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1 r ak kral ı Gazi Yakında Ankaraya gelecek olan Romen Hariciye Nazırı 

otonıobil ka-' Ga/en~o~ Boğazlar 
zasında öldü meselesını konuşacak 

Bağdat, 4 (A.A.) - lrak kralı Gazi, dün ge
ceyarısı bir otomobil kazası neticesinde vefat 
etmiştir. 

I Haber - Şerif Hüseyinin torunu ve kral Fay-
1 salın oğlu olan Birinci Gazi kral Faysalın 8 eylul 

l 
1933 de vefatı üzerine 10 eylul 1933 de kral ilan 
edilmişti. 21 yaşında kral olan Birinci Gazi 27 ya
şında ölmüş bulunmaktadır. 

Birinci Gazi kral olunca yemin merasiminden 
sonra Irak ile İngiltere arasındaki münasebatın 
babası kral Faysal zamanında olduğu şekilde de-

:\., 

1 

van1 edeceğini bildirmiş, memleketimizle Irak 
'-'-l arasındaki dostane münasebat bilhassa onun za-

Ça11a1(kale boğazınaan bir "görünu~ 

~~ 1 manında inkişaf etmiştir. Saadabat paktının o-
L• nun saltanatı zamanında imza edildiği malum Romanya taarruza 

' lrak W_.G,l'oııa.z"ı"-.fl";"-. dur. 
----~~--------------------------------------------~-------------------~~~~---~~---~ 

Altıncı Millet Meclisinin u ğ r a d ı ğ ı 
ilk toplantı tafs·ı""' t takdirde 

. . • v • } a } lngiliz harp ge-1 
Polonya 

Milli SeLismel Iriöriü ittifakla milerine Boğaz- Hariciye Nazırı 
Cumhur reisi seçildi ıardan geçmek Bek 

Muhaberat ve münakalat, Ticaret Vekaletleri hangi kanuna h a k k ı Bu sabah 
istinat edilerek iHüas olunHu verilecek mi ? Londrada siyas Yeni Kabinenin 
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Maarif \'ekili; Hasan Ali Yüceli 
Nana nkili: Gr. A. F. Cebesoy: 
iktisat ''ekili: Hüsnü Çnkıri 
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...- l' azısı 4 üncüd 

Von Nöyrat 
Almanyanın 
Prağ umumi 
valisi oldu 

:SerUn, 4 (HusUAi) - \Ton Nöy
rat , 

.lnrın Almanyanm Prag umu-
:ınt vaUUğinı btlyUk merasimle de. 
l'Uhte edccckt' ır. 

:Bohcınyıı ve Moravya. himaye L 
darclc . U l'lnde asayişin tcesslls etmesi 

-~~ ~ ... 

Karabekı. r· 'le ~~:~~~· ~~~~ mübzaaşke,ardeılere 
Yugoslavya, Yunanistan 
ve Türkiyeyi ihtiva 

edecek bir bloktan 
bahsediliyor 

IBu sabah Ankara 
teDefon uını<dla 

konuştuk 
Gençligin protestosu 
karşısında ne diyor? 

l'mi kabinede J.:aıia ı·ckili olan "Ben ne matbu afi itham, ne de 
General Ali Fıtat'Ccbesoy Atatürkün nutkunu tenkit ettim! il 

General ilave ediyor: Meselenin henüz nasıl bir 
t 1 şekil aldığım bilmiyorum, fakat susmak 

· taraftarı değilim! · ~ 

l Dünkü Tan gazetesi, Emekli Ge
neral, İstanbul mebusu Kfiznn Ka· 

~ rabckirlc yaptığx bir rnülftkatm il!C 
ı kısmım neşretmişti. Bugünkü sayı· 

(Yazısı 5 incide) 

Fransoz hav 
nazırı da 

lngllterede 

Yugoslav mimari 
.talebeleri şehrimizde 

t zerine liitler, orada bulunan kı-

1 
aatnı bir kısmının eski garnizon- 1 
aıına d.. ~ onmelerini emretmişti Al-

1 
sında neşredeceğini s<iyl~iği bu 
mülakatın ikinci kısmını, lstanbul 

1 
Üniversitesi genı;liğinin haklı infia· Misafirlerimiz şehrimizde üç gGn 

kalacaklar 7 Nisanda hareket 
ınan k • 
r k ıt.natınm bu geri çekilme ha. 
~i ~§lanuştır. 

Feci bir deniz 
kazası 

1 Balıkçı bogufdı 
Beşi güçlUkle kurtuldu 

fl' azısı 2 incide) l }·eni kabinP.de 1'icaret rekili olan 
Cezmi Ercin 

li karşısında neşirden şu satırlarla 
\'azgeçtiğini bildiriyor: 

ralmz, geçenlerde gazetemizde 
Erzummun kıtrlulııştl hakkmda edeceklerdir 

. çıkarı bir yazı fizeri1ıc General Kô.-
zun Karabr.kirin hatıratını nepcd• Bu sabah saat 10•22 de Yugos- müdür muavini Refik Dine tarafın 
l'eni S.W ıazetui, lliu ..,, 6* la\:adan, Yug~s~~v ~imari talebe- dan karşılanmışur, son sınıf tale 
1isan1a 1ıtkımı tıf trt1t 1ıtt1tika/leri lerı~den kırk .kış~l~ hır grup aka· sinden baran Leyla. tarafından 
tal!rif. e/liğimizi iddia etmişti. Bu- demımi~n m.ısaf ın olarak şehrimi· dilerine bir buket verileme bot 

• ze gclmı~lerdır~ ML:ı.firlerimlz aka· diniz demi tir 
(Devamı 4 üuciidc) htanbul mebusu Kiz.ım Knı-abckir demi mimari !;Ubcsi talcbcl ·ı "' · . . .. erı e, (Devamı 5 ıncıdc) 
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KUl.U AB,LlR? 
;@, ilcnfo OS<] vazifesi •ık nmlır?- A ], ve aıfu:• ::wı 
}enmelcr. - Görücü ô.detinb psikolojisi • - APın zayıf 

tarnfı • - Evlenmenin nhlaki roohiyeti • - Bqer fribaiyeti 
n:ısıl bütünlenir? - Alie sadece cinsel bir kurum mudur?-

' 

Erkek ve kadının karşılıklı bağlılığı. - Evleruniyenler tabii 

11111

,_,,in""s""an""l""a""r ıııım=ı=d•r"'r""'?--K.a-d,..m_h.,,akkmıımıııı-da=-h•a•s•is•f•iki•"""rl.,.er_. _.,E.,.t_fik_-.1 
ri. - Evin nonnal olması neye bağlıdır? - Aynlm:ılann 
hakiki sebebi?. 

Ynznn: 

İSMAlL HAKKI 
BALTACIOGLU 

Mesut bir llİle yuvası nasıl kurulııbillr? - Ailenin asıl foınc· 
tion'u asıl yUkümil aşk mıdır, değil midir?. Ve cevabını veriyorum: 
hayır. Ailenin asıl vazifesi aşk değil, iş bölilmUdUr. Bu kanaati. 
min bir çok hazır ve peşin inançlara zıt olduğuna §ilphem yoktur. 
Çünkü bir çok insanlar ve bu sırada genç adamların çoğu aile saa
detinin aşk ile birlikte olabileceğini, biribirlni aşk ile sevmiyenlerin 
hiçbir suretle geçinemiyeceklerini sanırlar, dururlar. Bu işde söz 
hakkı iddiaların ve mnntıkların değil, olgulannd'T. O olgular ki 
birçok aşklı evlenm,elerin çöktüğünü, buna karşı da birçok a_şksrz 
evlenmelerin diriliğini kaybetmediğini her zaman göstermekt~ir • 

Eski görücü ô.dctinin psiltolojisi. - Görücü ile evlenme Adetin
de bazı sosyal ve psikolojik temellerin bulunduğunu, daha doğru
su bulunabileceğini söylemek isterim. Ç\iııkü bu garip adetin ince. 
Ienmesi te•;'llizin miidafaasına yarayacaktır. Ancak bu ara§tırmayı 
herhangi a meyli ile anlamıya kalkan olursa bana }~ız gUl· 
mek düşer. Maksadım bugünkü ahliklık vicdanımızın, en kara ca. 
hillerinkilerin bile kabul etmiyeceği ölll bir '1:lctin müdafaası değil, 
yaşamış ve kullanılmıı bir ôdetin gerçek içinde kökleri olduğunu 
göstermektir. 

Görücü evlenecek adam hesabına iki ıeyi eyice eliyor, inceli
yordu: biri erkeğin kadın hakkındaki cinsi ideali. tkincisl ve en ö. 
nemlisi kadının ev işlerine yetgeliğinin derecesi. Böylece erkek 
hesabına ve onun dışında seçilen e; umumi vasıflarıyla erkeğin ho
şuna gittiği gibi, ev sosyetesinde iş bölümilne de ynnyacak durum. 
da olJuğundan geçim olabiliyortdu. Eğer bu §artlar görücülerin 
şahsi kuruntular.ndan dolayı ihmal edilirse o zaman da felaket o
luyordu. 

Halbuki aşk ile evlenme halindeki durum bu değillir: Bir ka. 
dın severiz, ve bu sevğimize mevzu olacak varlığı gelip geçici bir 
zaman i~inde kusursuz ve mükemmel buluruz. O zaman hiçbir ha
lini ve durumunu tenkit edemez olcruz. Çünkü a~k hfüi mutlak bir 
haldir: aşk fikri l\toooi.~eismc halidir. Sonra onunla evleniriz, Sonu 
ne olabileceğini biliyorsunuz. Onun için bir evlenme bir kontrata 
ne derece yal:Jnşırsa o kadar mutlu olmak ihtim:Ui vardır. 

Yuva nadetinc crişo!:>ilm '' içio niçin evlendiğimizi de billnl)
liyiz. - Niçin evleniyoruz? Yıllarca bekarlık müdafaası yaparken 
günün birinde niçin evleniveririz? Bu oluş bizi ani bir k:ırara zorla
yacak kad:ır güclü müdür? Ziya Gök Alp söylerdi. E. Durlthein'in 
bir yaz sında okumuş büyük içtimaiyatçı ne erkeğin, ne .de kadı. 
nın beşer şahsiyetini yalnız baş na kuramıyacağına, yalnız başma 
kadının da erke~in de eksik olduğuna ve kadmla erkeğin bir araya 
gelmedikçe tam bir beşer şahsiyeti doğmuıayacağına inanmış. 

E, Durkhcim'in bu anlayı~ı evlenmenin, daha gerüş ohırak, bir
leşmenin zaruri mahiyetini bize gösteriyor. Biz insanlar içinde ya. 
şadığımız medeniyetin yahut insaniyetin, sonra milletin ve devle· 
tin, sonra mesleğin birer uzuvlarıyız. Fakat bizim bütUn yaşayı· 
mımız bunlardan ibaret değildir ki ... Şu 24 saatin hiç olmazna 8 Ga
atindc erkek olarak dişiye, dişi olanlar da erkeğe muht:ıçt rlnr. 
Hem bu karsıhklı muhtar.Irk yalnız cinslik ihtiyaçla:tlan ileri gel. 
miyor da: ahUiklık, sanatlik, dillik, metafizik... ihti)llçlarla da 
cebhcziz. 

Şüphesiz bizi kn:iınlard:ın ayıran fizyolojik ayırmen temeli 
cinslik sitemdir. Ancak l::u cinslik ayrılık üzerinde gelişmiş 

ve açılmış çok yüksek ve terr.iz zevkler de var. Sözün kısası 24 
Gaatin, hiç olmazsa 8 saafni kadınln ya~am ya, kadınla yaptığumı 
iş bölilmünUn kurtarıcı hnvasmı teneffüs etmiye muhtacız. 

Anna, baba bucağında, l:arde~ler, nkrabalar çevrcsir.l:ie iken 
bu ihtiyaç pek duyulmaz. Ancak, onlar bizi bıraktıkları, yalnız 

mad.deten değil, manen de bıraktıkları, ruhi açhklarmuzı doyurmaz 
olduktan vakit ne oluruz? Her yanı boşalmış, ıoıyetesi yanından 
yalnız bırakılmış insan gibi bctbaht .. Evet, evlenm~miş insnnlar dn 
vardır. Ancak bakalım onlar tamamiyle tabii varhklan mıdır? Tabii 
'kalanların çevresine dikkat edin, ya bir Uızkardeş, ya bir teyze, ya· 
hut evlatlık var. Bunlar kadın eksikli{:rini en ıublime olmuş şekil· 

de belli etmiyen kurtnnı:ılardır. 

Evlenm~ ne b"r l.cyf, ne 0e· bir görenci;tir, ısosynl nd4'.mm 
aosynl zarurctler-:ncfo'l b"ridir. - Bili?"SJıiz, evlenme bazı kimseler 
için bir zevk ve keyif iridir. Cüzel, zengin kUltUrlü bir kadın ister
ler. Onl:ırca cin 1i1: bir tad k::ıyncığı, tonra bir gelir k ynağı .. Ht.l. 
buki ev 1::ıdını eş kaclın, birinci dereccı:le ne a~l:ın, ne gelirin ne 
de ayduılanm'l ı:ıın nleti .clcfldir; o geti"mek kin bir eştir, ol:a,:ıar, 
Bu ccinmeyi. iyice an'r•nıı~ .. Niç1 n ev'eriyoruz, evin evliliğin n .. 
gil.i vnziUeri var.:'ır? D~':ı;~nın bı•g:"nl:U kcruırunu, yannkini 
değil. rröz öni.ir:le tut:ıl·m. Bu h.,l:ımdan ev ne gibi vazifeler ta§ı· 

yot? Ni:;n erkeı: \"C kad n il:i kif birle .. "rJer? P~zı v.ı-:ifeleri yerine 
getirmek için. E1cr bu \'a:ifeler norm"l bir ckilde yapılt-bilirıse ev 
ide norm.al olur. Eğer bu vazifeler herhangi sebepten dolayı yapıl
mıyor, l~!:ıut yapıl.:ı"Dıyorsa, ev de yol: demektir. Bu varlyette bir. 
le~mek bir yaşamak değildir. Artık hemen aynlmak gerektir. Aile
nin kuvveti bu sosyetenin norma1 §ılrtlanndan ileri gelir. Aynlma· 
tarın hakiki sebebi gerçek ayrılıklardzr. 

f. H. BAL TACIOCLU 

H A B E R - ~keam Postan 4 NtSAN - 1939 

Şehir Meclisi dün Vali ve Be1ediye Reisi LutEi Kırcbrın reisliği altında toplanmı~br. Resimlerimiz, meclisin Wııkü top!~bsm-
dan iki görünüıü tcsıbit ediyor. Tafsilat diğer sütunlanmızdadır. ' 

Feci bir deniz 
kazası 

3 Bahl<çı bogu·du 
B~i güçlükle kurtuldu 

Adanada Payasta üç kişinin bo· 
ğulmasile neticelenen feci bir deniz 
kazası olmuştur. Hataylı balıkçılar 
:lan mürekkep 8 kişiden ibaret bir 
kafile lskenderun körfezi civarında 
balığa çıkmışlardır. Fakat birden· 
bire patlayan bir fırtına motörleri
ni parçalayarak batırmış ve bunlar· 
dan beşi fic saat dalgalarla bo&'US
tuktan sonra Yumurtalık nahiyesi· 
nin Gölovası köyü sahillerine çıka· 
bilmişlerdir. Fak:ıt arkadaşlanndan 

lskenderunlu Süleyman oğlu Yu· 
;;uf, Bayraktar oğlu Ahmet ve Cip 
oğlu lbrahim boğulmuşlardır. Yu· 
suf ile Alunedin cesedi bulunmuş· 

tur. 

Bir kuyucu 
Toprak albn:ln kalarak öldü 

Ankara, 4 - Dün şehrimizde fe· 
ci bir kaza olmuş ve bir amele top 

rak altında kalarak can vermiştir. 
Ulus sinemasının arka taraf m· 

daki Pa~kay apartımanının bah· 
:esinde bir kuyu a~ılmakta ve bura· 

Tüccarla Şe er irketile 
nede , geç·nem'yorlar? 

~irketin cevabına rağmen tüccara 
lar madde zikrederek şikayette 

devam ediyorlar 
Uo giln cwelk:l gıızetc.mlzde, Şe. de İstanbul Ulccarlnrmn torbalar l· 

ker ı;irkoti tnrnfmdnn birçok tUc- çinde tozlu kUb şeker vermek sure.. 
carların elklıyetlcrine verilen bir tile istisnai munmele yapmıştır. 
cevab çıkmrştı. 2 - Şeker eirkctinln Avrupa.dan 

Şehrimizin hemen bUtün §eker ithal ettfği kUb eekerler stok ve 
tilccarlan nrasmdn bliyUk bir nUl.- bozuk mallardır. Şirket bu malla -
k8. uynndırnn bu cevnb knl'§ısında rm bozuk olduğunu bile bile 
tanınmış tUccarlanmızdan Kerim _ almakta ve getirmekte de -
zade Şnklr blze dikkate değer bir vam ebnektedir. Devlet hnlkn ıe. 

mcktub göndermiş bulunmaktadır. I keri ucuz yedirmek için varidatın -
Şeker ' inin dedikodulu tarafla - dıı.n fedakarlık ebnlş, şekerin rilsu. 

rmdan bir kısmına temas eden bu munu indirmiştir. Hıilbuki, eeker 

mektupta şöyle yazılıyor: şirketi kUb diyo yUzdc 25 - 40 de
••ı - Tilccıırlar istisnai muame. recesinde tozlu şeker ithe.1 cbnck 

le istemiyorlar. Ancak her gUnkU sureUle hfikfUnetin mU.stchlik ve 
lhtiynçlan mlkdan eekeri mukamır nıı.lki h tıbiıl ytiiffigt' fcli!kltllğm 
flatla ve peşinen istiyorlar. 1htlya- ......... at.rnr ;·ı.ıa .... .,h .... .u.. r.a_, .......... 
cmıızı karşılıyacak mııtdnrua §eker 
veremiyen ıirket kendi kusurunu 
ört bas etmeye çnlışıyor. Halbuki 
şeker tilccnrmm şeker şirketinden 
b:ışh şeker için lr.ı§Vtlracağı yer 

• 
şeker şirketinin kusurlarınm ce.za.. 
mu kabahntslz olan halk çekmek -
tcdir. 

Şehir Meclisi 
dün toplandı 

Milli Şefe tebrik ve 
tazım h.slerini b.ldirdı 
Şehir Meclisi dwı saat on ~tc 

vali vo belediye rciai doktor LQttl Kır. 
danlı reisliğinde açıl~tır. Vall kısa 
bir nutuk wyliyerck de~Ur ki: 
"- Bu devremizde bn§lıca me:suı 

Ol8.C4ğU:uz :1§ 9S9 bUtçe:ıidlr. Şubat 

ıçUmnmda maruzatta bulunduğum e. 
aa.s.nra göre bUtçcyi tamim etUk. Bu. 
gün vaı1dat kuımmı takdim edlyo. 
ruz. Masraf kwmlan da yakında ve. 
rllecektlr. Kararlarınızda muvatfala_ 
yeller dl.ertnı . ., 

Bundan sonra §Ubat devres1nln aon 
ıçtima zaptı okanmU§, ruznameye ge. 
çllml~. gelen evrak encümenlere tın_ 

vale edllml§Ur. Bu arııdıı parti genel 
sckrctcrliğ nden gelen tezltere de o. 
kunmu;ıtur. Bunda §Öyle deniyordu: 

• 1uıu ôodcr Atatürk için ynpılııcnk 
anıta lstanbul topro.gınm da kaWma. 
sı temenni!:! ile İstanbul umuın'l mec. 
llsl.n1n verdiği kararı a:ıygı ve takdlr. 
le luırşllarız. Ancak Cumhuriyetin o. 
nuncu yıldönUmU dolayu;lle yurdun her 
tarafmd:ı merasimle almıp gönderilen 
toDrnklar !'nrtide Jllablı.ızduJ". Bu ın• 
ynnc,la İstanbul v1laycUnınkiıer do mcv 
cuttur. Zamanmda verilecek karanı 

göre kullanılacaktır. 
Bu suretle, Şehir Umumi Meclisi. 

oln dileğinin yerine getlrllmlg ola.en. 
ğt.nı aaygılıırımla arzederlm.,, 

1 
yoktur. 

Ameleler dün de kuyuda ça.ışır Diğer taraftan bu n ~irket A -

da üç amele çalı~maktadır. 
3 - Sirkecldc vagonlnrdn teslim 

aldı{;'lmız şekerlerin v~altlmlzc kn 
dar h:ımıiliycsl devlet dernlryolln -

Top!mıtJya fa.sı'a \"crilmJ~ btr aa.ıı.t 

JIOnra lçUıruı edilerek Reisicumhura, 
Meclis Reisine, Bıış\·ckne. Dllhlllyo Ve_ 
ltlllne tazim telgraflnn çekilmesine kn 
rar vcrilmlgUr. Moclta cuma gUnU top_ 
tnnııcaktu. 

.arken üst tarafa ~ığdıkları ıp:. ·~ 1ln oıu mll§terilerine srrl Alpullu 
!ar birdenbire üzenne kaymış ve ikı 

mnlı sandık kUp ecker verdJği hal. 
si kendilerini kurtarmışlarsa da bun 
ltı.rdnn ibukun ç;ne köyünden A· 
:if )rığm altında kalarak ölmüştür. 
itfaiye topraklan temizledikten son 
ra amelenin ancak cesedini çıkara· 
bilmiştir. Hadise tahkikatına devam 

edilmektedir. 

Swan 
yapılan 

Hunter'le 
müzakereler' 
bitti 

Ankara:ia Svan Hunter isiml 
tngiliz firmasile 11 \'apur hakkmd 
yapılnn müzakere!er neticelenme'. 
üzeredir. Bu vapurların e 1=i in5aa 
p:ojelerinde bir çok dc~işiklikk. 
olmu5 ve bu arada bilha c:a hepsin 
tskoç sistemi ka...<ın il{h c.::i karar 

• a5!TIJ~tır. 

Almanyada in~ası bitmek üzen 
lan 5300 tonluk Doğu vapurunun 

makine montajlannda bulunmak 
Jzere bugütılerde Almanyaya iki 
makinist gönderilecektir. Bunlar 
xışınakinist Ziya ve ikinci makinist 

5apridir. Vapuru limanımıza geti 
·ecck olan kaptan ve tarlalar hazi 
an sonlarına doğru gideceklerdir. 

Ankarada bir kaza 
Ankara, 3 (Hususi) - Bugüı 

\'enişchir de ln~ım in~nntınd 
~alışan Çubuklu Arif adır:ı;,la bi. 
_,enç toprak altında kalarak ölmil:. 

~Ur. 

Sadıkzade 
Zararı anlaşılmak üzere 

bir heyet gidiyor 
Finike civarında karaya oturan 

5adıkzade vapurunun sıhahti ve 
,;ördüğü zarar etrafında tetkik'er 
yapmak Qzere bugün şehrimizden 

'ıli.dise yerine bir ehlivukuf heyeti 
~id:!ce!dir. 

Ticaret mahkemesi tarafından se 
;ilen heyet yü!{5ek deniz ticaret mek 
thi profo"örlepnden maldne mü· 

e'ldisi Süleyman, inşaiyc mühend; 
;i Remzi ve sosyete şilep baş es 
"lektörü kaptan I"'tmiltlen mü-ek 
~ptir. Heyete Finike de bir hfi:•im 
.tirak edecektir. 

--o--

To~rak m:hsul!eri "ofisi 
Dün piyasaya bol mikt:ırda 

buğ ay çıkardı 
Toprak mahsulleri ofisi alakadar· 

·ardan aldı~ı emir fizerine dünden 
tiba.en piya aya bol miktarda buğ 
lay ı;ıkarma;;a baş!amış ayni za 

manda yumu$ak buğ:laylann fiyat1 
'll 6 30 d:ın 5,32 ye indirmiştir. 

Bu tedbir derhal kendini gö ter 
miş ve ekmek fiyatlarında olması 

muhtcm.l yükseklik yapılmamış 

t · Belerlı}c diln narhı aynen ipka 

tmi.tir. 

ll©iiUU:@ını amca 
~Sl11 U~Sllt§lr~@ 

rmm rcsmI tarifesi mucibince va -

gon başına Uç llrn yani tonunda yir 
mi kuruş olduğu halde bizlerden 
Uç lira yerine yedi llrn alınmıştır. 
Şirket bu ciheti de tnrıu tcvlllcrle 

ört lfas ebnck istemiş, hamaliye iş 
teriyle kendilerinin alakadar olmn
dığını iddia etmiştir. Halbuki biz -

BÜTÇE: 
Şehir meclisine venıen vrı:ıyct ve oe_ 

lcJlycnln 030 ııenesl bütçe esbabı mu. 
clbeslne göre vilayet varidat muham. 
mcnııt.ı geçen senekinden 980.703 llnı. 

!erden yedi lira hnmallyeyt e.le.n, tazI!Ul1ylo ~448.808 liradır. Bu fazla. 

namlnrma bizlere şekerleri teali - ııgm sebebi t:ina ve buhran \'ergilert 
tah:ıi!Mı geçen senelerde yüzde yeL 

me memur olan adamlarıdır. Bu 
ne garib manttktır ki ~eltcrleri tes 
llm ederken şirket memuru olan 
znt p:ını alırken şirket memuru ol
m:ıktnn çıkıveriyor. 

Bizden bu paralan nlnn vn::lfc 
ve sal9.hiyet bakımından şlrl;etln a-

damrdır. Emir ve talimatı şirket • 
ten alır. Biz §"kcr tUccnrlnrmıı. knr-

..-ı1§1 &cçmed,gl halde önUmUzdckl mn. 
il yılda tabsllAta azami gayret ııart 

ve tcnp eden tertlb:ı.t nlmarak 939 ec. 
nesi lçlnde yapılacak tahIJlM nisbe. 
tının •.78G.OOO lirıılık tahııkkukııta na_ 
z:ırazı % S5 c lblô.ğ cdllcbtlecektlr. 
Cundan ba:..J<a ayni aciıelcrde 80.000 
lmdnr yol p:ırıısı mUkellc!lnln tcıkut 

hıırtcı kaldt[!ı da görWmUştUr. Bundan 
ve blr de ~·cnl tahrir neticelerine göre 
ıırnzı verclslnde de mah.st).a d recede 

~ bu memurun bUtün hnrclıttı eir. bir fnzlıı.lık tnhmln edildiğinden vart.. 
ket nam ve hcsabmndır. m-•·n fnz1a olacağı anlıışılmıı;ur. 

ncledlyo vaı1dııtı ise geçen acneden 
14ıl.H7 fas1ruılyle 6.9H.863 lira t.ah. 
mln cdllmlgtlr. 

Diğer memurlnrmm hareketleri 
glbl bu teslim memurunun da hn -
rekctleri ve hareketlerinden mUte-

Vll~yet belediye varidatı seçen se. 
vcllld mes'ullyetlerl şeker eirketlne neden 1•128.852 fıı.zlasiy1e ıu23.6H 
rncidJr. Bnşkn tUrlil olmasınn da ' imdir. 
imkln tn.savvur edilemez. Reisicumhur l!!nUnUnc çekilen teı. 

lierinız:ıdc Şıı1.1r 

Orman yangını 
Dün saat 14,30 da Sanyerir. 

Us~umruköyü civarındaki orman· 
da bir yangın çıkmış ve Uç saat ça. 
h§:nadan sonra gilçlU1de söndürul 
mUştUr. 22500 metre mürabbaı bir 
yer tamamen ynnmr~tır. Ateş kö} 
lillerden Hasıımn ihtiyats.zlığı ık 
çıl:tığı tesbit cdilmi§tlr. 

'Jrtl! §Udur: 

M1lll Şef lsm<'t ln8ntı 
Rel!llcumhtll' 

BUytllt Türk ml'eUnln ktyıncUl mn. 
mcssllcri TUrk tarihinin en ktıııramnn 
cvlndmt en sevgili büyUk ~ahs1yctlnl 

yeniden b.'\ ımız:ı getirmekle TUrk mil. 
\el n•n MI il Ş"fc knl'\lı beslediği güven 
ve sevrrt~1 bQtQn dUnvnya btr !tere da. 
h:ı 11 c:ı rkcn lstanbullularm g8. 
7.tln:l ve gönlUnd okunr.n ııevtnı; his. 
·erini hcm"?eı11er1nln bu ıuıtl duygulo.. 
'!"tnll t<'ı:cU:nen olıır k tzhAr eden b. 
truıbul Umumi forll!!I tebrik 'ft ta. 
zlm h!~'erlnl ytlksek huzunınm:a lb_ 
'"ı.ıta ıttltıılda karar vermı,tır. Bu im. 
nı.n yerlno getirmekten mtıteve'llt 

b:ıhtlynrlıJtnnı derin tebrik ve tazim 
lcrlmlıı btrllkte arzcdcrlm. 

lstanbu1 Umumi l\IN"lls1 Tu-1 1 
Vııll ve Belediye Reis! 

• Dr. LQtfl Kırdar 
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~~ata~ -
Beklenen bir kitap 
E VEr, Yıllnrdanbcrl lıekleıliili· 

şiltler! ıniı bir kJtnp: Hıza Te\'fik'iıı 
"aıııoı '.('amam de#llnıiş; s:ıılcce bir 
•aı· . OJ" Olduğu söyleniyor veni 
v rın ınn • • 
ıanau h ~~uıncleri Jcinde en Jyilcri, 
-,.· _ n'L:kında bir fikir yermeğc 
> arırncak 
kltab olnnlqrı secilıniş (1). O 

1 sene, Ynşh blrcok kimseler ka· 
llkışı)·orl:ırını~; o kadar ki tlbll )'a• 
ında r ld ' 

\'eriyor. en en bastıracağını haber 

Bizde •il T v r nıcra\:lılarının Rı:ı:a 

n evfik'e Adeta bir zaafları nrdır· o· 
un ıı ı. • • 

,_ e.- ıncc ''e ııek mahir bir sanat-
dr olduğ 
llec Unda ittifak elmişler'dir. 
... e 'cıniııı Pek se,·miyen me~clA 
•uerhurn Sü ' " 
:ı:Inı le.) man Nazif ıibl, o ,-e-

e n.lıenkli söz ıöylemek inıkAnı 
olnındılll 
k{l ısını iddia edenler bile bu hü· 
ist~lerinden Rıza Te,·fik'in eserini 
iU sna etmişlerdir. Onun ~iirleri, u· 
C~J 5cneler, kırant kilapl:.ırında ('O· 

dJ ara dil.ınızin bcdlalarındandır 
unı:Ye okutulup ezberletildi. Bu bdar 

unıı lı · doa ır muhabbete kapılmamak 

>im~ hayli zor bir iştir; itiraf ede· 
Tinde lr z:m:ınlar ben de onun şiirle· 
dun, büluk bir kıymet bulanlardan· 

la ~lnbı okudum. İçinde kırktan faz 
•Yrı anı:urne ,.ıır. Fakat bunları kırk 
iri l>arça saymak bir hala olur: şa· 
rn n bir iki menuu var, hemen he· 

en hlc dcaişmi)'en bir eda, Ford 
:ınobiUerl gibi seri halinde yapıl

ları Pek belli mısralarla onu tek· 
tar ed' "~ ıp duruyor. O mnnzumcler· 

.Uh •unnu ...,auuuguıuu• <1.:aı.u•Uı 

lalrin eseri hakkında bir "hüsnü· 
~an,, beslemek belki kabildi; fak al 

'l>sln\ bir arada gördüğumilz z.a· 
rnaıı içimize bir ezginlik ıeliyor. Ha· 
nı OJıu k 
glbı • me/lun, gurbet, cictk derme · 
z bazı kimselerce şiirin esas mal· 
'llıtsi sayılan birtakım kelimeler 
Ye~ 
ıeu itler vardır, onları yanrana 
nld tlıı, Rıza Tc\'lik'in tlirlerini ye· 
ka en ibdalf etıniş olursunuz. Kitabı 

ı>atırk~n şöyle bir hüküm ,·ermc-
:cıc kabil değil: "Bu adnmüa heye· 
~il )'ok, bilhassa şiir heyccaııı yoı.; 

ancat. ı ' tzbcrlenilmiş, basmakalıp lı r 
f~!lll ıöı ' 'ar ... ., Baz.ı mitinglere, top· 
! lıl:ıra giderken orada söylenecek 

s ilerin ne olduğunu bilirsiniz; lıir· 
d:nbire sizi de kürsu)'C dıwct etse· 
l~r '1ı de Ü) le bir nutuk irat cdive· 
~ırılniı: I\ııa 1'e\'rik'in kitabını acar· 
}'en ltindckl şiirleri de tıpkı Ö)'IC hl· 
ıyotııı, 

1 
Fakat o gibi toplantılarda, mfllng· 

erde L: 
onı 0 Unan nutukl:ırı pek ı;e\'en, 

Drı iercckten bir beJAsnt eseri di· 
l'C ka 
k .rıılıynn insanlar coktur. Onları 
endılerinin de söylirelıilecekleri· 

nl hl 
ll ssederler Ye bunuıı lcin ıeverler. 
s ıza l'et(ik'fo şiirleri de bu scbeble 
C\'ılınj } ' P Şlır: onları okuyanlar, ur 

.. arca Sal retle, kendilcrinhı de Ö) le 
~M~ı l . ar., ,.ücuda ielirecek crın· 

den er . 
lii"'at' nırıciirlcr: miting nutukları be· 

"' ııı kolaylaştırılmış, herkesin ke· 
:.l· ·ine 1 ·ı ı . .• e \'erişli lıir hale gclirı nıış 
şe..1ı ııe h .. ı · d 

1 
uıza Tc\·fık'in fllr erı e 

0 3 ece i h 
l 

§ı ri n kola.) laştırılınış, cı~ 
·esın k . 

111 
c esine eh·crişli bir hale gctı· 

~Is 5cklıdir. lclerinüc hiç gornıe· 
dııııcrı . d' 
il 

ııı okurken bile kentli ken ı· 
ızc· "h 

111 • en bunları e~vcldcn de oku· 
uşturıı !,. dı) orsunuz. 
J\' 

d llıtlıın çıktıiiııııı ('Ok mcnuıurı ol-
um. o ,_ ... 

. ki nu uekliyeııler alıp O•ll)ll" ca ar· . 
. • sız de almadınız.sa bir tane c· 

dınln 0 . L ~ 
l k · nun eüebl)·at fılenıiınızc u-
ı u bir hiırneti olacağını sanıro· 
l~nı: cnıs:ılsiz bir şair nddoluıınıı 
k ııt l'c\ flk'ln ne L:ııdar ınııhdul, ne 
'ba< nr içslı, Ynni s:ıde görünüşten 
ı arcı b k • tla ır ş:ılr, şolırctinin de ne 8 

ka~ :sassız. olduE;unu ö~rctccek. Fa· 
u lecriıheyc rağmen de onu çok 

bC\CCek J •• i 
Ze\ kı o anlar ''ardır. • J:\ımsen n 

ne karışılmaz. 

~1) .Rı:a Tevfik, llaualı ve şiirleri; 
llu.:uıı R G • 
lı · • Arkın; 60 kıırıış. (llcsını· 
A~ ""ILıuuı.J 

~urullalı ATAÇ 

Bir mülakat karşısında 
.A.~ gıızett.-sl, :Kazım :Kara.beklrln bir mUlikatını n~rettl. T !lUlikatın bailandığı neticeler: 

1 
_ l\lllli Mücadelenin öyle kahramanları \'artnı' ki, bunla

rın kıısden , e matbuatın da ı,urak ettiği bir komedya arasmda 

üzerlerinden aungcr çekilmiş, 

2 
_ Matbuat hakikatleri ı:trldn ıekllde talırlf etmekle 

cumhuriyet tarihindeki faaliyetinde iyi bir n~ra almamı,, 

3 
_ Türk tarihi, sö)lcnen nutul.lar, lnkılab dcnlerf, konfe. 

h tta• ""bedi c;:ef Ata'nm büyük tarihi nutku tashihe 
ran5lar \ e a .a:.. •s 
muhtaç hatalarla, haksı:dıklarla doluymuş, • 

4 
_ l\fatbuat rcslkan memnun etmek gayreUle tarlhı , .n. 

kayll ln~r ederek Kii:zım Karabcklrln maddi W)ildne imtl ol-

~~ ı Yani matbuat ve reslkir tarih n hakikatleri kemirirler ren 

1 Milli Mileadelenln bil) ük kıı.hramanlanndan bir general "hAkl· 
1 katlerln müttdikl olan" zamanı bü) ük maddi ı hralılar içinde 
: 
• bekl~mı,. . i E . tn haklı bir lnllal ile bu ağzı kapatan gentlık, Afıısma 

1

,.
9 
.At:ıanna nıabudlar gibi lnanmıs 'e ba.ğlannu' Atatiirk ,·e 

lnönll e\ tatlan, bu kemlrllen tarih n haklkatltr. manz.ara"ı 
içinden bugünkii Tiirk Cumhuriyeti, bugtinkU lnJ..,laplarlle, ke· 

i maliyle. \'arlığıyla, ııuuru lle, kuılretlcriylc, haşmetiyle d~~d~. 
İ Haldkallerfn müttefiki zamanı hekllyen general de, ko,kUn. 

I
• den elinde mllletin vekilellnl bildiren lntlhab mazbatasını hB.. 

mil Türklyenin canı ' 'e merke7.I AnkArayn giderken, TUrk yurdu
İ nun her zerresinde yeni \'e hayret veren bir enerji wı hayatiye. 

tin doğup kayna5tığtnı görmemek itin gözlerini mi kapadı! 
1nkılibma , .e hedefine lnanmı, Türk bütunlUğUnUn feragat. 

le mütemayiz nıatbuah, dün AtatürkUn \'e bugUn fnönUııUn ar. 
wmdan milli bir lm&nla 'e tam bir mutannt \'e inanla y\irU

yerektlr ki, r.umhurlyetln öz dili, ı;özU \'e kalemi oldu. 
Kadlf1lnıuı Türk mlllett, keııdlslno cumhuriyet ~bl ntlz bir 

nlınct n ,·arlığı bağlıtlıyan adlı ,.e adsı:r. kahramanlannı, ne bir 
generalden, ne bir miilil•attan, ne bir beyanattan, ne bir mlinıı· 
k~adan öi:,.,.enccek dtğildir. 

Atatürk u onun Tilrke n TürkU ona emanet ettiği lnönU, 

. • . 

•
f bütün dliDya muuC"eheslnde olduktan fazla, on sekiz milyon Tilr· ı 
! kün ,1cdanı, Duuru Ye benliği ka~ısmda almlan ~ık, en kiltük 

hakkın bile yerini tam bir adlU hakla Yererek, kahramanlara, 
mnaffaklara, hadiJnll'tt, işe yan-yanlara, chlllcre muzaf!er ,.e 
bedeline nnnı, Türk cemiyetindeki nzlfclerinl tevdi ederek ga.. 

Iııtılar. 
Ne Ata, ne Atalar ne ordulardan, ne kuYYetlerden kor1'tular 

ki bir nya blrkat lnsanm t&rlhtnl kapamak ltln matbuatla elblr. • 

Uil bir komedyaya tenezzttl etsinler. 
Milli Mikadt:le ne oluın olsun, o bir ta.rih oldu. Biz Atatür· 

: j kU, İnönünll ,.o büyUklerlmlzl on bes ~,llrk comhuriyet tarihinin 
• sonıuz ,·anJlarrnm kahramanl&r1 olarak da, muzafferleri olarak 
j .ı. -u1u1ıı...ı-~...ı.;.111ııP.rt olarıalı da tanıyoruz blll'"Oru7. sc\h·o-
ı roı \"C inanıyoruz. ' " l " 

İ Ne garlb bir iddiadır ki \'Cyabot ne garlb bir ruh tezahllrll-
dür ki, mllspet, elle tutulur, gözfo görülür namütenahi eserler 
munceheelnde, Türk kitabı mukaddesi büyük nutku, TUrko 
l'ilrklUğUnUn ha.,rnet ,.e tarihi nrlığmr ve namütc.na.hlllğlnl ta. 
nıtan ve duyduran Türk tarihini, lnkıliplarmı bata ,.e haksızlık
larla malül görür 1 

O mlhiler ki derya ltredlr, deryayı bilmezler. f 

1 

l\fatbuatm iyi numara alıp almadığmı, ;)ine biz Şefimiz tnö. 
nli'nUn ağzından duyduk. Ba.5ka hüküm tanonaJ,z .•. 

Matbuat reslkin memnun etmek gayrctfle ıleğil, reslkinn 

I
• memleket Umran, inkişaf n nuruna hizmetinde elblrliğl yapmak 

gibi bir varlığıyla iftihar c-dcr, 
Son 8ÖZ n bir tek hüküm: 

I• Eğer mülikatm bağlandığı neticelerde lıak ol"aydı, hak se
ven Ye kadlr fAnıyan Tilrk mllleUnln genı:llLrf hu aj:;rzı 

1 

kapamaz, bunu nakle cllret eden gazetenin kalemini krnnazdı. 
Bu kifl ceza , . ., derstir bizce. 

Dal. 
·--------------·-·-··-···············-··-·-······· 

Yeni inhisarlar müdürii 
Dün sabah işine başladı 

Elinde bileti bulunup ger 
bulamıgan ve bu·güzden başka 
gere oturan cezamı verir? 
Ne tren idareleri, ne vapur idareleri ellerinde mahkeme 
kararı bulunmadıkça halktan nizamnamelerine istinaden 

ceza kesınek hakkına sahip değildirler bu 
işi bir yoluna koymak lazımdır 

Bir kariimizden mektup aldık. zarnnamesinde vardır diye halktan r bir vatandaş, ikincide yer bulama· 
Bu mektupta, çok dikkate değer bir ceza kesebilmek kanunlarımıza ay- yıp da birincide oturunea neden ce-
meseleye temas edilmektedir. Yeşil- kın bir harekettir. za vermeğe mahkfun edilsin ve bi· 
köyde oturduğunu söyliycn karii· ze kalırsa neden mevki farkı \'eı-
miz mektubunda diyor ki: Eğer bir \'atandaşm vapurda veya sin? 

"Ben yıllardanberidir tren güzer· trende veya herhangi bir nakil vası· 
gahmda, kah Yeşilköyde, kah tası içinde biletsiz seyahat ettiği ve 
Bakırköyde ve yani 'bu havalide 0 • ):1 .böylece ı:ıe,·ki ~~r~l:n gözetmek 
tururum ve trenin eski müşterilerin· sızın oturdugu gorulurse usulen 

d S
a ·ılın adre:i alınır ve müstekiyc ve-

en } m. . . I . hk 
Pazar günü bir vesile ile lstanbu· rıhr. dare ıc:ı:bında ma :ıne mas-

la geçme!t lfızımgeldi. Sabahleyin raflarını da ödetmek şartıle o va
gittim ve iki tren sonraki trenle de ~a~daşı yol. P~~sını :eya bunun 

d .. d" tk ' · b'l t ld t k ıstılzam ettırdıği tazmınatı vermeğe on um. ıncı ı e a ım, ren ço · A • • • b . 1 kalabalıktı. İkincide yer bulama· mahkum cttırebıhr. A~a, unu ) a 
dım ve birinciye geçerek orada o· nızca mahkeme yapabıhr. 
oturdum. Bu kadar haksız olan ve usulsüz 

Biletçi bu izahatımı dinlemesine bulunan bu ceza kesmek işi bir de 
rağmen benden cezalı bilet istedi. hüsnüniyet sahibi olanlara da teş· 
Bir hadise çıkarmamış olmak için mil olunursa o zaman büsbütün 
bu parayı verdim. Şimdi sorarım manasızlaşnuş olur. 
size evvela ben tamamile biletsiz Elinde ikinci me\·ki bileti olan 

Filhakika ona idare.parası muka· 
bilindeki yeri temin etmekle mü
kellef tir. 

Vapurlarda bu tarzda hareketlere 
daha çok tesadüf edilmektedir Ge· 
rek tren \'e gerek vapurlardaki me· 
murlann, elinde bilet olmıyanlar:ın 
umumi ah\'aline bakıp da öylece 
hükmetmek suretile daha muslihane 
ve adilane hareket etseler, böyle şi
kayetlere sebeb olmazlar. 

Nihayet, ne tren idaresinin, ne 
vapur idarelerinin halktan mahke· 
me kararı olmaksızın en küçük mile 
yasta da olsa bir ceza almağa sala· 
hiyetleri yoktur. 

değilim. lkinci biletim var, o halde ---------------

hüsnüniyetim sarih. Saniyen ikinci· Varabu••k fabrı•kası 
de yer yok, mecburum bir yere otur- n ~ 
mağa, boş yer ancak birincide var. 

Salisen para farkl\·ermemezlik dü- f ngiliz Şirketinin Umum Müdürü 
şunmüyorum. 

Neden ceza vermem lazımgeliyor? şeh rİ m izde 
Ben bu biletle ikinci komparti· 

mantardan bir yer kiralıyorum de· 
mektir. Tren idaresi bana bu mev
kii temin ile mükellef tir. Bulama· 
vınc:. ben birincidc,lükste, her nere 
de olursa olsun otururum. Bana 
mevkii ve yeri yoksa bilet satma
saydı. Once bu yüzden mevki far
kına para \'ermemem icap eder. 
Kaldı ki ben mevki farkını ver

meğe nza göstenni~fm, ne diye ce
za enfyor? eza, bilet~iz seyahat 
etmek suretile idarenin menfaatini 
ihlal halinde mevzuubahs olabilir. 

' Benim hareketimde böyle bir ka!;it 
rok; elimde bilet var, ve görürorlar 
ki ikincide de yer yok. Rica ederim, 
alakadar olarak nazarı dikkati cel· 
bediniz.,1 

Not: Ceza almak hakkı yalnızca 
mahkeme kararına istinat edebilir. 

. Hiçbir rnüesşese ceza alamaz. Ni-

.. 

KarabUk demir Ye çelik fabrika
larının inşaatı çok ilerlemiştir. Fab. 

rikaları kuran lngiliz şirketinin u. 
mum müdürU Mr. L. F. Korb dUn 
şehrimize gelmiştir. 

lnşaalın son şekli hakkında ve 
fabrikaların ne zaman harekete ge
çeceğine dair kendisiyle görUgen 
bir mubarrirlmi:ıc demiştir ki: 

.. _ lnşnat cok ilerlemlşlfr. 

TUrk fşcIJerlnln hararetli ve 
m untaznm cnlışmaları neticesin 
de elektrik santıralmı tahrik e-
<lebilccck ve akabinde kolt o· 
caklarını fşletebilecelc bir vazl· 
yete ynklnşttrmış bulunuyoru~ 
Tahminimize gBre, önUmUzdelÜ 
mayıs ayında elektrik snntırnlı 
ve haziranda kok ocakları işle· 
ye bilecektir. 

"Nakliye ihtiyacını temin c
,J bilecek olan mUtcharrik mal· 
1.. menin tedariki için yeni bir 
tedbir alınmıştır. 50 kadar lo· 
komotiriıı gelmesine intizar e· 
diyoruz. Umumiyet itibariyle 

tam bir nikbinlik ha\'ası içinde 
ve muvaffakıyet nzmlyle ı.;alışı-

miylo kanaması tein de pek e
saslı bir zarurettir. 

•'TUrk işçisi çok istidatlı ve 
tnm muvaffakıyete namzettir. 
Fabrikada calrşacak TUrk işet· 

lcrle teşriki mesat etmek Uzerc 
lııı;lltereden seksen kadar usta
başı ve muallim gelecektir." 

Şahst bir sebeple refika.!ı ve 
cocu klarlyle birlikte şehrimize 
gelmiş olan Mr. Korb bu akşam 
tekrar KnrabUke d6necektfr. 

Bir yaralama 
DUn gece Galatada bir yarala. 

mn vnkası olmuş, birlbiriylc kav • 
gaya tutuııan iki arkadaştan birl, 
diğerini bıçakla ağır .surette yara
lanuştır. Suı;lu çolak Ahmet ismin
de biridir. 

Emln adındaki arkadaşını kamın 
dan ve muhtelif yerlerinden yara
lamııı ve yakalanmıştır. Suçlu eu. 
çunu iUraf etmiş, yalnız bıçakla 

değil, makasla vurduğunu iddia eL 
mlutir. 

Yaralı Beyoğlu hastnneslne kal-
dınlmrştır. 

Silivri yolunda 
Bir otobüs devrilerek 1 O 

kişi yaralandı 
iki &ün evvel Silivri yolunda 

bir otobüs devrilmiş ve on kişi ya
ralanmıştır. 

Şoför Şehmuz tarafından idare 
olunan Silivriye ait 3 nurT'aralı o. 
tobüı tarlalarda çalışan 39 kişilik 
ameleyi almı§, fakat asfalt cadde· 
den tarlaların bulunduğu semte 
sapacağı sırada hendeğe yuvarlan 

mıştır. 

Yeni inhisarlar umum müdüre 
Adnan Halet Taşpınar dün sabah 
işine başlamıştır. Adnan Haletten 
boş.alan tütün işleri müdürlüğüne 

fabrikalar müdürü Omcr Refik Ya· 

tıkaya, tuz işleri müdürlüğüne tuz 
muamelat müdürü İbrahim \'c 

müskirat müdürlüj;'ilne de başkim· 
yager Ekrem Necmettin vekaleten :-

' 

yoruz. Şimdi fabrikalnrm lnşa
siylo 3.00Ö kadar işçi mcşgul
aur. 1 Ienlc inşaat tamamlanıp 

<la fabrikalar işleıneğe başladı· 
ğı zaman 1200 den 1500 e kn
dar amele istihdnm edilecektir 
ki, o zamana kadar KarnbUk sa

~ nnyl ıwh rlnln de teken•Un ede· 
ccğlnl umuyoruz. Kuracağımız 

demir Ye cellk fabrikaları mU· 
teaddit defalar s6ylendiği gibi, 
,dUnyanın birinci derecesindeki 
fabriknlnr meynnmda olacak· 
tır. Demir ve çelik fabrikaları
nın diğer hiç bir endllstriyo ben
zcmfycn bir hususiyeti vardır: 

Mangalda yandı 
Şehremininde Hoca Yusuf mahal

lesinde Çeşme sokak 2 numarada 
oturan bahçı\'an Bili'ılin bir yru;m
dakl çocuğu Yılmaz mutfakta oy -
narkcn mangala dilşmü§ ve muh • 
telif yerlerinden tehlikeli !urettc 
yanarak hastaneye kaldınlmı§tır. 

Yaralanan 10 kişi hastahaneye 
kaldmlmıJ ve 39 kişi gibi kalaba. 
lık yolcu alan şo!ör hakkında da 
takibata başlanmıştır. 

-o--

Bir yavru haşlandı 
Ölüm halinde hastahaneye 

kaldırıldı 
Kasımpaşada Lonca sokağında 

çuvalcı hacının evinde oturan ölü 
Tahir karısı Behiye mangalda 
tencereyle su kaynatırken bırakıp 
d.ı§arı çıkmıJ ve o sırada odada bu 
Junan on dört aylık Selim isminde 
ki kızı kaynayan tencereyi devir. 
mi§ ve vücudunun her tarafından 
feci bir şekilde başlanmıştır. Ço
cuk ltfal hastahanesine gönderil • 
mi.1tir. Hayatından ümit yoktur. 

tayin edilmi~lerdir. Yeni umum 
müdür bugünlerde Ankaraya gide· 
cektir. 

Hapishaneden kaçmak 
isteyenlerin muhakemesi 

Geçen sene hapi!:hancdeki tecrit 
hücresinden dıvarı delerek firar c· 
den ve sonra yakalanan katilder 

suçlu Abdullah ile .Maksudun muha 
kemeleri dün ağır cezada yapılmış· 
tır. 

J b: suçlu ellerine geçirdikleri par 
maklık dcmirlerilc dıvara \'Ura vu· 
ra delik açmışlar fakat dıvardan at· 
layıp kaçarlarken yakayı ele \er· 
mi~lerdir. 

Dünkü celc:ede iki suçlu hapisha· 
neden kaçmak istemediklerini ~al
nız tecrithancden çıkarak janrlar-

Ne\ york sergisinde lngillı lmJııı 
~Ül('lllğinl temsil etmek üı<'rl', 

"fiergl güıell'' olarak l\II Aynıı 

Konstant srtilmi~tlr. ).(lndrah bir 
kız olnn l\lls Ayn:ı 22 yoşnıclıı ,.c 
180 santim boyunıladır. 

malarla görü$ffick için dıvardan at· 
ladıklarmı iddia etm~lerdir. l\lah· 
keme bazı şahitlerin dinleMıesi ve 
sornuc;u için ba~ka güne kalm;stır. 

BiH\fasıln gece, gllnclUz işler. 

"'lrada sekizer saatten Uç nöbet 
'ı;çl değişir ve fabrikalar 24 saat 
Jurmnksızın cnlışır. Ilu itibarin 
KnrabUk fabrikalarında ı;ahşa-

-0--

Yeşil gece 
Orman Fakutteııi Talebe Birliği 

tarnfındnn "Yeşil gece" namı aL 
tmdn bir toplantı tertib C'dilmlşUr. 

Bu toplantı 22-4.939 Cumartesi 
gtinli nk§amı saat 21,30 dan saba
hın beşine kadar Tokatlıyan salon
larında yepıl:ıcaktlr. 

Bu hafta çıkan 

Resimli Hafta'yı 
Okuyunuz 

cak amelenin o muhitte yerli o· 
lnrnlt lrnlması icap etmektedir 
ki, KarabUI{ sanayi şehrinin fnb 
rlkalarln birlikte YUcut bulması 
Umldlnl bu noktadan izhar et· 
ınektcylm ... KarabUk fabrlka
lnrında çalışacak amelenin o 
.,.chirdC' yatıp kalkmm•ı, ihtisas 

peyda etmekte olduğu işi tama· J llllllllllll!ll'llllllll!-.-ı-..111ııııı1111ı1• .. • 
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Altmm Millet Mec.lisin ilk IKdzım Karabekirle göriiŞtü-~ 
toplantı taf sııatı ~ Ba~tarafı 1 incidı 20 • 25 kadar Universite talebe· göz yaıtan klinmedi. Daha bağrı- milli mukaddealerimUe dil us 

Dibi tıct yaptığımız bir ikinci tabı ile 1 stanbııl okuyucularımıza 
Meclisin açılışını ı·e Milli Şefin ikinci defa olarak Ct1mhurreisi seçi· 
liJini ve kabinede delişikU!zleri bildirmiştak. Bugün de. bu hususta A· 
nadolıl ajansının tclgraf ını neşrediyoruz: 

Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Meclisi altıncı intihap devresinin ilk 
toplantısını bugün }apmıştır. 

nun üzerını GtneraUe dolrudan si evvel! Tan gazetesine sonra mızın yarası ilk tazeliğiyle duru. mak gibi bir cür'et karıısınlda 
dotmya temas suretile bir defa da da diğer gazetelere giderek son yor. . tün Türk varlığının yekpare 
kendi mütalealarını öğrenmek iste· zamanlarda Tan gazetesinde Bu yaraya zehirli tırnaklarını kütle halinde taşması, matbu 
dik. Bu arzu, bu milldlratı doğur· neşredilen bazı yazıları bir be· vurmak istiyenler ki~? Öksüz mil· vaki tecavüzden doğan teess' 
du. Fikirler, doğmdan doğruya Ge- yanname ile protesto etmişler- let vekillerinin Atatü~ksüz ilk met teıelli etmeğe klfi bir mUrü 
neralin kendisı'ne aitti. Yoksa Tan' dir. Bu beyanname ezcUmle şu lisi kurdukları günde, bir gazete. tir. 
ın bu fikirltrle hiç bir aldkası ola- mahiyettedir: nin sahifelerinde yer bulan o he- Kazım Karabekiri bu barek 
mazdı. "Atatürk'ün hatırası kalple- zeyanlar ne? Atatürkün yarattığı ıevkeden (Tan) gueteai, iki 

Gençlilin gösterdili bu 0$1l ~assa· rimizde ~ok canlı bulunduğu bir rejimin ve partinin btttün ıartlan.' satırla bunun tevlid ettiği um 
işgal siyd üzerin. bu müldkatları kuiyor ı&nda ve gözlerlmtzin ;raşı daha nı, gclmit ve &elece~ bütün mes- infial tczahilründen yakasını k 

Bu toplantının açılış celsesine en yaşlı aza olan profesör Besim 0-
mer riyaset etmiştir. 

Profesör Besim Omer riyaset kürsüsünü alkışlar arasında 
ederken kıf.a bir nutuk söylemiştir. ve karilerimizden bizi mazur gör ht>nü~ Jmmmanuş iken bu şekil· uliyetlerini üstüne ajmıı olanların tarmağa çalışmakla daha .küç 

melerini rica tdiy01uz: de yn'Dla.rm neşrini çirkin bu· ağzında, gene bizzat'"kendi kendi. müş , daha hacil mevkie düp ''Sayın arkada~lanm B. M. Meclisimizin altmcı devresini açıyo
rum. Bana bu şeref v~ saadeti veren omuzwndaki yılların çokluğu, sa
yısı ve ağırlığıdır. Ne mutluyum ki, iht:yarlığım bana hayattaki en mes 
ut dakikalarımı yaşattı. İşte bu bahtiyarlık anını hatırlarken sizleri can 
dan ye yürek-ten hürmetle selamtar ve bu devrenin 'büyük milletimiz, 
memleketimiz için, mulrnddes yurdumuz ve cumhuriyetimiz için seliimet 
ve saadetle geçmesini sizlerle birlikte temenni eylerim. Alkı~lar. 

Sayın arkadaşlarım sözü uzatmak istemiyorum. Doğrudan doğru· 
ya işimize tahlif ve Meclis reisi seçimi ile başlıracağız, alkışlar. 

Nutku müteakip azanın tahlifleri yapılmış \'e bu tahlif merasimi 
üç saat kadar sürmüştür. 

Tahlif bittikten sonra Meclis Riyaseti intihabı yapılarak Ab
dWhalik Renda yeniden ittifakla, Meclis riyasetine seçilmiı ve ne
ticenin bildirilmesi üzerine kürsüye gelerek Millet Meclisi tarafın· 
dan hakkında gösterilen itimada ıu cümlelerle teşekkür etmiştir: 

''Aziz arkadaılanm, göstermek lutfunda bulunduğunuz yük
sek itimattan dolayı her birinize ayrı ayn gükran ve minnetlerimi 
ıunanm. Vazifemi görilrken kıymetli yardımlarınızı esirgememe. 
ahi hepinizden rica ederim. (Alkışlar). 

Nutku takiben riyaset divanının intihabına başlanmı1t1r. 
Reis vekilliklerine Refet Canıtez, Şemsettin Günaltay, Doktor 

Mazhar Germen, idare 1mirliklerine Dr. Saim Uzel, Halit Bayrak, 
irfan Ferit Alpaya, katiplilclere Ziya Etili, Cavit Oral, Vedit Uzg<S
ren, Bekir Kaleli, Dr. Sadi Konuk, Kemal Unat seçilmi§lerdir. 

Riyaset divanının bu suretle te§ekkillünU Cümhurreisinin in
tihabı takip eylemiıtir. 

Reylerin Meclis heyeti umumiyesi huzurunda yapılan tasnifi 
neticeıinde 413 reyle ve mevcudun ittifakile Cumhurreiıliğine An· 
kara mebusu ismet lnönünün intihap edildiği bildirilmit ve bu ne
tice aürekli alkıtlarla kar§llanmıştır. 

intihap neticesinin Cumhurreisine tebliği için toplanbya kısa 
bir fasıla verilmit ve R,is Abdülhalik Renda Çankaya köşküne gi· 
dere'Jıc Milli Şefe Metliıin intihap neticesini bildirmiştir. 

Reisicumhur lnönU B. M. Meclisini teşrif ederek aaat tam 
18,3'0 da içtima salonuna girmiıter ve alirekli alkşlarla ve içten te. 
zallüratla karşılanmıılardır. 

Bu celıelde kendilerine tahsis edilen localarda Marepl Fevzi 
Çakmak ile Anka.rada bulunan bUyük elçiler ve elçilikler erkanı 
hazır bulunmaktaydılar. 

Reisicumhur tnönil riyaset mevkilne gelere~yemin etmiı ve 
yine bUtUn Meclisin ve hazlrunun en derin saygısının ifadesi olan 
albJlan arasmda içtima salonunu terkeylemiıler.dir. 

Bu mensimi miltea'kip kısa bir fasıldan ıonra celse açıldı2ı za
man aıağıdaki tezkereler okunmuıtur: 

BGyük Millet Mecliıi Yükıek Reisliiine 
3 Nisan 1939 

Büyük Millet Meclisinin yeniden intihabı dolayııile istifa eden 
icra vekilleri heyetinin istifası kabul eı:lilmit ve Baıvekilete yeni· 
den İstanbul mebusu Dr. Refik Saydam tayin kılmmıt olduğunu 
saygı ile arzederim. 

REiSiCUMHUR 
tSMET tNöNU 

Büyük Millet Meclfsi Yükıeli'Reiıliiine 
3 NiMn 939 

Büyük Millet Meclisinin yeniden intihabı dolayısile icra ve
killeri heyetinin vukubulan istifası kabul ve yeni heyetin yine İs
tanbul mebusu Dr. Refik Sayoamm bafkanlığmda teşkili tensip e
dilmiıtir. Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından teklif olunarak 
kabul edilen yeni heyet liıteainin ilişik olarak ıunulduğunu aaygı

lanmla arzede~ 
REİSiCUMHUR 
iSMET INöNO 

Aııkara, 3 (A.A.) - Altıncı Bilyük Millet Mecliiinin bugilnkü 
toplantısında Cumhurreisliğine intihap edilmesi üzerine yemin et
mek üzere Meclise gelişleri esnasında Milli Şef lamet lnönU Mec
lisin öntinde toplanmıı bulunan kalabalık bir halk kütlesi tarafın· 
dan ço'lt içten tezahUratla aelamlanmıgtır. 

Mecliı kapıımda baıta Riyaseticumhur bandosu oldu&u halde 
bir askeri kıta resmi ihtiram ifa eylemiıtir. Riyaseticumhur inti. 

babı 101 pare top atımı ile ilin edilmiştir. 
Milll Şef Meclisten aynı merasimle ayrılmıt ve Meclis önünde 

ve yollarda biriken halk tarafından ıeliılerinde olduğu &ibi sürekli 

llkıılarla ıellmlanmııtır. 

iki vekalet hangi kanuna 
istinat edilerek ihdas olundu? 

Dlln Bllyük Millet Meclisinin altıncı içtima devresinde ka.. 
binenin istifası münasebcUle yeniden teıkil edilen Refik Sııydam 
kabinesinde muhaberat ve milnakalat vekfı.lcti ile ticaret veklle
ti diye lk1 yeııl vekaletin ihdasına ıahid olduk. 

Bu hadise, 29-11-1937 tarih ve 3271 numaralı kanuna i.atL 
naden yapılmı~tır. 

Kanunun bu sal&hiyeti veren maddeli cıudur: 
''Birinci madde - 8..11-1937 tarih ve 3117 numaralı kanu.. 

nun birinci maddesi aşağıda ) azılı surette değiştirilmiştir. İcra 
Vekilleri He:,ctinlıı kaç vekilden terekkUb edeceği, başvekilin 
teklifi Uzeriııe CumhurreJslııin tasdikıyle taayyün eder. Dvlet da-

1 

ireleri, blrl başvekalet olmak üzere, devlet ielerinln inkişafına gö
re ve devlet işlerlnl lilzunısuı yere parçalamryacak .surette baş. 
vekilin t kl:fl ve Cumhurreislnin tasdikı ile vekaletlere taksim 
olunur ... ................................................................................................ 

TAN hıyor ,.0 kabul etmJroruz. Bb lerini ithamdan baıfia bir §ey ol- bulunuyor. 
Tan gazetesinin neşrettiği milli.· Kem.ıli .. t l'Cjlmln gençleriyiz ve mıyan bu seslerin hiimeti ne ola'? (Tan) eğer Kazım Karabe · 

katm ilk ve son kısmı kalan par- kurtarıcn111Z1n hat.ırasma hiir- Hayır, milyon kere bayır! Biz fikirlerine ittirak etmiyordu lae 
çasında yalnız lstanbulda değil, tz- met edilnıesinl .lstlroruz . ., bu iftiraların ve hezeyanların bir diye muzmerli sualler sorarak, 
mirde, yalnız lzmirde değil, Türk Tan gazetesi bu demarşı na- gazetede yazılauı olmasına değil, nerali tehyiç edip böyle neticel 
topraklarının her köşesinde nefes zarı ltJbare alarak bu yazıları bir ağızdan çıkmış olmasına da de. tevlid eden cevaplara sevkctti'!. 
alan gençliğin, yalnız gençliğin de- neşretmekten vaz geçeceğini, ğil, en beyinsiz Türltün ıuurunda Bu gazete, ıafı karpsırlda 
ğil, her Türkün haklı infialine se- kendilerine vaadetmlştlr. Bu iti- bir an belirmiı olmasına bile inan çülüp bacil düımüı olmakla Tür 
bebiyct veren satırlar sualler ve ce- raz keyfiyeti itidal ve soğuk- makta mazuruz. ye Cumhuriyetinde bir efk!n 
vaplar şunlardır: kanlı bir hava içerisinde yapıl- Dünyanın her 'köşesi gibi içinde mumiye bulunduğunu ve aziz ~ 
"- istiklal harbindeki büyük mış ve hiç bir b&dfse husule gel- bir sürü akreb ve yılan beslemesi milli varlıklara tecavüzlerin der~ 

hizmetlerinizi milletin mühim bir memlştfr. tabii olan bu toprakta bile, onun ni geciktirmeyeceğini anlamı~ 
ekseriyeti öğrenmek fırsatını bula- Hadise ve hadiseye sebebiyet ve- taze na'ıını kemirmeğe cür'et e- eier, ne mutlu ona! Ve böyle asli! 
madı. Karilerin de, matbuatın da ren mülakatın ana çizgilerini bu §e" debilecek tek bir sırtlan buluna- ruhlu, Atasına, atalarına, inkı1i 
bu hususta tenevvür etmek ihtiya- kilde hüllsa ettikten sonra ~imdi bileceğine asli ihtimal veremeyiz. !arına, cumhuriyetine, milli m 
cında olduklarını kabul edersiniz, bu hususa dair Istanbul gazeteleri· O çirkin yazıyı bütün milletle kadeılerinc inant1U1. bağlanmat 
değil mi? nin fikirlerini aşağıya koyuyoruz: ve bütün gençlikle beraber ayak· abd.inden dönmiycn, ne .küç" 

General bu suale karşılık verdiği ''Vakit., gaıetesi şöyle diyor: larımızın altına alırken, topukla· tecavUzü bile ağız 'kapatarak, k 
~~cınat arasında ezcümle cunlan nınızdan ıuurumuza kadar çıkan lem kırarak susturan bir ., ....... m~e, 

J.. V"" " - General KAzım Karabe ·~• 
SÖ'-'lemistir: hudutsuz bir nefretle böyle bir bir kütleye, bir yurda ve millet• 

J • kir'in .t.nkaratla son ıünlerde bir ga-
"- Ne yazık ki bu on beş sene zete muharririne yaptılı beyanatın şUpıbe arasmdayız. Eğel" bu yazı- sahip bir varlık içinde ne mut11' 

içinde kıymetli, fikirlerle ortaya çr dün rıkan ilk kısmı, hem Alatilrk'e, lan ıeyler ıöylcnmipe lanet, mil- Türküm diyene .• 
karak hayatlarını istihkar ederce- hem gazetelerimize tariz ediyordu. yon kere llııet !.,, 
sine çalışan ve memlekete büyük Sayın mebu!, çocuklarımıza verdl{U- • • • 

ed b 
...,.,...t,. miz lnkıJAp tarihinde, Alatürkiln "tkdam, §Öyle !diyor: 

hizmetler ifa en azı vatan !w"'-WA nutkunda haksızlıklar n yanlışlıklar ''Ha vır l 
:annın bir kenarda nasıl unutulduk buluyordu. J' 

General KAzım Karabelrir 
protestolara cevap verdi 

lan, kimsenin gözünden kaçmamı~- Biz. Atalilrkiln nutkunda haksuhk· Atatürkün münakap.aına kalkı 
tır.Onlann bütün hizmetleri yalruz Jar ve yanh$lıklar olduğuna inanmı· plamu, KAzım Karabekirle telefonla &<>
kökünden ink~ edilmekle kalma· yoruz. GördüAi\milz nutuk baştan a- Muhterem emekli Orıeneral bu rilltük. Gençliğin infial ve tezahll· 
mış, bclki onlara türlü isnatlar da şaııya ve!ikala~~ dayanmaktadır. ıUn, hiç 1Uphesiz, temiz bir evladı ratı karşısında, mUlikatınm netri-

yapıl--'· her b'ırl dipdiri' Nutukta bazı bAdueler tlkredflmemlş oldu'klan bu millete g""'mi•te ol 
""~ mezara b .. · h' tl ·ı -::s ::s ne devam edilmiyeceğine &öre bu 

azı .,eçmı~ ızme ere yer verı ıne- duğundan ,.0 k daha futa faydah 
gômfilmek istenmiştir. Bu suretle mi~ olabilir: fakat bir mllll • müea· ::s neticeyi naıııl kargıladığmı 6ğr~ 
memleket bunların olgun ve dolgun dele zaferinden sonra büyük bir Jn· olmak iıtldaduıa ulatmıt bulun - mek .istedik. Diyor ki: 
başlarından istifadesiz bırakılmış- kılAp ile bir cumhuriyet kurmanın maktadırlar. BıtıU.nldl Khmı Ka- "Tan gazetesi benden mllli.kat 
ttr. Bütün bunlarda modem bura· tarihini yapan bir kitap, bir kahra- rabekirin ,abamda biz yalnız bir lııtedl ve sualler sordu. Bunlara ce
fenin büyük bir tesiri olmuştur.,, manlar tercümeai hali olmadıAı için vatansever, yalnız temiz bir u- vablar Vı?rdim. Henlls matbuatın bll 

General KAzım Katabekir bun- milli nbdete merkez olacaktır. Şah- ker ve dUrllst bir insan değil, ayni mesele e~dald aleyhime netti• 
dan sonra Türk matbuatını mf re- siyetten batk:lll tıstilnde ~urmnaı ~ "011tift 'bit adam,, c&-:! ,_ ...... ., ,.,,,, ... _,. ... _ .... ._ ,.._ ... u-

gene pek tabii bir iş l~lemıt oıurd~· mek ve aramak mevkündeyı.z. t hUratmI da ınusta giSrdllm. 
siklln memnun etmek gayretini güt Hur1da muhakeme edilecelt t:ıhsı· Karabekirln eza 
mek, hadisatı ve tarihi tahrif etmek yellerin kıymeti de elbette falan ve Orgeneral ICizım lıleselenlıı hen\lz nasıl b1r tekil al· 

filan devirde ralıın ve filan hildisede bize, umumi tasvibe mazhar bir dığma vlkıf değilim, fakat aua.. 
le itham etmiş, bunu müteakip söz- ıeçmlt hizmet bakımından ölçfilmez, geçmiıin bilançosunu tetkike kal. mak taraftan değilim. 
lerini de ŞU cümlelerle bitirmiştir. Türk lnkılAbındald mevkii bakımın· kıtmaktan çok daha fayldalı yapa- Ben indi değtl, nmı g5zle, mem. 

:'- Muhakkak olan nokta bir ta· dan ele alınırdı. Burada duran nıui ca~ laler olabilecefi kanaatinde • 
kım şahsiyetlerin memlekete yanlış delil, yürüyen mazi, lıtlbakle ılden •& ,. letetln ınilU tartlı1nhı bntnn tefer. 
olarak g~erildikleri ve ifa ettikleri mazi vardı. yiz. matı ne ortaya çıkmasmı istedim. 

l
"'" . Atatürkün kitabını ilmin. Kendileri fÖyle veya böyle bir Bu talebimle b5yle bir tezahUr 

:Jüyt;k hizmı?tlerln bir kalemde~ zu- tariiıin tetkikinden geçirmekte hiç ıebeple 15 yıl millete .bizmetind.en arumda münasebet yoktur. 
diğidir. 1-Iadiseler yalnız bir şahsm bir çeklnıenllk mevzuubahis olmaz uzak kalmıt olabilider. Fakat Ben nutukta sadece noUa.n ol&D. 
diledi~ tarzda ifadesile ortaya çıka· ve olm:ımsl:dır. Kizıın Karabeklr ıl· • b' • d f 
... az. En ur.a''- b"ır ·-'·Ada bile tutu· . iıte bus:ün 'millet ı.zmetm e ay· yerle?' bulunduğunu ~yledim.. Nu-
" ı; :K >'cuuı bi Lulunduiu mevkiler birçok vesıka dalı olabölmeleri melhuz vatanda.. .. 

lan zabıt varakası yalnız bir kişi· edinmeye imkln bulan bir ıahsl • tuk, yazıl:\cak ve haztrlanacak milu 
· il d ı t b'l ı.· b' lar,, arasına katılmıt bulunmak - b--.ı- Zaten tari nin ifadesi değildir. o hadiseyi ya- yetin de tar ıte ay ın a a ı ece&ı ıı- tarih için bir me MAL'&· -

pa
n, gören ve icıitenlerin ifadelerile çok noktalar olacaktır. Ancak biltün tadırlar. Artık: hin tamamı olduğu iddia olunamaz. 

"' bunları, TUrk milleti, A.tatürkiln ha- Ah ,,__ ... 1 ı 
ılak·ıkat orta'-·a rıkabilir ve hüküm· - •on""'"'' r .. • O tarihte nutuk söylenmietlr. Bu 

J ır tır*!ına yapılmHınt mukaddes bir 
ler de buna dayanarak verilir. Yal· vaıife hlldill hnnnet duygusu içinde Demekten ziyade açılan güzel gUn elde kalan vesikalar da söylen. 
nız herhangi bir davacnun ifadesine batıl ileri sürülen dava şabal bir da· fırsattan istifade ederek Millt Şe. melidir ki, eksiklikler tamam edile.. 
göre hüküm vermek hiçbir zaman va dahi olsa onu bugün artık millet fin nuarında kendilerini her gün bilsin. Matbuatın da aözlerbnden 

d 1 mali olan vesikalar hıızinesinl karşı- bu millete ıdaha fayıla?ı bir unsur alınarak mUteessir olmasmı dofnı 
oğru 0 anıaz. Jıklı •ekilde meydana dökecek bir 1 k 
G t . rd··"-· .,,. sual cu· v saydıracak ~rtlar huır ama 

aze enın &O "'&"' ""n v Atııtürk enstitllsilnde tetkik edebilir. ..-
dur: Türk milleti kendisi için gerçekten mevkiindedirlcr.,, 

.. _ Nd:tai nazannm göre mek- can reda eden büyüğü, büyükleri için 
teplerde okutulan tarihlerin, söyle- hususiyle bu tarzda lisan kullanıldı· 
nen nutuklann ve konferansların, tını g/Snnekten incinir. 

bakDn Tilrk matbuatının da - isimsiz 
hattı inkılAp derslerinin bu • kaldıilı i~in hepimize dokunan - bu 
dan tashih edilecek kısımlan mev- beyanatıan - eAer beyanat doğru 
cut mudur? kaydolunmuısa - incindiğini kay

Bu suale. General KAzmı Kara· detmellyiı. 
bekit, şu cevabı vermiştir: Kendisinin 15 yıl menkilp ksMılı· 

••- Ewt, vardır, büyük nutukta nı söyllyerek ıazetelere bir ıey yaz· 
dıramııdıiltnı ifade eden SU)'ın ıeııe· 

da Qminde ehemmiyetle dunılma· ralin hiç olmazsa kendi susmasiyle 
sı icap eden haksızlıklar ve yanlıı- bu matbuatın susması veya söyleme· 
hklv mevcuttur. nıesi arasında bir mahiyet farkı gör-

* * * memesi ve görüyorsa bunu memleket 
Bu mülftkatm intişarı, yukanda duasını ~ahst davalardan claime ils 

da söylediiimiJ ıibi ıençlik muhi· tün ıören matbuatın lehine kullan· 
tinde infial uyandımuı fakat bü· mnsı insaf eseri dlurdu. 
yük bir aoğuk kanlılıkla bunu pro· Bilmiyoruz, beyanatının sonunu 
testo etmenin yolunu bilmiıtlr. timdi ko:rınanıası için ne diytcek· 

20-25 kişiden ibaret bir kafile baş- ler,.,. 
ta Tan olmak üzere gazetelerimizi °Cumhuriyet,, gazetesi (Kendi 
dolaş:ırak General KAmn Karabe- kendinmi tenkid) sütununda 
kirin daha göıyavJanmız kurumadı· ''Çirkin bir beyanat., batlıiı altın. 
h böyle bir zamanda Atatürkün da diyor ki: 
bırakrığı eserler ve onun takip etti· "Daha 0 C'bd:li yataima ıirmedi 

1 daha onu can.dan sevenlerin, yani 
ği yol hakkında uluorta lM söy e· 

bütün milletin zaman zaman ve 
için için akıtmağa devam ettiği 

Bizim fikrimiz 
Türk gençliiini.n ve TUrk mat· 

buatının, mütefekkirlerinin ve a. 
lelllmum Türk halkının, Kbım 

Karabekirin bu beyanatı kal'§Jaın· 
de derin bir infial duymaıı çok ye. 
rindedir. 

Atatürke karşı bağlılıiı inhiza
ma uğratmak mahiyetinde telikki 
olunabilecek böyle i.ddiaların, o. 
nun büyük pbsiyetinde ve kudre· 

tinde mün:lemiç cumhuriyete bağ. 
lıhğa teveccilh edebilecek bir teza 
bür vermesi tehlikesini auettiği 
lçindir ki ıençlik ve Türk uluau 
harekete geçmiı bulunuyor. Bu 
asil tezah;.:r ve heyecan, değil yal 
nı.z Ki.zım Karabekire ve bu tarz. 
dakf iddia ve fikirlere sahne olan 
Tana, cesaret edebileceklerin hep 
sine birden topyekun bir millet ta
man, Türk bütünlüiünün dersi-

dir • 
Ataya ve Atalarımıza kalem, 

bulmuyorum. 
Benim bu Sözlerimdeki hedef, al

tı sene önce mevw olan llJnl mUn&
kaşanın esaalannı tahrif etmek f9.. 
tlyen gazeteye mUtevecclhtir. 

Ne umumiyetle matbuatı ltha -
mmı vardır, ne de nutku tenlddiın. 
Ne zaman afznnı açsam, kartıma. 
siyasi bir tezahilrle çtkJhyor. 
Maksadım yanlıt anlaşılabilir. 

Evvelce de söylediğim gibi burada 
hedef ve maksat, indi mütaleat Ye 
c:ahsi intıba ve intikat değildir. . 

Bu i~ bir ilim meselesidir ve böy-• 
le ilmi bir münakaşadan da muhtaç 

old~umuz geniş tarih doğacaktır. 
Tan gazetesinin mülakatın neşri· 

ne devam edip etmemesi meselesi 
tamamile kendisine ait bir iştir. 
Buna diyeceğ m yoktur. 

Ben biltabi gazeteleri okuduktan 
ve hAdiseye tamamile muttali ol· 
duktan sonra icap edenleri yapaca· 
ğım. HMisenin tenvire ihtiyacı v 
sa bunu da yapmaktan geri d 
yacağun.,, 

mesın~ meydan verilmemesini iste
mhlmiir. lfte Tan gazetesi de böy
!e bır harekdten sonra millfilcatm 
arka mı neşirden sarfınazar etmiş· 

m " o .. -.. ---A"N m> -4 ııısrı-1-..~·---uurıaı ............ ııa•zıiFLlrmıad"•-1 S - - ----n·- .... (0Umpıyal il o 1 i rn p ' ya ~ G e n ç 1 e r 1 llenlR;:;~ntal) tir 
Bu hidiseyi, dünkü tarihi taşı· 

van Anadolu ajan<;r şu suretle bil 

dinnektedir: 
!atanbul, 1 (A.A.) - Bugün 

Dün ıık~am SAKARYA sinemasın da büyi\k raAbel 11ördl . 
Roks - E~krim • \"oJeybol • Bukelbo1 - Futbol - Güreş• deniz sporlan• Deniz ~arışları .. Al yarışları· Dır 
çok alakalı sporlar birincilikleri ,.e Olımpiy:ıllorda bayn.ihmızı ŞEREF diıcğine çektiren YAŞAR, 0-
Iınıpıut genclt-rınin knmp hayal•nı ihlİ\'R erlPn bu filmi mutlaka görünüz. _ _.._. ... 111 ene urntıu•w ıwsnsw nw7'...-.aaca-ıwı~.......-.ıııııı• 



- 4 NlSAN - 1939 

H B R'.n 
Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

Numara: 94 Şişli Mürüvvet 
Oktıyucolanmıza dağd&cağmta ınllldtrntrlnu kıymeti 800 Urayı 

~kmdır. 
lGO Ura kıymetinde bir radyo, ltıistal blife tnkunlan, kıymetli ccb 

ve kol saatlorf, mu,.ıunbalar. elbiselikler. istenilen eşyayı nlabll

rnek salilhlyetlnJ ve.ren 20, 15, 10 lira gibi para kıymctlndo kart
lar Dltıhtellf ev cşy811ı \'e aalre. 

H A B E R - Akşam Postnıı 

in re - ol 
r~ı üz a er 

Türk 
ordusu 

Hataya girmek 
üzere hudutta 
tahşit edilmiş 

Parls, 3 (A.A.) - FJsaro sazelesl 
Hatay p:ırlftmentosunun, Halayın 

1 başlad 
Çemberlayn, Bek ve Halif aks 

aras:nda konuşmalar 
Fransız 
hassıslarla 

Hava Nazırı da, müte

birlikte Londraya gitti 

5 

• 
rı 

İÇERDE: 

* Ankara caddesinin asfalt d6. 
ııenmeslne, elektrik, havagazl bo -
rulannın ynyn kaldınmlarına naklJ 
iııl bitmediği için daha bir mUddct 
sonra başlanacaktır. 

* Ticaret odasının beş senelik 
muamelat ve hesaplarını tetkik et
mek üzere Ankaradan bir heyet 
gelmiş ve dilnden itibaren ~e baş-

Arnavutluk 
hakkındaki 

Türklye~·e iltihakını ildn etm~k fik· Londra 4 (Husuıi) _ Polonya 
rinde olduAuna dair Jskendcrıyedcıı H . • 'N B-'· dün ak 

yati genişlemelerine ve ideolojik lamıştır. 

sayialar 

gelen bazı lı:ıherler neşrctmcktedlr. J arıcıye azın ...._ fO.l1l 
Gene bu hnbcrlcrc nazaran, 60 bin saat 17,30 Ga Londraya gelmiıtir. 
kişilik bir Türk ordu u nelicc:,·e in- Nazır iıtaayondra lngiltere hari· 
tizaren Hat:ıyu girmek üzere hudut· riciye nazın Lord Halifaka 
t:ı tahaşşüt etmiştir. ile Polonya büyük elçiliği erkanı 
Dl~er taraftan llalepte de Tilrk ko- tarafından kar ılanmı tır. 

düşmanlıklara karşı yanyana mü· * Belediyenin aktedeceği istikra_ 
cadcle ediyorlar. Hitler Almanya- zm iki milyon lirnsı mUtedavil aer. 
sına demokrasilerin yapacağı bir mayo ecklinde kullanılarak bu pa
ittifak pek tabii olarak Musolini, rn ile evvelft. Unkapa..: - Kereste
İtalyası aleyhine de miltevcccihtir. eller yolu açılacaktır. 

Tirana Ajansı, ecn~bi g~zete~erin 
mitelcrl kuruld~u bildlrllmektedlr. 1 1 
Jlntay TGrk ordusu ııırnfınclnn işgal 1 Bek, dün Polonya biiyük elçili. 
olunurken bu komiteler resmen Tür ğinde arkadatbriyle iıtifarclerde 
kiyeye milracaııl ederek zulilm sür bulunmuı ve bu sabah Çember· 
mckte olan Tilrklcri kurtarmak ilzcre layn ve Lord Halifakı ile müza. 

Hiç kimse hayale kapılmasın. Oto. * GUmrUk baemUdilrU Metht ve. 
riter rejimler muarızlarının mey· klilctle bazı temaslarda bulunmak 
dan okumalarını karşılayacaklar Ur:ere diln akııam Ankaraya gitmlş. 
ve dünyanın her tarafında mukabil Ur. 

verdikleri haberlerı tekzıp edıyor kıtntın dalın ileri yürümesini rica k l ba lamı b 
taarruza geçeceklerdir. ı, • İngiltere son gUnlerdQ plya -

Tirana, 3 (A. A.) - Son gUn. 
1ercıe Arnavutluğa ve Arnavutlu
ğuzı ltalya ile olan ı&ilnasebetlerlne 
dair bazı ecnebi gazetelerde ve Ti-

Gafenko, 
meselesini 

ranadakl birtakım gayri mes'ul şn
hııılardan çıknn oayialann kat'ly -
yen esns.sm olduğunu Arnavutluk 
ajansı beyan etmektedir. 

Boğazlar 
konuşacak 

edeceklerdir. Büliln bunlar önümüz ere ere. • § • 1 r. .. 
deki Salı günü ve müteakip günler Kendıaıne bır çok mutehauıa 
ıı;ln derpiş ediliyor. refakat eden Fransız hava rnz.ın 
Ajansın no&m da Londraya gelmiı bulummakto.. 
Anııdohı Ajansı hu haberi tekzibe dır. Hava nazın Londradn iki gün 

mezundur. kalacak, Fransız hava erki.nıhar. 
biycsiyle temaslar yapacakbr. 

Çemberlaynın bcyanah 
Londra, 3 (A.A.) - Çember 

Hakkını elde etmek için layn. bugün Avam Kamarasım· 1 

b l yaptığı beyanatta geçen cuma giı. 

Suriye 

Yugoslav mimari 

talebeleri 

sehrimizde 
~ 

her vasıtaya aşvuraca ( kil beyanatının bugüne kadar İl\· 
Paris, 3 (A.A.) - Havaı teb. Zira Münihte göstermiş oldu. Şam, 4 (A. A.) - Eski Suriye giltercnin bütün teşebbüsleri ara· .,,..,,,,.,r .. ,,.. 

liğ ediyor: ğu itimadda aldatıltnIJ olan Çem· hariciye nazın Cabirt Fransa baş- ı sında tarihi bir ehemmiyeti haiz 
Matin gazetesi Londra muhabi- berlayn bugün, pek muhakkak o- vekili ve hariciye nnzll"I ile FransJz değişiklik teşkil ettiğini · kaydet • 

ri, gazetesine §U haberi vermekte- larak, fedakarlıklar metodunu ar- aı.·nn ve mebusnn meclisi reislerine tikten sonra .demictir ki: · -~-·"::':lr a ...... ~ s 
Ro:nanya hariciye nazın Ga. bulunmaktadır. ' ~';;;~":~6~~~~..a=u~~e::u:ımıı:~ Bu beyanat, bliyUk Britnnyanm 

fenko, Romanya müşkül bir va- Romanya lngilterc ve elikten imtina ve manda idaresinin harici siyasetinde yeni bir devrin 
ziyette kaldığı takdirde lngiliz Fransadan yardım garan• gayrikanuni tedbirleri Uzerine htı. açılışıdır. Eğer Polonya hakikaten 
harp gem.ileri de dahil olmak üzere ti·sı· aldı "8 ere tehlikede olursa hiç §üphesiz. Po-sıl olan vaziyet! dllzelpnc.k ..., 
harp gemilerinin boğazlardan geç Londra, 3 (A.A.) - Müteaddit müdahale edecekleri Umldlni izhar lonya milleti mukavemet edecek -
llıek hakkını Türk hükfunetiyle tir. Ve bu takdirde de Fransa ve 

İngiliz gazeteleri, bu sabahki nila.. ct.mıatır. 
görüşmek ilzere Ankaraya gitme- halarında, Romanyanm tngilterc Cablri, Suriyenin nıi'k'kmı Jngiltcro derhal ona yardım ede· 

ceklerdir. l'e hazırlanıyor. ve Fransadan yardım garantisi al· etmek için her turJU vasıtaya mU. 
• Bu hadise, Romanya hükUmeti. mı§ o!:luğunu ve bugün ademi te- racaat etmeye karar vermiş oldu- Daha 1938 de her bir milletin 

dünyayı tahakkümü al ma almaya 
çalışmasına muhalefet göstermiş· 

Fra nsaya nakle· tik. o zamanki Alman vaitclrini 

nın 'kendi :nukaderatıru İngiltere· .1 'h ~ ka ğunu ilave etmektcdlr. in cavüz paktına ı ti a;ca rnr ver-
n llluka:lderatlyle ~ğlamağa ka diğini yazmal"ta.dır. Bu haber, he. 
rar verl!iği sureti:'ıde telakki olun· nüz resmen teyid edilmemiştir. _.. Baetarah 1 incid~ 
tnaktadır. Romar.7a ayni şekilde -

l>otonya ve Fransa ya da bağlan - 1 r a n ve 1 İ ah d 1 
tllt§ olacaktır. 

rilzgar alıp götürmüştür. 
dilen İspanyol ltimat tamamile sarsıldığından Krrk kişiden mürekkep olan Yu· 

İngiltere hükfimeti yepyeni bir si- g'" ıJav talebeleri 7 nisanda şehri· 
l'ürklyenin iltiha'tı da daha şim· 

diden muhakkaktır. Yugoslavya 
\re Yunani•.anfa iııti~reler devam 
edecektir. • 

Ajansm notu: 
Anadolu aj:ıruı, bu hnvadi

ain Türkiycye taalluk eden k-ı 
•unlarından Ankara mahafi
lini haberdar !bulmnmıtbr. 

Orta Avrupada gemş 
ittifaklar şebekesi 
Londra. 3 (A.A.) - Havas mu· 

ha biri bildiriyor: 
Salfilıiyettar mahafillerdeld u. 

Ve ref 'ı k a S I m Ü ite C İ 1 er İ yaseti ele almaya mecbur olmuş • mizdcn ayrılacaklardır. Misafiri· 
miz bulundukları üç gün zarf mda 

Marsllya, 3 (A. A.) - Albny Kn_ 1 t~r: ~u, herhangi bir Alman teh· şclır:~ :zin muhtelif yerlerini, müze· 
''Mehmet Ali,, yatile s d Madrld milli müda.fııa meclisi j dıdının resmen ifade edilmiş oldu· • 

a o, ğ A k b . len dolaşacaklardır. 
ld 1 tızlisından birçoğu, §ark ord\lsu ku- .~nu ~.azammun etmez .. nc.a • U • . 

Mısırdan ayrı 1 ar mandanı general Mcnendcz ve er-1 tun dunya cfkarıumumıycsı bil - Bu hususta tanzım edilen prog-
Kahlre, 3 (A. A.) - lrnn vellah- kfi.nıbarbiycsl ve 200 kadar sivil ve yük bir telaşa düşmüştür. rama göre misafirler Jstanbul kız 

dı ve refikası, ynnlarrnda l\lnnr va- asker, Ncılne adındaki İngiliz has-1 Almanya, iyi bir komşu olarak lisesinde yatıp kalkacaklardır. Bu· 
ilde kraliçesi olduğu halde, dUn ak- ta.ne gemisiyle bu sabah Marsilya_ kaldığı müddetçe hiç kimse ona fe 1 nun için trenden inen talebeler 
§am "Mehmet Ali" gemlslle Basra ya gelmlölcrdlr. Bunlar, Gandia'da 1 nalrk etmeyi düşünmiyecektir. İn - doğruca Kız lisesine gitmi~lerdir. 
körfezine hareket etmişlerdir. Bu. cumhuriyetçi tspnuyollnnn tahliye_ 1 giliz milleti kendisine ynpılan mu- Öğleyin akademinin Novotnidc ve
radıın Tahrana gideceklerdir. "Mch. sine memur beynelmilel delegasyon ameleden başka türlil muamelenin receği öğle yemeğinde bulunarak 
met Ali" gemisine blr İngiliz torpi- bası ne birlikte Galatca ismindeki 1 Alman milletine yapılma:Hnı iste. 1. ,30 da Taksim abidesini ziyaret 
to muhribi refakat eylemektedir. İngiliz knıvazörUnc binmişler ve mez. İngiltere, İngiliz - Alman C'deceklerdir. Buradan Yüksek mü 

s:ı.mızdnn 127 balya tiftik nlmretır. 

* Denlzb:ınkta ilkbahar tarife
sinin hıwrlığma baDlanmrştır. Ta
rife bUtiln hatlarda ayın on beeln
dcn itibaren tatbik edilecektir. 

* · Alman yada mlmnrl arkeoloji 
tahsili için açılan mtlsnbıı.kada yUk 
sek mimnri §ubesi me%Wllarmdan 
Saim kazan.ın~tır. 

* Yugoslavya ile yeni afyon an_ 
laşmaaı fmzalruımıştır. Belgradda
kl heyet.tmlz pel'§embe gUnU ~ehrl
mlze dönecektir. 

* Belediye harita mUdUrlUğU i
mar sahasmm haritasını hazırla. 

maktadır. Bu harita yeni açılacak 
yollan ve meydanln.n, istimlakler_ 
den sonra satılacak nrsnlnn g6ste
recektlr. 

* Ecnebt ve Bkalllyet mekteble
rf mUdUr muavinlerinin her ay bir 
toplantı yaparak bu mekteblcrl ali!. 

kadar eden meseleleri garU§lllele
rfne karar vcril.mlutJr. DUn ilk top. 
Jantı m:ı.arlf mUdilrlUğilnde yapıL 

mıştır. 

* Devlet demlryollar idaresi tren 
yollarmm iki kennrlanna ağaç dik
meyi taahhUd etmiştir, DJğer sa
haları da \'aliler ağaçlandıracak
lardır. 

* MUstnhsilin elindeki afyonun 
toprak mahsulleri ofisi tare.frndan 
satmnlmdığuıa dair haber tekzfb 
edilmektedir. 

* İç ticaret umum mUdürU Mil.m. 
taz Rek'in TUrk ofis Pnris mUme!!
sllllğlne tayin edileceği söylenmek
tedir. 

* Yalova kaphcalanrun önUmUz
deki hafta. içinde açılmasına karar 
verilmfD ve hazırlıklara ~lanmı:
trr. 

Dl~i kanaat, İngiliz efkarı umu· 
rntye,ince şimdiye kadar gayri 
nıürnkün telakki edilecek derecede 
nıUhiın taahhütler alabilecek bir 
tek aC:aın mevcut bulunduğu ve 
bunun da Çemberlayn olduğu mer 
kezindedir. 

f 
. ~-••l'!f .sonra Maine gemisine aktarma et- ekonomi müzakerelerini en büyük hendis mektebine, Dolmabahçe sa· 

mi~lerdir. lspnnyol mUltecllerf ln- bir itimatla derpi§ etmişti. Fakat rayına, resim müzesine gidecekler-

i ROMATİZMA giltereye gideceklerdir. itimat o derece sarsılmıştır ki, bu· ı dir. zesi gezileccktir. Talebeler yemek-
LUMBAGQ Beynelmilel delegasyon vukuatın I nun t~kr~r te~isi pek ~.Uç ola:ak - Yann muhtelif cami ve ~Jtl eseı:- ten sonra saat 9 za kadar serbestçe 

S'ıYATı'K cumhuriyetçi mııkamatın tahmin c- tır. Buyük Bntanya hukumctı va· )er görüldükten sonra öğle ycm~'l· dolaşacaklar 9 da Galatasaray lise· 
demediği bir sUratle cereyanı knr. j ziy~~i tetkrı: .et~§. ve hususi ta - ni belediye lokantasında yiyecekler- sinde üniversitenin yemeğinde btilu 

Çcrnbcrlayn ayni zamanda, muh 
teıneı bir tecavüze karşı, yalnız 
Polonyayı değil, fakat Romanya, 
\'ugosıavya, Yunanistan ve Tür
kiyeyi de ihtiva edecek bir blolt 
Viicuda getirecek olan inanılmaz 
derecede geniıı:ı ittifakla şebe'kesi. 
ll' k s ı urabilecek yegane a~mdır. 

Bütün Londra ve diğer eyalet· 
ler · • 

tııyı:ısı mahfilleri, Çcmberlayna 
~tizahirdir. Dominyoniar ise, Mü· 
nıh buhranından evvel mütereddit 
bir vaziyet gösterirken, bugün 
tatnaıniylc metropolun etrafında 
l"cr almışlardır. 

Salahiyetli bir mfi?hidin de te 

bana ettirdiği gibi Çcmberlaynı 1 
deği§lirmek için hiç bir sebep yok 
tu:, 

A k B [ ııısmda yalnız 600 kadar mülteciyi ahhutlere gırışmıştir. Eğer Alman dir. Öğleden sonra saat 3 de de Bo· nacaklardrr. 
T Q' e tahliye edebilmiştir. Bunlardan 1 ya, siyasetine devam ederse tehliit ğaziçinde bir gezintiye çıkacaklar- Ayın yedinci günü de sabah saat 

VE BUTON AGRILARA 380 i Valnnsiyadıı bir Franın ge.. I altında bulunacak memleket yalnız dır. g za kadar bazı cami ve türbeler 
KARŞI misile 200 n de Gandiada Galntca Polonya olmıyacaktır: . Rejimleri Obürgün akademi, eski. eserler ve gezildikten sonra Istanbul üniversi 

kruvazörü ile nakledilmiglerdir. her ne olursa olsun bütün memle. k rt " . t ed'lecek bele· t · · · aret ed ek lO da """ • • k 1 • Uz k k ak • as e muze zıyare ı • esını zıy er ~unmız 

l~öbrün 
~t erınikit~cav ~I ~r.şı oym . ı· diyede yemek yenecek, Topkapr mü den aynlacaklardır. 

çın teşr mesaı ennı temennı c -
derim. Bütün Büyük Britanya lm· 
paratorluğu bu siyaseti tasvip ey· 

F r a n s 1 z c u m h ur lemektedir. Umit edermi ki, tngil
terenin bu hareketi dünyayı bir 

reisliğine nam- harbe değil, daha hayırlı bir dev. 
re götürmektedir. 

zefliğİnİ koydu italyan Maarif Nazın • L l(lf)' Patis, 3 (A. A.) _ Havas Ajıuı- ateş pllskürüyor 

1 
1 1./ smm bildirdiğine g6rc, Fransa Re- Roma, (A.A.) - Maarif nazın 

(.:. lsfcUmbunı Lebnın reüılcumburlu- Bottay, Critica Faciata mecmua· 
.,,,/; ğa bir defa daha. nnmzeUlğlnl koy. sında enternasyonal &iyaset hak-

tekrnr intibah edlleceğinc kat'ı nn_ kı: 
Kullanınız. "' ı J mayı kabul etmMlr. Lebnı. nun kı.nda yazdığı bir makalede .diyor 

Çabuk ŞiF AYI bulu.::;.uz. znrile b:ılalmaktadır. "ltalya ve Almanya kenl:li ha. 

. . ' ' , . . . ,,,,.,.,. . . ... ... 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde üç defa di§lerinizi fırçalaynm.. 

-: .. it. f , ..... • • • • 



6 HA BE R - Alı:tam Fostaeı 

Holivudun altın 
adam heykeli! 

O, şöhretin, muvaffakıyetin ve paranın hlsımıdır; 
sinemanın büyük mükafahnı on senedenberi 

hangi yıldızlar kazandı ? 

Taksim stadında 
Serbest güreşler 
Pazar günü yapılacak 
Tekirdağlı Hüseyino meydan o

kuyan Mani.salt Halilin müracati ü_ 
zerine, Taksim stadr tarafından 

tertib edilen güreş müsabakaları 

pazar günü saat üçte yapılacaktır. 
Milsabaka programı şu ıııekilde tes
bit edilmiştir: 

Birinci müsabaak: Lüleburgazlı 

Ali Ahmed. Hayrabolulu Pomak 
Hasan. 

/ .4 N1SAN ':"""" 1939 

Benim görüşüme göre 

lstanbul valisi 
sporcular 

ve 

Bugüne kadar İstanbula. gelen ,·aliler arasında sporcularla. mc5gul 
olup onlann dertlerini dlnllyen ilk ,.e tek nll bay Lfıtfl Kırdar ol· 
muştur. 

Dertlerini dinlemiş ve dinlemekte devam edeceğini n.adetmıştit· 

Zavallı İstanbulumuznn her sahada. dinlenecek dertleri olduğu gibi 
ııpor sahasında da. dertleri Ç-Oktur. VaUmfz bu dertlerin en milhimınl 
olan saha. işine parmağım bac;mak suretne asıl yarayı kc~fetmlcı b~ 

lunmaktadır, 

Dört tarafı kışla duvarı ile co \Till bir sahanın fabrika. d'nmımtarı 
içine ecnebileri getirerek Türk sporu namına. bundan ıııonra fiiıkılmıya• 
cağız. Senelerdenberi projeleri He dcdlkoclnsu ile ,·akit g~Irilcn seh

İkinci müsabaka: Adapazarh Ser 
vet - Bandırmalı ŞilkrU. 

rln öbür ucundaki bostan projesi yerine şehrin en iyi yerinde stad yeri ...,, 
tesbit edilmiş n icraata g~Umiş bulunuluyor. J 

Üçilncü müsabaka: Romanyalı 

Ahmed - Tckirdağh Bekir. 
Dördüncü müsabaka: Çatalcalı 

Receb _ Malkaralı ~fustafa. ara -
ısında yapılacaktır. 

Şehlr güzel bir stada kanı,urken bugüne kadar yardnn Te nlaka ' Bo 
görmlycn spor klüblcrlmlze de el uzatıhJ·or, onlara da küçük :ıntren· bi 
man <oahaları için yapılan \'ald yine İstanbul sporculannm hiı;blr Ya.il-

. 
Programın son müsabakası Tür • 

den görmedikleri bir eseri tenccüh tür. 
Bu~ün ıııaha tcs\i~·elerl bitmiş Süleymanlyc \'C l\leclcllyeköy stad

ları \'ardır. Bunlar birlblrlne uzak iki muhitin saha ihtiyacını temin 
<'derel• bir me\ kldedir. Bunlara. clirenaj, tribün lnsao;ı için yapılacak on, 

s 
kiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü -
seyinle Manisalı Halil arasında ya
pılacaktır. Müsabaka müddeti ya. -
mnşar eaatten bir eaat olarak ka_ 
bul edilmiştir. 

on beş bin liralık yardım Beyoğlu \ "C İstanbul muhitine iki güzel o;faıl 
ka7..andırabilir. ~ayın Lfıtfl Kmlar sporculara bu ,·aadi de yapını!'! bu. 
lunuyorlar. Valimize ııporculara gös tcrmi<; olduğu alaka Ye tc\'cceülı
ten dolayı teşcl<klir ederken spor ki Ubl('rfmh;ln ele bn alfıl'n. ve tcn•ccii 
he layık olduklarım ic;pat edecekte rin•Jen c;üphn cimlyonı7~ 

lesi 
ka 

I Diğer müsabakaların müddeti !s. 
•anbul güreş ajanlığı tarafından 

tesbit edilecektir. 
Bütün müsabakalar serbest gü

reş olarak yapılacaktır. 
-o---

Fenerbahçe - Beşiktaş 
maçı 

Fcnerbahçe ve Beşiktaş takımları 
Milli kiline için önümüzdeki pazar 
günü Şeref stadmda ka.rgılaşacak.. 
!ardır. 

umumi Müdür ş.ehrimize 
gelecek 

lngiltere milli takımı 
iskoçyaya karşı oynayacak 

İngiltere milli takımının her se .!Uuhacimler: Mat~·üs (Stolm) 
ne an'anevi bir surette karşıla:ımak Hel (Totenham), Lhton (Evcrton) 
mecburiyetinde kaldığı ve buna kar Gnlclen (Vcsthıı.m), llruk (l\lançest 
şr iddiasını kazanmak için kan ter er). 
içinde kaldığı tek ekip, yine kendi İhtiyatlar: Kupin (Lid ), Bru 
topraklarının çocuklarından teşek- m (Astom·llla). 
kUI eden tskoçyıı. milli takımıdır. 15 Nisanda bu iddiayı kazanın 

Müsabaka, bütün İngiltere spo ak için didinecek olan İngiltere mil
r mahfellerinde derin bir alakayla li üıkımı, bu sefer genç elemanlarla 

a§alara :rol açar. kın bir zaman zadında 

Ustte soti!an itmttrtn: Marl Pikfort, Varmet Bakstcr, ]anet Gtyrwr, Emil Yan1ngs, Helen Heys, Fred· 
rik Marş, Norma Şercr, ]orj Arlis, Mari Dresler, Liyoııcl Barimur, Katrin Hepburn, Şarl Longt<m. 

Beden terbiyesi umumi mUdürü 
General Cemil Tahtrin buglln ve
yahud yarın şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Umum müdür, İs
tanbul bölgesile klübleri teftiş ede. 
cektir. 

Bu mühim maç için uzun zama 
n danberl hazırlanan İngiltere milli 
takrmı şu şekilde kurulmaktadJr: 

Kale<'i: Yudlcy (Ç-elsi), Müclaf 
iter: Morrls (Voker.), llrpgut (Ar. 
senal). l\fua~;nıer: 'Villlngam (llüd 
crşfild), Küllls (Yolverh.), Mercer 
(Evcrton). 

gibi çetin rakiplerlle karşılMm":lk ü_ 
zere bulunan !ngiltcrenin bu suretl 
e yeni bir tecrübe teşebbüsünde ol
dukları anlaşılıyor. 

Oskar kimdir bilir misiniz? E-1 demek biltün dünya gazetelerinde 1 film ve a:tistler~ni öğrcndikt:n 
ğer hakikaten . yüzde yüz sinema kendisine parasız reklam yaptır. sonra, mazıye dogru bakıp, 10 ·~
meraklrsr iseniz, güzel san'atların mak, bütün sinema şirketlerinin ne içerisinde bu mükafata k~erın 
yedincisine ait bütün meselelere dikkatini çekmek, yüksek maaşlı hak kazanmış oldukUarıru ogren. 
merak etmiş bulunuyorsanız Os. konturatlar imzalamak demektir. mek te fena bir şey olmaz. 1928 de 
karın kim olduğun:.ı bi1eceksiniz... 1938 yılının Oskan bu sene şu. Oskan ilk defa alan yıldız Janet 

Evvela şurasını l:aydeldelim ki bat ayında sahiplerine verildi. Yıl- Geynor ile Emil Yaningstir. . . 
Oskar ne insandxr ne de canlı başında beri Holivut bu iş için icap Kadın yıldızı ' 1Gökün yedıncı 
mahluk .• Os'lcar, yi;mi bt.ş santim cl:len hazırlıklara başlamıştı. ille. katr,, filmi, erkek yıldızı da "Şeh
uzunluğunda alt:n~an minimini iş olarak '1hareket eden resimler vet kurbanx., filmi bu mükafata 
bir insan beyke~idı:-. Amerikadaki akademisi,. kuyumculara iki altm nail etmiştir. 
bütün ıinema müı-ssc scleri bu hey- Oskar ısmarlamıştı. Heykeller bi. 
keli kendilerine mensup bir san- tince hususi merasim ile akade
'atkarın elinde tutabilmek için ge. minin toplantı salonuna getirildi . 
ce gündüz çalışırdı. Onları, hey- O akşam hemen bütün Holivut bu 
keli elde etmek uğrunda bu mesai. salonda hazır bulunuyordu. Hey. 
ye sürükleyen ihtiras, heykeli teş. keli almağa muvaffak olan iki bah 
kil eden iki yüz elli gram altın ih- tiyar sana'tka:m ismi, som altın 

tirası !değildir. çerçeveli ve üzeri çiçeklerle kapa-
Heykelin asıl büyük kıymeti lı bir siyah tahtanın üzerine ya

manevi 'kıymetidir. Eğer bay Os. zılmıştı .. Fakat halk mükafatı ki. 
kar tahtadan, yahut taştan olsaydı min kazandığını öğrenmek için 
gene Holivutta bütün sana'tkarla- tahtaya bakmağ a muhtaç değildi. 
nn elleri bu kıymetsiz heykele Akademinin yaptı ğı intihapta 
doğru uzanmış bulunacaktır. Beti Davis, ve Spenser Trasinin 

Zira Oskar bir mükafattır; sine. ekseriyet kazanmış olduğu çoktan 
macılığın Nobel mükafatı gibi bir kulaktan kulağa yayılmıştı. Her
şey .. 1928 danberi her sene Holi. kes bu iki sana'tkarın samimiliğin. 
vutun en muvaffakıyetli aktörüy- den, sadeliğinden ve istidadının 
le aktrisine verilen bir mükafat ... kuvevtinden bahsediyor, bu inti
Bu mükafatı IIolivuttaki "hareket habı çok haklı ve çok yerinde bu
eden resimler akademisi,, dağıtır. luyordu. 
Burada film sanayiinin her şube. Bet Davisin mükafat kazanma. 
ıine mensup 12.000 kişi reye işti- sına sebep olan film izabe! filmi
rak eder. dir. Bir Fransız kadın romancısı. 

Heykele verilen Oskar isminin nın kitabından alınan bu film, ge
kimin tarafından ve niçin verildi. çen sene yalnız Amerikada göste
ğini kimse bilmiyor. lnsanlann rilmiş, henüz Avrupaya gelmemiş-. 
tuhaf tarafları vardır. Bundan tir. 
2200 sene evvel yapılmış olan ya. 
nşlara niçin Olimpiyat ismi ve
l'i)diğini pek ala biliriz de daha 
on sene evvel verilmeğe başlanan 
bu altın heykele niçin Oskar is. 
mini verdiklerini tesbit edemeyiz. 
Fakat ne olursa olsun, Holivut 
yıldızlan bu heykele niçin Oskar 
lr• ,•th!lftnl bnmezlu ıma ona 
malik olmakla büyük bir saadete 
erl§mİ~ olacaklarını pek ata anla-

Spenser Trasi ise "Tom yiğit 

bir çocuktur,. filmindeki Baba 
Flangan roliyle bu mükafata hak 
kazanmıştır. Her iki yıldız da Os
kan ilk ıdefa almış olmuyorlar. 

1935 yılında Bet Davis "Her 
şey fena sana,, filmiyle bu müka. 
fatı bir defa daha almış olduğu 

için Spenser Trasi de 1937 de çe· 
vir.diğ i "Cesur kaptanlar,, filmile 
ge~cn sene Os'kar heykelini almı~. 

Janet Geynor bugün de meşhur 
bir yıldızdır. Fakat Yanings, Holi· 
vuttan Almanyaya dönmüş ve bir 
parça unutulmuştur. 1929 da, se. 
çenlerin reyi "Gönül çalan ka.dın,, 
filminde Mari Pikford üzerinde 
toplandı. Bu intihap bir hayli de
dikodulara l!lebep oldu. Ayni yıL 
l:la erkeklere mahsus heykeli de 
ilk sesli Kovboy filmini oynayan 
Varner Bakstere verildi. 

1930 mükafatım kazananlar, 
"Talak,, filmiyle Norma Şerer ve 
meşhur İngiliz san'atkarı Jorj A. 
rils oldu. 1931 de bugün fani dün 
ya.dan elini ayağım çekmiş ve ismi 
çoktan unutulmuş olan Mari Dres
ler heykeli aldı. "Serbest bir ruh 
filminin unutulmaz san'atkan LL 
yonel Barimur da ayni yılın ikinci 
heykelini almak şerefini kazandı. 
Bugün sinemacılıktan ayrılarak 

tiyatroda oynayan Helen Heys ve 
bir kaç lisanı çok mükemmel ko
nuştuğu için sesli sinemanm mey. 
dana çıkardığı san'atkarlardan sa
yılan Fredrik Marş 1932 Oskarla-
rını aldılar. , 

1933 yılırl:la ateşin ruhlu Kat. 
rin Hepburn ve "Sekizinci Hanri,. 
filmini yaratan Şarl Lengton se
çenlerin gözlerine şirin gözüktü .. 

1934 de ilk defa olarak ayni film 
de oynayan iki san'atkann ilcisi de 
o film yüzün.den mükafat aldı. Bu 
film Nevyork - Miyami filmi ve 
yıldızlar da Klodet Kolberle 
Klark Geybldir. 193.5 de Bet Da. 

uka-

-0--

Şild maçları dömi finali 
Şild maçlarIJllll dömi finali pazar 

giinU Kadıköy stadında. Vefa ilo 
Hilal arasında. oynanacaktır. Fe -
nerbahçe - Süleynıaniye arasında

ki maç da Fenerin milli kUme maçı 
olmadığı bir hafta yapılacaktır. 

wwwwıO- •-

Şişli oyuncuları federe 
klüplerden ayrılıyor 

İstanbul lik maçlarında suteyma_ 
niye klübilnde oynryan Şişli klübü 
oyuncularından solaçık Diran, sağ 
açık Hraç, sağ muavin Martayan, 
sol muavin Arşevir, Süleymaniye 
klübünden istifa etmişlerdir. 

Şişli klübü, Federe klüblerc da. 
ğılmrş olan futbolcularını bu suret
le birer birer topla.maktadJr. 

rıda söylemiştik. 

Bet Davisin çok kudretli 
bir san'atkar olmasına mukabil 
ayni yılda mükafat kazanan er1cek 
yıldız Viktor Mak Leglan, Oskarı 
almış olan sana'tkarlar arasında 

en değersizidir. Luiz Rayner üst 
üste iki yıl mükafat kazanan tek 
yıldızdır. 1936 da'.' Şarkın çehresi,, 
filmi için bu heykeli almış, 1935 
yılında seçenler film tasrih etme
den kendisine rey vcrmişle11:iir .. 
1936 da Oskan erkek san'atkar -
]ardan Pol Muni alnının teriyle lca 
zanmıştır. 

193 7 de mükafatı alan Spenser 
Trasi tıpkı Luiz Rayner gibi üst 
üste iki yıl heykele sahip olmuş. 

tur. 
Amerikan sinema mecmualan. 

1939 de Oskar heykelini kimlerin 
;_-ağını şimdiden münakaşa e.di

' ,r dersek bu altından adam hey. 
kelinin Amerikalıları ne kadar 
me~gul ettiğini iyice anlatmış olu
ruz. 

1940 Kış 
olimpiyadı 

lsviçrede yapılacak 
Zürih 3 (A.A.) - 1s\'İçre Olim· 

piyat komitesi St. Moritzte yapıla· 
cak olan Kış olimpiyatları için a~
ğıdaki programı tesbit etmiştir: 

3 Şubat saat 10 da açılış töreni 
ve müteakiben buzda hokey maçı. 

saat 13 te ikili bob müsabakaları. 

sa. J.1 te buzda hokey. 
4 Şubat saat 9 da Slalom. sa. 10 

da buzda hokey, sa. 14 te at yarış 
lan. 

5 şubat saat 9 da buzda hokey, 
sa. 13 te ikili bob, sa. 1 ı te patinaj 
sürat müsabakaları Ye buzda hokey. 

6 ~ubat 9 da buzda patinaj sürat 
müsabakaları, sa. l 1 de buzda ho· 
key, sa. H te erkekler arasında ar· 
tistik patinaj ye sa. 15 te buzda ho· 

key. 
7 c:ubat saat 9 da buzda hokey Ye 

~ 

skeleton, sa. 10,30 da patinaj sürat 
müsabakaları, sa. 15 te buzda ho· 

key. 

Bulgar Leviski 
takımı 

Bu hafta sehrimize . ' 
gelıyor 

Şişli ve Beyoğluspor klilblerinin 
•iavcti üzerine BulgarlanT\ 
maruf Leviski takınır iki maç yap
mak üzere bu hafta §chrimize gele
cc ktir. Şişli takrım cumartesi, Be _ 
yoğluspor takımı da pazar günü 
Taksim stadında Leviski ile oyru • 
yacaklardır. 

-<>-
G llatasaray klubü müra-

kabe heyetini davet 
Galata~aray spor klübü idare he-

yeti reislijtinden: 
İdare h~yetimiz jstifa etmiş ol

du{;'Undan, yeni idare heyetini seç
mek üzere klübümüz yüksek rnura_ 
kabe heyeti 8 nisan 1939 cumartesi 
günü saat 14,30 da klüb lokalinde 
içtima edecektir. 
Sayın murakabe heyeti aza.mızın 

rnezükr gUn ve saatte behemehal 
tc ı.ırifleri ohcmmiycllc ricn olunur. 

---o--

Eyüb klübünün 
kongresi 8 şubat saat 9 da patinaj sürat 

müsabakaları, sa. 11 de buzda ho- J<:;\·üb 1llma=ı. ~ u\ ası ri~ nsctın. 
key, sa. 14 tc erkekler arasında ar· drn: 
tistik patinai. müsabakaları, sa. 1;1 Yuvanın senelik adi kongresi 16-
te buzda hokey. 4-039 tarihinde saat onda toplana-

9 c:ubat saat 9 da buzda hokey. caktır. Kayıtlı üyel erin bildirilen 
• .. b k ı tarih ve saatte Yuva salonunda bu. ;;a. 13 t edörtlii bob mu;;a a a arı, 

sa. H te kadmlar arao.ında artistlik lıınmnlnrı ric:ı olunur. 

Patina1·, sa. 15 te buzda hokey. . • --o-
10 şubat saat 8 de askeri devriye Şışla Klubü kongresi 

kayak ko~U"U, sa. 9 da buzda ho· 
kcy "dömi final,, --a. 13 te ciörtlü i Yeni Şişlispor klübünün fevkalade 
bob: sa. 14 te çiftler arasında ar· '1 "ongre~i ev\c\~i gün toplanacaktı. 
listik patinaj. Fakat ekseriyet hasıl olamamı~tır. 

11 c;ub:ıt saat 10 da buzda hokey,! Kon1?;re nisanın beşinci çarşamb:ı 
"üçiincülük ,.e dördunci.ilük h;in,. ısünü saat 20,30 da toplanacak Ye o 
sa. lG te buzda hokty "final,, \'e ~ün ekseriyet aranmıyarak mevcut· 
müteakiben galiplere kupa te\'Zİİ. la iktifa olunacaktır, 
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Fransız Hariciye 
Nazırı kimdir ? r AZA~: L. Busclı 

- 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

, ... ~.... ··"""~...__~, 

B_one, mütareke yıl~armda neşrettiği f 

hır kitap yüzünden kahkahalarla 
karşılanmış, mizah gazetelerinin 

sermayesi olmuştu 

Son haftaların en mühim mese
lesi ola Ç k • . k ld n e ıstıklalinin ortadan 
. a ırıiması, Avrupa siyasetini 
Jdare ede b" "k h n uyu adamların şa-

ı~Iarı Uzerine cihan efkarı umu. 
ınıye · · sının bir daha toplanmasına 
Sebep oldu B" ·· d" b . utun unya mat ua-
tı, bu so .. 1 'd n gun erde Avrupayı ı a-
rc cd d en a amlarm hayat ve hatı-
raları . 

1 
~~ daır yazılarla doludur. 

h ngılız başvekili Çembarlayn, 
ar· · 

F ıcıyc nazın Lord Halifaks, 
. ransız başvekili Dala.dyenin şah

s~Yetleri ve ihüviyetleri Türk ka
rılcri F nce malQmdur. 
h akat bir senedenberi Fransız 

ariciye nezaretini idare eden 
Jorj Bone memleketimizde pek ta
nınnııı bir sima !değildir. 

, llıı İti~rla de-oluatik devı.~ 
sıyaset adamları arasında mühim 
b' ır Yer tutan Boneye dair okuyu -
c:ularıınıza kısa maluamt vermeği 
!aydah bulduk. 

Jorj Bone Basillakda .doğmuş· 
tur y ' 
1 • ani Gaskonyalıdır. Fransız-
ar Gaskonyalı vatandaşlan ha
:.tta Çok muvaffak olan, kuvvetli 

1 
ıraz soğuk ve biraz mübalağalı o
~ra]c telakki ederler. Fransız hari-
~Yc nazırı Gaskonyalıların bütün 
u ıneziyetlerini ve bütün bu nok

sanlarını §ahsmda toplamı§ bir 
adaındır. 

Babası uzun zaman avukatlık 
~aPını§, sonr<l'dan hakim olmu§ bir 
lnun adamıdır. 
. Bone ailesi Fransarun en eski 

:11
1 

lelerinden birisi olan Pelletan a-
ı tıind d • . B d en aıma kız alır. JorJ one 

Mütareke ile beraber Bone ü. 
çüncü bir kitap neşretti; bu eseri
nin ismi "dört senelik harpten alı
nan tabiye dersleri,, dir. Bu eser 
bütün Fransada bir hayret uyan
dırdı. 

Hukuk ve felsefe mezunu olan, 
iki eseriyle harpten ziyade sulbü 
sevdiğini kat'i bir lisanla söyleyen 
bir adamın yazdığı bu askerlik ki. 
tabı her tarafta adeta kahkaha. 
larla karşılandı. Bilhassa mizah 
gazetelerine .sermaye oldu. Fakat 
biç bir işe yaramaıdı. Bone üzerine 
nazarı dikkati celbetmeğe yaradı. 

Ordudan ayrıldıktan sonra Bo
ne tekrar devlet şurasındaki vazi
fesine dönmü~tü. Fakat daha faal 
bir ıurette ı;iyjlsi bayata atılmak 
ihtirasiylc doluydu. Bu itibarla 
1919 intihabında doğduğu vilayet. 
ten mebus namzetliğini koydu. Bir 
içtimaJ:ia halk kendisinin hangi fır
kaya mensup olduğunu sorunca 
"ben cumhuriyetçiyim, bu kadarı 
size yetişmiyor mu?.,, cevabını ver 
di. 

Bu intihapta kazanamadı. 1924 
intihabında ise radikal sosyalist 
fırkasına girerek namzetliğini koy 
du ve mebus oldu. 

Mebus olduktan sonra siyasi ha
yatta çabuk ilerledi. 15 sene içe. 
risinde on iki kabineye girip çıktı. 

Leon Blum başvekil iken, Bone
yi Amerikaya Fransız sefiri olarak 

göndermişti.. Blumdan sonra Şa
ton Fransız kabinesini kurunca 
Boneyi maliye nazırı yapmak is
tedi. Telefonla Amerikadan aradı. 
Sefir o gece Amerika bankerlerin. 
den birisinin ziyafetinde idi. Masa 
basında kendisini telefona çağıdı
lar. Maliye nezaretini telefonla 
kabul etti. 

iki kabile 
mal 

-es-
Yeni Ginede g6rdüğum garip t

detlerden biri de çocuklar. Danslar. 
da çalman dümbelek yapmak ii.dct· 
!eridir. Yeni Gineli bir çocuk mutla
ka bir dümbelek bağlamaya mcc
!:lurdur.: ~ıeselfi yeni Ginede oturan 
Porolardan bir çocuk tam bülCığ ra. 
~ma geldi mi, ilk vazifesi böyle bir 
dümbelek bağlamaktır!.. Bunun i
;in de bir ormanda oturma}'a mec
.Jurdur. Ek eriya bu ormana birkaç 
çocuk bir arada bırakılır. 

Çocuk burada hususi bir ağacın 
koğde:ıinden su kabağı şeklinde bir 
kısım kesip içini yakarak delmek 
mecburiyetindedir. Bunu becereme
diği takdirde birçok yiyeceklerden 
mahrumiyet cezaşı verilir. Su ile de 
teması ke,ilir!.. Su içemez. Su yeri. 
ne ancak muz yapraklarının sapla
rım a&naya, yahut hindistancevi
zinin içindeki tatlı suyu içmeye 
mahkCımdur! 

Daha garipi çocuk bu dümbeleği 
yaparken asla bir kadın tarafından 
görülmemeye mecburdur. ~ayet ken 
disini bir kadın görecek olursa, is-

Geçen sene de Daladye kabi. terc:e dümbeleği delmi~ \ e deri ini 
nesinde hariciye nezaretine geçti. bağlamıs dahi olsun, bu dümbeleği 
O gündenberi Fransız - Ingiliz kaldırıp atmak mecburiretindedir . 
dostluğunu kuvvetlendirmeğc uğ- Zira bu dümbelek turfa olur. Dans. 
raşıyor. !arda kullanılamaz! 

Bone doğdu~u şehri çok sever. Biçare çocuk, kendisini bir kadın 
Tatillerde muhakkak memleketine gördübrü için, bu zahmetli işe yeni 
gider. Ve halk arasında, Gaskon- baştan koyulmağa mecburdur! 
yada. ıs ok me§hur olan Pölot oyu. Maf ulular ise çocuğu, ta dümbe
nunu oynar .. .Pransız Hariciye na- leği yapıp 6ağlaymcaya kadar bir 
~ırı Pölot topunu atmakta hayli ağaç Ü-;tüne çıkarırlar. Yahut da 
mahirdir. bir kulübenin üstünde bir yere ka-

T w • patırlar. Bu müddet zarfında çocu-
~p oynamD':Ugı vakıt sandalı-. ğa yalnız annesi yiyecek getirir ve 

na bınerek nehırde balık avlar. onu d k" "k b' d l'kt · a ·uçu · ır e ı en \erır. 

Pariste bulunduğu zamanlarda 
en çok sevdiği şey, Paris sokak
larında yaya olarak uzun uzun 
uzun dolaşmaktır. Bu gazintilere 
ekseriya yedi yaşındaki oğlu A. 
len .de iştirak eder. Baba oğul hay
vanat bahçesini gezmekten çok 
hoşlanırlar. Bone hayvanat bahçe
sinde adeta çocuklaşır .. Oğlunun 
bütün hareketlerini, el çırpmala
rını, havyvanlara söylediği sözleri 
o da ta'klil:i eder. 

Bu dümbeleklerin reni Gineliler 
uzun bir üc;tü,·anc ~eklinde olan bir 
ne\ ini uzak mesafelere işaret \er. 
mek için çalarlar ... 

Koitalarcla da çok garip nc,ide 
bir maç ~deti var: 
Ayrı klanlara mensup iki kabile 

reisi biribirile karşı karşıya geçip 
mal ve mülk yarışma girişirler! .• 

Bir tanesi kendisinin öbüründen 
daha büyük ve daha zengin oldutru
nu iddiaya başlar '-e mesela c;u ka-

HABER' iN RESiMLi ZABITA 
~ bu adeti bozmamış, 1920 .de bu 

eden bir kızla evlenmiıtir. 
:Sone daha çocukken babasının 

~csıc.ğini takip etmek istiyordu • 
d' an~ı IV lisesinin iyi bir talebesi 

1 Kızın Gölge 
................................................................................... ~ .. 

1
' Lıseyi bitirdikten sonra hukuk 

tah '}' 
1 

81 1ne baıtadr. Felscf eye de faz. 
~ Zllcraklı olduğu için meşhur 
UrkhaYtn'ın derslerine de devam 

etti, 

. Sorbon üniv~nitc.s!nin iki ıube· 
sınj birden bitiren bu delikanlı ha
Yatta yapacağı işe henüz karar 
vermemişti. Muallim olmak isti
~Ordu, avukat olmağa niyeti vardt. 
Fakat günün birinde devlet şurası. 
na iıntihanla muavinler alınacağı -
n~ dair bir ilan okudu. imtihana 
gırd' 1 ve kazandı ve işe başladı 
b. Fakat Devlet ŞCırasmda ancak 

1 
ır sene kalabildi. Cihan harbi pat

;ınıştı, Genç memur asker oldu .. 
e topçu zabiti olarak harbe işti

rak etti. Harp senelerinde bir ta. 
raftan düşmanla çarpıJırken diğer 
taraftan iki eser neşretti. "Asker 
ruhu,, ve "1914 vatandaşına mek· 
~Uplar.. ismindeki olan bu eserler 

arp giırültüleri sırasın.da naza
rı dik1cati celbetmedi adeta okun-
madı, ' 
b' Fakat okuyan bu cenç zabi. 
ıtia llllM ~ llaik Wr adam ol· 

dufufttl euıniJ]enlr ... kltapla
larrn~ ~ 

a .oone fHeta \>ugnnlcU mu-
vaffak etm k . a·ğ· . : 1 h e ıste ı ı sıyasetın ana 
atlarını sezmiştir. 

EVE7 ~4K~T.8E~lEMI 
VE VAı<TıM OV•lf,tfDIGı • 
İç.iN ı:,ı B<4~kllSıWA 

OEtl~Eôl!Cf!Gi/tl'I,., 

reisi karşı karşıya 
yarışına giriştiler ! .. 

1 

geçJp 

1 

1 

' 
r . 

II er :;'aşı ar/lıkça yara izlcrilc ı•ıicudım11 sıislemcyc mecbur oTan ve ar
lık evlenmeye mezım bulımatı Avuslııralyalı bir ~enç kız, evlilik nam

zedi tıwalctilc 

dar büyüklükte bahçeleri, şu kadar 
malı, şu kadar mahc:ulü, şu kadar 
muzu olduğunu sayıp döker. 

Oteki de aksini iddia eder. Bu
nun üzerine iki taraf da biribirleri. 
ni iddialannı isbat ctmiye da\et e
derler. 

Bu nasıl isbat olunur? 
Kabile rei i bütün adam!anm ça· 

ğmr. Bahse girişen rakibinin de a
damlarını toplar .. 

Cümlesine bahçelerinden, mahsul 
terinden kana kana yiyecek dağıtır. 
yedirir. içirir!.. 
Melanezyalılar din iz midirler. 

Dindar adamlar mıdır? l\lclanczra 
adalarına yerle~miş bir çok papazla• 

R O M A N 1 · 1341 

onları din iz addetmekte \'C hristi· 
yanlık dinini bunlar arasında yay
:nağa çalısıyorlar. 

Fakat, hakikatte henüz terakkinin 
medeni~ etin en iptidai derecesine 
erişeme.Ti5 olan bu insanların dini 
yok mıı? 
Elbeıtr ki ·•ar. 
lıı an oğlu tt!l\nik medeniyeti en 

geç elde cdebilmic:t!r. Fakat, tef ek
küre Jclsefede en b(iyük hızla yürü· 
mu5tür. 

Halbuki umumiyetle' bu kaziye
nin aksi doğru olabileceği zannolu· 
nur. 

1 nsanın C\'\ ela kendisine fayda 
\e rahatlık getiren fıletleri kullana
cağı ga} et tabii bir şey gibi görü· 
llir. lnc;an ev\ela rahat ve istifade-
ine bakmıc: olmalı, gibi görümir. 

Hayır! lnsan cV\ela rahat \e is
·ıfadesine bakmamı~tır. Her şey
icn C\' el kendisinin mcçhQI tabiat 
orta ,mcJa korkularına tabi olmuş. 
l:.\\ ela bu me deleri hal ile meşgul 
olmuştur. O \akit aklının erdiği 

kadar bir çok felsefelere inanmıştır. 

I te böylece inanmış bir insana, 
'rngtin en fa) dalı bir aleti dahi kul· 
ıandıramaz ınız! Ona en büyük is· 
ti f ade temin edecek bir alet 'era 
'a ... ıta}'I o. eğer itikatlan varsa, tc
·eddutc:üz reddeder!.'.9 

Onun için ni '3nlar. mcnfaatlerin
ien ziyade ruhi zaaflarından yaka
'ıyarak tekf1mul ettirmenin şaşmaz
bir kanun olduğunu Melfınezya in· 
;anları ara mda derhal görmemek 
imkan ızdır. Onun içindir ki insan
'ı~ı teknik 'c maddi medeniyet de-
1il. f ılo oflar. fel-,ef e \e fikir sistem-
1eri terakki ettirebilmiştir. 

!\Ielanez~ ada da ruhlara. insan 
uhunun korkularına hakim olan 
ihirbazlar her şeye hakimdirler! 

Melanezya insanı, ruhunun tabiat 
rta mdaki korkulanm düşüne dti

,une na ıl halletmiş? Son derece ba· 
it bir şekilde: 

Ye bunun hal suretine inanmıştır: 
l~te l\klfmezra insanlarının dini! 

(Devamı var), 
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Nışanlısının yüzunü 

HABER' iN TARIHi ROMANI: 13 M~lfilnttnn 

Sadı1l Alp elindeki kanlı kelleyi 
Ertuğrul un ayaklarına doğru J ırlattı 
Saltıkalp Ertuğrulun omuzla _ mış gibi birdenbire Selc;uk toprak-

rmdan öperek frrladı. Çok geçme- !arma aaldırdılar. 
den bir silvari kuvveti Karahisan Fakat artık Ertuğrul bir kenara 
Sahib yoluna düzilldU. çEkllml§tL Yalnız AlAeddinin ma -

nihayet Gıyaseddinin elindeki salta natmağa muktedir olamıyan Mo • 
nat da berhava olmuştu. gollar, böyle çetin bir hududu zor. 

Hayrullah efendi tarihinde oku • hyarak başlarına bel& almaktan 

yoruz: llrktUler. 

l<asten mi yakmış? 
Bir delikanlı, sevgilisinin 
güzelliğini bozduğu için 

muhakeme ediliyor 
Londra mahkemelerinden birin.. 

de balkın merakla takip ettiği bir 
dava görWUyor: 

Bir kız nişanlmını: "YllzUme UAç 
dökerek beiıi sakat brraktı,, diye 
dava etmekte. Nişanlısı ise: "Ben 
llA.cı yllzU yara olsun diye dökme -
dim, kazara dökUldU,. demektedir. 

Fakat, Mis Akonll yine barışma

aıakt& ıarar ediyor. 
Nihaye\ bir gi.ın, eski nişanlıSl 

ıı:endisini tekrar çağırdığı zaman, 
gitmeye karar veriyor. 

Kız, Fredrikin odasına çıkıp ka· 
pıyı vuruyor. 

Kapı birdenbire açılıyor ve 
kcpınm açılmaaile kızın bi(' çığlık 

tün 

ni 
s 

Zaten Ertuğrul orduları dalma temine ağlıyarak devlet umur ve 
seferber haldeydiler. Harb bitmez:ll 'şlerine kanşmamıştI. Gıyaseddlnl 

ki atlarından insinler. Keyhüsrev, Selquk tarlhlne bir bed 

''Memallki Ruma gelip Amasya 
nevahisinde Çat nam mahalde post. 
neşln oldukları halde pek çok ta
raftar peyda etmişlerdi. ÇünkU 8ul
tan Gıyueddini Keyhllsrevi sani 
halktan ve Umeradan daima emln 
olmayıp babayilerin evan ve ensan 
tekesstir ettikçe rahat ve huzuııı 

mllnselib olmuştu. Bu halde Tatar
ların hUcumu ile dahi mema_ 
likl paz def hasar olmakla babayi. 
ler taraftcı.rı çoğalıp hUk~met. ve e_ 
maret husu.sunda bazı mertebe kılü 
kal tekevvün eylcdiğinden Gıyased
dini KeyhUsrevi sani bu maddede 
yalnız rilesayr asaldre malflmat ve
rip A.hadı na.5tan hafi olarak alel
~e Çat kasabasına hücum ile cu
ma gilnU halk camii'!erifte iken 
cllmlesini telef ettirdiler.,, 

Ertuğrul da artık teessüs etmek Hadise şöyle olmugtur: 
üzere yeni bir siyasete başlamış, Fredrik Con, 28 y&l]ında bir şo-

Yo at1p yere yuvarlanması bir oluyor: 

Ertuğrul Sillmüş çavuşa, Kara • tali getirmişti. Osmanlı mUverrih • 
tekeye, Şeyh Mahmuda da civar ka !eri, Ertuğrulun Al!eddinden son. 
sabalara akınlar yapmalarını söy- ra devlet işlerine kar-ışmadtğmı ve 
!emiş ve neticelerini sultan Alled- hattl "Sultan AlAeddinin irtlhallnl 
dJn huzurunda beklediğini bildir_ müteakip Selçuldlerle olan rabıta_ 

mişti. smı kat'a teşebbUs eden Karaca -
Artık Alfteddin ölüyor. Selçuk hisar Tekfurunun 111 kUstahlığmı 

hlikilınetlnin bu namlı ve bilyilk yP.nl hükfimdara ~ lilzum görme
sultam hayata gözlerini kapamak diğini (1),, yazmt§lar, ama, bir ae-
Uzere. beb g5stermemişlerdlr. 

Muhakkak ki koca Selçuk salta- Halbuki Ertuğrul kendisine at • 
natı da bu bUyilk hilklimdarmm ar- fedilen bir yüz karası hldlııeden 

kasından g3ç edecekti. Bir daha Urkerek artık Sclç-Jkilerle herhan
bayle bir hakanın gelmesine imkan ~i bir rabıtadan uzak kalmıştı. Ve 
mı vardı! bu Selçuld hükUmdarlığmm, altm-

Netekim yerine geçecek Gıyuet_ dan bir kilp çekilmif Yifm gibi blr

tin Keyhüsrev! san! bir hUkUmdar 1enbire yıkılıp mahvolmaıma se • 
olmaktan ziyade belki bir davar beb olmuştu. 

çobanı olabilirdi Mogollarm atmıan fal'k mem • 

Ertuğrul, sulan AIAeddin yanın. leketleri ahalisinin fevç fevç g!Sç 
da kaldrğı müddetçe sultana, ec - etmelerine ıebeb oluyordu. Alled
dadmm kahramanlık hik!yelerini dini Keykubadı evvel 'bir giln Er • 
anlatmış ve sultana biraz da..'lıa ya- tufrulu davet ederek aormuetu: 
gamak fhtiragmı telkin edebilmiş - Mepyihi sofiyeden Baba nya
ve belki artık ebediyyen kapana • st Horasani, bendeglm ile Çatta 
cak bllyUk gözlere bir mnddet da. poııtne11ln olmak diler, ne dersin? 
ha ışık, can ve hayat verebilmişti. Ertuğrul, Babatıer denilen bu 

AlA.eddin ancak kıpırdama kudre yeni milltecilere Selçuk sultanlığı 

tini bulduğu dudaklarını oynatarak içinde bir yer verllmeslnl ho!t gör
Ertuğrulun kulağını yaklaştmnf,k mUg ve baylece baba tlyas Amasya 
Buretile işitebileceği ııu sözleri sl5y. nnhfyelerlndeıı Çatta yer tutm111-
lilyordu: tu. Fakat baba tıyas, yalnız bir 

- Ertuğrul bey, benden sonra- mutasavvıf değil, ayni zamanda 
kilerin bu bilyük saltanatı idame kurt blı- reisti. 
edemiyeceklerinden havt ederim. Her giln biraz daha katmerleş. 
Fakat bir tesellim var, bu toprak- tlrdiği ş8hretl etrafma binlerce ka_ 
tan senin idarende yeni bir salta- dmlr, erkekli, çoluk çocuklu bir ce
nat doğacaktır. Buna fmanmı var. maat toplamağa muvaffak olm\13 

Dünya umuru ile devlet umuru. ve korkulu bir mahiyet ve mevki 
nu karıştırmayıp kendini milletine almıştı. 

vakfedesin. Sultan Al!ec!dinl Keykubadm ve 
Sultan Al!eddin s6zUnU bitirme. fa.tmdan sonra yerine geçen Gıya • 

den kapı açıldı ve Saltık Alp elin. seddin, Baba nyasm bu 11evlı:etinJ, 
deki kanlı kelleyi Ertuğrulun ayak sultanlık içinde nlt.anlılc gibi te -
larma doğru fırlatarak;: lılltki ebnif ve Ertuğrulu çağıra • 

- İşte hakanım, dedi. İrade et- rak: 
tfğin Alşer! - Bu mel'unlarm izale! vUcudu. 

Ve bunu lezzetle seyreden All- na ikdam gerek demi§, fakat, Er. 
eddlnin gözleri, evlAdmdan çok Be- tuğruldan muvafakat~ görme • 
vip kalbine bastığı Ertuğrulun ku. yince, Ertuğrula da bir dilşmanlık 
cafmda ebediyyen kapandı. beslemiş ve nlhayet kendi işini k.en 

Sultan Alaeddinl Keykubadr ev • di görmüştil. 
vel öldil ve yerine Gıyaseddin! Key Ama, işte bu mesele, bUtUn bir 
.hllsrevl sanı halef oldu. imparatorluğun kendi üzerine yı -

Mognllar, bu öllimle sanki dirfl_ luJma.91na sebeb olacak bir netice 
diler. Sanki ilzerlerinden onlan ha- vermiş, MogoJlarm önUne Ertuf -
reketlerinden meneden kAbus kalk rulun geçmemesine ıebeb olmU3 ve 

Ertuğrul böyle namerda.ne hare.. 
ketten hoglanır bir hakan, bir ıbey 
ıieğildi. Filhakika baba lıyasm kır. 
ı:lığı ceviz bini &l]mI§tl, ama, niha.. 
yet kendisine yola girmesi ihtar o
lunur ve kabul eylemeyince merda
ne savaş yapılıp mazarrat izale edi-
lirdi 

Gıyaseddin, Ertuğrulun bu tavsi. 
yesfni kabul etmiyerek, tarihte mis 
il az g8rUlmtlş böyle honharane 
bir harekete kalkıgmca ve bilhassa 
bu hldlseyl Ertuğrul& atfedln. 
oe (2) ve hele baba nyasm lstlma.. 
nma mukabil kendisini sokaklarda 

silrükletip feci bir şekilde katlettl
rince, artık Ertuğrul Selçuk sulta
nına karşı bir iğbirar duymuş ve 
yJne tab'ma yakışmryan kUçUklUk -
lere tenezzül ederek bir §ey yap • 
mam19, ama, ı,ıere de elini sUrme_ 
l!1iştL 

Gıyaseddin, Mogol akmlannm 
ka!'§ısma, kendisinden hotnut olmL 
yan Selçuk ordusuyla geçmek iste
m.iş, fakat perişan olup, askeri da
ğılmı,, kendial başını güç kurtara
bilmlftl. Bu hezimet Selçuk sultan. 
hğınm namını yerlere serdi ve Mo_ 
gollar tahakkUm ve tasallfttlarmı 

arttu"arak hemen bUtUn Selçuk Ul _ 
'<clerinl ellerine geçlrdller. 
Ertuğrul Gazi de ihtiyarlıyor. 
Oğullan Osman, Saver, GUndilz 

berbirl ayn bir kudret ol.mağa baş
ladılar. 

Mogollar akmlannı uc memleket
Jerine vardrraınadılar. Karşılarında 
1>lr ergene grl>i duran Türk oğulla
rının bir neferini bile yerinden oy. 

Se lçuk hilkfimdarlığınm inkırazını tördür. Mis Akonll de 25 yaıılarm
;;örerek bu memleketleri kendine da güzelce bir kız. Bunlar uzun 
yurd etmek icabını dlişUnmilş ve zamandanberi birlblrlerini Uıruyor -
evlAtlanru bu fikre sevketmişti. 1 ]armış. Geçen sene nişanlanmışlar 

Bu aralık Ertuğrul yeni hüküm- ve kız, mUtemadiyen: 
dar sultan Gıyaseddini Keyhüsrev! 1 - Evlenelim, dediği halde nişan_ 
salisle de bir anlaşma lmkdnı ara- im: 
mıştı. - Daha vakit var, biraz daha 

Uc memleketlerini büyütmek f- bekliyelim, diye savsaklamıştI. 

•irı Bizans imparatorluğunun ara • Nihayet bundan bir ay kadar ev. 
zisine tecavUzler yapan Ertuğru. vel kavga ediyorlar ve bozuşup ay. 
!un önüne kuvvetle, kudretle, sildh.1 nhyorlar. 
ln, orduyla geçemeyeceğini idrak 1 Fakat, aradan birkaç gUn geç -
eden Bizans imparatoru, Selçuk tikten sonra Fredrik Con kızın evi
hlikllmdan Gıyaseddinl KeyhUsrevi ne gitmiş: 
Salisten, Ertuğrul harekltmm men - Gel barışalım., demiş. Ben 
ini iltimas etmişti. sensiz edemem. 

İşte Ertuğrul bu fırsatı, yeni bir Fakat kız bu sefer kendini naza 
anlaşma zemnine intikal ettirebil - çekiyor: 
mfş olmak için, teftişe çıkan Sel - - Olmaz, diyor. Ben artık baş
çuk hUkilındarmı SöğUd hududlarm d:a.mıı seviyorum. Seninle evlene. 
da istikbal etti ve hediyeler verip "nem. 
oğullarından GUndllzil de hizmetine Bu sefer "evlenelim" diye oğlan 
takdim etti. 'uza ısrar etmeye b~lıyor. Kız da 

aksilikte devam ediyor. Nihayet şo 
För: 

(1) Cihannüma, İbnlkemal tarı. 
hl. 

(2) Hayrullah efendi tarihi. 

Çapraz eğlence ; 

• 1-ı-ı-ı-ı--1--
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' 8 
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Bugünkü bulmacamı: 

Yukardan aşağı: 

•o 

1 - Vil~yetin en büyük mülkiye 
memuru - bir Fransız muharriri, 2 
- lmanı olmıyan - Köpe%. 3 -
Kuş gıdası - çevirme, 4 - Bir nevi 
temizleyici nesne, • çıkan ay, 5 -
Mısırın nehri, 6 - Bir şairimizin 
adı - dahil!, 7 - Bir kadın adı, 8 -
Rakseden kadın, 9 - Bir opera -
arkaya giyilen bir nesne, 10 - Bir 
edat • bir erkek adı - Mısırlıların 

güneş mabudu, 

- BanşmyYacak olursan hem se 
nl, hem de kendimi öldilrilrilm, di. 
ye tehdide başlıyor. 

Soldan sağa: 

1 - A vusturyanm r:nerkeziydi -
bir ağacın teferrüatından, 2 - Y ~ 
dünya - eklet, 3 - Eski arap harf
lerinde iki harf bir arada, 4 - Ayı 
yuvasr • kaçma, 5 - iktidar • bir 
nota, 6 - Çivi - mütekait, 7 - Gön 
derme • efsanevi bir dağın adı, 8 -
Kadar • kira getiren mülk, 9 -
Fransa - İspanya hududunda ku· 
marhanesile meşhur güzel bir otel · 
sarmaktan emir, 10 - Toprakta bi· 
ten hayvanın yediği nebat • §art 

edatı, 

Dünkü bulmacamızın halli 

Fredrikin elindeki bir şişeden 

.tlZlll yüzüne yakıcı bir b!m:ız dö

.;:Ulmilştilr. Bir taraftan şoför, bir 

.araftan ayni evde oturanlar kızın 
imdadına koşuyorlar. Mis AkonU 
hastaneye kaldırılıyor. 

Hadiseye polisler geldiği zaman 

Fredrik: 
- Kaza oldu, diyor. Elimde hA. 

mız şişesi vardı. Kapı çalındı. Ben 
de zaten kapının yanında bulunu • 
yordum. Hemen açtım. Mfa Akonll 
kapıya dayanmI§tı ve henilz açıL 

nnyacağmı zannediyor. Ben kapıyı 
:ıçmca, dayanmış olduğu ıçin, bir· 
denbire içeri dilşer gibi girdi. Ka
pmm kanadı elimdeki şişeye çarp
tı, Şişe elimden dilştll ve hamız ki. 
ım yüzüne döküldü. 
Adamın söyledikleri doğru mu'! 
Kız: 

..:... Yalan! diyor. Fredrik bana bir 
suikast hazırlamıştı ve beni evine 
bunun için çağırmıştı. Geleceğim 

saati biliyordu. Onun için kapmm 
rırkasmda beklemiş olacak. Sonra, 
böyle bir suikast hazırlamış olma. 
saydı elinde ilacm ne işi vardı? 

Hakikaten bu, şoförün aleyhine 
bir noktadır. Kız hastaneden çıktık. 
tan sonra eski nişanlısının aley -
hinde açtığı davada suçluya bu ci-
het sorulm~, o da: • 

- Hamızı, elbiselerimi temizle
mek için almıştım, diye ccvab ver. 
miştir. 

Fakat krz, nişan!Jsmm vaktile 
söylediği sözil hatırlatıyor: Fredrik 

Con, kızı, yanına dönmezse öldüre. 
ceğini söylemişti. Bununla beraber, 
eski nlşanhsmm bu sefer kendini 
öldürmek istemediğini, sadece sa -
kat bırakmak arzusunda olduğunu 
iddia ediyor. 
Diğer taraftan şoför: 
- Ben ayrılmak l.ııtedim, o iste

miyor, diyor. HattA, kavga ettiği -
miz halde Akonli nişan yüzUğtlnll 

çıkarmamıştı. 

1 Kız, buna cevaben: 
- Nişan ylizüğünil geri gander

medlm ama, diyor, parmağımdan 

çıkarmıştım. 

Söylendiğine göre bu dava Od 
eflki nlşanhyı barıştırmağa sebeb 
olmuş; kız davasmdan vazgeçip 
c:ıoförle evlenmeyi dUşUnUyormuş. 

Yalnız. mllh!m bir tazminat lstlye. 
eeğlnJ Uflveyi de unutmuyormuş! 

. ' ' .,, ' ~ ' . • ' _,.... . . f . . • . ~ t .. ~ ' • ~ .. • .... • 1 ~ ' • • • • • ' .. ' : • • ' • J 

HABER'in Edebi Romam 

Rebeka bir kahkaha daha attı: 
- Az mı gö:dim? Beğenmedir. 

ıni? Ba~a·un ka :~nr.da y:ır. r ka· 
dar bır para \ar mı? 

- Bab"mı ra:1at t'rra1~ <'.edi. Ba 
bmPı askemı'ş. Htç ! kerin k: a ... ı o· 
lur mu? 

Le) !~ hep pcnce:ec!en dı~a::ya 
bakarak ~ordu: 

- Onun babasmm işi neymiş? 
Eleni onlar hakkmda çok iyi ma· 

lfunata sahipti. 
- Onun babası büyük zengin, 

Büyük iş adamı! Bizim Yorgo söy
ı üyo'". Borsada kral gibi bir şey! 
Nerede çok para getiren iş var o i
çincle. Maden işi, kömür petrol işi. 
büyük inşaatlar, demiryolu müteah 
hitliği falan flan hepsi, hepsi onda· 
çok zengin adam. 

Leyla pencereden bakarken ıçın· 
de büyük bir huzur duyuyordu. lştr 
o zengin baba~ının milyonları yok· 
tu, yoktu ama işte en sevdiği insar. 
orada çah~ttğı binanın kll'§mndak· 
1<aldmm üzerind:! saatlerce duruyor 
du. 

Kendisini bekliyordu. Belki bu 
kadar saat sadece ona işi bulunduğl' 
nu ve bir',a:; aya kadar evlenmele· 
:ine hiç bir mani kalmadığını miii· 
ielemek ir;in oradan aynl<ımryordu 

lş bulmaktan duyduğu !tevinc
)iran evvel ona hnher verme'.i: içir 
:ı"n·.ız1 ık i:;indeydi. 

Zaten aylardır süren bu ifSİS}iktc 
onun en büyük üıür:tfü;ü ve endişe· 

si Leyla. ile evlenememek felfilceti 
olmamış mıydı? 

Leyla: 
- Biz gene halimize şükredelim 

Dedi. Bunu söylerken kalbi kendi 
taliine karşı memnuniyet ve şük

:anla doluydu. Bir adam seviyor, 
:mun tarafından se\iliyordu. 

Rebeka: 
-- Niçin halimize şükredelim? 
Diye sordu: 
- Öyle ya! Hiç olmazsa güzeliz, 

'ıiç olmazsa evlendiğimiz zaman bi 
~i alan adamın paramızı de ;il bizi 
3evdiğine inanabiliriz hiç o1maz~a .. 

Nimet arkadaşlarının sözünü kes
ti: 

- Hiç olmazsa caşka1an evlene 
:ekler. d(,i~ün yapıp eğ'encce!der 

ara sürec~:~ıcr diye biz iki üç gcc 
uykusuz kalını da hem de fa~l"' 

tündelik almayız. O zenginler Av· 
· upJdan ç~yizlerini getirirler. Oi 
'1iç olmazsa evlenirken iki don bi 
•ömlek yapacak para bulama vız. 
~u::um se:ı bt•gün ne ~açmalar söy 
"iyorsun. Hem de hepimiz çalışır· 

';en sen ne diye çenccrenin önündr 
duruyorc:un? 

lşe dald;ğı için demindenberi kız
arın l~ırdı!anm dinlemiyen ve 
leyi~ pencerenin önünde oluşunu 
'arketmiyen kalfayı bu söz ikaz et· 
ti: 

- Orada ne yapıyorsun LeylA? 
sin bitti mi? 
O. elektrik Utü~ünil eline alarak · 
- ütüyü hazırlıyorum! 
Dedi. Ve pencereden bir kere da 

'.ıa baktıktan sonra ütü masasınr 

·aklaştı. 

Rebe!~anın i~i bitmişti. Elini ye· 
·il tüllerden ayırdı: 

- Oh diyordu. Oh! kurtuldum. 
A"'avni son dikişi beklemekle ıne 

1Uldü Fakat Eleni ve Nimet ondal' 
'Vvel i~i bitirmiştiler. Agavni ayağ" 
'mlktı"'ı z:ıman şi§man ayaklarını 

ığu tuğunu hissediyordu. 

Kalfa şimdi lm.-aman tül yığını· 
"ı, tek ba ına kucağına alını~tı. nr 
indeki çiçeğ" talayo;-du. 

Ve LeylA ütünün ısınıp, mnına 
lı~mı anlamak i;in iki de bir demi· 
i yanağına y::ıldaştmyoıdu. Demi· 

·in kızmağa başladığım yan~ğma 

~arpan sıcak havadan anlad(ı sıra· 
!arda: 

- Yedi milyon lira az değil! diye 
:fiişündü; acaba benim yedi milyo 
::mm olsa ne yaparım? 

Bu sualin cevabım zihninde ver 
meden ve bir hülyaya dalmağa va· 
!dt kalmadan evvel önündeki masa· 
nm ii!-,tüne bir yığın yeşil tül atıldı 
Ag:ıvni ayağa kalkmıştı. Otur 

:nakta, şi~miş bacaklarım acıtma 
·ın diye dizkapağının altına indir· 
Jiği çoraplarını ve paça bağların 

lizinin ü:;t tarafına doğru çekiyor 
ve onları germeğe gayret ediyordu 
Ayağa kalkmış olan Rebeka bi 

'•açı kırık ve kıpkırmızı tırnaklı el 
·erile ker di kollarını oğuyordu. 
Şimdi ayağa kalkmış olan Nime· 

..!l.lerinı beline dayamış. mektepte 
k~n eğ end;ği jimnastik hare!~etle 

' ~ini yaparak sızlayan sırtına ve ağ 
ıy:ın teline yumuşaklık ve··meğ 
ay.et <'<l'yordu. 
Eler.i S!'eniş ma'Xl.nm bir l;enarm< 

·~ovd.ınu uf:ık bir çant:ı ayna~mr 

baka. haka saç1annr tarıyordu. 

Leyla a; tık i.ıtü ütülem~ğ .. ba,ia 
mı:,tr. Rd~eka yeşil elbigeye hay
ran, ha) ran bakıyordu.: 

- N<! güzel bir tu\·a!~t oldu, 

:tiyordu. Profesörün madammda 
;ok gu1;to var. 

ı.:ı,. .. : güzel gözlerinin bir ucuyla 
·eşil elhiseye baktı. 
- Yıibaşı reveyonunda böyle 

)İr fistanım olsun isterim. 
Agavr.i de elbiseye baktı. Sonra 

·ılbaşı sözünün ona hatırlattığı şe· 
yı söyledi:. 

-- Yılba,ı için bir piyango bileti 
1l:ıhm. Hep Q.irlikte olmaz mı? 

Nimet: 
- lnşallah! 
nedi. Yeşil elbiseyi ütü1emeğe 

'laşlamış olan Leyla da zenginliğe 
'1eve...,lenmiti: 

- tn~allahı yok, dedi. içimizde 
'stiyen iştirak eder. Bir bil~t alırız, . 

Kalfaya soruyordu: 
- Siz de alırsınız d::ğil mi Azize 
anım? 

Ort::ı::la ka'an parç:L:ırı top'ayan 

- Arn:ın a1alım Leyl~. diye Ce\"cıp 
verdi. Dak taliimiz rr:cvdanda. Pi
·ano:;'.) b'ze ç1'·m:ı.ı da kime çıkar! 
~aten bızim cfünraya gelişimiz bir 
lı:rinci ikr:.uni) e. 

(Dc,·amı ur) 
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kapıyı açtı. Furlonı onun baadan ıitmemeniıi rica ederim. 
~ içeri baktı: Burası kü· Belki sonradan da malQmatıruza 

b'! odaydı, İçeride boya kutu· müracaatım icap edecektir. 
obil ır merdiven, fırçalar vardı. Sir Peter: 

Ya dııan çıkanlmı~tı. - LQtfen yazıhanenize dönünüz 
feri 1 

iÇerl &irtli. Boya kutulanrun mis Farren, 
lr • ndezı atladı ve yerden büyük Genç ku: dışan çıkınca Sir Peter, 

bez P3rçası alarak geri döndü. Deyle döndü: 
Pıyı kapadı ve bezi cesedin üs· - Odasına bir kadeh konyak gön 

örttü. deriniz. Zavallı kız heyec3ndan ba· 

. -lQt~s Farrerun buraya gelmesi· yılacak. 
1en bildi · · Deyi, Sir Petere sordu: s· nruz. 

tr ~ter, polis ~fine baktı: - Pettigrevi iyi tanır mısınız? 
-Aııs Farren mi? Ondan ne isti· - Çok iyi tanırım. Senelerdenbe· 
0l'SUnuı? ri hizmetimdeydi. 
- ~ÜYÜ ilk gören 0 değil mi? - Ne sebebten öldürülmü~ ola· 

suıe bir kaç suaı sormak isti· ı bilir? Bir fikriniz var mı? 0nun. - Hiç bir fikrim yok. 
- o çoktan evin d- - t-- Anla e orunu~ ur. - Burada kıymetli eşya var mıy-

te ~lmıa göre o bugün ıeç dı? 
- Onu '8lı~~· . . - Hayır. Bir hırsızı çalmağa tah· 

. ~ bır yerde ısticvap rik edecek delerde bir §eY yoktur. 
u . tniSıniı? Bir genç kız ıçın _ Kıym«'tU evrak? 

Vaztyet -.ı.. ·· · ~ı 
Eı· 1 ~ munasıp ~"· -Kıymetli evrak mı? yani? 

ıy e Yerde yatan Cesedi gösteri· 
ordu. Deylin bir işareti üzerine sivil 

ir-ka Cok ~ilteessifim. Fakat onu komiser Rid cebinden küçücük bir 
ç dakika · kutu çıkararak masanın üstüne bu 

llztııı On ıçin burada ıörmem kı.tudan mini mini birkaç kağıt par deriz· dan sonra başka yere ıi· 
. • LOtten çağırtır mısınız? çası koydu. 

~ Peter omuz silkti ve 0 zamana Deyl izahat verdi: 

111,. __ Vileudu hiç farkedilmiyen bir - Bizim tahminimize göre Pettig 
---.a dönerek: revin elinde bir kalıt vardı.Katil bu 
Ya - Deyı: ~· mis- Farrene bura· nu almala çabaladı. Oldürdüğü za-
Jebnesını Sôyler misiniz? man maktulün parmaklan arasında 
~~ Deyi, bir köoede sessiz bu kqıttan birkaç küçük parça kal· 
btJctı duran bu adama dikkatle dı. 

: Birçok canilerin bir kumaş parça· 

~~~ zatın içeri ıirdilini ben sı ıibi küçüdlk ipuclarile yakalan· 
--·~itim. dılmı pek iyi bilen Sir Peter masa 

Sir Peter müdahale etti. üzerindeki kalıt bıçağını alarak kA· 

•-~~ıta istihbaratı teİimil Mar ğıt parçalarının en büyüğünü bu 
~ ;ylu takdim ederim. 0 her bıçaiın üstüne koydu. 

"_ lirer; vazifesi de budur zaten.. Deyi bir pertevsiz uzatarak: 
~YI lfilümsedi: - Dikkatle bakınız dedi. 

nıı~sm~einii;i~~~ 
... :), iri 
""" Deyi: 
~~yet Onunla eski ahbabız. - Bir zarf olmasın? 
lll ~ içeri &irdiğim için be- Sir Peter irkildi: 
~ ıörüyomınuı ya? - Bir zarf mı? Aman yarabbi! A· 
~ ~lah! LQtfen mis Far caba o olmasın? 

~verir misiniz? Deyle döndü: 
- Siındi.. • - Pettiırevin üstünü aradınız 

ra ~ '1ktı ve birkaç dakika son· !Dl? Yani ceblerindekini bo~ttmu: 
itti ll1ıf, çok güzel bir genç kula mı? 
~c3önda. - Hayır. Henüz bu işi yapma· 
~ kız sakin ıörünmek ıçın dık. 
~ bir pyret sarfetmekuydi. öl: Yatan ve QJeri beJle örtülü 

Sir Yan &özle baktı ve içini ~ti. 
Peter atıldı: 

tim~~ olunuz. Sizin buraya ıe-
1\f.~ ~ müteessifim. Fakat 

,., 

ti A B E R - Aktam Poataıı 

Nakleden: F. K. 
- Bana onun anahtarlannı vere· 

bilir misiniz? Ben doğrusu elimi sür 
mek ..• ' 

- Anlıyorum. 

Konıiscr Rid, maktuıun cebinden 
bir halkaya geçirilmiş on tane ka
da: anahtar çıkardı. 

Sir Peter: 

- Şimdi, eledi, Pettigrevin yazı· 
hane3İne gidelim . 

Odariakilerin hepsi onu takiben 
dışarı çıktılar. 

Maktulün yazıhanesindeki mobil· 
ya, Sir Peterin odasındakilere ben· 
ziyordu. Yalnu: bu odada fazla ola
rak bir de büyük kasa vardı. 

Gazete sahibi izahat verdi: 
- Gece yazı müdürü olmak sıfa· 

tile Pettigrevin emrinde mühim mik 
tarda para bulunmaktaydı. Bu pa· 
ra geceleyin µtın alınması icap e
den haberlerin ücreti olarak veya 
geceleyin ant vakalarda dünyanın 

muhtelif noktalarına vazife ile gön 
derilmeleri lazımgelen muharrirleri
mize harcırah. tren, tayyare vesaire 
masraflanna karşılık verilecek pa
ralar için böyle bir paranın bulun· 
ması l~ı. Pettigrevin odasında 
i~te bunun için bir kasa bulunmak· 
tadır. LQtfen anahtarları verir mi· 
siniz? 

Sir Peter anahtarlardan biri ile 
kasayı açtı ve kapağı kendine dog. 
ru çekti. Kasayı gözden geçirdi. 
Sonra mmldandı: 

- Garip ııey? 

- Para mı eksik? 

- Saymadım. Fakat paranın ne 
ehemmiyeti var? Zaten görünürde 
kasada büyük bir para olduğu anla· 
şılıyor. Alelade bir cani · "iyle mü· 
him bir miktarda par:.. .n yalnız 

- O hJlde garip olan l'Y nedir? 

Sir Peter, Pettigrevin koltuğuna 
otutdu. 

- LQtfen siz de c*.ırunuz,. Kapı· 
nm sürmesini de çekini.ı. Anlata· 
yım: 

Herkes bir iskemle veya kanape
ye oturduktan sonra gazete sahibi 
anlatmala başladı: 

(Devamı var) 

KAHRAMAN HAYDUD 

inanılmaz ' • şey 
Çeviren : SUAT DERViŞ 

Şövalye Desaor ıöyle yazar: 1 gane iyiliği Floranın ziyaretleri i- - Abdal, dedim, onu eve kabul 
"Altı aydır Romadaydnn. GUnUn çin münasib ve görUnmez bir ao • etmeJten olmaz mıydı? Hasta oldu.. 

birinde on beşinci Luinin ölilmilnil kakta bulunmasrydL ğumu, evde olmadığımı ... 
öğrendim. Bu vaka benim menfa 1 Sevgilime değeri çok fazla bir Uıak baıını salladı: 
hayatımı sonuna erdiriyordu. Çok 

1 

hediye verecek vaziyette defildim. - O sizin evde ve mhhatte oldu· 
dUrüst bir hUkUmdar olduğu söyle- Çok güzel, ince zevkli, ona liyık ğunU%U pek iyi biliyordu. DedL 
nen yeni kralın, eski kralın sevdL I fakat paraca daha ucuz bir ıey il. - Kont ne halde? 
ği kadınlardan birinin bir zaman tiyordum. - Feliketlnden bihaber bir in. 
hoıuna gittiğim için beni bundan 1 DUkkanda bul.unan orta yaılı ve 

1 
san halindedir. Fevkalade ll8kln -

fazla Fransanm dışında tutacağına çok çirkin bir kadm Sinyora Bali- dir. 
ihtimal vermiyordum. na bana öğle üstü erkek kardeılnin - Haydi bakalım gelsin ... Görü.. 

Daha evvel vukubulsa bana bil- daha güzel ve daha ucuz bazı ıey. eelim. 
yük sevinç verecek olan bu hadise ler getireceğini söyledi. Kendisine Karanlık bir lııorldordan gelerek, 
beni yalnız memnun etti, o kadar. saat dörtten epey evvel evime gel- kapısında gizli b1r gözetleme yeri 

Bu haberi adetl li.kaydi ile te • mesinl söyledim ve adresimi ver • olan dolambaçlı bir kapıya geldim. 
llkki ettim ve kontes Teui'nin ba- elim. Onu rahatça görüyordum. 
na iltifatlannı bezlettiğl bu ıehir- ÇilnkU saat dörtte Flora ziyare- Hakikaten pek sakin görUnüyor-
den aynlmakta en ufak bir istical time gelecekti. du. Kont esasen kartsmm güzelli. 
göstermedim. Kadm, adresimi bir yere kaydet- ği.ne tamamJyle IAkayt bir inaan o-

Kont Erkol Tersi ile yeni evlen. ti. larak tanılmqtt. Çehresinin bu sa-
miş olan Flora bir akıam bana ti- Ve randevuya tam saatine geldi. kin manası altında ne gizliydi? Ni. 
yatroda güzelliğinin ve gençliğinin Beraberinde getirdiği hediyeler L çin benim. evime gelmişti? Hesab 
bütün şaşaasile görünmüştü. Ri • raıında küçük bir madalyon seç • sormak için mi? 
cam üzerine Mari Colano beni gü- tim. Bu fil dişinden bir madalyon. Onun solgun ve manasma nüfus 
zel kontese takdim etmiı ve mes- • du. Sinyora Balino bunun için epey edilmez yüzünü oldukça uzun bir 
ut çehrem iıtln sonunu getirml§ti. 1 pahalı bir fiat istedi. Çabuk gitsin müddet seyrettim.. 

Florayı öteki kadın muvaffakı • diye pazarlık etmedim. Ben 0~ bakarken, 0 da gözlerile 
yetlerim arasında saymakla hata Bu çirkin şişko kadmm bana kı· odanın öte berisine dalgın dalgın 
ederim. O harikulade faziletli bir ntmasma tahammUI edemiyordum. bakıyordu. Birdenbire dalgın ba • 
kadındı. Eğer beni o kadar ıiddet- Yalnız kalınca madalyonu sey - k11lan halmm üzerinde bir noktada 
le sevmeseydi, onu elde etmekliği. retmeğe koyuldum. Bu madalyona sabitleeti. Yerinden fırladı. Yerden 
me imkln yoktu. baktıkça, ben gittikten sonra Flo. görmediğim. bir şey kaptı YUzU bir· 

Böyle bir maceranın bana Roma- racığımın ona bakıp, bakıp nasıl denbire öyle bir deği!Jti ki, kork • 
yı nekadar sevimli gösterdiğini el- ağhyacağ}nı dilııünüyordum. tum. YilzUnde müthif bir ıstırab e
bet de tahmin edersiniz. Ben böyle dllıUnilrken upfmı, seri görUndll. Ayakta bir cenazeye 

Fakat kra1m ölümünden birkaç gü.zel kontesim.in geldliinl haber benziyecek kadar sararm11tı. Bqı 
zaman sonra artık bu memleketi verdi. mı döndü, ne oldo bilmiyorum. Bir 
terketmcği ciddi surette düııündüm. Mükedder bir halde madalyonu mUddet duvara dayandı. ~zlerlni 
Fakat bir §ey hakkında Floraya kutusuna koydum. ötedenberi ka- kıstı. Ve elini alnına götürerek öy
bir söz söylemedim. Ona bir hediye dınlarla çok düııüp kalktığım için le durdu. Sonra sallana allana ıo. 
vernıek, bir ya~ bırakma!( isti. -.ıevıUğimln böyle taa saat dörtte kağa çıktı. 
ı~ Salı.tadan. ona bera1:ıfJ' i~ plmeelnd'en erken ıttmek Diyetin.. Onu alıkoymak için kapıyı açıp o • 
clidlibnls sl1sel s&ıılerl laatqlata.. de oldufunu anlamıttım. Tabmfnfm daya slrmedlm, hiçbir feY yapma • 
eak ve kıymeti kendls1ne liyık ola- yanlq çıkmadı. dun. 
cak bir mUcevber aramağa koyul- Hakikaten Floraıım pek u vakti Pencereye yaklqtıiun zaman bir 
dum. vardı. dell Sibl elleriyle kollarlylı blrt& • 

Nihayet kllçUk bir antikacı dtlk.. Ona evvelA hediyemi ta.bul ettir- lam hareketler yaparak Uerledlii-
klnmda istediğlnıl bulduğumu zan· dim. Madalyona pek seviıımll r3 • nl glSrdüm. 
nettim. I>Ukklndan içeri girdim. rilndU. Onu her gUn takacafmı aöy Uıağnm çağırdım: 
Befendlfim ıeyl sordum. Çok PL IedL Gayet çabuk gitti. Bir saat - Şimdi her eeyi öğrendi, de-
halıydı, Kesem benim fazla cö - sonra evimin kapısı tekrar çalın - dim., kontesin buraya geldiğini bi .. 
mert olmakhğmıa mUsaade etmi - dı. Hyor. Bir de kontese ait bir eeY 
yordu. Gayet küçük ve mütevazı Uşağım, kont Teasi'nln geldiğini buldu. Meğer kansmı da pek sevL 
bir evde oturuyordum. Bu evin ye. söyledi. ( Ulf tn ıayf ayı çeviriniz) 
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~· .. ta ... __ 1. tefi, ıaıete sahibinin sözünü 
--....ııuamasma fırsat vermedi: 

- lleyecanınm anlıyorum mat· 
~Fakat böyle yapmala mec
riJliıi • Bu meseleye dair bildikle
llUr bana aöylemek lQtfunda bulu-

hatti ilrenmiye rapen hayatı· 
ıun Leonorla aWcıMdar oldufunu, 
aralarında mevcut kopanlmaz bir 
balın ebediyete kadar devam 
edecelini anlamııtı. 

köprü•U altında geçecekti. YUzü. 
ne siyah bir maske geçirmiı, rıh· 
tıma bağb olan gondollardan bi. 
rine atlamıı, bat tarafına otur· 
mut ve beklemeie batlamııtı. 

yor .. Burada bir.mUddet duıtduk. 
tan ıonra tekrar sarayına dönü
yor ... 

Rotan ıittikse boğuklapn ve 
titriyen ıesi ile tekrar etti: 

ten sonra çekilip cltti .• 
Okuyuculanmıs bu garilpne 

eımaaında poliı müdürünün Ro
tana daima monsenyör diye hi. 
tap ettiğini farketmiılerdiı. 

lllUSunuz? 

ih~ kıı mmldanu 1ibi bir aesle 
~t \'erdi: 

ı~an bir iti bitirmele ça· 
baeQ Y azıhenmıden çıkarak 
burada bir odaya ı~m sırada 
sir Pet ı~ olduğunu gördüm. Ve 
nıa erin tahmin ettilimden önce 
... }baaya dörunil§ olduiunu sana· 
..... bir iı hakmda fikrini sormak 

~ içeri girdim. lşte o zaman M. 
~n yerde yattıfını gördüm. 

- Sllbdi bulunduiu yerde miydi? 
-Evet 
- Yanbanedeki bütün, eeya o-

:::ıı ~ Jİmdi gördüiünüz yerle
r-~? vaziyetleri deiişmiı mi? 
---ı; kıı etrafına bakındı. 

Ha- Sanırun ki deiişmemiı. Fakat.. 
Ylrl Llmba .. 

od;° Evet. Umbayı ben kaldırdım 
da kimse var mıydı? . 

- li•nr. Kimse yoktu. 
-Sonra ne yaptınu:? 

gi;_~ koşa M. Millerin yanma 
-- haber Verdim. 

- 8 ildikleriniz bu kadar mı? 
- Evet. 

!I. - .T'lekür ederim. Soracaklarım 
:o ındilik bundan ibaret. Fakat mat· 

Buna ait olnuyan her düıün
ce ile artık alikaaını kesti. Di. 
maiı yalnız bir ıey ile metculdü. 
Leonoru kurtarmak ..• 

1 Grimanlnin, Leonora yaklaı. 
tıiını, onu öldürdüğünü, zannet
ti. Bu zan, hayalinin kuvveti ile 
tece11ilm ederek bir hakikat cibi 
ıözlerinde canlandı.. Rolanın 
bu anda hiıaettili ııtırap her 
halde böyle bir vaka'nın vuku
urda hi11edecefi ııtıraptan ap. 
tı delildL 

Rotan buıünU na.111 ıeçirdi ?. 
Ne yaptı? Nerelere &itti?. 

Yalnız Kido Cenaronun takibi. 
ne memur ettiii poliı onu uzun 
müddet Altiyeri sarayının kartı· 

aıııda .dalcın bir halde kaldı· 
tını, ıonra Grimani ıarayının 

önüne ciderek beklemele bat
Jadıfını cörmüıtil. 

Biz Rolapı aqam Uzeri Ecel 
köprilsü civannda gCSrüyoruz .. 

Hldileleri tahlil ve mantıki 
ıurette muhakeme kudretine ma. 
lik olan Rolan Kandiyano, icraat 
merkezinin Ecel köprüıü ve ci· 
van olacafına kanaat getirmitti. 
Hazırlalidığı ihbar edilen facia 
da, eaaaen bu noktada, Ecel 

Sağ tarafında kanalın rıhtımı, 

ti Sen Mark meydanına kadar 
uzanan bir hattı müstakim teı. 

kil ediyordu. 
Solunda iıe dükalık sarayının 

köteıin:ien Ecel köprüaU ıe .. 
çilrnekte idi. 

• • • • • • 

Rotan, birdenbire kanal bo. 
yunca kendisinin bulunduiu ta· 
rafa doğru yavaı yavaı ilerliyen 
küçük ve hafif bir ıandal ıördü. 
Bu sandal n içinde kürekleri 
bizzat idare eden tek kiti var. 
dı: 

Bu Grimani idi.. Rolan onu 
cörünce tanıdı, bütün vücudu 
titredi. Sandal önünden ıeç
miı ve biru ötede, Ecel köpril. 
sünün pek yalanında karanlık 
bir yere aaklanmııtı. Ve bu su· 
retle de kendisini gizlemi9ti ... Fa. 
kat Rotan onu görürüyordu • 

Atet saçan gözleri, Grimani
nin üzerine dikilmiıi. 

Bir kaç dakika ceçtikten son. 
ra, Rolan -uaktan, kanal Üze• 

rinden gelen ve kürek ile ıuyun 
tema11ndan hasıl olan bir fııırtı 
iptti. 

Fıprtmın geldiği tarafa ba. 

- Biliyorum .• 
- Grimani bu gezmelerin bir 

defasından istifade edecek. Söyle 
yeceklerim burada bitti, monsen
yör •. Yalnız zatıalinize hakikaten 
sözümde durup durmadığımı ve 
size kartı borçlu olduğum min. 
nettarlığı bu hareketimle öl:lemiı 
olup olmadığımı sormak ceaare
tind.: bulunacağım. , 

Rotan kısaca: 
-ôdeıtik. 
Dedi. P<1lis mlldürü hilrmetle 

eğildi: 

- O halde monıenyör, üç 
ıünden sonra size ihtiyatlı har.e· 
ket etmenizi tavsiye ederim. 
Çünkü sizi üç gün ıonra tevkif 
edeceğim. 

Ve doğrularak ilive etti: 
- Son bir 9ey daha söyle. 

yecefim .. Buıün sinyora Alti-
1erinin gezme günlerinden bi
ri olduiunu unutmayınız. 

- Biliyorum.. Artık gidebi. 
lirıiniz mösyö.. Hakikaten size 
yaptığım iyiliğe mukabil kıy

metli bir hizmette bulundunuz. 
Teıekkür d:ierim. Buyurun ıer
bcıtsiniz .. 

Kido Cenaro tekrar eği):iik-

Kido Cenaro aynı zamanda bir 
kaç defa Rolan Kandiyanoya bir 
gün cuhmurreisi ola!>ilece~iı.i 

ihaaı etmiı ve kendiainin büyük 
engizitör tayin edilmeıi için ima 
laı:tda bulunmuıtu. 

Rotan ise bu ima karıwnda 
hiç aldırmamıı.. Daha doğru•u 
ne düıündüğünü belli ct~mit· 
ti .. 

Kido Cenaro, Rolandan ayn· 
hr ayrılmaz eski Adeti üzere el
lerini meserretle uğu9turdu: 

- Ona kartı artık borcumu 
ödedim.. Bu muhakkak.. Şimdi 
o bana borçlu bir vaziyette kal. 
dı. Zannederim oldukça mü· 
him itler gördüm. Şimdi hadisatı 
bir daha gözden geçirelim: 

Fesatçılar kendilerini tam bir 
emniyet içinde görüyorlar, bil. 
kQmet reisi de büyük deniz bay. 
ramı gününü tayin etti. 

Bütün ıürültüler o gün ola. 
cak .. 

Bütün foyalar o gün meydana 
çıkacak .. Eter itler Kandiyano 
aleyhinde bir cereyan takip eder. 
se hemen fesat tertibatını Fotı. 
kariye haber verir ve Rotanı te.· 
kif ederim.. O zaman Foikari 
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Con Kravford 
bir hakimi 
kızdırdı ! 

Con Kravford kocası Franşc 

Tond:ın ayrılmak için Holi\'ud mah 
kemesine mliracaat etmiş, fakat ta_ 
Jcbi reddedilmiştir. 

'Mahkeme reisi, artistlerin ikide 
bir boşanmak lçin mahkemeye mü
racaat etmelerine mUthi§ kızdığın

dan bu oyunlara artrk ~n verilme
sini s5ylemİ§tir. 

Hadise, Holivudıın pek meşhur 

olan dedikodulu evlenme ve boşan. 
m:ı meselelerinde mühim bir dönüm 
noktası sayılmaktadır. 

lzmirde hır ziraat 
müzes; kuru:uyor 

Trabzon da 

Üç 
. 

yenı 

ye yol 

ti A B E R - Akşam Peı~ 

mesire_! 
yaplldı 

Kemaliyelilerin 
büyük eseri 

Kisuna suyLı başın::la otel 

Ankara Radyosu 

T('RKIYE RADYODiFÜZYON 
POSTAI.ARl 

Türkiye Rad11os11 - .\ nl:ara Uadyostı 
DALGA UZU~LllC~U: 

Mjz~, Türk yer,i,1 zirai 
çehr!si ha~kı1~a tJplu 

mlliimat v !r~ 1Jİ ec !k 

8ü metrelik bir asma 
köprü kurdular. Yabani 

on binlerce ağaca 
ve gazi ıo kuruluyor f k , Hi:l9 nı. ıs:i Kcs.11:.?0 Kw. T.A.Q. 

Lmir. (Ihısu-.i) Anka a'lar. Trabzon, ( Hususil _ \Tilayeti·, ~ . ıstı aşıla?:ıı • rn,24 rn. 15_19~ K:,~.1~0 Kw. T.A.l'. 
•vdct eden Burnova mücıtdr>le . d 

1 1 1 
d t j 1,cmalıyc, (llusıısı) - Kema. 31,ıO m. !H6J Kc~.l-0 Kw. 

mız e yo Ç;! ı~ma an cvam e - ı . 
'stasyonu müdürü Dr. Nihat Eğ mektedir. Be •elmilel ser ilerde lıye kazasında son ~c~elerd~ b_a-

1 

TORKJYE SAATiYLE 
riboz, Kültürparktaki ziraat mü· . . .. w. ) • g 1 yındırlık çalış malan ılerlemıştır. 
zesinin bir an evvel hazırlanması bmncılıgı kazanan Kısarna suyu. ı B ı ı d b" k S \l l - 4/.t/1939 

nun çıktığı köye giden yol eski- . aşan an eser.e~ a~asın a ırço • · · 18.30 Program. 18. 
:ç~~ f8:aliyete. geç~iştir ~iraat den "'eçilmez bir halde idi. Hele 'asabalarımız ıçm omek olacak 3r. •ı ... k (0 ı ... ,. .. Pil 19 K • 
muzesı. Egenın zırııatc;ılıgı ve 0 • • .. <> "nzı < a muzıesı · o 
•• •w· • • • yağmurdan sonra buraya. nakıl tesısler vardır. Bu aradl:I. Fırat U· ıııısıııa (Türkiye posınsı). 19.15 Türk 

c;ıfçılıgını temsıl ede~ek bır ma 1 • 1. d. s· j' b 1 · d k 1 ··ı · b' 1 .. ··· · 1 · 1· ı · 
l

. tt' 1 k k" 
1
.. .

1 
• >as tası ı~ ,,·eme ı. . ım ı u yo zerın e uru an mu um ır as • muzıuı lhtsıl ıe}etı): a ısin Kara· 

uve e o aca ve ov uve ı mı v~ • ~ k" ·· b 1 kt d ...... 1 k k ıJ ı »o A · ı 
fe~ni ziraat usuller{ h;kkında i. mük<!mmel şekilde yapılmaktadır. ma opru u unma a ~ ·u1~ -~e1 ahr ·a

1 
a~ ::ı~ı. -t b ıans, r(nr~ .eo-

1
) 

b · · ·. . 20 gUn sonra asfalt gibi bir yola köprü asma olarak demirdeıı 1• ro oıı ı:ı er crı ,zıran urs:ısı ı}:.ı 
ca eden tesıslerı gosteıecek ve w • • .. l .. .. .. v • 20.15 Türk mfü:iği. <::ılanl:ır: Rusen 
ögvretecektir. Hariçten gelen ıa- kavuşacagız. Yolda ı;ımdı gundc 1 pılmıştı_r. Kopru_ n. :ı.n .. uzunlugu s. O · 

350 1 1 l ı t d 

ı t d Ge l . '\om, Cevdet Koz:ın, Ziilılii Bardak-
b~ncı~ar, .ZJ.raat mu"'".csı·ılde Tu"r- ame e ça ı~tırı m:ı t' a ır. ~ere ır ..... nış ıgı uç. metre_dı._r. ,. .. o~rıı. Oku:nınlar: Mnhnıuı Karındaş, 
kıycnın zırai çehresi hakkında ~u Y01 . maden suyunun bulun .,o ton yuku ta:]ıyabılmektedır. S:ıfiyc Tokay: 1 - Kii\·iik Osman be· 
toplu malumat sahi11i olabilecek dug~ yerı ~anlandıracak ve şen • Yüklü bir otomobil ko~aylıkla bu rin - l'\enı peşrevi. ~ - Hahmi be-
ve her mahsul hakkında istatis. lendırecektır. _ köprüden geçebilmt>ktedir. yin · 13c~·oti ş:ırkısı - Giil hazin sün· 
tiki malUmat edinec~ktir. Suyun bulunugu yerele otel ve . . .. .. . . . bül pcrlşıın. 3 - Bakımın • Uşşak 

Ü 
.. . !Iazino da yapııacaktır. Gölge- Bu muhıtın en buyuk hır ıhtı - ~ıırkı . B:ına hic: yakışmıyor. 4 -

zum. pamuk, hububat. zeytın li .1 f d k b h 1 . d yacını karşılıyan bu ~ser köy büt 
incir ve tütün gibi EO'e b"I"' . . yeşı ın ı a çe erın en ge · ı . Lemi beyin - Isfolı:ın şıırkı - Narı :ış-

• ' • 0 0 '='esı çen yol iç turiz. m ic;in en büyük çelerıyle ba~anlmıştır. Bu asma kınla kül oldum. 5 - Rahmi beyin • 
nın esas mahsulleri bırer canlı tab · ' , 1. •• •• k" 1"' ·· b k b'li k E h h d r 

bır. kazanç olmuştu" r.opru oy unun a<=arı a ı ye Isfahan ş:ır ı - ~ime ey u e egan. 
lo halinde müzede temsil ve te~- • · ' t·· · b, · "I ·· .. k" ~. ·ıu il . " T b .. l yr· 1 1 ının ır o çuc:u oyun mı er 6 - Cemil herin • Mııhay)'er saz se-
h ir edil"cektı·r. Bu tablolardan . ra zonun e_ n guze sa ıye e- . ~ !. . • ' "' le d k dı ff k t maısi. 7 - Zühtü Bardakoğlu - San-b k h. 

1 
.. 

1 
. d . 1 rınden olan Kıreçlıane ve Zefe- me e azan gı muva a ıye ın 

aş a ma su numune erı e zı· ı 11 d .. d 400 600 _ bir ifadesidir. tur tabimi. R - A~ım heyin • Ili· 
raat müzesinde yer alacaktır. nas yo an a gun e · a c:ız ş:ırkı - lleT :rnhmı ciğer 5uze. 9 
Yukarıda adlan sayılan mah . me~e <_:alıştırılarak ikı:naı edilmek- Kemaliye, tabiat güzclliklcrile - Leylil hanım - Hil'az şarkı - Zevkı 
11 d d d •w h 1 tedır. Bu yollar da nısan başında süslü bir yurt köşesidir Kadıgö c;cvda dul·madım. 10 - Halk türlıü-

su er en maa a ıger ma su le- bitmi. olacaktır .. . . · · · · 
rin kaliteleri, kimyevi tahlileri ş . . · .. lu nefıs bır tablo halmdedır. Ka- sil - Karanfil olacaksın. 21 l\lemle· 

d A • b tl . h kk d . ' Beledıye Uç otobus daha almı- zada ekonomik işlere de ehem ket saat ay!lrı. 21 Konuşma (Hukuk 
gı aı nıs e erı a ın a ısta - k · · · -
tistiki malumata, ziraat müze- yb~ J a~ar vermışf~ırt.1 Belediy: olto- miyet verilmektedir. Düne kadar ilmi ya~·ma kurumu). 21.15 füham, 
. .. . . .. .us en uygun ıa a yaz gun e . yabani bir ağaç olarak kesili tahviliıt, kambiyo - nukut bor~nsı W-

sınde onem verilecektır. Bu mu. rındc halkımızı bu sayfiyelere k 1 k - 1 "him Pb'Y!1 y:ıt). 21.:!5 Neşeli pljkl:ır - R. 21.30 
ze, fuar ayından maada, senenin taşıyacaktır Bu sııretle Trab- ı ·~ sa 

1~ a~al~ an m~ kt d'Jr Müzik (Radyo orkestrası - Şer: Ha· 
her zamanında açık bulun:ıcak- zonlular rahat nefos alacak ve pmı servle 1 amel lgebme be ır: san Ferit Alııar): ı - L. Cheruhini • 
tır .. . w • •• rogram ı ça ışma ar a u ya anı 

• gontil eglendıre~ek kaşelere ka • ağaçlara Antcb fıstığı aşılanmak- "Les dcııx journees" operasından u-

A k l'k b vuşac~k demektir. . . . • ta ve çok iyi neticeler alınmakta. verilir. 2 - Van Beclhoven - 7 nci 
S er 1 ŞU 9Sİn8 dayef Sahıl yollarının da ıkmalı ıçın dır. Bu aga-çlardan ''alnız bir ko"y- senfoni, La majör, Op. 92. Poco S05· 

I 1 kt d B 11 " ıenuto - Vivace. Allcgretıo. Presto · 
yormuş. Ümitsiz bir llşık halinde EminönU yerli askerlik şubesin_ ça ışıma a ır. u yo arın taşla- de elli bin ağaç vardır. Tabiatın Assai mcno presto. Allegro con brio. 
evden fil'ladı. Acaba başımıza ne den: Askeri durumu tesbit edilmek n kınlmış v~ hazırlanmı;-tır. büyük bir cömertlikle kazanıızın 3 - L. Van necthoven • "Coriohın" 
gelecek. Bu çok kötU bir hikaye... üzere (38386) kayıt numaralı ye_ l:::::::::::N:0::.~-:~::8

:00::t:i::K:.p·:-T.

8
:0:-k.:R:8

:U:.İ·:::=:::.-::~.=·.; her mıntakasına serptiği bu yaba u\·ertürü. 22.30 Müzik <Solistler -
U§ağım: dek haklm teğmen N. Esat oğlu ni ağaçlar, birkaç sene içinde bu Pi.). 23 Müzik ( Cazband - Pi. l. 23.45 

M hm t .. , yurd köşesini bir fıstık ormanı . 24 Son ajans haberleri ,.c ya-- Başnnıza bir şey gelmeden ar- a u .m.uza.fferin acele olarak 
b 1 

H r .. ba' ta k • ka :c haline getirecektir. Bu ag~açlann nnki program. tık yola çıksak çok daha iyi ederiz. şu eye milracaatı ilan olunur. e gun aa •1 .:ı n §.:ıma - :: 

ce\"'bını verdi, ıua ._..muayene e:.aer. 9 
"' K ... -1..:-7 mek için bu sene de bir kurs a.- ÇARŞAMBA - 5/U1!13 

..1_r baıtala---· .ı 1 aşılanma usulUnü köylüye ögr-et-

- Hayır, diye ona kararmıı bil. bir"'-.a1'Str~ fi _....,;., ...... ,. ..... HQ..J.I. c:ılacaktır. 
.. . 1 m::::::m::=.ı::::::=::::::-.:::::·.:x=.: ------------__; dirdim. Hayırm Kontes çok güze ----iiı-iiiiiiiii · 

HALK OPERETİ 

~ . 
12.30 ProgrMı. l2.a5 ı'iirk müzi-

;ti. Ç:.ıJ:ınlar: Vecihe, Cevdet Çağla, 
HeCik Fersan. Okuyan: .Radife Ney· 
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- Marş. 2 - Johann $lraııss • Vi1' 
ııa kanı (vals). 3 - Ouber • Tacıll 
.nıısları operasının uvertürü. o& -

Joncs - Grish:ı operetinden potpll 
ıs.:ıo rogranı. 18.35 Miizik (B:ılo rıı 
ıiği - Pi.). 19 Konuşma. 19.15 1 
mu:ıiği Fnsıl heyeti): Celıil Tok,r 
, e arkadaşları. 20 Ajans, metcorolt 
ji h:ıl.ıcrlcri, zıraat borsası (!iytıl 
::!0.15 1Tırk mü,dği: alanlaı: Ycci~ 
Fahire Fcrsaıı, Hefik Fers:ın. O 
yanlar: Muslafıı Çağlar ve Sema 
Özden ses. 1 - Hüzzam peşrevi. 2 
J;tcın efrnıli • Hüzzam şarkı • 
çcşmiııı Jınsrelinlc. 3 - Uui Hasa 
- !\lü)ıtcar şarkı - Gitti yar elden.' 
Şc\ ki heyin - Hüzzam şarkı • Küş8 
talfim. 5 - Vceilw • ı\anun tııksl 
G - Hüzzam türki • Sıınada yaP 

ra)'ıın Naciyem. 1 - Udi Ahmedi 
Acemkürdi şarkı - Bir vefasız yıa 
8 - Mustafa Çavuşun • Nikriz şar 
Elmas senin yüzünü gören. 9 - şe 
ki beyin • Hicaz ,arkı • Kı, gel 
firak. 10 - Saz semaisi. 21 Memle 
saat ayan. 21 Konuşma. 21.25 Esha 
tahvilfıt, kambiyo· nukut borsası ( 

yat)·. 21.25 Neşeli plfıklar • nr. 21 
Temsil (Dengi densine - Koıne 

Yaıan: KeıııaI Tözeıı. 22 J\Iiizik ( 
çük orkl•slr:ı: Şef: Necip Aşkın): l 
Walter Noack • nom:ıntik uvcrl 
2 - Aııoni • Sabah şarkm. 3 
Strauss - Çardaş. 4 - Franz Ab 
Orınanlar<la, ve ninni. 5 - Schnei 
- Tiı·ol dağlarının h:ılk şarkı ve d 
!arından potpuri. 6 - Mnlnzcr -
renut 7 - Benalzk:r • Tiebekler p 
si • Filıninılcn - neşeli};m şark 

8 - I.eopulcl · hp:ınya melodileı 
potpuri. 23 Müzik (Cazband • P 
23A5 - 24 Son ajans haherleri ve 
rınkl program. 

Yabancı Radyolarda 
Seçilmiş Parçalar 

Progrcınıdaki ı•akitler Türl:iyc s 
ti ü:erine ve öolcdcn sonraki s 
olarak verilmiştir: 

10. 

ıo, 

OPERALAR VE SENFONi 
KONSEHLEH 

Roma grupu: "~l:ırslıc 

da Korlona" (Refice). 
Viyana ves. Turino ır.: 
ınrt, Brahm!'l, 

Fransız şantözlerinden 

TineZ Anis 
bir kadındır. Onu bu vaziyette hıra- DUello etmedim. fÇfi 

D 1-, f C 1 Bıı ak~am 9 ıl:l 
kamnm. Sonra da hakikati söyle - Çünkü ertesi sabah mösyö lö r. a iZ ema - ç ARDA ~ 
mck lfızımgelirsc onun balmm Us •. kont Tessi';i Sin:rora Balinonun L O K M A N H E K t M (Son temsil) 
tUnde n-e bulduğunu merak ediyo - kapısı önünde ölü buldular. L)ahilive mütebassııt. ı ZOZO DAI.'!\IASl.A 
rum. Kalbinde kendl hançeri vardı. lstanbul Oivanyolu. --~A Klt\DA : YE.Nt ESER 

dik: 1 - Rast peşrevi. 2 - Rerik ıo. 

Fersa11 -Rast şarkı - Yakdı cihanı 

utcşin. 3 - Udi İbrahim • Rast şar 10.15 
10.30 

VarŞO\.l! 6 ncı senfoni (Ç 
kovski;. 
Bükreş~ Senfoni Cesnr Fra 
Eyfel: Haydn, Liszt. 
l.ondra (N.): Orkestra, S 
rano, 

kı - Sc\•mediklerimle gönül a,·utm:ı. 
- IT<:!rhalde kontesin üzerindeki O zaman odanın halısı üzerinde No. 104, Tel: 1.23911 V'8J TURA!'\ TfYATIWSll 

diiğm terden biri düşrntiştür. Bu - ne bulduğu anlaşıldı. Bu onun s:ığ •' ~- f Bu ak~nm: /folk uecrn 
gUnkU elbisesinin ilzerinde yüzden avucunun içinde sıms1kı tuttuğu Göz Hekimi J fMu~rul . SarJi 'fek n 
fazlıı diiğme vardı. bir kordelô. parçası idi. Bu kordelA • ıırl.adıışl:ırı 

_ Bakalmı, anlıv. :ıca;;..z. Simdiki k t · d -.1 . k' 

1 

Dı·. Murat Ramı Aydın KURU SIKI Vodvil 3 P. 

t - Leminin - H:ısl $nrkı • Sazın gi. 
~i -;inl'ın dahi. 5 - Cevdet ağla - Tak 
•İm. 6 - İbrahim dendi - Mahur şar· 
kı - Sabah ol-;un. 7 - Mahur saz se
ınaısı. 13 Memleket ıı:ıat ayarı, a· 
'ans, meteoroloji habt>rleri. 13.~5 -o· ·~ parça::;ı on esın egı, çır ın ve Taksim - Talimhane Uda apartman (Sc) Atilil l~c,·iisü - Miçe Pençer 

halde sen benim kılıcımı bileye yaıılr Balinonun farbalarır.dan ye- rcı~ron: 41553, !\Iua) ene: Pazarılan ı \":ıryctcsi 11 l\liizik <Rlyaselif'ıırnhur hıındosu • 
dur. Şimdiye kadar böyle kıymetli re düşmüş bulunuyordu. l)a)lrn her ııün 14 • ıs e kadar. Localar 100; Ueryer 20; Paradi 10 kr Şer: Ihsan Künçer): 1 - O. Guillon 

138 KAHRAMAN HA YOtm 

beni büyük engizitör tayin eder. 
Halbul:i hadiseler Rolan Kan. 

diyano lehine dönerse kendileri
ni öekliyen feci akibetten biha
ber olan fesatçıları hallerine bı. 
ralmını. Cumhurrcisliği maka. 
mına oturacak olan Rolanm sa· 
yesinde biiyük engizitör olurum. 
Netice itibariyle ister Foskari 
galip gelsin, ister Rolan muzaf
fer olsun, benim için muvaffakı

yet yüz.de yüz .. Uzun zamandan. 
beri beklediğim arzuma ne olur
sa olsun kavuşacağım. 

Ellerini sevinçle uğuşturarak 
kiliseden ç.ktı .. Kapının önünde 
bekliyen adamlarından birini işa
retle yanına çağırdı. 

- İçeride, kilisede bir adam 
~ar .. 

- Gördüm ekselans .. 
- Onu tanıdınız mı?. 
- Hayır ... 
.-.... Tanımaktan ve kim olduğu. 

llu öğrenmekten seni menede. 
rint. 

- O halde ne yapmaklığımı 
trrıir buyurursunuz ?. 

- Bu al:lamı sadece takip ile 
sör.den kaybetmemeğe çalışa

caksın .. Ve ne yaptığını, nerelere 
rittilfni ak~ama plip bana ha
.. wnoeW.. 

- Bat tlstilne enc1ln! .. 
- Eğer bu adam birisi ile kav. 

gaya tutuşursa .. 

- Kimin ild. 
- Mesela Grimaninin genç 

oğlu ile .. Ve bu i1cisinden birisi. 
nin ölümü ile neticelenirse artı:c 
takibe lüzum kalmaz.. Hemen 
gelir, bana haber verirsin .. 

- Anladım ekselans .. 
Kido Cenaro uzaklaştı.. Polis 

memuru da kilisenin karşısında 

kuytu bir yere çekildi. Her mem· 
leket polislerine has, fevkalade 
bir sahur ile kiliseden ~kacak o. 
lan adamı beklemeğe başladı. 

Polis müdürü evine varır var. 
mc:ız, Bambonun göndeı:1:liği uşa. 
ğı kabul etti. 

Okuyucularımızın malumu ol
duğu üzere bu uşak Kido Ceca
roya kardinalin sarayına gecele. 
yin yapı!an taarruzu ve Bambo. 
nun polis müdürüne, sarayına 
kadar zahmet etmesi için rica et
tiğini söylemeğe gelmişti. 

· Kido Cenaro dudakları arasın
da alaylı bir gülüşü saklayamıya. 
rak mırıldandı: 

-Ala, müstakbel Venedik 
hükumet reisine demin anlattı. 
ğım ıdemir çember biraz daha ı:ı
krlmağa başlamış .. 

Arkasındaki gondolcu elbisele
rini çıkarıp resmi elbiselerini 
giydi.. 

Sonra koşarak, Bambonun sa. 
rayına gitti. Okuyucularımız bu 
iki adam arasında geçen konuş. 
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mayı, Bambonun firar tasavvuru· 
mı ne suretle polis müdüründen 
gizled:.=:ni ve polis müdürünün 
ele kardinalın ağzından söz almak 
i~::ı nasıl hareket ettiğini gördü-
1,,.r .. 

Neticede her ikisi ide mak,,at. 

ları:ıa n:ıil oldular. Bambo sara. 
yından kolay! kla ve nazarı dik
katı celbetmeden sıvışmağa mu
vaffak oldu. 

Kido Cenaro da Bambonun 
Rolan tarafından ölüme ma~1 • 
kCım edildiğini öğrendi. 

Yalnız bir nokta karanlık kal. 
m~ştı .. 

Rolan Kan.diyano, Bamboyu 
nede;ı Vencıdiğin bütün ricali
nin iştirak ettiği fesat heyetine 
sokmamış. onu bu hususta istis
na etmişti?. 

-15-
ECEL KöPRUSU ALTIND.o\. ... 

Rotan, Cenaronun. arkasına 

k •nJisini ta!tip için tayin ettiği 

polis memuruna dik!,at etmeden 
kiliseden çıktı. Esasen görmüş 
obaydı bile ehemmiyet verecek 
bir vaziyette değildi. 

Bütün fikri, bütün düşüncesi, 

yalnız bir nokta üzerinde toplan. 
mıştı: Bu nokta da Leonoru 
tehdit eden tehlikeydi .• 

Bun•J biraT. anlatalım: 
Leonoru tehdit eden tehlikenin 

Rotanın nazarında ancak ikinci 

derecede ehemmiyeti vardr. O. 
nu en ziyade korkutan yegane 
sebep bu tehlikenin vücudunu 
hisseder etmez benliğinde duy
duğu teessür ve helecan.dı. 

Bu ruh haleti, Leonora karşı 

aşkının sönmeçiiğine, gene eski
si gibi kaldığına kuvvetli bir de. 
m.~i. 

Nişanlı olduğu ve Olivolo ada. 
sına sevgilisini bulmağa koştuğu 
zamanlardaki gibi gene onu se
viyor, hatta zındanda inlediği 

vakitler Leonorun ismi dudakla
rından çıktığı zamanlar ka.dar o
n:ı perestiş ediyordu. 

Aşkı daha ziyade artmamıştı .• 
Fakat ayni zamanıJa azalmamış. 
tı da. 

Rolan bu anda, kalbinde sak
lanmış olan a§km el.ıedi, kat'i ve 
sars lmaz olduğunu anladı. Berı

liğinde arzu ve iradesine isyan 
eden, her şeye rağmen devam e. 
den bir hissin mevcudiyetine ka. 
r::ıat getirdi... Geçirdiği bu ka
'dar felaketlerden, çektiği bu ka· 
dar ıstıraplardan sonra hala ya
ş:ımakta ve yaşamak istemekte 
... ımasının manasını tahlil etti. 

Nihayet şu neticeye vasıl oldu: 
Leonor için yaşıyordu. . 
O ölürı1e, kendisi de ölürdü ... 
Mademki o ya!fıyor.du, kendi. 

si de yaşayacaktı.. Ona kar!ft 
içinde duyduğu kızgınlığa ve 

1U5 

ODA ~IUSlKISl YE KO~SERLE 
4.15 Jladio Paris: Şarkı. 
7.20 IJt'rlin (uzun d.): Kuarlrtl 
8. \'iyana: Keman \'e pi~ano 

Sona la. 
9. Eyfcl: Şarkı, keınan. 
9. !.ille: Piyano. 
9.30 Nnııoli gr.: Keman, piyano 

ll.15 Var~ova: Triyo. 
3.5 Radio Paris: Orkestra. • 
7.30 Fr:ınkfurt: Halk musıkisi. 
6. Ynrşov:ı: Hafif Parçalar. 
R.!i5 llukreş: Orkestra. 
9.10 .Könissberg vcs.: Varyete 

siki si. 
9.30Strıı~burg: Operet parç:ıları. 

111. Lonı.lra (N.): "Kanatlar 

10.20 
10.30 

11.15 
11 .:rn 

12. 

tün<le aşk''· 
Bcrlın: liando konseri. 
l'aris PTT: ı:ski z:ıman 

'al,ırı. 
1 ur1110 gr.: ".Melodi ve Pit 
Bırçok Alııınıı istasyonl 
llafiC parçalar. 
Bu<lupcştc: Çigan orkestra 

DANS l\lt:SlK1Sl 
!l..''.lO Kolon~ a: 1 ı.:i5 Hreslav, 

ten, J:!.15 1urino ((r.; 12.25 Lon 
~H.); 1 Londra (N.J. 

\'ARYETE YE KAilAREl.ER 
1 o. tıl 
11.15 
11.15 

ı. 

[ı.15 

- •1-/,_J 

8.10 

il. ııı 
9.15 

10.15 

10.25 
10.30 
11.40 
11.45 

llih ersum 2: '"Salı akşam 
Oslo: Kalıare. 
Londra Ct\.): "Gulme :ın 

nı0• 

l'osle Parbien: Kabare. 

PİYES, KONFERANS \ 'E 
KO!\i.JŞ'.\IALAR 

Radio P:ıris: "Mozart Pr 
iken°. 
lstuklıolın: ".'!\lietuehc ' 
(Almanca). 
Bcromlinster: ~lilleUer 
ıni:rcli raporu. 
Honın 1: İngilizce bava 
Kolonya, Hamburı: lngi 
havadis. 
Nnpoli gr.: üc perdelik 
piyes • 
Londr:ı (R.): "Domino". 
.Stullgrat: "Kral Denz''. 
Budnpcştc: fngilizee hnv 
Bükreş: İngilizce handi. 
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Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
( Ölü ~vangilinin 11082 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 
m~~ lıraya karşı birinci derecede ipotek edip vaadesinde borcunu ver 
lnadığı~den 3202 No. lı kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 mcı 
lih d~ıne göre satılması icabeden Be}•oğlunda eski Kamerhatun yeni 
~seYtnağa mahallesinin eski topçular yeni tQp çekenler sokağında 
~5.~7. yeni 31 kapı 337 ada ı parsel numarnlı kagir bir C\in ta· 
sicil hır buçuk ay müddetle açık arttırmaya konrnustur. Satış tapu 
r kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (1000) 
tı~ pey akçesi verecektir. Milli bankalarnruzdan birinin teminat mek· 
~ u ~ kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 

ıf 1caresi ve taviz ve tellfiliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şart· 
~~i 1·4-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hu· 

Uk •~!eri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lü· 
~u izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir
::Uş olanlar, bunJan tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hak· 
~ her §eyi öğrenmiş ad ve iti bar olunur. Birinci arttırma 22·5·39 

1 
ne müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat !'; te~ 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek· 

1 edılecek bedelin tercihan alınması icabeden gaunmenkul mükellefi· Yeti ·1 J ,•. • • 1 e sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksı takdırde 
~n arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 8·6·939 tarihine müsa· 

f Jlerşembe günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttmnası yapıla· 
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bırakıla· 
~tır .• H~l~n tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarl~r ve ~rt.if~ hal< 

sahıplennın bu haklarını ve hususile faiz ve masanfe daır ıddıalan 
~il~ tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bera· 

1 
daıremize bildirmeleri la.zmıclır. Bu suretle haklarını bildinnemiş o-

anıarıa haklan tapu skillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş· 
masından hariç kalırlar. Daha fazla malOmat almak istiyenlerin 9381 
944 dosya numarasile sandığımız hukuk isleri servisine müracaat et· 
melen lüzumu ilan olunur. 

* * * 
Dikkat 

. Emniyet sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gOstennek 
ıstiyenıere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca· 
~ etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borı; vermek suretile 
olaylık göstermektedir. (2221) 

. 
ıstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Mahcuren ölen Bay lbrahim Halil mirasçılarına ilin oyluyla son 
tebliğ: 

Murisiniz İbrahim Halile izafetle sa~hğmda vasileri Bay Mahmut 
Ceıruettin ve Bayan Nazime Ayşe nin 21329 hesap numarasile sandığı 
l'l'lııdan aldıktan 1200 lira borç 19-1-938 tarihine kadar ödenmediğin· 
den faiz, komisyon ve masarif ile beraber 1731 lira 29 kuruşa vannış
tır. Bu sebeble 3202 No. lı kanuna tevfikan ve 937·365 numaralı dos· 
Ya ile yapılan takip ve a~ arttırma neticesinde Beşiktaş Teşvikiyc 
lllahaUesi Hacıemin sokak cskf 8ycru 6 No. lJ ıga)Timenkul-2322 lira 
bedelle sandığımız namına muvakkaten ihale edilmişti.r. 

lşbu illin tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiniz 
takdirde katı ihale karan verilmek üzere takip dosyasının icra Mkim· 
liğine tevdi edileceği son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilftn 
()lunur. (2224) · 

!Saıarköy sulh mahkemeslnclen: n hl lllndan itibaren bir ay içinde 
lt akırköyde Zeytinlikte Ynkut eo- mahkemeye mUrııcaatıa. kaydettir -
'· afında 8 numaralı evde mukim L 
ilen vefat eden Safvctln Beyoğlu meleri ve yine ölUnUn varisleri de 
~'- ispatı veraset ederek Uç ay içinde 
d- 1.11c1 noterliğinden hali hayatın- ahk u u k 
-.. tan·'- .ı-ı ld ğu 1 t m em.eye m racaa an anunu ""u ctı.uuu!J <> u vas ye - d rnın ,..,ı 561 in ı dd 
~enin teııflzi taleb edilmekte ol. me enı Uü.. ve c ma e-
duhndan ölUden alacaklı ve borclu 

1 

terine t~vfikan all~adaranm ma -
olanıA- 1 k bo 1 tarı lillııu olmak Uzere ılAn olunur. 

-ı-uı a aca ve rç arını -

.. BAKER Mağazalarının • 

sattığı kostüm ve pardesüler, 1 'ıNH'ıSARLAR emsalsiz bir biçimdir. 

Sağlam 
Şık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

ZCngin ceşitleri, her yerden u 

,1 CUz fiyat ve müsait şartlarla' 
c:ıhlm:-ıktadır. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

Cinsi 

Makine ,eriti ''Mavi - kırmızı,, 

.. ,, "Siyah • kırmı,, 
Sabit toz mllrekkep 
Yazı makine yağı 

San kalem ucu 
Mürekkep llstiği 
Stampa mürekkebi ''mavr,, 

" •• "kırmızı,, 

Sünger k~ğıdı 

H A B E R - Akıam P~taaa 

Türkçe - Fransızca · 
Dilleri üzerine 

12 Loğ~ı kitabı 1 
bir arada 

Ttirkçe - Fransızca 

Türkçe • lnglllzce 

Türkçe • Almanca 

Fransızca • Tllrkte 

lngillzce • Tdrkı;e 

Almanca • Türkçe 

Fransızca • tngf Uzce 
j Fran"rz<"a _ Almanca 

i lngtllzce • Fn.nsızca 
• 
] lagllbee • Almaııca 

Almanca • lnglllzce 

Ingilizce - Almanca 
' 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

Bu buyuk eserin, yakm bir zamanda, forma forma neşrine başlanacaktır 
Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alftkadar herkesin, dilcilerin. umumiyetle okur yazarların, 1ürkün ve yabancının, dil ~en 
mek istiyenlerin, seyyahların, i~ adamlanmn, askerin. teknik ve mesleki mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamıyacaklan bir eser 

360 küsur plAnş, 2000 sayfaya yakın bu büyük lQgat dört dilden 200 bin tabir ve ıstılahı içinde topla 
maktadır. Eserin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik IOgatinde bulmanıza imkii.n 1Qktur. 

Eser hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

" Resimle Büyük LOgat ,, Posta kutusu 214 

İstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

UMUM MODORLOGONDEN 1 Devlet DemiryoilarFve ~:~.imanları 
: işletme · Umunf ; ida~esi ·.··itan lan 

"Mikdarı Muham. Be. 
Lira Kr. 

2000 adet 1250.-
3000 .. 
2000 paket 224.-
500 ei§e 

Takriben 25 Kg. 40.-
2000 kutu 379.-
5000 adet 272.50 
2000 şlge 93.70 
500 " 20000 tabaka 393.96 

Takriben 600 Kg. 

Muvakkat Temi. Eksiltmenin 
Lira Kr. Şekli Saati 
93 75 Açık 14 

16 80 Pazarlık 14.30 

3 00 •• 14.45 
28 49 Açık 15 
20 44 Pazar. lf5.30 
7 03 

" 16 

29 25 Açık 16.30 

l\1uharnmen bedllerile miktar ve evsafı a~ıda yazılı iki grup 
malzeme 10-4-939 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Haydar
paşa gar binasındaki satmalma komisyonu tarafından her grup ayn 
ayn ihale edilmek üzere kapalı z:lrf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grup 
için hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte tekliflerini 
muhtevi zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar ko· 
misyona vermeleri llzundır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpasada gar binasındaki komisyon 
tarafından parası zolarak datıtılma ktadır. 

ı _ Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem kırtasl. 
ye hizalannda yazılı usullerle ayn ayrı satın alınacaktır. . 

külliyatı 

1 - Yuvarlak demir, dört köşe demir, müsavi köşe demiri vesaire 
gibi şartnamesinde cins eb'at ve müfredatı yazılı muhtelif cins demir, 
malzeme muhanunen bedeli 9947 lira ve muvakkat teminatı 746 lira 
3 kuru~ olup kapalı zarfla eksiltmesi saat (15) on be~te y-apılacaktır. 

No. 1 l ·20 ikinci ıeri Kr. 
ıı Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikoloji.91 l>O 
13 İlkbahar selleri 75 

14 Engerek dilğUmU 
15 

60 

16 
Rasin külliyatı m 75 
Samimi Saadet so 

17 lstatisWı: 
18 30 

19 
CocUk dilşUrtenler 60 

20 
İliın ve felsefe 30 
Mevcudu kalmadı • . 

630 

Henu serinin fiatı rJ.30 kuruştur. 
to PSlni alanlara yüzde 20 iskon. 
J .. Yapılır. !~alan 4.24 kuruşun 

'"" kunı b ki şu Pe§ln alınarak müte-
,." 131 ayda birer lira ödenmek 
... z ro il 

~ ç taksite \ıağlanır .. 

II _ Muhammen bedelleri,muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösteril • 

miştir. 

m - Eksiltme 17--4-939 Pazartesi glinU Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki A. 
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

JV _ Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de gö 

rUlebilir. 
v _Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle adı geçen komisyona gel· 

melerl. (2088) 

Dr. iRFAN KAYRA 
RöNTCEN MOTEHASSISI 

1 
si karpsında eski Klod Farer 
aokak No. 8. 10. Öğleden son
ra 3 ten 1 ye kadar. 

* * • 
1 _ Şartnameleri muclbince "200.000" adet "100" kiloluk ve 

"50.000" adet de ''50" kiloluk tuz ~uvalı kapalı zarf usulile satınalı. 

nacaktır. 

n - "100" kUoluk ~uvalın beherinin muhammen bedeli "46" ku
ruı, "50" kiloluk ouvalın beherinin muhammen bedeli "27" kuruıtan 
"105.500 .,., lira, muvakkat teminatı ''7912'' lira "50'' kunışt'!r. 

DI - Eksiltme 12.4-939 tarihinde Cutamba günU saat 15,30 da 
Kabataşta Lcvaznn ve milbayant eubcslndeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün söz U geçen aubcden ve lzmir, Ankara 

2 - Muhtelif miktar ve eb'atta demir levha muhammen bedeli 
6403 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 480 lira 27 kuruş olup kapa· 
h zarfla eksiltmesi saat (15.30) on beş buçukta yapılacaktır. (1439) 

_________ , 1 

Ürolog Dr. Kemal Ozsan 
ldror yollurı. deri \'C frengi has· 

tolıklorı mütehassısı 

Tünelb:ışı fstiklAl caddc<ıi No. 
380 Bursa pezo rı üstü Trl. 41235 ---

Dr. Necaettın Atasagun 
Subolılnrı 8.30 e koclar; akşam
rı 17 den sonra l.Cılell Tayyare 

\p. Dıılre 2: No.17 de hastalarını 
,:ı Jml eder. fTtltfon: 23953) 

Ba~mUdilrlUklerindcn "525" kuru§ bedel mukabilinde almablllr 
V - Ekailtmeye i§Urak edecekler mUhUrlU teklif mekt~plarmı 

kanuni vesnikle yilzde 7,5 gUvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektuplarını ihtiva edecek kap alı zarfların ihale saatindmı bir sa.. 
at evveline kadar komisyon başkan hğma makbuz mukablllncle ....-. 
ıerı lazımdır. (184 5) 
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Beyhude ıztırap çekmeyiniz ! 

Bütün ağnlann panzehiridir · 

Nevrozin 
Bu ~ınnid baş, ve diş ağrı
ı.mnı sür'atle izaleye kafi
dir. Ho:natizma cvcaı, sinir, 
·Uf!.·.>al ve ndale ıstırapları 

~VROiN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
en milf.ssir ilaç NEVROZIN 
dir. 

VI 
. ,. 

zn 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

İsmine dikkat, taklitlerinden sak nmız ve NEVROZIN yerine 
başka bir marka verirlerse çi::ldetle reddediniz. 

-•şıK BAYANLARIN NAZARI DIKKATINEma·-· 

r virö e i n•n Haki İlk. 

Uzun vade ile V E R E S 1 Y E S A T 1 Ş 
lstanb,:I Mahmutpar;.a 137 

··-----· ARJANTİN TILI\l l'tlA<1AZASI 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik veolgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

fvWvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

HABER - :Akpm Foıtası 

Grip· 
Varken baş agrısma 
katlanmak ne garip 

GRIPIN mideyi bozmadan, kalbi 
V'! böbrekleri yormadan bütün ıs· 
tırapalrı dindirir. 
GRtPtN baş ve uiş ağrılarına, 

romatizma sancı ve sızılarına, ü. 
~ütmekten mütevellit bel, sinir, 
adale ağrılarına karşı bilhassa mü· 
essirdir. 
GRlPlN nezle, grip ve emsali 
hastalıklarda hararetle tavsiye e. 
dilm te:lir. • • 

rıpın 
kaşelerini tecrübe ediniz. Aldan· 
mayınız. Rağbet gören her şeyin 
taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN 
yerine başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 

Davetiye 

İlkbahar ve yaz mevslmlcrf mUnasebetilc salonla~: 
mızda teşhir ettiğimiz SON MODA ve ZE.'\'GİN çeşldle. 

rimizi görmek için Galata EKSELSYOK bilyilk elbise 

Ucarctl .:ınesini ~ iyaret. etmeniz menfaatiniz icabıdır: 

KADI~LARA son moda mantolar, pardcsüler ,.e lpekll 

muş:\mbalar ımKEK Ye ÇOCUKLAR.\ her ne\l kostüm 

,·c pard&"üler, 

Hu usi dairemiıdo lıcr dn<1tcn en l~i yerli Ye İnı;illz 

kumıı5lnrılan 

ISMAULAM.\ KOSTt }f Ye PAilDESÜLER 

Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. 

TAKSİTLE muamelemiz her yerden elveri.:ılidir 

Galafaıla EKSEI.Sl'OR lıü~·ük <>lbiso 

tkarcthaneııl direktörlütü 

~ NiSAN -1939 

p • ' 1 Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayati 
çocuk gıdalariyle yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii bubqbatlan yapılmı 

HASAN ZLU UN A 1 

1 Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz.I 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemm~lidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yediriniz 

~ ~ 

1 

Pastil Antiseptik 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık

larında, ses kısıklığında pek fay
dalıdır. ' 

lnoiliz Kanzuk Eczanesi 

ı l ~ür~ Hav~ Kurumu 
1 Buyuk Pıyangosu 

Altıncı kesi de: 11 Nisan 939 dadır. • 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 

1 BEYOGLU - ISTANBUL , 1 
~ ~ 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralı 
iki adet mükafat vardır. 

1 tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec 

zanelerde bulunur. 


