir şifre ile yazılm·ş? 

Hangi haberler.den bahsediyor? 

Yaztn kim?. 

•iğini söylüyor, akşamları munta- nunuz.,, 
zaman saat yedi ile sekiz arasın· Fakat bu ehemmiyetsiz görü
da otele lönUyN, ve bir hafta son. nen şifreye istihbarat dairesinin 
rada vazife yeri c.lan Limoja dö- itave ettiği bir kayıt ayrı bir ehem 

nüyor.du. 1 miyet veriyordu; bu mektupta şi-
Muallimin otelden çıktıktan mendifer.den d:.i~erck ölen mual-

sonra izleri kayboluyordu. En us· 
1 
iim Terozal'm evinde bulunan şif. 

ta polis memurları bu işe memur fe ile yazılmıştı. 
edildi. Fakat en ufak bir iz bile el. ' Bu kayıt karşısında poli!! mil· 
de etmeğe imkan olmadı. fettişi bir dakika bile vakit kay-

betmeden biraz bildiği Terozal 

Güzel İren dosyesini getirtti. meseleyi bir 
defa daha tetkik etti. Fakat yeni 

- Ben kontrol memuruyum, hiç bir şey öğrenememi~ti.. işin en 
Lutfen yol veriniz.. iyisi Andri beklemekti. 

Memur gişeye yanaştı ve posta Andri ancak r.abahın saat ikisi. 
memmı:na yavas bir sesle: ne doğru miidüriyete geldi, çol: 

- Pol.İ'I, dedi. ı yorgundu, fakat yi.izünde mem· 
Bu zat, bir sahte manı:lapost me-

1 
nun bir tebessüm dolaşıyordu. 

selesi hakkında tahkikatta bulun- - Nas l işler yolunda mı?. 

- Evet efendim, ka:lını bul- ı Fa'kat hiç bir hareket göremeyin-
dum. ce kalktım. buraya ge1.lim .. , 

mi.ifettilleden gelecek raporları 
mütcvekkilane bir surette bekle· 

Anlat bakalım. Vnlpon bu hikayeyi çok dikkat· meğe karar verdi. 
- Bir saat kadar bulunmuş eş le dinlemişti.. 

Kumar ihtirası ya masasının yanında bekle.dim .. Müfetti§. bu sefer çok becerik· 
Sonra çok güzel bir kadın geldi 1i insanlarla iş gördüğüne kanicli. 

1 d b' ·· · d b ı d b Günler geçti .. ve sa on a ır sıra uzerın c ı· Bu a amlarm muha ere tarzı ne: çı· 

raktığı çantasının bulunup bu· kadar ihtiyatlı hareket ettikl~i içe~_is.~nde tahta. parçalarrlrıı'' 
lunmadığını sordu. Çantan.o içe. ni isbat ediyordu. Faaliyet saha· kan tutun paketlerıne , ate~ a <r 

risinde olan e§yayı birer b:rer ve !arına gelince Terozal dosyesinir 1 kibritlere küfrede ede Valpo~rnıf 
doğru olarak saydı. Tabii çanta 1 tetkiki bu işin bir casusluk mese· d~sında tıpkı •. kaf~se kapa~urll· 
sını kendisine iade ettiler. Güzei lesi olduğunu apaçık meydana ko bır ayı kadar ofkeh dolaşıp 
'kadın çantayı sabahleyin po:;ta- yuyordu. yor.du. 11 
hanede bırakmı§ olduğunu iddia On beş gündenberi her sabı 

M.!ktupla tesbit edilen randevı d .. · h '"'aten ediyordu. o asına ya An.ırı, ya ut ın 
yeri Ruvayal . Elize sineması idi · · f , h 'k' · d üfet· 

Kadın postahaneden çıkınca gınyor, aKat er ı ısı e n1 • 
kendisinin kullandığı k:.!çük biı Burad.a .g.en; kadı.n .'~'i. ortakların tişi memnun edecek bir haber g~ 
otomobile atlad ı. Ben de geçer. dan bırısı yahut ıkı~ı~ı bulmuş ve tiremiyorlarclı. Amirlerinin yıı: 
boş bir taksiyi durdurttum ve a Andri kapıda derdını anlatmakk 1 züntlcn cıkan öfkesini ~ören rııe 
rabayı takip edebildim. ~eşgulken ~· arkadaşlarında mı.rlar kısaca: 

P .. b b .1 ıcap eden malumatı alm ş, yahut . . k f ditıl• 
arısı aştan aşa geçtı tten - Yenı bır şey yo e en 

sonra durdu ve Orlean sokağın onlara vereceği evrakı vermİ§ti. diyorlardı, Iren büyük mağaıa • 

da 15 m:.ikerrer numaralı eve Polis müfettişi de bu liuretlı: !arda dolaşıyor, sinemaya gi.diyor• 
girdi. kadının sağında ve solundaki bo~ tiyatroya gidiyor ve kimse ile ')tO· 

Derhal kapıcı kadına müraca koltuklardan ba:;ka bir şey göre nuşm"uyor. 

at ederek kad.n hctkkınt.!a malU. memişti. r. l· 
Bidenbire oda kapısının a:s 

mat istedim. Bütün meslekta§la
rının aksine olarak hiç de geveze 
olmıyan bu ka.:lın evvela hiç bir 
şey söylemek istemedi. Fakat 
polis kartımı görünce istediğim 

izahatı vermek mecburiyetinde 
kaldı. 

Ka:lını tevkif etmek, yahut e .. • V 1 Jel " '/er· . . ması uzerıne a pon o uı:.u . 
vınde bır araştırma yapmak va- j d el d t . . A d ·i idi· . • . . e ur u. <'erı gıren n ı 
kıtsız bır ış olur, hem de suçlula , k b f~ dud kl ucun· 

• 
1 

• • • • • .a at u se er a arının . 
rın dık.rntını celbederek ıhtıya, d h f' f h' b .. 'bı'..rdı .. . . . a a ı .ır tc essum var gı ı 
tedbırlerıni bır kat daha arttırmak y . h d' . f ndirtl• - enı ava ısım var e e 
tan başka bir netice vermez, J d' V k' h · tl' bı·r -.e)' . . . e ı. a ıa e emmıye ı ' 
ve genç dul aleyhınde bır dehi el. d _.1 d 1 b" netice· 

Bu kadın İren Rando isminde 
bir dulmuş. Çok genç yaşında har 
biye nezaretin.de mühim bir mev· 
ki sahibi olan bir albayla evlen
miş. Albay üç sene evvel ölmüş . 

O zamandanberi kadın kocasın

dan kalan maaşla geçiniyormuş ... 
Eve misafir kabul ettiği yokmuş, 
fakat sıksık sokağa çıkarmış. A
partımanın diğer dairelerindeki 
kiracılar da bu kadından çok 
memnunlarmış.. İren çok nazik, 
)Ok kibar bir kad:nmış. 

d 
.r

1 
• ~. • . • • • egı ama ne e o sa ır . 

e e;..ıı emıyecegı ıçın kendısını bı· J' B b h t • h bah oı· 
ır. u sa a , ıp><ı er s::, • 

rakmak icap ederdi. b' d k .. 1 ı harbi· 
ı, ev :n çı an guze ren 

Öğle olmuştu. Caddenin karşı 
sırasıııdaki bir lokantada yemek 
yedim. Fakat kapıyı bir ıdakika bi· 
le gözden kaybetmedim ve iEte 
bugün içindir ki size telefon ede

medim. 

l'aşlı bir adamın tek başma otıır. 

duğu masayı seçti. 

• • • Bütiin bu ihtimalleri gözden ge-
Saat üçe doğru kadın evden çiren Valpon müfettişe talimat 

çıktı, otomobiline bindi, ben de verdi: 
gene bir taksi ile arkasına düş- - Müfettiş Mateni yanına alır, 
tüm. Kadın mağazadan mağazaya ka:lını takip eder ve en ufak ha . 
dolaştı, bir çok eşya alclı, yeilide re'ketlerini bile gözden kaçırma

evine döndü. Ben de karşıki lokan mağa çal şırsınız. Bu sırada da 
tada yemek yedim. Ve kadının o· ben de başka izler üzerinde me§· 
tomobili hala kapının önünde dur- gul olurum. 
duğundan bekledim. . Valponun yaptığı 1 tahkikat ta 

Saat sekiz buçuğa doğru kadın müfetişe bir çok yeni şeyler öğ. 
çıktı. Yalnızdı. Çok şık bir süva- retti. ı 

re elbisesi giymişti. Gene takibe İren 17 yaşında iken yetim kal· 
başladım .. Bu sefer otomobili Ru· mış, yirmi yaşında iken kendisinin 
vayal - Elize sinemasının önünde babası yerinde sayılabilecek bir a
durdu. Bu sinemada bu akşam dam olan Alyas Rando ile evlen. 
yalnız davetlilere münhasır olmak miş. Birkaç sene sonra albay öl · 

üzere yeni bir film ilk defa olarak müş. 

göster ili yor.d u. 
Rando,zenginbir adam değil-

Kapının önü bayraklar, yeşil miş, karısına maaşından başka bir 
dallarla süslenmişti .. Sinema me-ı şey bırakmamış, kocasının ölü -
murları kapı önünde lduruyor, münıden sonra çok mütevazi yaşı
fraklı, smokinli davetlilerin yor. Hemen hemen evine hiç mi· 
karşılıyordu. Vakia ben ceketliy- safir kabul etmiyor, yalnız koca -
dim, ba~ımda da yumuşak bir sının sağlığında tanıdığı bir kaç 
şapka vardı, fa'kat polis kartım subay ailesiyle görüşüyor. Adre
sayesinde ben de içeri girdim. Fa- sine hiç bir mektup gelmiyor ... 
kat kapı.da memurlar ve içeride· 
ki kontrollara işi anlatıncaya ka
dar takip ettiğim kadını gözden 

kaybetmiştim. 

İçeriye girdiğim vakit ise film 
başla:nış bulunuyordu. Binaena
leyh !reni ancak perde arasında 
arayabildim. O, ön sıralarda biı 

koltukta oturuyordu. Sağında ve 
solundaki koltukların ise boş ol· 
duğunu hayretle gördüm. 

Film bittikten sonra kadın ara
basını evinden elli metre kadar u

zak bir garaja götürdü, ve oradan 
daima yalnız olarak, yürüye yürü

ye evine döndü. 

Yalnız iki gazeteye abonedir. 
Bunlardan birisi gündelik bir ga
zete, diğeri de harbiye nezareti. 
resmi gazetesi olan "Fransız as
keri mecmuası.,. Bu ikinci mec
muaya abone olması keyfiyeti ilk 
nazarda Valpone ehemmiyetli 
göründli. Fakat ıclüşündiikçe 

1 

bil. 
hassa bu hareket kendisine çok 
manasız gel<li. Harbiye nezareti· 
nin resmi gazetesinde dü~manla· 

rın işine yarayacak hiç bir şey bu
lunmaz ve hcr'kes onu okuyabilir. 

Esrarlı bir §ekilde muhabere 
ettiği adamlara gelince, bunlara 
dair hiç bir iz elde etmek mümkün 
olma..dı. 

ye nezaretine gitti. Kendisinin k0
' 

casının eski arkadaşı olan kuman· 
dan Perseni ziyaret ettiğini kapı· 
cıdan gizlice tahkik ettim. 

Valpon müfetti§in sözünü ıccs· 
ti. 
·_ Kumandan Pcrseni tanırırtl· 

Verdonda ağır surette yaraları· 
dıktan sonra art k odunun faal 
sınıflarında çalışamıyacak bir hll• 

:ıe geldi .• O vakitten beri ikinci §~· 
benin en mühim unsurlarından bı' 
risidir. Bir cok casusluk işlcrirıdC 
beraber çalıştık. Devam et .. 

- Harbiye nez.aretin.den çıkrfl• 
ca Şanzelizedeki Konstantin 1°' 
kan~:ısına gitti. ihtiyar bir adarnrrı 
tek başın:ı oturduğu bir mas:ı>'' 
yerelşti .. Masaya otururken ba' 
şıyla verdiği hafif bir nezaket se· 
lamı istisna edilirse biribirlerirıc 
hiç bir şey söylemdiler. Hatti 
bakmadılar bile .. Yalnız bir arı· 
1 k ihtiyar, !renden yemek listeSİ' 
ni istedi. Bundan biraz evvel !ren 
çantasından mendilini çıkarmıştı·· 
Kadının liste ile katlanmış bir ka· 
ğıdı ihtiyara verdiğini gördÜ01·" 

ihtiyar lakayd bir tavırla altır1' 
da duran kağıtla beraber listeyi 
maııcnın üzerinde bıraktı. Tattrıı• 
nı ısmarladı. Rahat ve heyecansıı 
bir tavırla yedi. garsonu çağırdı, 
hesabını yaptırdı, ve liatenin al • 
tındaki katlı kağıdı, gayet mahira· 
ne bir hareketle garsonun getirdi• 
ği banknotlara karı§tırarak cüı· 

danına tıktı. Bu neticeden çok 
memnun oldum. 

Lokanta.dan çıkar çıkmaz herifi 
tevkif ederek, doğru buraya ge· 
tirecek idim. Fakat ihtiyar lava· 
bonun bulunduğu tarafa doğrıı 

yürüdü. Besbelli ellerini yıkayaea1' 
diye lokantanın kapısında bekle· 
dim. Bu bekleme yirmi dakikadar1 
fazla uzayınca tekrar lo'kantaya 
gir0:lim ve müdürle konugtum. J3U 
adam bana lokantanın yalnız rııe· 

mur ve garsonların girip çıkması· 
na mahsus ikinci bir kapısı oldU• 
ğunu ve b'unun lokanta müıtah• 
demleri haricinde hiç kimıe tara· 
fından bilinmediğini öğretti. BıJ 
sefer de atlatıldım. Fakat zanne· 
derim kf size faydalı olac'ak şe'f • 
ler öğrenebildim. 

- Evet, çok mühim şeyler öğ • 
ren:iiniz. Bu ihtiyar nasıl bir a· 
damd· .. 

- Alelade bir a.dam .. Kısa boy· 

Kap·cıdan trenin üçüncü katta, 
tokak üzeri bir dairede oturduğu
nu öğrenmiştim; bu dairenin pen· 
cerelerinde ışık vardı. 

Biraz sonra ışıklar söndü. ihti. 
yaten bir müddet daha bekledim .. 

Sabırsızlıktan patlayan Val. lu. kibar giyinmiş, ufak keçi ıa· 

pon. gittikçe daha muammalı bir kalı var. Yakasında kırmızı bil" 
şekil almağa başlamı§ olan bu İ§ niJan rozeti taşıyor. 

hakkında trenin arkasına taktığı (Devamı 14 üncüde) 
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llir li 1 llirıd 0 andalr, bir Alman trc -
Yaı. c Ycınck yimek için lokanta 

ıı.Onuna · .. 
:Yakı gırmıştır. Metrdotel 

aştı ve selam verdi: 
:=- liayl Hitler ı 
qolandalı . 

illet d cevap vermeyınce 
r Otel tekrar etti: 

ze;- liayl liitler! Cevap verseni-

(i·- Pekala öyle olsun Hayl 
ıtlerı F k . • 

le (j a at bız liolandada böy-
enıcğe mecbur değiliz. 
-ş· d 

111• • ıın i evet. Fakat Führeri _ 
12 bır ·· li gun oraya gelebilir. 

olandalı ,.··ı·· d ' .,u umse ı · 
Pc~ :abii gelebilir. Biz misafir
r1 .... crızdir, Kayzeri de toprakla-

.. ,tzda · f' . 
tnısa ır etmiyor muyuz? , 

• 

-1· ta &ınırı bay gazeteci: "Hayat-
ıtıu,·aır k 
~ a ıyctlml talı~kanlığuna, 

...... ~~klrlıinna, ııcbatmıa H baba· ...... or· . 
illlJ b IUnUndcn ondan teurü!i ~ttL 

lr ınllyon liraya bortluyum.,, 

- Fransız karikattiril -

"ır-tık şüphe 
yok 

Gözı · 
Cağız ~rı uzağı görmiyen adam-
llliıır bir av partisine davet eodil

;r ı. o 
risiıı rmanda koruculardan bi -

c sordu. 
- A • 
_ <"l.V bitti değil mi? 

l!:vct efendim. 

tıı; Sütün avcılar ormandan çık 
tnı? 

- Evet. 

::: Ama hepsi? 
_ ~vet efendim hepsi... 

dııltl. Oy leyse ben bir domuz vur. 

ifıı-ı hu dağlarda lulnur.luk etti· z 1 • 
•· tın ıılze saat buma mı yok· . ...., gu -Y , 

ltr~ hdellk olarak nu Ucrct nrlr. 

ba - Gündelik ,·erirler, fakat ı..ııo 
~lrıa \·ermeleri Jizım. 

- ltalyan karikatUrü -

~e~ Şapknn ltalyadakl 1'17.a kuleıL 
Cnzıyor. 

-s 1 bıı :ı. ılrni? Halbuki ~apkaeı b:ıns 
ntın 1.ı· 

t 1 ,. ır cJ lla!ıa olııııı.tlı[:mı söyle-
··"''· 
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- Sahi mi! Demek bu adanın tek erkeği lıt'nlrıı ö~ le mi? 

Vüz numaıraı 
Köpekkr, efen:Hleri gazete o • 

kurken, lstanbulda belediyenin 
yeni helalar yaptıracağını öğren -
mi§lerdl. Aralarında konuştular: 
· - Ben de çocukluğumda çok 
11kıntı çektim. Çünkü Trablusta 
doğdum. Orada ağaçlar çok sey -
rektir, her ağacın arasında en aşa. 
ğı bir kilometre mesafe vardır. 

- Fransız karikatüı ü -

~anuaşlok '4aır 
Cazbandın saksifoncusu evinde 

prova yapıyordu. Kapı çalındı. 

Açtı. Ust kattaki komşu idi, ba -
ğırıyordu : 

- Yukarda hasta var diye size 
kaç defa haber gönderdim. 

Saksifoncu şaştı: 

- Ne diye bana haber gönde • 
riyorsunuz? Ben doktor değilim 
kf saksıfoncuyum ! 

Kav~a 
Karı koca kavga etmişlerdi. Bir 

haftadır biribirlcrine somurtup 
duruyorlardı. Nihayet bir akşam 
ka.jm, gazetesini okuyan kocası -
na yaklaştı: 

- Artık barışalım. 

- Haksız olduğunu nihayet an. 
laciın değil mi? 

- Hayır. Hakh olan benim a-
- Yeni ~apkanla ne hale geldiği- ma niçi:ı kavga ettiğimizi unut -

nI bana bak ıl& ~ör. tum. 
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Aruntalarda ameliyat esnas~nda akan kanla 
bir tahta düdük bulaştırılır. Bu düdük sonra 

aşk tıls ~mı, aşk sihri için kullanılır. 
Bu sırada da adamlar birçok ga. 

l rip pandomima hareketleri yapa. 
rak çoı:ul~Jan gösterirler. Bütün bu 

1 

h~reketlerin:le manaları ,.e sırları 

da onlara birer birer izah ederler . 
Bütün bu sırlar ise bir takım cin. 

!erin \"e sihirler efsanelerinden iba. 
rettir. Avusturalya çocukları (Bo
ra) ayininin en büyük ve harareth 
ciheti ilk defa bu ayinde mahut 
mukaddes (Çuringa) nın kendileri. 
ne gösterilmesidır! 

En·clce de tarif ettiğimiz gibi de
lik ucunda ipler bulunan ya bir ço 
mak \"eya hafifçe beyzi şekilde bir 
tahta veya ta~ parçasından ibaret o 
lan bu mukaddes aletin bütün mari. 
feti hızla döndürülünce vmlamasın

Bu Çuringanın görünmesi o ka. 
dar mühim bir şeydir ki kadınlar 

rund:-n ebedıycn mahrumdurlar'. 
ı\ ,·usturalya kadınları Çuringaya 
bak .. mazlar!.. Bakmak en büyük 
günahtır. 

Hatta, şayet bir kadın dikkatsiz
liği yüzünden Çuringayı görecek o. 
tursa derhal öldürülür! .. 

1şte (Bora) ayini devam ettiği 
müddetçe Çuringamn bu \0ınlaması 
duyulur. Onu sihirbazlar mütema. , 
diyen hızla döndürüp dururlar! .. 

Bu Bora ayininin hemen hemen 
en büyük kı:;;mı bir takım pando· 

dan ibarettir. mima hareketlerinden ibarettir. Bu 

Kabilenin adamları çocuklara Çu 
rigamn çıkardığı bu se·i dinletir ,.e 
Çuringadan çıkar hu sesi fc\'katta. 
biiye bir mahlükun çıkardığını i
zah ederler! .. 

pandomimalar ise Avusturalyahlar 
birçok hay\'anların hareketlerini 
taklit etmektedirler. Fakat erkek o. 
lacak çocuklar gösterilen gerek bu 
resimler ve gerek bu hareketler ba-

- Koktt'ylime iki l•lraı koyun U7., dold-0r ~ok meyys yememi ta\·-
siye etti. - İngiliz karikatüril -

ı sit şeylerle olmakla beraber Avustu 
ralyalılarca mukaddestir. Bunları 
bu e3rarı yalnız erkekler görebilir. 
)nlar öğretebilir. 

Kadınlar bunları göremezler! On. 
lara haramdır!.. 

Bora ayinlerinde işin buraya ka. 
dar olan ~ı:;.mı bir ne\'İ dini tiyatro 
lm.mıdır. Bora ayinlerinin en feci 
tarafı er!.:cklik yaşına giren çocuk
ların bazı kanlı \'e ıstırabh ameli
yatlara t:ıhaınmiil göstermek mecbu 
riretin<le kalmalarıdır. Zira Bora 
ayinlerinde bu çocuklar gayet ha
şin bir ~kilde sünnet olunurlar. 

Bazı kabilelerde de ayrıca, e\•vt!l
ce de bahsettiğimiz gibi, çocukları 
tena~ül aletlerinin alt kısmı ranlır, 
O Ş'!kildeki idrar borusu dıc;arıva 

~ -
fırlar!.. 

Aruntalarda bu ameli~·at esna m
da ~kan kanla bir tahta düdük bu· 
laştmlır. Bu düdük sonra aşk tıl. 
sımı, aşk sihri için kullanılır . 

Dir kızı almak istiyen delikanlı 
Kızın üzerinde bütün muka\emeti. 

' ni kesecek bir tesir yapmak, onu 
kendine a~ık etmek i ledi mi, bu 
kanlı düdüi;>ii üfleyip öttürür!.. Ot
türJü mü, tamam! Sihir mutlaka 
tesirini gfü;termi~tir! 

Bazı kabilelerde de Bora fıyinle
rinde çocukların ön köpek dişleri 
kırılır .. Yahut çocuklar altı okka 
yapılır. I ra,·aya zıplatırlar .. 

Yahut vücutlarına ilk defa kes
kin bir ta~la çizgi )·erleri, ölünceye 
kadar kalan süs yaralan açılır! 

Yahut ta ate~ tecrübeleri yapı. 

lır ki bunu ehemmiyetinden dolayı 
aynca anlatacağım. 
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Bütün bu eziyetli şeyler yapılır. 
ken çocukların baş,larmda bulunan 
iki~er hamisi ~n derece dikkat ha
linde bulunurlar. Ç.Ocukların her 
hareketini dikkatle takip ederler. 
Çocuk bu hareketleri tamamı tama. 
mına \'C usulü ,·eçhilc yapıyor mu? 
yapmıyor \'(~ya hamisinin emirleri· 
ni dinlemi)•orsa derhal ~yinden Çl

kanlır!. 

/IELI 
KIZIL 
<ioLt:.~' 
y~ 

l.'vçvJc 
r., ...... 
N11v 

M"C!~4 
Jırtı 

Jl1't4 Tt 
YOSlDıJ 

·~ 

6ELıılt/I 
iTıll/l~lA!i 
llllJl/itf'? 

~ ''"'"~ BiJYl.JTV-
1.E'N 

TOM-4NI 
8(~ Mı:S 

Yo111G1f 
~OÇvo.v 
O'Ovc;.u 
Cjç'!'EN/l 
Mı~/)ı. 

DEME>. Ol f>UIUHJlf:~ 'Hı~j, 
NIEKTUP/"f µf? Y,4lıtı l()ı 
ıJTl!l(,q Bu çocvG-u 
;v,.ç,,... .s.ıııv.q rcs.tıNt 1 
•rMi 71?. $oVUi 8A~·4 

~~-s:J 

(Boraj ayinleri devam ettiği müt 
detçe kadınlar ,.e kızlardan ayn bu· 
lundurulur. Erkeklerin bir kı~mı yi. 
yecek tedariki için a\·la me~gul o
lur. Geri kalanlar ayine de\ am e
derler. 

Ancak Bora ayinleri bittiği za· 
mar.dır ki çocuklar tekrar kadın
lara teslim olunur. Bu münasebetle 
de ekseriya kadınların da dahil 
ola!.ıileceği bir ziyaret verilir .. 

Fakat Bora ayinine girmiş olan 
çoc\L{lar ondan sonra da uzun bir 
müdriet, ekseriya dört ay daha, ken· 
di hamilerile birlikte ormanlara git. 
meğe mecburdur. Orada hamilerin
den kabilenin bütün adetlerini, o a
detlere riayet etmek "azifelerini, 
Kendinden yaşlılara hürmet ctmc)•i 
öğrenir. Bu müddet zarfında ne ken 
dilerinin kadınları görmesi. ne de 
kadınların kendilerini görme·i caiz 
değildir. Bazı kabilelerde bu müd
det ta öteki Bora ayini zamanına 

kadar sürer. 

\'elha::;ıl bir çocuk adam olması, 
kabilede adam yerine geçebilmesi 
için birçok Bora ayinleri görmesi, 
he~ birinden yeni bir şey öğrenmiş 
almaşı lfızımd:r. 

( Deı·amı t•ar) 
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36 Yazan: MJtyıza.'fffer 

oma ya 
b·r ıskaııd·; 

Memleketin en asil ailelerine mensup bir genç kıt 

Almanya hesabına casusluk 

Osman kuvvetleriyle pençeleşti/er 
ve fakat her hücumda bir cam levha 

yaphğı için mahkum oldu 
Romanya ve bilhassa Bükreş 1 nüz küçük olmasına rağmen, fe:: 

yüksek sosyetesi, memleketin en k:ılcide lüks giyinir, güzel bir 0
' 

eski ve asil ailelerinden birinin mobili v~rdır ve her sene ınute 
kızı tarafından yapılmış büyük a.ddit defalar mutlak Alman)af

3 

bir casusluk vakasının meydana gider gelir. gibi parçalanarak dağıldılar. ,·t 
çıkmasın n dodikodularile meş • Bükreşin bütün balolarında cıı 
guldür. Çünkü zabıta ve ndliye yüksek sosyete topl:ıntılarırı • 

cak Fatih "iki yüz on senedir bu hakikati bütün açıklığile meydana daima hazır bulunan Simon J{ıı 
hürmet kfi.fidir,, diycrclc bu wıu!U 11 çıkarmamış olsa. böyle bir ha.disc tarjinin, son zamanlarda birJell : 

- Hakanım, dedi. Ben Anitanın 1 nu bildirdi. Ve işi sağlama bağla
dUşman Tckfurların bir aleti §errü dıktnn sonra hakan Osmanın eınri
fesadı olarak çalıııtığınr sanırım. De- ni infaza gitti, 
lil irade ederseniz arabın pis bağır. 
saklan lçlndedir. 

Hakan bir kenara gayet aakin o
turarak : Hakan Osman, bUtUn harb kuv. 

- Teşekkür ederim Milini dedi. vetlerinl tophyarak başlarına geç

Bu kadar hakkonda gösterdiğin has- ti ve Karacahisar Uzerine bizzat yü 
sasfyet beni bahtiyar eder. Fakat rüdU. 
benim hCıdiseden malCımaton var. BUtUn yol isUkametlnce hiçbir 

Biçare bir arabı dcameğe !Uzum mukavemete maruz kahnıyan Os ~ 
yok. Salıver onu. 

Selçuk hUkUmdarmdan menfi ce
vap aldık. Bize kuvvctlerlle yardım 
etmekten imtina ediyor. Moğol a
kınları karşısında buna mecbur olu· 
şunu mazur görüyorum. 

tı,ıte yalnızız. Savaşa hazırlanmak 

Ul.znn. Bununla meşgul olalon. O 
mektubun bence hiçbir değeri yok
tur ve tekerrUr de etmez. Mahaza 
gönliln ınUsterih olsun diye bu me
lunu bir müddet hapsettiririm. İhti
lattan mennederlm. Anitayı daha sı
kı inzibat nltma koyarım. Sen ilzUI

me. Mlihim devlet umuru arasında 

bu gibi tfıli meselelerle alakanı caiz 
görmüyorum. 

Haydi glt. Beyleri davet eyle. 
Bir i!;tlma aktedlp ıııav~ gUnUnU 
tesblt edelim. 

Umumi meyelan aleyhlmlzedir. 
Rumların ittifakı umumi.sini kmnak 
için Karacahlsarrn fethi şarttır. Ve 

Tekfurunun tedibi gerektir. (1) 

Köse Mihal bir ~eyler söylemek 
istemiş, fakat sanki dili tutulmuş, 

man kuvveUeri, at ve insandan top
lu bir rüzgar gibi dügman smırla

rma .saldırdılar. Muhasara şiddetle 
başladı. Mahnza kaç kere hakan 

Osman, mahsurlarm kahramanlıkla 
:rrna ha.}Tet etti, kaç kere bu etrafı, 
o tarihin en ocklm ve korkunç kuv. 
veU tarafından ihata olunmuş kale 
muha.fızlan dr:ıarıya uğrayıp Osman 
kuvvetleriyle pençelcştiler ve fakat 
her hücumda bir cam levha gibi 
parçalanarak dağıldılar. 

Kale zabtolundu. 
Osman, Karacahisar tekfurunun 

canlı olarak getirilmesini irade ct
mLs ve çok giranbaha ganimetler. 
le birlikte bu en bUyük esiri karde
§inin oğlu Aktimurla Selçuk sulta
nına takdim ettinnlşli. 
Karacahüıar mamur bir ülkeydi. 

Osman ümrana ihanet etmemiş, ya. 
kılıp yıkılmamasına dlkkat irade et 
miş ve bundan sonra da Karacahi
sar meskenlerini tevabilne, halkma 
ve ordusuna tevzi elm[§, kaledeki 
kiliseyi de camie tah,11 ederek za.. 
ferini ikmal eylemişti. 

Alim Tursunufnkih bu camide o
kuduğu ilk hutbede "namı Osman 

lunduğumuza göre, Osmanlı devleti 
tam istiklal ile kurulmuş değildir. 

Hala, Selçuk hUkUmdarhğının ara
zisi iı~inde ve nevnma istiklfıli siya. 
sisi Selçuk hükUmdarıııa bağlı bir 
emaret §eklinde bulunuyoruz. Fil
hakika Selçuk hUkUmdarlığı, Mogol 
hUcum ve akmlariyle perişan ve 

' muzmahil bır hale gelmiş, Selçuk 
bUkUmdarlarınm salahiyetleri pek 
az umura inhisar etmiş bulunuyor, 
ama, Hakan Osman henüz Handır. 
Ve ecdadından mllntnkil tazim ve 
hürmet hisleriyle hareket ederek ve 
linimet sandıb"l Selçuk htikUmdar. 
lığının vaziyetine karşı daima bağ
lılığını göstermL, \"C asin isyankar 

lağvetmiştir. ye inanılması imkanı olmazdı. bire ortalıktan kayboluverişi uıııııı 
. Vakayı anlatalım: mi bır merak uyandırmış, faka. 

Bmaenaleyb romnnımızm UçUn - ı ıııı~ 
cU safhası olnn bu ktsmıda henüz Katarji ailesi, Romanyanın en işin içyüzünü anlamak kabil ~ 1 
Osman lnm istiklfılinl almış bir baLj' eski ve asil bir sülalesidir. Ka • mıştır. Ancak iki ay sonra, ı.111~1 
de değildir. tarjiler memleketin siyasi, ilmi, edilmiyen havadis bir bomba gı 

S 
1 

k 
1 

ve ticari sahalarında en büyük patlak vermiştir. 

d 
eAçu

1
• dsdainltanatliı.nı~ 80

8
n hUküm - mevkil.!ri işgal etmişlerdir, iç~ • "Simon Katarji casusluk yapı. 

arı ne sn sU. u 7.at oğlu . . . . • f rı • 
G dd' f d 

1 
rmde başvekılhk yapmış olanlar 1 yormuş ve Romen polısı tara e 

ıyase ın tara ın an zeb rlenmek da bulunmaktadır. Bu es'ki aile .dan tevkif edilerek mahkefPC) 
suretile öldU Bundan sonra Sel- d k d ·-..!' 

k hilk. u' aynı zaman a ço a zengııı.uır. verilmiş . ., e 
çu ume ayrı ve mUstakil on B .. k.. K .. .1 . . s· D b 1 k d kiı11s 
k ld 

ugun u atarJı aı esının ı • ava aş ayıncaya a ar 1 ısma ayrı ı. 1 • f JtJ 
mon ismınde 18 yaşlar.nda çok fazla tafsilat öğrenememiş, a 

1 
Maahnza bu tnrihe kadar hutbe. güzel bir kızı vardır. Bu genç kız, mahkeme safahatı her şeyi aÇ' 

de Selçuk hükümdarının adı söylen. ailesinin büyük serveti ve serbest vurmuş.. !I 

mi.ş bulunduğu için Osman ı>ara bas Al ... ı; 
düşünceleri sayesinde yaşının he- Simon Katarjinin daima ""' · 

bir hal almamıştır, Bu itibarla za. mamış ve para basımı ancak sultan yaya gidip gelmesi nazarı dfk:ı,'. 
ferlerinde en bUyük ganimet hisse- Orhan saltanatı ım.manında \'nki ol- cclbetmı"ş ve ufak bı"r tahkikat"' 

vctini esnslandmnııı ye Kıbrıs eezi-
sini Selçuk hUkUmdnrınn takdim e. muştur. bu gcnr. kı .. ın demı"r muhafız t~Ş.· resinin feUıine l:adar bir nsır daha :ı: .. ~ 
dip, oranın kendisine tefvizin! hU - Ve yine ancak Alfıeddı"nln vefa- k"l. t bi .... uııı şevketi dninın tezayUt ı a ına mensup genç r ... . 1 
ktimdardan sadır olacak bir ferman tından sonradır ki Karacahı'sarda · 1 G d J ·1 eviı:tı& (Devamı var) zım o an o or ano ı e s :s ri· 
la beklerdi. Bu tamamiyle lıir usul Tursun Fakih yolu llc ilk defa Os- meydana çıkmıştır. Bunun üıC ., 
ve formaliteden ibaretti. Yoksa me · bl• manrn namı hutbede zikredilmiş bu ne zabıta Simonun evinde an• 
ııell Karacahisarı fetheden Osman, 
ferman beklemeden burayı tevnbU. 
ne tevzi etmiş bulunu)ordu. 

Hakan Osman, bu bağlılığın ken
eli tarafından koyduğu bir usulle 
Fatih devrine kadar devamına İl. 

mil olmuştur. 

Bu hadiseye bir nebze dikkat na. 
zannı eelbetmek isterim. 

Sultan Gıyaseddin! .Mes'ut tara • 
fından Karaca Balaban çavuş vası
ta.•dyle göndçrilen tuğ ve alem bir 
ta.siyle gönderilen tuğ ve ale,ın, bir 
yüz bin dirhem nakid ve esliha ile 
bunların lrsaHnl müş'ir ferman 688 
tarihine tesadilf eder. 

lunuuor. (1) Tarihi Osmnni Enciimcnl: Os- a~ • ,, arama yapmış ve bulunan evr . r, 

Hakan Osman böylece bUyük bir 
zafer kazanmış oluyordu. Ar
tık ülkelerini muntazam bir §O • 
kilde ayırmak ve güzide kumandan 
lanna tevdi <'lmek de laznngeliyor. 
du. Osman ı;ıöyle bir taksimi Köse 
Mihalin de reyini nlnrak derhnl tat
bik etmiş ve bu hareketilc en büyUk 
isabeti göstermişti. 

Oğlu Orhan epeyce olmuştu. Bu
na Karacahisnn tevcih c.ttt, Karde. 
5i GündUzalpa Eskişehiri, Aykudal. 
pa İnönü ve Yundhisarı, Ha.san Al
pa Yarhisarı, Turgud Alpa lnegöİü 
Şeyh F..debaliye de Bilecik varidatı-

manlı tarihi sayıfa 683 Jdlı< tan bu kızın Alman nazi teŞ . 
"(2) Osmanın ilk hutbede nclı o • tile, Romanyanın nazi teşkilatı&' 

kundu~-u znm:ın )aşı henüz otuz beş yılan ve hükfı,net tarafından lJı, 
leli. Bu hcs:ıb!n fethin 690 tarilıinc vedildiği halde hala gizli gizli çı 
tesndüfU lcab eder. lışan demir muhafız teşl.:ilfitı arı. 

Nişancı bu Jmlenln GSS te, Cih:ın. d 1 
smda ajanlık yaptığı inkar e 1 

nlimıı \ 'C ibnlkemal farihl \ 'C Ccnıı.-
mcz şekilde meydana çıkmıştı!· 

bi n l\lir'atı kiinat ise 687 de fct. ıı 
Matmazel Simon Katarji, rtı8 ~ 

hlıü sö~·t.crlcr. l\Ilr'atiilcılmr 'e Tn
cllUmıırih ,.e Sol~kzadc tarih kay-

keme huzurunda bUyük bir soğıl 
kanlılık göstermiş, reisin: 

dctmezler. ııs 
- Bu işi hangi menfaat J11U •• Nctckim Selçul< sultanının 689 "~ 

bilinde yaptınız'! diye sordllo 
suale şöyle cevap vermiştir: . 

basireti bağlanmıvtı. Osman ne za
man bu ~ten haber almı:ı, ne zaman 
doldurulmuş, ikna edilmiııti ? Bu 
merd adnm, kendi safiyetine kurban 
mı gidecekti. Şimdi Köse Mihnlin de 

Hanı zikretmiştir 2., Bu ııurclle Bu fermanda Söğüt ve Esklşehi- nı tevcih eden Osman, idare ma-

sonlannılıı yazclıi:,rı bir fcrmnna. lıa. 

kılıl"'a - ki l\lünşcatı rcriilun bey 
cild l s:ı~ fa 64 de mukn;\•yctlclir • 
henüz füı.racahi<oarm rumların elin
de oldui;:'11 görülilyor. 

- Hiçbir ma.dc1i menfaat be~ 
lemiş değilim. Esasen ben si}'~ . 
setten anlamam. Para için bu 1_ş1 
Yapmıyacagıw m da mali vaziyeti ' Osmnn harb yolunda yeni bir varı. rin ilhakı ile te5kil olunan sancnğn karrı olarak Eskişehiri seçti. Fl'rmanrn ib:ıresi sudur: 

şa mazhar olmuş bulunuyor ve ctra- Osmanm "Osman Şah'' unvanile 
nevri dönmüştü. Aceba hakikaten fa yeni bir kuvvetini gösteriyordu. (Bey) tayin olunduğu ve Selçuk hü. 

"\·c <'Z kC"fcrci fecerel lforacnhi- min çok mükemmel olıışundarı il 
'Müverrih Hammer bil tün bu ta..: ı ı }I k t' · t k "kı' se' 

Osmanın Anfta He bir münasebeti hl ürküten muazzam Türk nkmları-
n.. ar lünühiimullal 'c alını husu ne. aşı ır. are e ımın e saı 

digim adamın arzularını ycrifl Kend.isi S}ahi §imdiye kadar bir kale kümelince istifa olunan tckfılüi c. t l ih • k d hüm Ulmiisllmln pişterl zaranı küs-
mi vardı ? Yoksa hadise o kadar fethedeceğine emin bulunmu'-·ordu. • • d aff 1 d ğu b edili nın sa ve ve tışamı arşısrn n şa- .. d 1 "t ,, mınye en o un u eyan - bl t rih . h 1. d di 

0 
I taht mu .aha e m şu ,,, taze idiki bunu onun evvelden haber ıoırmı<> r a "l a ın e r va 

Çünkü bunun usullerini bilmiyor, yordu. .. .. .. " • · • - (3) l\Unhülih'bar beı;lnct cildin o
almasına imklin yoktu. O halde yal
nızca Anitanın §ahsma taallükun. 
dan dolay? bu if.ıl biliyor gıöi görfin. 
milıı olacaktı. 

kayıı çok meraklı buldugumuz şu 
buna ait levazımı bulamıyordu. Bu Bu sırada İnönü de Eskişehirle tıızıınru sayfa.,ında lıunlann l.üs, 

şekilde anlatıyor. Bitaraf olmaktan 
suretle kale fethi imkanlarını da e. beraber tevcih olunmuştu. İ§le bu tnbl, zuma, nakkare, nefir \ 'C bun. 

sarfınazar, bilakis izmihllilini istedi 
le geçirmiş bulunan Osman artık tarihte Oman fermanı bi.zzııt istik. Itıra bt•m.iyen ı:cykrd.en ibaret bu-

ği Türk saltanatı için bu müverri. 
yan i.stiklAle kavua-mu§ bulunuyor - bal etmigti. lunduğunu yazar. 

hin neler söylediğini okumamız hiç 
Köse Miham aklına Anitanın he- du. Ferman yemek sırasında vasıl ol- Soıımları bu arttırılmıl) ve nltmıs 

§Üphesiz hoş bir zihniyet mukayc -
men çevlrlverdiği desise bittabi ge. Romanımızı takip ederken \'aka. 
lemezdi. yiin bir taraftan diğer tarafa aL 

Manhaza arab Saidin bapgine ve ladığmı mazur görmek laznndır. Biz 
ihtilattan men'ine irade çıkarttı ve hüdiselerin tarihini değil, bu tarih 
gl.?.llce adamlarından birine bu he- hadiselerinden toplu malzemeye 
rifin mühim bir mektubu yuttuğunu müsteniden tarihi bir roman yazı -
söyliyerek onu elde etmesi lüzumu. yoruz. Henllz 690 tarihlerinde bu _ 

HABER'in Edebi Romanı Bu çirkin km, birdenbire güzel 
yapan saadetin ağırlığı onun bü· 
tün varlığım ezmi~ti. 

llk dakikalarda gözleri Cavidi a. 
ramamıı:;tı. Fakat ilk dakikaların 

bunaltan şaşkınlığı geçer geçmez. 
gelinin etrafım sardığını \'ehmetti
ği duman yavaş, yava~ ortadan çc.. 
kilmiş, etraftaki CSYa \'e insanlar, 
:ıyar edilen bir dürbin camının ar. 
kasından görülür gibi yavaş yam~ 
\'ÜZUh kazanmışlardı. 

Ve i~te o zaman gözleri Cavidi, 
bulmaktan korktuğu yerde, gelinin 
ta yanında bulmuştu. Siyah elbi· 
seleri içinde bu akşam gene ne ka. 
dar güzeldi! 

tik gördüğü gün gibi, hayır on· 
dan daha fazla güzeldi... 

- 36 - İri Yücudunda, geniş omuzların. 
da geni~ alnında ve bütün varlığın. 

çarpan şey da ne kadar erkek \'e ne kadar dü· 
güzelliği ol. rüst bir insan ifade i \"ardı. 

llk bakışta gözüne 
gelinin bu umulmaz 
muştu. 

Bu şey onu o kadar şaş1rtrnı5tı ki 
bir müddet Cavidin bu salonda bu.. 
lunup bulunmadığını dü5ünememiş 
._ Gözlm her ,eyi garip bir du. 
man i'inde kaybolmuş gibi sezmiş· 
ti. 

Kevser: 
"- Bu kadar güzel Ye bu kadaı 

nhlak'5ız!,. dire düşümlü. 
Evet bu kadar ahlak. ız! 

Bunu düşünürkc., kendi hayatı 

gözünün önüne geldi. 
Ya kendisi: 

muştu. Osman bundan böyle tabi- l.Ji:I neferclcn miil"<'kkch bir nöbet 
hane (3) nin yemek vaktinde çalın. sesi temin eder. Hammcr diyor ki: trı.kımı lmnılmuştur. Padi ahlar 

masını irade etmişti .Kendisi de ta. "l\liliı.dm on üçüncil asrının hita- bizzat harbe çıktıklnn zaman bu ta-
zimen ellerini göğsüne kavuşturup mından bir sene mukaddem devleti kını lld misline t:ılmnlırdı. 
ayakta durmu§tu. Osmnniye balada beyan olunnn ı:ı.ra. (l) l\la.karrı l:skl~hlr olar.ılc lm-

İ§te Uı. Fatih devrine kadar bu a- ziden müteşekkildi (1}. Yüz e>lll mandanlar ar~ında taksim edilen 
det böylece cereyan etmiııUr. An- sene sonra 1stanbulun zaptı ile kuv. ülke. 

Kendisi pek mi ahlakhrdı? 
"Hepimiz biribirimizin eşiyiz!., 
Hayır! Böyle düşünmekle, kendi. 

~i .i onun kadar küç(iltmeğe hakkı 
yoktu: 

"Ôte<:i ben kadınım!,, 
KendiEinin hayat miicadelesind 

korku gö~tenniş olmac;ı, süse, para· 
ya refaha daha düşkiin olması ra. 
hat, kolay ve zengin bir hayatı bir 
~ok şey1ere tercih etmiş bulunma. 
sı elbette daha kolaylıkla affedile· 
':>ilirdi. 

Çünkü ona hayatta. bu gayeye e. 
ri~menin lfızımgeldiğini çocukluğun 

danbcri telıcin etmişlerdi. Ona yal· 
mz hu gay?~·c cri~mekten başka bir 
i~e yaranuyacak bir sürü ~eyler öğ. 
:-etmişlerdi. 

Güzel •Jlm;ı . mı. beğenilmesini, ki. 
bar bir salonda en İ}'İ, en yüksek, 
en beğenilen kadın, olmasını öğret· 

mişlerdi. Ona küçüktenberi c:aadetir. 
~erin bu oldu!:runu. zengin bir ko. 
:a kandırmak bulunduğunu öğret. 
mişlerdi. 

Bütün ta.lısili ve bütün bilgi~· 

>uydu. Ha~'lltta p·atil• l"ıvm .. ti o1:tt· 
'Jir tek malumatın sahibi ddf' ji. 

Fa~-:at o? .. 

O!.. ni. küçüklüğünü düğününe davet 
O bir erkekti. •ttiği bütün l<ıtanbula te5hir etmek 
I Iem de yüksek tahsil görmii~ ten zevk du; urordu. 

bir erkekti. Bün) esi, dimağı bilgi. Kev~er. yaptığı küçüklüğü şu an
si hayat mücadelesi için müsaitti. ı fa bütün şuuı ile anlayıp tenkid et. 

Bunu, bir llerküle benziren bu tiği hu erkeği hala çılgın bir sevgi. 
delikanlıyı hayatta ne korkutabılh ·e ~vmekte okluğunu hissetmekten 
dil .l'\e korkutabilirdı onu? 'ıürük bir hicap \"C bü}iık bir azap 

Açlık mı? iuyuyordu. 
l şc;izlik mi? Ona gözleri te adüf ettil:ri biran i. 
Safalct mi? ;irıde i~ini dolduran bütün bu mu. 
Hayır!.. Böyle bir vücutla \e .ıakeme:er \ 'C bu düşünce sağanai:rı 

böyle bir 'bjlgi ile mucehhez bir :ıltmda. ona l::akarken: 
erkek hayatta hiç bir şeyden kor· "Onu ne çok scvironım. H:'.ilfı ne 
!msu olmamalıydı. Korkınam~o;ı l<i.. ':N.l:.:r çok seviyorum:,, 
zımdı. lJiyc: dü5ünürkcn. gözlerine doğru 

O hayatta rıe sefaletten. ne de aç· .;ıkan göz yaşlarile, onları gCizpınar 
lıktan korkmu~tu. O hayatta bir armda tutmak istiyen cnerjisınin 
tek şeyden korkmu§tu. Bütlin in ·ar mücJd~Je..,i arasında manen kı,·ra· 

larııı. bütün namuslu insanların nırordu. 

yap:naktan korktuğu ~yden: 
Nnmusile, c.ehdile, alnının terile. 

'1ayaum kazanmakta de\·am etmek. 
~en koı kmuştu. 

Tıpkı bir alifte gibi, lukse, kon. 
fora, refaha \'C .enet .. tama ederek 

* * * 
Saffet de Kevseri görmü~tü. 
~alona gire:- girmez onu görmii~ 

Jlma ından onu şimdiye kadar na. 
ıl hurr.malı \'e korkulu bir intizar 

· çinde beklediği anlaşılıyordu. 

·~enJlni cıatnu~tı. E i3 en pwnbe1~~ıniış o!an yuzu 

Ye tıp:n bir ahfte g1bi 1 endir.1 ı ·(e\ :e:i "j:-m:!nin heyecanında, 
atmı~ o'ma:>tan utanmıyor. bu alı~ bir kat daha kr•armış ve gözleri bir 

\'eriş muamele:ıini. evet! bu rezaleti· aı daha parlamıştı: 

getirmekti ... 
Herkes mahkemenin çok a&

5 bir ceza vereceğini beklerken, lı 
kimler 18 yaşındaki genç kız ıııı~. 
kında pek müşfik davranmışlar ~: 
kendisine asgari ceza olan bir se. 
ne hapis, Ü!r sene <le emniyeti ll 
mumiye nezareti altında bulu~d· 
maga, bir hayli de para cezası 0 

mege mahkum etmişlerdir. • r 
Karar verilirken Simon biçbd. 

teessür göstermemiştir. Şi:t1 
1 

sevgilisiyle beraber suçlarınırı ,c 
zasını ~ekmektedirler. 

"Kevser geldi. Acaba Cavit ne rıı 
pacak?.. ı 

Kc,·serle Cavidin bütün !swnb~ı 
ca malum olan macerasını, Oı' 1 

bu kadar seven bu geuç kızın bilttıe' 
mesine imkan \"ar mıydı? 

Saffet oe bu macerayı bütün ı.:. 
tan bul gibi scnelerdenberi bifö 0 

du. Senelerdenberi zaval1ı kii~ll 
kalbi onları bir arada gördükçe 1'1~ 
kan:;lığm en şiddetli ateşile ka\ rıl 
mu;~u. 

oı· 
fakeıt niışanlandıklan zaman. . 

\'İde orlın bu c~i müna<:ebetine" 
1 

C:1 ufak bir imada bulunmanıı,t 
I Iatl!1 düğün davetiyeleri yazıJıf• 

'<en <.T:'le:si ortadan: ı: 
- rar.1m çok kalabalık oıacı. 

dü'1üne Athsoy!an da çağuınn" 
lım ... 

ı1· Diye bir teklifte bulunduğ\1 '
1 

man bir ıezaletin <>nüne gt>çmiş o· 
rnak ı~in. 

11 - ::\a 11 olur anne. doktor l\1t.I 
"i'l P 4 v ~izin hekiminizdir. Bir~ 
~, ı : · k' · ' ·ı k r ' • az a mr ·ı ~ı eAsı c. ne çı 3 .• r 
:nic: ,.(\ c-n!cnn çağrı1mac;ında 1 rt1 
ctmi~ti. 

(Devamı ı:ar) 
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Cara·
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• - 20 - Nakleden : IF. !}<. 
ıno~ l~n bır ucuna yürüdüler. Bir/ minster köprüsüne doğru yürüdü ve 
ndı: altına yatmış biri im tali orada yüzüne güldü. Caddeyi 

...... l3ı1 1 ca~ıdan karşıya geçeceği sırada, 

....... ~\~~. .nis Farreni bizzat kullandığı Aus. 

Bu kadar kalabalık arasında sızc 

zdıir vermemden korkmaz~mız sa· 
nınm! 

Farren gülüm.:;emekten kendini a. 
lam adı. 

Zanıanı geldi. .. 
Ot lllob r tin marka ki.ıçük bir otomobilde gor 
• krnuldı ın altından 4zanan ayak Jü. Otomobıl, seyrüsefer memuru. 

t unctu. adı \C kızıl saçlı bir baş nun işaretine intizaren beklemektey 
'l3u di. Furlong, vakit kaybetmeksizin 
ı teıtıi sabah mis Farrenin araba· kaldırımdan indi ve gülümo:ıyerek 

...... F-v zlıyen sen miydin? genç kıza sclfım verıp arabanın ka· 
• et. A . 1"' l' . .... Eld· pmnı açtı, n;e a •arrenJn yanı· 

... \-O~\ enlerini gördün mü? r.~ oturdu. 
'ardı B 6uzel otomobil eldivenleri Genç kızın rengi attı ve hıddetle 
~ak1~ b Jna geçen gün gostermi~ti. Furlonga baktı. 
~ a de~ ~bah elinde miydi, far. Seyrisefer memuru işaret vermiş 
...... ~r 1lırn. V"' otomobiller tekrar hareket etmiş. 

da bı~ :s Farren eldivenlerini bura. !erdi. Furlong gülerek: 
~re ·~ıp bırakmadığını anlamak - Biraz çabuk olunuz Mis Far. 

...... 5i u zatı göndermi~ ren, dedi. Arkadakiler klakson ça· 
t ~e~ lll(jj anlarız efe

0

ndim. Mis !rp duruyorlar, yolu kapadık. 
tıız ~otomobilini hep buraya Mis Farren, ne olduğu anlaşıl· 
~urİ n bir şey göremiyorum. o.ıyan, fakat herhalde Furlongun 
..... ~~~g .tesekkür etti: le.hinde olmıyan birkaç kelime ~ı-
11ııe b'.51· Yanılmış olacak. nldanarak arabay: hareket ettır-

Rata·cı ır bah~iş uzattıktan sonra di. Biraz sonra parlamento binası 
an ~ıl.tı ve bir taksi ile polis ör.ünden geçerek Victoria Street' 

llr U·· ın · d ~ . d"l na ' e gıtti. Komiser Ridin en aşagı m ı er. 
Çıktı ı-ı 

'Sizde · . 0~ beşten sonra: - Sizi nerede bırakayım? 
..... ~e . n hır rıcam \ar. - Acelem yok. Teşekkür rderim. 

-..... ~c dair? Sizi dinliyorum. Arabayı durduracağnn. Eğer 
~-ateli :ıserer şubesine bir tavsiye çıkıp gitmezseniz bir polis çağı· 

l~ıct ;.~I"lırn. ~ir otomobil işi için. rırım. 
:ta : uın edı ve bir kağıt par
llıattı'·r ~Yler yazarak Furlon. 

k ...... Belki · · 
unanr . sızı beyhude zahmetten 
~rı otodıye .\'.eriyorum. Mis Far. 
~i}'or nıobıhnin numarasını is· 
~·urıon ll1urdunuz? Buyurun. 

tı· g hayretle muhatabına 
....... Na~ıı 
-..... 11 1. anladınız' •v ıs F . 

ıı te İ-0 arrenin bu sabah 'birden. 
n<1rada · · enrnek n nıçın ayrıldığım 

ı.ıror enteresan olur diye dü. 
u ı> eıllle~nuz değil mi? Peşini ta· 
ı bu • ~ zahmetine girmeyiniz. 

tıı. 1
•
1 daha kola} !ıkla yapabi. 

~lltlon 
~li.und·· g, l\fandarendeki hadiseleri 
~f.!rek~\·e Doyla olan vaadini dü. 
....... ,.. endini tuttu 

~'e . . 
> bı~1 Rıbi nıaJUmat elde ettiğini· 

t ~ ~oru~. dedi. Şahsan ben de 
~ bu Y 0 'rendim. Fakat ~im. 

1'h. nları i r ~. .. . 
· ·•ıı.ıy0 ~a etme ı munac::ıp 

1 da aı_.:'1111 • Çünkü başka bir ~ah· 
Sö 01 

adar ediyor . 
t~ n }'lenıeniz için ısrar etmem . 

• ~1 y~e lllevzuubahs olduğunu 
Ilı lJn de a~ ~~f etmekteyim. lki. 
:ııaııııı a}nı ızi takip etmekte ol. 

- Böyle bir şey yaparsanız po· 
lise sizi, gizli kumarhanelere devam 
\'e bir Cinayette ~eriki cürüm olmak 
suçlarile tevkif etmesini söylerim. 

Blöf çok cüretkaraneydi. Fakat 
Furlongun umduğundan çok fazla 
tesirli oldu. Genç kızın elleri direk i 
yona yapıştı, araba kaldırıma çıka • 
cak gibi oldu. Furlongun müdahale. 
sile kazadan kurtuldular. Anjcla 
Farrcn de bu sırada soğuk kanlılı· 
ğını toplıyarak titrek bir sesle: 

~ !'\e demek istediğinizi anlamı. 
yorum, dedı. 

- Bilakis gayet iyi anladığınızı 
görü) orum. ~1aku1 olunuz mis Far· 
ren, ergeç birıbirimize izahat vere. 
ceğız. Bu neden şimdi olmasın? 

-~erede? 

- Yemeği beraber yesek? 
C-!nç kızın dudak büktüğünü gö. 

rünce devam etti: 
- Nıçin olmasın? Bakın \'iktor· 

ra garındayız. Burada arabadan i. 
nuck garın bufcsinde yemek yeriz. 
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- Sizin kadar inatçı adam gör. 
Fransanın bütün kasabalarına 

:nedim! 
Garın büfe salonu, o saatte pek benziyen bu ne mağmum, ne şen, 

tenha idi. Metr dötel onları görünce ne harap, ne mamur alelade kasa
baya yeşleşmiştim. 

içinden "gene bir çift aşık!,, diye 
Beni kasabadan kasabaya, şehir 

söylendi. "iki taraftan birinin ebe· 
den şehire dolaştıran mesleğimdi . 

veyni evlenmelerine razı olmuyor 
herhalde... Ktz çok güzel. erkek Köy hekimiydim. 

Bu kasabada yerleşişim biraz 
de fena değil ama kıza nazaran yaş. 

da hoşuma gitmişti. Burada eski 
ıı.,, Furlongun emirlerini almak ü· .1 .:ıı tl d 1 b" k d 

·~· d"" .. 1 • •• aı e .uos arın an yaşı ır a ın 
zere geldıgı zaman uşunce.erı yu. ::! t d 0 b k b .. . . d F~ 1 a o un.yor u. nun u asa a -
zurv.fen katıyen bellı olmuyor u. a d b 1 d ~ b"l · d . . . a u un ugunu ı mıyor um. 
kat detektıf vazıyctı anlayarak, o G" .. bi . d k b b"" unun rın e asa anın en u 
"idnice bir kahkaha attı: ··k ı · d b" · b" h t , yu ev erın en ınne ır as aya 

- Ne şairane! Bizi aşık farze· bakmak için çağırılmıştım. Gitti • 
diyor ve ihtimalki sizin çantanızda ğim bu evde Madam Boispertle 
Fransaya kaçmak için bir pasaport karşılaşınca çok sevindim. Hasta 
bulunduğuna kani... olan genç yeğeni Liovore idi. Bu 

Genç kız mırıldandı: 
- Belki de hakikaten çantamda 

bir pasaport vardır. 
·- Sanmam. Şimdi, ciddi şeyleri 

bir tarafa bırakarak rahat rahat 
yeme~imizi yiyelim. 

Farrcn yemeğini iştiha ile yedi. 
Kahveler gelince Furlong cıgara ta. 
l:>akasını uzatarak: 

- Mühim me eleleri görüşmeğc 
geçmeuien evvel bir noktayı teba· 
ruz ettirmek isterim: Benimle bera. 
her yemek yemek davetini kabul et· 
mekle büyük hir nezaket gösterdi. 
niz.Fakat ben bu vaziyetten istifade 
etmek gaı e ini takip etmiyorum, 
malum) a iki düşman bile bir mü· 
tareke esnasında birlikte yemek yL 
yebilir! 

Kız gülümsedi.: 

- Demek beni düşman saymak· 
ta ısrar edi}'Orsunuz? 

- Geçen akşam Mandarende ba. 
na büyük bir iyilikte bulundunuz 
\e ihtimal ki hayatımı kurtardınız. 
Fakat galiba orada bulunduğunuzu 
iı1kfir etmek istiyeceksiniz? 

- Niçin? 
- Sizi orada göreceğimi hiç aklı· 

ma getirmemiştim. 
- Bc:ı ele sizi orada görünce şa. 

~ııdım. 

(Devamı var) 
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nahif yapılı bir kızcağızdı. Madam 
Boispert, her gün sabahtan akşa
ma kadar penceresinin önünde 
yün örmekle vakıt geçiriyor ve 
ancak pazardan pazara kiliseye 
gitmek üzere evden dışarıya çıkı· 
yordu. Genç kızın tedavisi maksa 
dile bu eve gelip gittikçe bu biri 
yaşJr,, diğeri genç iki kadın için 
ziyaretlerimin beklenilen ve arzu 
edilen bir şey olduğunu hissctmi· 
ye başlıyordum. 

Bilhassa Madam Boispert genç 
yeğenine olan bu ziyaretlerimden 
pek memnun görünüyordu. 

Bu 'kasabaya gelirken evlenmek 
hususunda en ufak bir fikir ve ar
zu beslemiyordum. Fakat bu eve 
bir ay kadar devam ettikten son· 
ra, ziyaret saatlerini normal a.d -
dedilemiyecek bir heyecan ve sa
bırsızlıkla beklediğimi hissetmiye 
başlamıştım. 

Bu eve girerken i~imin bir sü · 
kfin ve memnuniyetle dolduğunu 
hissederdim. Beni hiç beklemiyor 
larmış gibi görünen, fakat en bü· 
yük arzularının bu olduğunu bil· 
diğim bu iki kadının yanların.da 

geçirdiğim saatler muhakkak ki 
günümün en iyi geçen zamanları 
idi. 

Daima sade giyinen Lconore 
hülyalı bir çehresi, yürüyüşünde 
büyük bir ahenk vardı. Benimle 
konuşurken, ona sormak mecburi· 

· ırıı ~~ ~uhtemeldir. Biz sizi 
tdc b 

1 
ıtırnat ederiz. Aksi tak. 

1' \e 
1 dıklerinizi öğrenmeğe çalr 

aHık~aller sorardık. Bu kadar 
ş,ltıdiJ~ } ~rdım da etmezdik . 
ı}al k sı~ de ben de sırlarımızı 

:Jıı 1 lln. Elbet bir gün yardımı· 
o ..... lcnıek için bize geleceksiniz, 

- O halde beni niçin gör • 
mek istediniz. Anlaşılan annem 
maksadınızı yanlış anlamış. 

- Söyleyiniz. 
- öldürmeğe hazır mısın? 

- Bu zaten benim yegane sa. 

;;,. "'ııan ,,,... .. 
·11 bUini ""11rınıze amade olduğumu 

z. 

ı.--Urlo xıv 
1' }ll)j$ ng, P<>lıs müdürlüğünün 

ıı Çıktı~htnnma açılan kapısın. 
i \ e k C<ıddeyi karşıdan karşıya 

!'ak n ~ldınmda bir müddet du. 
bir 111~1rden geçen bir romorko. 

Udtiet dalgın dalgın seyret· 

~urı011 
tı.ıru 6: komi er Rid tarafından 
karş~a ındirilen darbeyi sükunet· 
} dı. ı:ı} acak kadar te\ ekkül sahi. 

, ~ \ı bıta, mis Farrenin Londra. 
~ nıaklaştı'hnı öğrenmişti. Şim. 

ıı onr; kız takip ediliyordu. Fur 
l·}a• \ın otomobil numarasını, 
(sa~? alrnağa luzum görmüştü, 
tind ızzat peşini takip etmek ni· 

Spartivanto böyle söyliye • 
rek ve kaşlarını çatarak odadan 
çıkmağa hazırlandı. Başkuman· 

dan önüne geçti: 
- Dur ve dinle. Doğru keş • 

{ettin, evet. Bir adam öldürüle • 
cektir. Bunun için benim emirle. 
rime tamamen riayet edecek mi -
sin? 

- Ucreti biliyor musunuz? 
- Ehemmiyeti yok, ne is • 

tersen veririm. Yet erki işi te· 
mizce gör. Yarım bırakma. 

- Eğer adi bir adamsa yir • 
mi egü alırım. 

- Pekala canımı Sana gös • 
tereceğim adam, şimdiden ha -
ber vereyim ki pek müthiş ve 
pek kuvvetlidir. 

na tim. 
- Göstereceğim 

kuvvetlidir. Tekrar 
Yanma birkaç kişi 
olmaz. 

adam çok 
etli yorum. 

alsan fena 

- Yalnız ben kafiyim. 
- Fakat, yine haber vereyim 

ki bu adam çok kuvvetlidir. 
- Ne olursa olsun, mutlaka 

ölecektir. 
- Korkmaz mısın? 
Spartivanto bu söz karşısın· 

da büyük bir hayrete düştü. 
- Korkmak mı? Korku ne -

tlir? 
- Pekala, bu akşam işe baş • 

lıyabilir misin? 
- !sterseniz bir saat sonra. 
- Tam yerinden vuracaksın. 

Yalnız yaralıyacak değil adama 
kıllı öldüreceksin. 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
yetinde, bulunduğum suallere ce • rilrniş olduğunu arada bir başımı 
vap verirken öyle mahcup ve çe- yukarıya kaldırdıkça görüyordum. 
kin gen davranırdı ki... Son. a bana teşekkür ediyordu. 

Halası bazan bizi yalnız bırakı· Ondan ayrılırken yüzünün bir 
yordu. O zamanlar gitmek mi, yok endiı;e ve heyecanla kaplandığını 
sa kalmak mı liizımgeldiğini kes· birr,ok defa gcrtlürn. Bu endişenin 
tiremez, ve şaşırırd.m. Bu ziyaret· setebt neydi? 
!erimin günün birinde bir itiyat Onun odası tatlılık ve sükunun 
haline gelmesinden korkuyordum. bil' yuvası gibi geliyordu bana. 
O zamanlar bu genç kıza karşı Beyaz tül perdeler arasın.dan St -

ıçimde bir bağlılık hissetmiyor, zan ışık odaya iç açıcı bir hal ve. 
fakat böyle bir hissin doğmasın • riyordu. Yatağının başucundaki 

dan korkuyordum. gece dolabının üzerinde daima 
Leonore ağır hastaydı ve bu çiçek vardı. 

hastalığı gitgide ilerliyordu. Her Bu genç kızı, içimde yarattığı 

gün biraz daha zayıf düşüyordu. mahiyeti meçhul ve tatlı his için 
Onun sıhhati eksildikçe benim o· seviyordum. Her akşam evime 
na karşı olan bağlılığım artıyor· dönerken bu hissin beni gitgide 
du. Bu hissimin içinde merhame· artan · :. şiddetle tesiri altına al· 
timin de büyük bir hissesi vardı. dığını anlıyor ve kırılan mukave-

Bazan odasına girdiğim zaman metime kızıyordum. 
onu bir şezlong üzerine uzanmış, Onu bütün gayret ve ihtimam· 
başı geriye dayalı, elleri yanından larıma rağmen kurtaramıyacağı • 
sarkmış ve dalgın bir halde bulu· mı biliyordum. Aşkım, her gün 
yordum. Beni görünce halsiz vü· biraz ıdaha yaklaşan mukadderat 
cudunu gayret sarfederek doğrul- karşısında aciz kalıyordu. Her 
tur, tebessüm eder ve elini ba· gün sabahtan akşama kadar has • 
na uzatırdı. Yüzüne, gözlerinin tadan hastaya dolaşırken beynimi 
manasına yeniden hayatiyet gel • tırmalayan düşünce sadc<:e bu olu 
diğini görürdüm. Beni, hastasını yordu. 
tedaviye gelen doktoru değil, bir Onun yanına girerken yüzüm -
sevgiliyi karşılar gibi karşılardı ekı m ... naya daha fazla neşe ve 

Hastalığını merak etmiyordu. itimat vererek enıdişelerimi ondan 
O, gitgide ı:o1:luğunu gören bir saklamak istiyordum. O da beni 
çiçek gibi mesuttu. Bu saadeti ne- daima tatlı bir tebessümle karşı. 
reden geliyordu? Bilmiyorum. O lıyordu. Leonore hakikati bilmi • 
zaman onun yanına bir iskemle yor muydu? 
çeker, oturur ve avuçlarını eJleri· Bir gün her zamankinden daha 
min arasına alırdım. Ellerini ya - erken gelmiştim. Madam Bois -
kan ateşi hissederdim. perk elindeki işi bırakmadan ba . 

Onun hastalığına öyle bir çare na başile yukarıya çıkmaklığımı 

bulmak istiyordum ki bq ~are şim işaret etti. Odasına girdiğim za • 
diye kanar ilmin piç kullanma.tlığı man onu pencerenin önündeki. 
bir çare olsun. Bu tatlı mahllıku şezlong üzerinde uyumuş buldum. 
muhakkak kurtarmak lazımdı. lz - Dizlerinin üstünde açık kalmış bir 
tırabı olmadığını, fakat son derece defter vardı. Bana öpmek arzusu 
h:ılsiz düştüğünü söylüyordu. , veren ince parmakları defterin 

Onu biraz oyalamak, biraz eğ· ı' üzerinde idi. Defterde şu kelime· 
leııciirmek 1çin hazan ufak gezin • Ieri okuyabi)dim: 
tiler yapıyor, bazan da ona yük -1 "ölüm t Birdenbire duruş • ka· 
s~k sesle kitap okuyordum. Başım 1 zanılmış bir istirahat • korku ya· 
öııiımde kitaba doğru eğilmiş o • hut da ümit.,, 
kurken, altın saçları altında göz- Bu düşünceler ona nereden ge~ 
lcrinin tatlı bir bakışla bana çev- ( Uitrcn sayfııyl çelirlnlz ) 
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olmak gururiyle ina.dından vaz
geçecekti .• 

Evet, bu muhakkatı. Leonoru 
evvela gururundan bağlayacak, 

muhabl:et ise, sonra yavaş ya
vaş doğacaktı .• 

Altiyeri bugünkü kadar hiç 
bir vakit ümitlenmemişti.. 

İşler tamamen yoluna giriyor. 
du. Zafer, uzun zamandanberi 
beklenen zafer pe'k yakın ve 
ve kafi idi. 

Başkumanıdan sakin bir halde 
o akşam Rolan Kandiyanoyu 
öldürmek için planını tanzim et· 
ti. Dudaklannda memnuniyet ve 
sevinç izleri geçmeden odasın

dan çıktı. 

Leonorun dairesine doğru 

yürüdü. Ona rastgelmek, zafer 
ümidi ile parlayan nazarlarını 

üzerine dikmek ve bu suretle ge. 
çecek müthiş vakaları ihsas et· 
mek istiyordu. 

yüzünün bir kısmını örtüyordu. 
Venedik sokaklarında uzun 

uzadıya dola~tı. Gecenin karan. 
lığı etrafı sarmağa başladığı sı· 

rada Venediğin pis, dar bir ma· 
hallesine gir:di. 

Buraya niçin gelıni§ti. 
Bu mahalle birtakım serseri -

terin ve fakir gondülcülerin mel. 
cei idi. Aynı zaman.da umumi 
kadınlar da burada otururlardı. 

Bir kelime ile burası sefalet ve 
ahlaksızlık mahallesiydi. 

Kimbilir? Bu muhit iç:nde bel 
ki başka insanlar la vardı. 

Altıyeri dar sokaklardan biri
ne saptı. Ve cesarettle yürUme· 
ğe başladı. Cesaretle dedik. 

~- e değildi. 
akat · 
Uz Şundi ne yapacaktı? lşler 
~1 UYordu. boylu, doktor \'ang 

• :i ~-da tahkikata memur etmesi, 
g ır ~Y o w "enmek g~ye~ile de. 

4 ia~ '"etı i gazeteciyi meşgul et. 
ro r;ındi. l3ır çıkmaza girmi5ti 

lllancı Dikcnsin meşhur kah. 
r h?1 

:\likaber ıribi mucizemsi 

- Ha! Bakın, Peşin söyliye -
yim. Eğer öldüreceğim adamın 
mevkii içtimaisi biraz yükse'kçe 
ise, elli ekü alırım. 

Hay elli ekünün de, ben 
ne diyorum sana. 

- Hem <le nısfı peşin. 
Altiyeri asabiyetle elini keme • 

rine soktu. Bir avuç altın çıka
rıp masanın üzerine fırlattı. 

Spartivantonun gözleri açıl • 
dı. 

- Elbet, mademki ücretini 
veriyorsunuz. 

- Ne olur ne olmaz. Sen yi
ne sözümü dinle, kendini biraz 
koru bu adam pek müthiş ve 
korkunçtur. 

Spartivanto cevap vereceği 

yerde duvar.da asılı duran kılıç. 
lardan birini alarak beline soktu. 
Mantosuna büründü ve sordu: 

Fnkat ne Leonora ne de Dan· 
'doloya tesadüf edemedi. Aşağı· 
ya indi.. dolaştı. Maiyet zabitle. 
ri ile konuştu. Tamamen beşuş 

ve neşeli idi. Amirlerini daima 
düşünceli ve kederli görmeğe a
lışkın olan maiyeti bu ani deği . 
şikliğe hayret ettiler. 

Filhakika her köşesinden bir 
gölge çıkan bu karanlık ve pis 
sokaklarda üzerine dikilen kanlı 
gözlerin altında yürümek büyük 
bir cesarete bağlıydı. İnsan far
kında olmadan nere::len geldiği. 
ni bilmediği, görmediği bir han· 
çerin altında can verebilirdi. 

ihtimal Altiyerinin mağrur 

tavrı emniyetli yürüyüşü kendi· 
sini kurtardı. 

Nihayet alçak bir evin öniın
de dur'.du. Bu evin diğer cep • 
hesi önünde akan kanalın fı -
şırtılarını sokaktan duyuyordu. 
Sokak üzerindeki pencerede ı§rk 
vardı. Altıyeri içersini görmek 
için pencereye yaklaştı. Fakat 

cı~r b 1 b l. cm ... klc meşguldi.ı. 
' ~kıntı ile ne ) ap:ıcağı hak· 
bır harar \'erme:..sizin \"e::;t. 

- Ooo, ooo, diye mırıldandı. 
- Şimdi beni dinliyecek mi -

sin? 

- Nerededir? 
- Olivolo adasında, fakat o-

·aya yalnız gitme. 

Öğleden sonra, akşama doğru 
Altıyeri, sarayından çıktı. Arka
sında üniforması yoktu. Sadece 
geniş bir manto bütün vücudunu 



c ;ı 

EL 
"(Baş tarafı 1 O uncuda) 

Valpon düşündü, sonra güldü: 

- Şimdilik takibinizc devam c
dersinız. Ben Perseni göreceğim. 

Bir saat sonra polis müfettişi 

subayın dairesine giriyor<lu. Al
bay, müfettişi samimi karşıladı •. 

Hal ve hatır sorduktan sonra <la: 
- Aziz dostum, dedi, her hal· 

de buraya eski bir arkadaşla geve. 

liyordu? Onun bukadar ihtimam. 
la sakladığı derin ruhundan mı? 

Demek ki o lda ölümü düşünü -

yordu. 
Son derece müteessir olmuş • 

tum. O anda Lconore uyanırsa 

hissiyatımı gizliyememekten kork

tum. Aşağıya, Madam Boispertin 

yanma indim ve hiçbir şey söyle. 

meden oturdum. Bakışlarile ben -

den ne için aşağı indiğimi sordu. 
••uyuyor,, !dedim. Sonra ihtiyar 

kadm elindeki işi bıraktı ve endi

ıeli bir tavır!~: 
- Hali iyi defi!, dedi. Gün • 

den gUne .daha zayıf düşüyor. 
Bakışlarım ona cevap verdi ve 

ilıtiyar .kaidının gözlerinden sızan 

iki damla yaş yanaklarına doğru 

ılizüldü. Konsültasyon yapmak 
Uzere bir doktor daha getirmesini 

teklif ettim. Bunu çok istiyordum. 

Yukarı kattan gelen hafif bir 
(ilrilltil üzerine koşarak mer.di • 
vcnlerden çıktım. 

Leonore şimdi oturmuştu. O -

mutlan üzerinde bir şal vaı1dı. Te· 
bessüm ederek: 

- Doktor, dedi. Sonbahar baş 

ladz; bunu hissediyorum. 
Halası bizi yalnız bırakmıştı. 

Ben de ona konsültasyon işinden 
bahsettim. Sözümü birdenbire 

kesti: 

- Hayır, diyordu, sizden baş. 

ka bir doktor istemem. Beni teda
vi etmekten bıktınız mı? 

Sonra ilave etti: 
- Sizden beni iyi etmenizi is

temiyorum; bunun imkansız ol • 

.duğunu biliyorum. Fakat ayrıl • 

mayınız. Sonra düşününüz ki bu 

daha pek uzun sürmiyecektir. 

(Sonu yarın) 

BU AKŞ.\M, Kadıköy Siircyya !il
nı?ması K. K. Hnlkevi Sosyal yardım 
.ıhcd adına. 

il :\LK OPEHETI, Zırdeliler Operet 
3 perde Kapoçclll Orkcı;lra~ı 

ÇANTA SI 
zelik etmek için gelmedin.. Ne 
var, ne yok bakalım. 

- Azizim, buraya çok ince bir 
meselenin tetkiki için geldim .. 

Sizi makamınızda ziyaret odcn 
misafirler hakkında izahat almak 

istiyorum. 

- Prensip itibariyle buraya va

zifedar olmıyan hiç kimse gire -

mez. Fakat ben eski muharipler 
dostluk. cemiyetinin umumi kati
biyim.. Bazan cemiyet namına 

müsamereler tertip ederiz .. O sı. 

ralarda eski muharebe arkadaşla

rımdan bazıları buraya da gelir .. 
Fakat bunların hepsi Fransa uğ

runda kan dökmüş emin adamlar
dır •• 

- Bugün kimleri kabul ettiniz? duk .. O vakit kadın her şeyi itiraf 
- Demin de söylediğim gibi etti ve bu Eayede bütün çetey: 

eski bir kaç harp arkadaşımı, bun. yakalayabildik. 

ların her biri birer kahramandır, Muhabere sistemlerinin mü. 
her türlü şüphenin ü::;tünde in· kemmelliğine hala hayranım ... 

sanlar .. Ha .. Bir lahza durunuz ... Suç ortaklarından birisi buldum 
Fakat böyle bir faraziye de imkan diyerek muayyen bir postahaneye, 

sızdır .. O böyle bir iş yapamaz. muayyen bir istasyona bir kadın 
Valpon hakikati öğrenmek üze· çantası bırak yor. Kaclrn oraya gi· 

re olduğunu hissecliyor:.lu. Subay · derek bulunmuş eşya dairesinden 
tekrar söze başladı: çcıntasını alıyor. 

- Bugün eski bir arkadaşım n Bundan tabii ne olabilir .. Bir 
dul kalan karısını da kabul ettim. tesadüf eseri olarak 18 inci beledi· 
Kadın odamda iken müsteşar beni 
çağırttı.. Onu yalnız bırakarak 

dışarıya çıktım. Fakat çekmeceler 

kapalı idi ve anahtarlar da cebim. 

de bulunuyorclu. 

ye dairesi postahanesine giren de. 

likanlınm çanta elinde olarak içe· 
riye girdığini görmemiş olsayc1ırr. 

şebeke istediği gibi daha senelerce 
çalışabileceklerdir. 

- Teşekkür ederim .. Bir şey - Bu kadın arasıra dairenize 
Fakat muallim Terozalın ölü· 

olduğun:ian ergcç yakalanmaları 

muhtemeldi. 

daha öğrenmek istiyorum.. Lut. ~dir mi?. 

fen masanızın üzerini yoklayınız. - Evet.. Kocasının ölümün· 
Ve bu sabahtanberi tetkik ettiği- den beri bir kaç defa uğramıştır. 

niz dosyalar arasın.da eksik evrak Fakat bu kadının suçlu olabilece
bulunup bulunmadığını kontrol ğine ihtimal veremiyorum .. 

ediniz. 

Penen ıaşkın bir tavırla mü-
fettişin dediklerini yaptı; sonra: 

- Hiç eksik değil, dedi. Fakat 
bu sualler neden icap odiyor. 

- Beni mazur görünüz efen
dim. Birisinden şüphe ediyoruz ... 

Zannaltında bulunduğu mesele 

çok ağır olduğu için kat'i deliller 

- Teşekkür ederim, kuman. 

dan .. Kadın suçludur. Hadeniz, 
bana tazım olan delilleri verdi.. O· 
na derhal casusluk suçuyla tevkif 

ettireceğim .. 

Valpon, Persene, bütün 
vak'aları anlattı .. Hikaye 

çubay söze başladı: 

bildiği 

bitince, 

Artık hu esrarengiz öltim hak • 
kıncla da kafi bir fikir eclinebiliyo· 
ruz. Terezalin son zamanlarda ça

lışması teşl:ild.tı iJare edenleri 

memnun etmiyordu. Artık kendi· 
~ine para vermiyeceklerini teLliğ 
eder. Hasis ve parayı çok seven 

Terozal üzüldü. Bu düşünce ile 
vagonJa dal<.lı. Kabinesine gitmek 

ihtiyaciyle uyandığı vakit kafa. 
sında hala para hırsı varclı. Dal

gındı. Ne yaptığının farl:ınc1a ol
mada~ yanlış kapı açtı ve dı§arı 
ya yuvarlanarak suçunun cezası:-ıı 

elde etmeden harekete geçmek - Vazifenizi yapınız dostum .. 
istemiyoruz. Mademki masan:zın Yalnız sizden bir şey rica e.dece

üzerinde her şeyi tamam buldu • ğim .. Bu iş gizli tutulsun ve bil. 
nuz .. O halde llıtfen de bir defa hassa namussuz bir kadın yüzün· 'jCkti. 

da masanızın çekmecelerindeki den aziz dostum olan ölü bir kah· - Pek lla, niçin lren memle· 

evraka bakınız. Belki onlar ara- raman Fransız Albayının ismi le. kete hiyanet ediyordu. 

mü nazarı dikkatimizi celbetmiş kelenmesin .. 

sında bir el:sik vardır. - Amirlerimin muvafakatini al· 

Hayret ve merakı gittikçe artan mak şartiyle istediğinizi yapma

Perıen cebinden bir deste anahtar ğa çalışacağım. 
çıkardı. V c sıra ile yazıhanesinin 

bütün gözlerini birer birer açtı. 

Birdenbire öfkeli bir tavırla: 

- Allah belasını versin, dedi, 
Jakop Görtlerin dosyası yok.. 

- Teşekkür ederim .. 

- Para ihtiyacı yüzünden dos. 

tum, İren muntazam bir hayat ge

çırıyor görüniiyordu. Fakat ku

mara düşkündü. Oturduğu apar· 
tımanın dön!üncü katında kum:ır 

oynatan bir ailenin vücudu anla. 

şıldı.. İrene buraya gir.eli, oynadı. 
Ve kaybetti. 

Daha oynamak için parası yok· 

1 

Ankara Radyosu 
.>erşembe 27-4-939 

1:!.:ıu l'ru,.;nıııı. ı :!.:ır. Tlirk ııılizı. 

~i . pi. 13 ~lcııı!,•kct ı,,.aı a) arı, ajan~ 

.c ıııc!crnluıı ıı:ılıı·rıL·rı. 13.15 - 14 
lın~ık tharı-;ık ıır\1~1'1111 ·pi.). 17.31. 

.ııkıliıp lnrihi ılerı.lcr. - Hah.cnndcı 

ıal.Jcıı. 18.30 l 'ru0 raı.1. 18.35 ~lüzıl. 
(Bır kon,crıo - Jll). l!l Koııuşııııı (<;o 
·uk l'::>ırı;cıııc ,uı•ııııu - h'm!>ıl). 19.:!ı 

, ı.irk ıııuzısı (J .ısıl h1.:)cti). Çıılıın· 

l:ır: 11,ıkkı U.:ı ııı,rn, 1 ı.rl'I Kadrı, llıı· 
,,ııı liüı, B..ısl'I 1 !lcr, 11..ııııdi Tokııy. 

Jıı.uj ..ııııar: ·_;,lal ·r,,ı,,c~ ,-e Safiyı 

. v.-.•j. -" •• lcııııc,.,·t ı.tHll ay::ırı, a • .ııı 
· ıııc.erulojı ıı:ılJ..ı · tcı ı. :w.ı:ı 'furı 

ııüzii{ı. <;aı ııı: • ıro: \'l•ı ılıt', llcfik Fer 
.. 1.1, F.ılıirc Fcr,,:ııı. J":cııı:ıl ~i)u~. 

\e)lııııı. Ol,11)1111: ,\l:.JZtj)cn !-ıcııaı 

1 - ,\lıt'>ll•aı ıw~n 'ı . .!. - Haltıııı lıc. 

) ııı - Mu~ll·:ır ,arkı · (İı 1 e> :.:ıkı ~a 

.-:ılıı lazclcııılır. ;J - i'.ı•kı Aririıı. ~l' 

.alı ş:ıri-.ı · \gl.ıılıııı uııııllcrıııı hıl' 

;:ın olı.lıı hl'p. ı · l\i:ıuıııut Cl'lıilctıııı 

,ıa~:ınııı - tı.ıu;.ıııı ~ı.ıı kı - lki;ıldı lıoj 

ıc. ~ - ı:dık ı ı·ı ~.ııı . 'l :ııılıur t:ık 

,ııııı. ı; - ~uıılıı / ı.ı · ıııııı . nıırdilı lıı . 

e.ıık.ir ~:ırkı - ll:ııı~·cııızı!c uülhiıl uf 
':ıııı. 7 - 1.ı•ııııııııı hıırdılı lııl"ıızkfıı 

~:ırkı - :-;:11.l.ıııılı lııı,ııııl. 8 - lhııı:ıı . 

,,ılı:ıdııı · h.ıırıl ı lı 1111 ;ızkfir ~aı ·f.ı 

\k')ıtlll ı.:uııcşı. !J - hıırdılı hıcaık:"ıı 

,,ız scıııaı~ı. IU U)t•ll lııı\'uları. :.!ı 

ı,uıııı~ıııJ 11,,.u ·,ık co;ıı ,.1cıııc kunııııu) 

.\eşclı plakl ır - H. ı •. 31J l\lıizık ı:: .. ıı 

.. uı \C zır.mı •ıuı~:ı"ı ıfıj:ılJ. :!I.:!. 
21.ı;ı l~ı.lıaııı, ı:ııı.-ıl,ıl, l..:ıııılıı)u - ııu 

rc~ıt,ılı - 11.ırııoıı ',l,ıx hlcııı l:ır:ılııı 

d:ın). 21,jj .\iı: •. ık ı IJıı :.ulo · l'I.) 
.!:.! ~lıızık \ l'liı;ı:k ı..rJ..ı·,ır:. - :)cf: :\e. 
cıı> .\'jkıııl: 1 - l'r.ılıııı!oo • 1-l:ıı·ur ıl:ıı • 

'' :\u. li. 2 - llı·lıl ,., - 1-leııh:ı: lla 
tel 'uııı. :ı - l .. ııılı'ıı"<"ltf:ıger - 'ıl 
ılızlara cluL;ru · 1 ııııll'1.ı. t - llıı.;aı.:l'ı 

. Hır ı•ııterıııcıu. ~. - Yölır · B:n)er; 
\':tl,lnrı. ti - •:ı lcrıd;:.:c - Afrık:ı süı. 

tı :\o. 1. 7 - f'sl'lınıku,·~k} · ~lillcl 

lcr '>tıılı . ..!:ı \lıızık (Cıızlı.ııııl · l'l.J 
:.!3. 1 ~ı - '.! 1 Snıı 11"1 n' lı:. lırrlcrı Vl' ) :ı 
rınkı pruı;rJııı. 

Cuma 28-4-939 
SC10ra Valpona dönerek izahat 

verdi: 

Aradan bir hafta geçmişti .• İki 

adam yeniden kumandanın daire. 
sinde buluştu.. Valpon subaya 
mesele hakkında izahat veriyor· 

clu : 
- İreni tevkif edip te müdüri

yete getirdiğim ve ilk sorguya 

çektiğim vakit, o yüksekten ata . 

rak her şeyi inkar etti. 

tu. Fakat gene o kumarhaneye de- 1.,,..,0 1, l'> .,. T"' '· 
111

l··
1
•

1
• -·" roı::rcını. _,.,., ur,.; .. 

vam ediyordu. Oraya sıksık uğra- ği _ 111• lJ :ıkıııleket :.nar ıı.Htrı, 11j3 n, - Jakop Görtler komşu bir 

memlekette Fransa hesabına ca

susluk yapan birisidir. Geçenlerde 

Fransada çalı~an bir casus şebe. 

kesine dair bize çok kıymetli bir 

takım malumat vermişti. Bu malü

mata bir dosya hazırlamış, ve Ja

koptan mütemmim bazı izahat iste 
mişik. Bu izahat geldikten son

ra dosyeyi zabıtaya tevdi edecek
tik .• 

Biraz sonra müdafaa sistemini 

değiştirerek hıçkırıklarla ağlama· 

ğa koyuldu ve alçakça hazırlan

mış bir suikaste kurban gittiğini 

söyledi. Fakat evinde yapılan a . 

raştırmalar sırasın.da sizin eliniz· 

de gördüğüm anahtarlara çok 
benziyen b!r deste anahtar bul-

yan bu casus şebekesinin bir rük. \'C ıııctcuroloji lı:ılıerlcri. ı:ı.ı:; - 1 ı 
nü olan kadının eski kocası itibari :\hiıik {füırışık prugrııııı ·pi.). 17.30 

le kendilerine faydalı olabileceğini lııkıl:"ıı> lnrilıi ılero;leri - l!alkcvinılcn 
düşündü ve ona beraber çalışmay. n.ı.klen: 1:3:30 Pros1r:ııı.1. 18.35 ;\li.i7:i~ 

kl 'f · 1 1• b kl'f· (Z'\eşclı pl:ıklnr). 1.1 honuşıııa ({,.o te ı ettı. ren cvve a u te ı ı . . 
. . eıık l'sırgrıııc kıınıııııı • ÇoC'uk :;;:ırkı 

şıdcletle red<lettı. 1 ı.ırı) .l'lliisıki ııımılliın ıı~~~tchi .~ıı.ı~· 
F k t · · ı · k k a lıl•)l'lı l<ır:ıfıııd:ııı. l!l.l!'ı ı ııı·k ınuzıı; a a sınır erı ·avuran um r 

"h. .. a·· b.l k 

1 

IF:ıı;ıJ lıc~etll. :ıc;t:ınl:ır: ll:ıkkı Der 
ı tırasını son ure ı me , oyumı ınaıı, C'irer l\:ıılri, ll:ı'i:ın Giir, Jlorıı 
devam edebilmek için her arzula ıli To1-n.y. B:ıo;ri ('rıer. Okııy:ın: Tah 
rına peki dedi . • siıı Jüır:ılrns. '.!O ;\lrııılrkrt sııat nyıırı 
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kalın perdelerden bir şey görme 
ai kabil olmadı. 

Azimle kapıyı çaldı. , 

Gözleri çökmüş, kanburu çık 
mış ihtiyar ve cadaloz bir ·karı 
kapıyı açtı. Gelenin kim olduğu 
nu anlamak ve tanımak için elin 

de tuttuğu yağ lambasını biraz 

kaıJırdı. 

Al ti yeri sor<lu: 

- Spartivanto burada mı o
turuyor. 

Misafirini kafi miklarda tet • 
l':ik eden ve anlaşılan üzerinde 
iyi bir tesir hasıl eden kocal:a • 

n hi.ırmetle e~ildi: 

- Burasıdır sinyör. Ne emre· 
derseniz hemen yapmağa hazı -
rız. Buyurunuz. 

Altiyeri içeri girdi. Cadaloz 
karı kapıyı itina ile kapadıktan 

sonra misdir:ne tahta bir is -

kemle cö terri. Altıyeri re::dct. 
ti. :!3.ıra·• o !t~ ·:ır pi:; ve korkuni 

bir yerdi ki lJaşka biri olsa mu · 
hakl:ak dehşetinc!en titrerdi. 
Ba~kuman.ian etrafını Iakayıt 

bir nız::.ı"l ı tetkik ettikten sonra 
sırıtan kocakarıya döndü. Ca · 

dal:>z karı yapı~kanlıida sokul • 
du ve söylemeğe başla:iı: 

- Monsinyör, oğlum için mi 

geldiniz kızım için mi? Yoksa 

bizzat beni mi görmek istiyor • 

sunus . Mal(im ya hepimiz ayn 

ayrı işlerle meşgulüz. 

Mesela taliinizi öğrenmek, 

mazinizi, hayalinizi, istikbalini -
zi bilmek, muvaffak olup olmıya 

cağınızı, sevilip sevilmiyeceği • 

nizi anlamak isterseniz ben size 

cevap veririm. 

Gençlik, kuvvet ve iktidar 

hapları mı istiyorsunuz? Güzel· 

lik ve aşk eksiri mi arzu ediyor_ 

sunuz, ben size bir cevap veri

rim. Geceleri sevgilinizin pen • 

eeresı onune gelerek ve kitara 

çalarak sizi rahatsız eden bir 

rakipten mi kurtulmak istiyor -
sunuz? Bunun için lazım olan 
kuvvetli zehirleri size ben ve • 

rcbilirim. öyle zehir ki, hiç i:! 

bırakmaJ:n içiril:n adamı ko -
)aylıkla ebedi uykuya yatırır. 

Yok. bunları istemeyip, t•.ı 

geceyi koynunda geçirecek latif 
bir dilber, bir zevk arkadaşı arı· 

yorsanız bu vazife kızımındır. 

Size istediğiniz çeşitte, kuvve~
li ve dayanıklı beyaz, esmer, za. 

yıf, şişman, balıketinde. Fransız, 

ispa'lyol, Alman, her t.ırlü cin::;

ten bulur. Yok, bu da değil d~ 
herhangi bir rakibin, bir düşma

nın vücudunu ortadan kaldır • 
mak için sağlam bir kola, 1ces. 

kin bir hançere muhtaç iseniz 

çağırayım oğlumla görüşünüz. 

İntihap ediniz. llan&isini istiyor 

sun uz? 

Anasını mı? Kızını mı? Oğlu 

n..: ınu? 
Al ti yeri cevap verdi: 

Spartivantoyu görmc;c 

geldim. 
- Oj:;lumu ! Pe;.fıla, tamamen 

emrinize amadedir. Hazır bu ak· 

şa:n da işi yok. Sanki sizi bel:

liyormuş gibi evdedir. Hiç kal· 

dıJ'ı yoktu. Hatta biraz evvel bir 

iş için biri gclcli epey de para 
verdi, fakat kabul etmedi. Görü. 
yorsun.ız y:ı kısmet sizinmiş. 

- Hay.Ji, gevezeliği kes ve 

bana oğlunu ç:ı~ır. 
Kocal:arı dibJcn bir kapı açtı. 

- Yukarı çıkınız mpnsinyör, 
d";: söylen..:i. 

Altiyeri karşısmı.lal.i dar ve 
l.J;a.1lık merdiveni görünce te· 

rcd.lüt etti. Fakat hançerinin 

yerin.de olduğ:.ınu muayene ile 
a ıladıl:tan sonra mer ivenden 

ç: :;nıağa b::şl:ı<lı. Cadaloz karı 

cli.ıdclti kalın sopa ile alçak ta • 

vana bır iki kere vur~nuş ve o!'! -
luna misafirin geli~ini haber v::r. 
mişti. 

Altiyeri merdivenden ç kınca 

dar ve pis bir oda.da bulundu. 
Bu oda köşeye asılmış bir ya~ 

kandilinin sönük ziyası ile ay -

dınlanıyordu. Ortada yağlı bir 

masanın üstünde şarap şişeleri 

v e bardaklar duruyordu. Duvar· 

d ?. eğri büğrü çivilere, sekiz on 

tane kılıç ve kama asılmıştı. O -

danın içinr"e yerlere kadar eğile 
rck iki büklüm olmuş bir a.dar.ı 
vardı. Elinde tuttuğu şap1;an n 

ldn!e.1 simsiyı:ıh olmuş ti.iyleri 
zemini süpürüyor.:lu. 

Bu aclam do~ruldu ve hürmet 
le: 

Emirlerinizi ifaya mühey. 

ya olan Spartivanto benim. 
Decli. Altiyeri karşısındakini 

dikkatle süzdii. Bu ince ve uzu l 

boylu, güdük burunlu vahşi çeh
reli bir adamdı. Arkasına siyah 
bir elbise giymiş, belin.:le de ha

vı clöl:ülmüş ve bir kadife kılıf:ı 

sokulmuş kısa bir hançer varc..ı. 

Gözleri parlıyor, ve uzun elle. i 
uzu:1 parmaklan d<:imi harcket

krile sanki aşıracak bir şey arı • 

yormuş hissini veriyordu. I~cn -
disini tnkdimden sonra susmu'.} 
ve mis:ıfirinin makı;adını anlat • 

masını bcl:lcmişti. Altıyeri bir 

mü:tdet tzreddüt ettil;tcn ve a ·c 

ta vicda.ıı ile epey miicadclccle:-ı 
sonra kararını verdi ve söze lıaJ 
!adı: 

- Üstat! Sizin büyük bir mn

haretle kılıç ve hançer kullan. 

dığınızı işittim. 

- Evet, oldukça temiz ve 
gürültüsüz öldürürüm. 

Haydut hu sözleri tabii bir li
sanla söylemişti. 

Altiyeri: 

- Sana şimdi adam ölcfür • 
mckten kim bahsetti? 

ajans ,.e mclroroloji lınbcrlcrL. 
Tiirk müziği (J\Uısik eserle:d~I 
mı). Çalanlar: Yeclhc, .Cc' O~ 
la, Hcfik Fcrsaıı, Hıışeıı han•· • 
'luallıııı :'\uri Jlıılıl Poyrnı· lı' 
Tiirk ıııiiıi~i. Okurnn: Scıll11 

dcııscs: 1 - SeUılı:ı.tıin Pıoıırı~·, 
zam şarkı - Cmidini kirı>1 

2 - hınııil Hııkkının • ııaıısıı 
kı - Beklerim her giin. 3 - ııs; 
heyin • llüzzum şarkı • Mcflıl ~ 
ı - Lemin in - lliizzam şıırJ;ı · 
sııki. :.! 1 Konuşma ( ll:ırt:ılık sP~ 
\"İ-;İJ. 21.15 Eslı:ıııı, toh\'İlfıl, 

1 
yo - nukut \'e zir:ıııl bors:ı~1 

21.'.!5 :\eşcJi pliıklor - il. :!1·30 

(Jlijaseıi cıınıhur filıırıııonı1' '1 
rası) Şef: Pr:ıeloriııs. l ~ 
\hıııricc - lslnnd:ı lınlıkc:ı~ı • 
d'hlandc IPilcrlol ı nın ronı 
rine .scn'oııik ırnr\·:ı). 2 - 1" 
kn'.'1 · <.:ıruk silıirb:ız . l.':ıı>Prt 1 
cıcr ~t·nfoııık Schcn.o «•0

L' 1 

ııir "b;ıl:ıd" ındaıı ıııiilcJı), :i I 
1ıcıılıcr - !tal) :ı intih:ılıırı • 
.. ıoıı'i d'll:ılie: Orkl'slra .,iıılı· 
n:ıılc. b) Çcşnı<"dc. <") J-\u\il 

J ıı 
l:ırlJ ı.:czınlı. f."J l>afl ıcıır rı 
. 'apoli. '.!:!.:rn !\lüzık l(lpc•·1 

rı • pi.). :!'.J ~liizik (Cuzfı·1 ' 1 

:.ı:ı.ıa • :!I !'ıoıı ııjııııs 1ı.ılH'rf•' 11 

rınkı prugnıııı. 

Yab:lncı R~ c:yo):tr• 
Seçilmiş Pnrçal~f 

l'rogr:ıındal:i 'ul-ıtlcr Tıır , 
.ıll lizcrinc ve iiğfcdrıı ~oıır•1 

ol:mık verilmiştir. \1 
01'1:.H '\1.All \'E !-iE~ı:o. 

KO~~EHl.Jrnl . l 
O. li'.i f.ciııziı.:: huııt.ıı.ı (~ 

'on B:ıus.,nı:rıı) 
9.30 1-\oluıı~ ,ı: llt·l'llıo\ eıı 

1111: "EYin n\·ılıs 111lf 
\C (9 ııııı·ıı 'cıı:uııi) 

!J.:ıo 11.ııııhıırg: "Sonı c:ııı' 

ıı:ıyırı., l~lıısso•: 1,ı l 
10. 'J'orino ı.:ruıııı: .. •rr•', 

( \' "' ıJ, l Fluı. ıı'ıııf:ı ,ı 
tiyalrosund.ın ıı::ıl,il . 

12.5 Y:ırşO\':ı: l.l'h ıııusı~i'1 

1. Stııllngrl: "J.ııti;ı dı J.ı 
ıııuor., (l>oııizclti) ,1 

oD.\ ~ıL·sııw;ı \'E ırn~sı:ı 
n.:; lt:ıılio l'.ıı·is: l\nıılıılll 

(llaı'lı) Ollonc'dcıı uı) 1 

ıfcl) lnv:w:ılion ( lfıııı 1 e 
proıııptu (Şulıcrl) \t'· 

7 .30 l\uniı;sberg: Orı;, koro· 
7.30 Paris (l''rl'), StrazfıUf~ 

ıırc (orr:) 
ıı.:;t1 .\:ıpulı gı·. · Sopı·:ıııo I'• 

1 
rr koıı~<"l"I ı 1,t>ıııan ı c J 
!jıılıt•rı. Slrmıss, lh or 
s:ıireden parç:ıl:ır 

!l :'10 l.ondra ı B.) J\unrlcl 
!l.40 l.onclr:ı (N'.) (:ı) ni ı.o 

lckrnrıl . 
ı O. \ :ırşo,·:ı: Kl'man kon(cr~ 

lok \'e Pııı.:nıı.ııldcıı r:t 
. 1 

1 t. llıııl:ıpc~lt•: Tri~o pı);ı 
( lln:tlıo\'(•nılcn parçııl1 

1 
l 1. \'ır~r·vn: TI. l\u:ırtcli (ll~

IJo 1'uinlcli tmoznrtl 
12. flerlin (m:ıın d.i orı: ~r 
11.\FIF :\ll"Sll\I \'E orı.ııı;1·ı 
2 10 Haılio P:ıri'I: orı..e,ırn 

li.10 ~llıııilı: holk progrcırııı 

.ıı. Lifle: orkestra 
1 

il l:i Herlin (ııııın ıf.) lı:ıfif ~ 
7.30 l!ı•roınünslcr: snııal ıı:ı1' 

s.ııı 

!J,Jj 

ıo. 

J() ~j 

ıuo 

l l.411 
ı ı.;,n 

S.IO 

:ı 10 
!l.l:i 

11.15 

11.30 

koıııı~ın:ı ., 
Hem:; 1: ını.:ilizce lın,·ıııl 1 

1\ o'ony::ı, ltıınılııırg: iııF 
lı:l\';I <fi 5 

• <;( 
l~ı ın:ı ur•ııııı: "lıi:ııırıı · 
ehi, F;ır ' 
l.oııclrn ti\) Arclıilııılıl ' 
Jnirirı 'hi.lçc,. lıokf.:ınd:• 
frr.111~1 ~ 
Jtcroııııin~ıı.:r: irı.:ilizrc 

ııın , 
ı:ııkrc~: inı;ılıırı• lıo,·:ııl 1

1 
Bıııl:ıııı?~le: ıngiliıı-c Jı~r~ 
Jkroıııiiııskr: ruıt~o 0 

lrn• ı ıııı 
Fr:ıııkfurl: lııılk proı:rıı 1 Strazlııın:: lı:ılk ımıdld' 
l\loklıolrn: ~loz:ırl scnf0 

l"ivcc: musikisi 
Birçok Alııınıı islııç'O~ 
lınfir ı>:ır\':ıl.ır \'C tınlk 
l:ı rı 

12.10 flııılaprşlc: Ciı.rnıı orı-cslf 
D.\:\S MPSIKISI ~ 

. il ~, .. ~.15 \'iynna, 11.30 Nopo ı' 
lonya; l J.35 J.ondrıı 5 
12.10 T.onılr:ı (il.): ız.1 
ıııo ~rupıı. 1 

\'' t'.Yl:TF yg l\ABA.HEl·l;l 
R.-l:i l'ari~ (PTT) : \'Rr)l'l0 
!l.l:i Lifle: hkr~·ler \'CS. 

!l.:tO Soıtcıı~: \'nryctc 
ıo.:ıı) lı;ıoklıolrn: knlııır<' 
1 :?. Po-.ıe Pario;irn: knh:ırr 

l'l'ı'ES, 1'0~Fı:n \"'\S Yli 
l\O~t:Ş.\IAT. rn 

3. R:ıtlio P:ıris: "Corncıil"•' 
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Mil · ·z ""h 1 tk ·kı ı B A K E R ı b. .J!o.n ~ns~n sı a e ı e, AYR~h~~.~~.:~.~ı 
ll·bırını kollayarak harbe .,::d·:.~~·:::::::::.'~~;: 

h b k l 
• ' hazırda yerli ve ecnebi malı 

azlr • e ıyor zen~i~ çc~İl~.le~imiz _va~dır. . 1 • Gelınız, gorunuz ve ıntıhap 
(8 ..'l' • '4t hö 

1 
aştarafı 9 uncuda) ğer taraftan S u r i y e ve Filis- panya.1a yarım~ milyonluk bi~ ~~v mırieraı"'izi1S:z.:.ıa•sı:meaımmı• 

tltia y c oluşu bu kanaatin tini tehdit edebilecek bir mevkide. vetin bulundugunu farzedebılmz --- - ------

Yil, 
0

~:~sına mani değildir. dir. Hatta bu üslerden, Çanakka. KIT K'ıtabev· 
t:ı "v· sturyayı ilhak e· le boğazına karşı yapmak istiye. Sulh ültimatomu 
'- · •Yıuıa ana da ·ı ' L- d ·r d d b' il ıır ' yur ı tıBBk ceği bir taarruz a istı a; e e e ı. 

tİI 'Yort d · · Avrupadaki bu silahlı anarşinin ~ n emıgtı. Yarın lir. 
llt! d Yurda iltihak etmek Işte bu sebepler yüzünden Ak. harpten başka bir şey ıdoğurrruya. 

" cırıc Yeceği ne mallım!. denize hakim olmak için mücade. oağmı takdir eden Amerikan cum· 
l\Jcd. · ı ed'l' hurreisi, tcroliter devletlere bey· "lltzde tebl'I· e ı ıyor. 
1 

ı ie nclmilel mesaiye iştirakini teklif 
tlı\'tc' Fransız • lngiliz birligw i etti. Bu teklif rededilirse, kimin 42 GünUn hukuki ve içtimai 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 41.50 5 ci &eri 
41 Dö Profundis 

Kr. 
50 

15 

Çocuk bayramı mUnaeebelile 9 neu Ukokul himaye hc~·atı, kUçli'k 
yavı;uları, hazırladığı bir kamyon] a bütlin bir giln gezdirmiş ve minL 
miniler böylece pek eğlenceli bir gU n geçirmişlerdir. 

Resmimlz, 9 ncu okulun bu gez mcsi sırasında alınmıştır. 

' ın Akd 
lllsij cnizde baııhca tecavüz fikrinde olduğu Amerika 

~ "ar· ı :r 0tlca ada]. spanyol Fası, ve Fransa ve İngiltere İtalyanın ve Avrupa efkarı umumiyesinin '43 Eflatun 
tlıı1c ariyle hpanya Ar kendilerini yakın ı=arktan ayırma- gözüne rarpacaktır. 44 Gizli harpler 

meseleleri 
Gayrimenkul safl·ş ilanı 

~~ lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
75 Bay Mehmet Osmanın 12417 hesap No. sile sandığımızdan al· 

'on ik' , • :ı: :r 11 lat.rla ı ada, Trablusgarp. sına sulh yoliyle muvafakat ede- Bu tekliften çok şeyler ümit o. 45 Disraeelinin hayatı 
ta.ıı D 1 tı :Yazarken Cebelüt mezler. lunabilir. Fakat Alman gazeteleri 46 Metafizik nedir? 

100 

·~ tıC en h b • 
~ra1t b' a erleri göz önUn Bugün Akdenizi tehdit eden bu teklifi küfür ve hakaretle kar. 

"- ır f'k' "'<dı:. İs ı ıre eritmek im- tehlikeler Avrupa kıtasını tehdit şılar. Yalnız, bu hareketin res· 
i:ı a!\ahPanyol orduları, Ak. eden tehlikelerin tıpkısıdır. Al. 1 mi bir cevap olmadığını unutma-

dc bulu tarı olup İngilizlerin manya daimi bir seferberlik halin.1 mak laz m gelir. İtalya ve Alman. 
:ı ~an ~ebcl:.ittarık kaya. dedir. 1 yanın dünya efkarı umumiyesine 

!lı:ııj., cpesınde birikmiştir Hitler, İtalyanın yardımiyle, 1 de kıymet vermiyeceklerini ran. 

47 Yeni adn.m 
48 irsiyetin tesirleri 
49 PoliUko felsefesi 
50 ı-;steti!t 

25 
75 
75 
75 
25 

610 
) I CtJj bi A • 1 
~ 'ahil! : lman filosu Is- Yakın Şarktan bir memlekete, ya· mıyoruz. Ve hu bakımdan düşü· Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

hc<cı et . erınc müteveccihen hut Rusyaya taarruz edebilir. Bu nt.irsek istikbali iyi görmekteyiz. Hepsini alanlara yüzde 20 iskon· 
cıij ı._ tnııtir. "d ~ taaruzda da muvaffak olursa Fran 'Fransızca Viı en,, to yapılır. Kalan 4.88 kul'fun , tcket Al 

' 11lı "Vcrrr:· manyanın harp sa ve tngiltereye Akdenizin taksi- Paskal Kopp 1.88 kuruşu peşin alınarak mUtc. 
it. llern ~§ olduğunu göste. mi hakkındaki fikirlerini l:abul I _ baklsl ayda birer lirn ödenmek 

ı::~~;:·g~~~o: ~!ı~ım~;;~ ::!'.~',~,~~:,;~· geıece~ini knhuı 1 Çocuk bilmeceSİ~de VuAzerKe ulçTtaksite kba~tıanırb. 
1 

~ ~~k:~.lkapat;at~\:tee~:;1o:~ sin~:.i ~o~~aalar~~i;an ~~:i~i:
11

~:~ hediye kazananıar 1 a evı 
·<eye 

1 
bu filo mUhim bir zigdir. Hitler, Lehistanm milli 8 tıisatı tarihli bilt.ıeccmizi11 lır.lli .. •• 

'lıları:tılrnıştır. Harp halinde gururunu hesaba katmadığı için şöyleydi Dun ve x~r.ın tercume 
•}'iilt ınuvasalası kesilecek burayı çantada ke.klik sa!ıyordu. (45) ku 11 ıyatı 
• çı.t·c~likclcre maruz kala- F k b .. L h t b t f · r "'na;ij a at ugun e ıs anı ır ara • BİR SAAT KAZANAX No. 11-20 ikinci serı 
1 tcfav Fransız - İngiliz tan Litvanya, diğer taraftan Ma. Birinci: Münevver Yunus Piyerlo- ı ı Gorio baba 

Kr. 
100 

b· "uku ııu .. .. F b 1 1 ır ha goturmez. a. caristan ile bir çem er a tına a • ti caddesi 89. 12 Deliliğin psikolojisi 
c:ıiı lt rp halinde İtalyanın mak niyetindedir.. Yugoslavyaya Rtn ıULO çtKOI.ı\TA l\AZANAN 13 tlkbahar selleri 

50 
75 

h.· apılar h . k "<•Yet ına akım olacak gelince, Almanya. burasını e· İkinci: Gülçin Arkunt. Bt-şiktaş 
, alınası çok mümkün. male geldiği için koparma vakti Hasfınn arkası, No. 22 de. 
ıa.ıYanıar gelmiş bir meyva sanmaktadır· y A Rl!'ıl KlLO <;'IJ{OJ,ATA 
~ıı>'cıl p her vakit Tancayı ve Isviçre, Belçika, Holanda taraf. KA.ZANAX 

hlhli rnasını işgal edebilirler, larmdaki tahkimatı ve tahşidatı üçüncü: Rıza Kiraz 3 üncü ilk -
r~llcrin~htemel gören Alman ise bir ihtar mahiyetindedir. ckul 4A da numara 464. 

~~~ıı llıahcn z'.yaıde İngiliz ve Fransa ':ir. İngiltere Avrupa, ha. Birer Paket Şekerleme 
0111' h felJcridir. ritası üze.rinde müşterek siperler Kazananlar 
ll!-ıha,kı~r ne olursa olsun şu- kurmağa karar vermişlerdir. Bu 1 - Ali ertürk Beyazıt demir 

:ıa •11;ak · ş h · · n tay tır ki, İspanya, ı. siperler ne bahasına olursa olsun 

1 

ciz aptı. 13. 2 - Zekı e. rem~nı 
~~ı bi~a~elcri için çok mü. ı müdafaa edilecektir. Bu milletler Saray me):da~. cd. 64: cahıt eı.ı.le 
'• t!'c · .\ıs olmuştur. İtalyan 1 hudutlarını kendi kuvvetleriyle 3 - lbralıım oz aksaray 4 - şuk 
t tinın . . . ı . 1 . 1 ran Kral Beşiktaş posta kutusu 
'Pani'ad Ve teknısıyenl:rı· ı mUdafa e:lemıyecek olan svıçre, j _ S lih P.T.T. me 

~"ll'eq an ayrılma tarihi mü Lükse:nburg, Belçika hudutlarını ı sokak. 33 5ff ~l wl 6 ~t &crı . . muru Muza er sag am og u -
l •.karııaın Ye ."tılıyor. Bu va. 1 da müdafaa edeccklerdır. Tehd.ıt Hamiyet arat Kasımpaşa dört 

acaba b da ınıw.n ister iste. altında olan üçüncü grup; Lehıs- 1 kuyu fırın sokak 2 7 _ Sevim 
'ltn Çar u kuvvetler çıkmaz : tan, Romanya ve ~unanistan, j Tüzer çatalca ilk okul S.5. 325 
7i1Ja.n ıarnbasında mı is- kendi hudutlarını kendı kuvvetle· 8 _ Sabahattin user Vefa lisesi 
~:ı'%r Çıkacaklardır?.,, diye 1 riyle ve Balkan ittifakına daya. 608 9 _ M. ışın Bcf;iktaş 38 ci 
~ada k. Bu kuvevtlerin ıs.1 narak müdafa edeb:ıecck vaıı:iyet. ilk okul 81 10 - Behçet Baykut 

~'t~tıı~rn~rnasını Franko israrar.1 tcdir. Vefa lisesi 2. B. 119 - Edibe tur 

14 Engerek dilğilmü 
15 Rasin külliyatı llI 
16 Samimi Saadet 
17 İstatistik 

18 Çocuk dtlşUrtE>n1er 
19 İlim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı' 

60 
75 
50 
30 
60 
30 . . 

530 

Bu serinin fiatı ~.30 kuruştur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4,24 kuruşun 

1.2'4 kuruşu peşin alınarak mUte
bakisi aydn birer lirn ödenmek 
•i.zere Uc; taksite lıağlnnır. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyah 

51 • 60 on kitaplık o ncı seri 
51 Leneit l ı.oo 'lı kıı.,. ış olsa gerektir. ı Hülasa. Avrupanın her tarafı gay lstanbul kız lisesi 1353 11 -

~~oya ttlcri İsp:ınya-:ta tutan. bu"'Ün ha~be hazır vaziyettedir. Seher B. Asrlan yeşildirek No. 8 
~ t ltkd:~r:iırn adzusundan zi- Bub vaziyeti şu cetvelle izah ede· ı Melahat ersan Aksaı.-ay uzun yu 53 Sezar 

52 Para 25 

:ılır nız kapısını tehdit e.1 bT . . suf So. 15 12 - Malıke Bc~iktnş 54 timi Felsefe 
A.td~ . l ı ırız. . . kız lisC'si 112 13 - H. istiklal liı;<· 55 Karıncaların hayatı 

40 

40 

75 
tl l\ııiq ôt k' Fransa: Yarım mı iyon ınsan si okurlarından 302 14 - En\'er 
ı :ti:ı tlindce ; ucund~ ~a ~~- silah altındad r. 1936 sınıfı da ve lst. erkek lisesi 4. F. talebcsinrlr>n 56 Demosten 

ar: Sü 0 
an mühım ır ı mütehassıs askerler de silah altı· l 174115 - R Sami seri lst. rrk,•k 57 Ci~eron 

3! 
4C 

1.00 ~l\laltna ~eyş .. ~ngiliz. • !tal · na çağrılmıştır. Bunların sayısı da lisesi 5. B. 880 16 - Engin Sir 58 Hipnotizma 
PıYt t hs.n.a ragmen ıcnbın.da 250 b~n kişidir. 1 keci ilk ok.ul 17 - Aydın günr.y tariri 

)~n c dıt et k ·· ·k· ı 1 5q insan ~ • ltoıo d me uzere ı ı İngiltere. Göni.llü askerl::rinin pertevnilıal lisesi 435 18 - Bahu 
Olorduı r usu toplanmıştır .. sa ısını art.tırmı . 200.000 askere ttin Boyaktnr Fatih O.O. 21:i tıO Yeni kad n 

~'lldııd ar aynı zamanda Tu- ı 5 
119 - Ömer crsun P.T.T. mcmunı 

,S() 

4C 

)aPabiı~ Üzerinde de numa . çı arr~ıştır. . Siireyya oğlu 20 Leman doğanay 
A.~~ . itler. Lehıstan: IIazerı ordusunu teş. Birer Ceb Defteri kazanRnlar 
llcı~:ıı~in iki ucundaki bu teh kil eden 400.000 ki~iden başka l 21 - S . Baru Beyoğlu O.O. 284 
lıı~İl~larından başka Fran ;ız Alman yanın bütün teminatına rağ 22 _ Liitfi özin cmirgnn 23 -
bit 

1~ Cell'lileri, yolları üzerin- men 600.000 ki~iHk ihtiyat lmv. Yurdagül çevik sirkeci Hocapn~:ı 
~~il ç~k İtalyan üslerinin ateşi vetlerini de sil:ih alt nda tutmak· 

1 
21 - Burhan kr:rata·~ şişli b<ı 

:h alacakla d tadır. 1 monti istasyon ugurlu apt. 216 
• .tOtlt r ır. S l' k k 0 
'ta.ı,. a, Sicilya bu alaların Romanya: Silah altına çağırdı· kul S. 3 26 - e ım um apı . 

Ct "rıdı ~ . . · o " A 360 27 - Bur!ıancttın 
, bıı . r. Şarl;i Al:denize ge. g: kuvvetleı ın bır kısmını terhıs · "· · 'lk" 'lk 

• elin k ~ u . ı 25 - ercan acara ye~ı oy ı o 
() ıı bir te e .. adar bunda !tal. e:miş olmasına ragm:n bug n sı: ı Dirscl üskUdar çinnr Hacı mu ter 

ıı iki ad: Ussu vardı: l.ıh altında yarım mılyon askerı 16 28 - S. Talay derin galatn a 

h,r u · Bugün bura.ela ge- varJır. rap cami Fütuhat so. 7 29 -
~( .. ı~ daha ır<ıln.tir: Arna. 1 Rusya: Silah altında bulundur· ı Saba Silmer ~O _ Bekir ak un 
l lloJt rnavutıugun sev kul . du~u 2.5 milyonluk oı dusu ile da· galata kemankeş karanlık F'ırııı 
la.~Ya tasından ehemmiy:ti, Yu ima miikemmcl bir kuvvet halinde 

1 

So. 6 31 - Perihan Eyüp O.O. 
1lal2ıı Yı, ltalyanın sözünden 

1 sayılahilir. S.2 101 32 Fethi deniz As.Sın. 
1ııd/ac~~ h:r vaziyette b:rak Almanya: 1.5 milyonluk bir ha- lis~si 3 No. 143 33 - Hatice ma 

i 1~ı, ~egıldir, • zeri k .. vvet: maliktir. Miitema. ral çengclkri\' 34 - Jnn Agzm' k 
~l'c ~bugün Arnavutuluk işga. diyen sil:-th altında tuttuğu bir senb:!nuva lisesinden 35 - Hav 
~ aınd v ''k .. 11' So r ~tt c ardar ovasiyle 100 kısım kuvvetlerle silah altında!:i ı:ıoz g,.aı paşa muse ın · 1 

{ııı S r:llik bir sahada hudut ordusu iki milyonu aşar. 1 ~6 :: B. Çal~h Stat~atby~ 1'.ı.. 11~· ~ı~ < uyo v 1 b E Ti 52 "' - Sc nmc m ogaıçı 1c;
0 

... 1 
h >cıı~ r. ar.dar O\'LISı Seıa. İtalya: R esmen eş sın 1 Si il l 3~..c 38 s s b h B ' wl 45 ,..· 
c;1 dem k . ı w B d ~':l - • a a e) og u ı 
~~ barp 2 ~ tır. altına ç .. g.ırmı~tır. .. u o~ un;n ilk okul 5. B. 615 39 - Günay 

1~ k u urunda İngiliz ve mcvcu.:ıu bır mılyon uç yuz ın aktuğ Ankara mimar Kemal ilk 
~~Calt u..,..,:tlerine mühim bir 

1 
askerdir. 1 okulu s. 3 793 40 - Yusuf GUl 

tchd~c~anik hu suretl:: itaı. 1 lspanya: Franko orduları, ltal. say ordu O.O. J 6. 
~. ~ ıdı latında kahıct'ktır. yan gö:liıllüleri de dahil olduğu 

1 
Birer Defter Kaıananlar 

<ı dcn.'<>jos ve Leros adaların. halde seferberdir. hal yanın İs· ı 41 - A vsel emirgnn 42 - li'n 
~t~11 ıı Usleri sayesinde bir 

1 
panyaya yeni kuvvetler gönder-, ik Poker Şehzadeba§ı genç Türk 

'i u n a n i :ı ta ~1 ı , di-
1 diği C:e işidiliyor. Binaenaleyh, is. So. 59 43 - Yaşar kunol Üsküdar 

545 
Bu serinin fiyatı 5.45 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde yirmi is· 
konto yapılır. Kalan 436 kuruşur 

1.36 kuruş peşin alınarak müte 
kisi ayda birer lira ödenmek üze 
re üç taksite bağlanır. 

1 ci O.O. 3. B. 355 44 - Aziz gi.) 
\er pertevnihal lisesi 5. A. 764 45 
- T .Z. Asmalı mescit 49 46 -
Selnhnttin gür vardar l stanb11

1 

Ha}Tiye lisesi 10. B. 792 47 -
Kazim Karagömrük ilk okul 48 
- İsmail Havat kocnmust~fa pa 
şa 4 ci okul 3. B. 7 49 - Orhaıı 
crkuş kndıköy senjaj lif;esind~ 
'iO - Şirucol'k lzl( sn.ngiizcl hem 
den So. 3 51 - Or1'~m d'kmrrı 
lmhatacı lİS"Si 5. ç. 701 52 - Ft' 
tıameddin Ekrem üsküdnr 1 ci O 
O. 53 - Güzin nkay Tophane ~rı 
diriler yokuııu 74 54 - z;ya ta 
zıcı Fatih O.O. 3. A. 20:3 55 -
Bllhattin Bayrakdnr Fatih O.O. 
215 56 - Yıydız dumlu 6 ci okul 
641 57 - tüziin berksay R<>fiikta-= 
Vişne zade 12 58 - Necdet kml 
tan kumkapı O. O. 2.E. 941 59 -
Suha köse oğlu aksarak 64 eti 
ilk okul 5. 5 • 

dığı 260 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 
46 mcı maddesinin matuf u 40 ıncı maddesine göre her birinin müsta
killen Ye ayn ayrı şartnamelerle satılması icabeden Çdr~ıyıkebirdc 
Keresteciler sokağında 36 ve 38 ve 40 No. lı dükkfmlann yanm his...-.e· 
lcri \'C 42 No. 1ı dükkanın üçte bir hissesi (cümlesi kfıgirdi;) bir bu. 
çuk ay müddetle açık art.tırnıara konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 

göre satılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 36,38,40 No. ralar için 
5 şer, 42 No. ra için de 3,5 lira pey akçası verecektir. Milli bankaları· 
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ''er
gilerle hclcdiye resimleri, vakıf karesi, tellaliye \'e taviz bedeli bo~
luya aittir. Arttırma şartnamesi 2.5·939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek i!;tiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak.. 
tır. Tapu sicil kaydı ,.e sair lüzumlu izahat ta şartnamede \'e takip 
do~ya5'mda mevcuttur. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti· 
bar olunur. Birinci arttırma 12·6.939 tarihine müsadif pazartesi günü 
Cağaloğlunda kain sandığımızda saat lO dan 12 re kadar yapılacak.. 
tır. i\ 1uvakkat ihale yapılabilmesi için t<>.klif edilecek bedelin tercihan 
ahnmac;ı icabeden gayrinmenkul miikellefiyeti ile sandık alacağını 

tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile 29-6.939 tarihi ne müsadif persembe günü aynı ma· 
halde ,.e a) riı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri. 
menkul en çok arttıramn üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicille
rile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan· 
nı ve hususile faiz ve masarifc dair iddialarını il~n tarihinden itibaren 
yinni gün içinde e\Takı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri ın
zımdır. Bu suretle haklanm bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla mah1mat almak Uiyenlerin 38.1221 dosya No. sile sandı
ğımız Uykuk işleri ::et:'.isine ..müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; sandıktan alı nan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca· 
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarı ma kadar borç vermek sureti.. 

le kolaylık göstermektedir. (2887) 

Ke~if bedeli 46848 lira olan Sirkeci I tasyon meydanının tesviye, 
tanzim ye parkelenmesi ile kanalizasyon in~atı kapalı zarf usulile 
l l .5·939 perşembe günü saat l 1 de Sirkecicie 9 uncu işletme binasında 
eksıltme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1514 lira teminatı. şartnamede yazılı 
,·esikalar ve teklif mektuplarını ihth·a edecek olan kapalr zarflarını 
ek:iltme saatinden bir saat evveline kadar koml yona ,·ermeleri lazım
dır. Şartnameler Ankara. tzmir ,.e Sirkeci veznelerinden 235 kuruş mu· 

kabilinde temin edilebilir. (2680 
• • • 

Muhammen bedeli 9240 lira olan aşağıda isim ,.c miktarı yazılı 
bir ıiste muhteviyatı üç kalem malzeme 10..5.1939 çarşamba günü sa· 
at 15 te taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidı na..rnına açık eksiltme 

usulü ilP Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 693 liralık muvakkat teminat ile kanu. 

ııun tayin ettiği vesikaları hamilen eJ, iltıne ı;;aatine kadar komisyon· 

da İ!'ibatı \'Ücut et_meleri 13zımdır. 
Şartnameler para!\ız olarak An kadara Malzeme daire-:;indc:ı, Hay· -

darpa;ada Tes~:lüm \'e Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2777) 
lsmi Miktarı 

Beyaz sabun 
Arap ,, 
Toz " 

* * * 

Kg. 
3000 

30000 
1500 

1\luhamm~n bedellerile miktar ,·e 'asıfları a~ağıda yazılı üç grup 
malzeme \ 'C effa her grup ayrı ihale edılme.k uzere 10.5.939 çarşamba 
günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşa gar bina ı dahilindeki ko· 
misyon tarafından açık eksiltme uc;ulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin her g. up hizasında yazılı muvakkat te· 
minat ,·e kanunun tayin ettiği \'C a ikle birlikte eksiltme günü saatine 

h.a -ı ı:- komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta 

dır. 
ı - Bir adet "Elektrokardiograph, cihazı ve teferrüatı muhammen 

bedeli 2575 lira ve muvakkat teminatı 193 lira 13 kuruştur. 
2 _ Bir adet (hasta yata_ğında istimal edilmek üzere) Elektrik mo· 

törlü ve çadır şeklinde Oxygen cihazı ve teferrüatı: Muhanırot'n bedeli 

710 lira muvakkat teminatı 53 lira 25 kuruştur. 
3 - Bir adet !\Ietabolizm bazal cihazı tekerlekli masa ı ile berabtr 

muhammen bedeli 635 lira muv~kkat teminatı 4 7 lira 63 kuruştur. 
.(2748). 
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Beynelmilel Patentli 

PREZERVATif iN 
ismidir. 

Eczacrnızdan ısrarla isteyiniz. 

EX 

Acele Satıhk Kaptı kaçtı 
Henüz 9 lbin kilometre yapmıf olan 38 model Şevrole 15 

kiıilik k'!lptrkaçb acele ve ehven 11\hlıktrr. Karaköyde Ali 
Rıza Gebzeliye müracaat. Tel: 49194. 

". .. .. .· , . ' . . 

=lslanbulda Havagazı ve elektrik 
ve teşebbüsatı sınaiye 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 
Şirketimizin Beyazılta Elektrik evinde bulun.ı.n htanbul 

Ahonm:in ıubemizin 29.4.939 tarihinden itibaren Cağaloğlun
da Nuruosm:ıniye caddesinde kapalıfırın karşısında 30 numa
ralı binanın alt katına nakleyleyeceği ilan olunur. 

H "!( B E R - J\kıam Postan 
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1 N K 1 B A Z 1 defeder, M i D E ve B A R S A K L A R 1 
; 

• 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞtŞ
KlNLtK, BULANTI, G~, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETt, tNKIBAZ, 
SARILIK, SAFRA, KAR~CtcER, MtDE EKŞİLİK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukh: darında kullanınız. 
MAZO.N ME\'VA TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve da

ha kati bir tesir icra eder. Horoz marka ına dikkat. 

• • .. 
1 

SIRT R O ~I A T t Z M ı\ 
GOGUS -KALÇA L U ~I B A G O 

ARKA- BEL -SİYATİR ,. 
ve bUtUıı 

ağnlara 

1 karı:ı 

merhemi ile masaj yapınız 

Sanc!ları Daimi ve Çabuk geçirir I: 
---------

Gireson Nafıa Müdürlüğünden 
l - Evvelce kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu halde 

ilanların tekemmül etmemiş olmasından tekrar eksiltmeye konulan 
iş Gireson vilayet merkezinde kağir ve betoarme kısımlarile çatı. 
şı yapılmış olan 10 dershaneli ilk okul binasının ahşap, sıva, boya 
ve saire kısımların inşaatıdır. Keşif bedeli 20153 lira beş kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi mukavelename bayındırlık işleri ge. 

nel şartnamesi, 

B - Fenni ve hususi şartnamelerle proje. 
isteyenler bu evrak ve şartnameleri bedelsiz olarak Gireson 

Nafia dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 6 • 5 - 939 cumartesi saat 12 de hususi mu

hasebe müdürlüğü binasında toplanacak olan daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin l S 11 lira kırk se. 

,; • -~ .. ~· \J J '!. • ... • "'- ,., ... ~ • • .. ., P.: <:o~· .. • -•• • • , • .. \ • • 4 • ' • ,~ .. .. '· • • • ,. 

mal yapmakla müştehirdir Fabrikası ltriyat • • ucuz ve ıyı 

Pudralar Kolonyalar 
Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
T raş sabunları 

Tuvalet takımlar. 

Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuv~let sabunları 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremleri 

Açık esanslar, kolonyalar, kremler yerli ve Avrupa mamulatı satıhr. 

Deposu: Eminönü Emlak Bankası karşısı. 
ŞUBELERi: Beyoğlu, Şişli, Osmanbey, 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır 
<~ t-..c.;.. .ı.'"·' 1 • "·"'11'1 ... .' .• ':~::ıs ..... ·.·~.;; •' ,,.j ... 

vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 
A - Cari seneye ait Ticaret Odası vesikası. 

B - Ehliyet vesikası. 

Ehliyet vesikası alabilmek için isteklinin elindeki referans -
!arla ihale günününden en az sekiz gün evvel istida ile vilayet ma. 
kamına müracaat etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine mak. 
buz mukabilinde verilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez • 

'·'"... -~ •.. ~ . -· .... '~ı .,..·~ ........ ,_ "\;..tt_, .. ~ :-· 

Türk Hava Kurumu 
27 nen irer~n~ 

Büyük Piyangos 
Birinci keşide: 1 1 Ma yıs 939 dadır. Büyii1' 

ramiye: 40 bin liradır. Bundan başka: 15 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin" 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. 

.ciz kuru§ muvakkat teminat vermesi ve bundan baş,~ka~a~ş~ağ~rd~a~k~i_:_ ______________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\ 

CAFER MUSHil / E • 
1 tesiri kat'i, alımı ı~oll'l.y E::n iyi nü:;hil şekeridir. Bilurnuıtl 

zanelerde bulunur. 


