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Reisicumhur 
1ttön ·· Ord 1.1 

kab u erkan ı şerefine 
~esnıi tertip elti 

b . • 15 (A.A.) - Bu ak· 
' •\C • 

İara!ındısıcurnhur İsmet İnönü 
l ~ an, Cankayada Rivac:e· 
l'r 'uııa ur koşkünde, Ank~da 

nas]{ .. ..: . 
;ı' re ..... • rıcal şerefine bir 

b:.:ı re ın'.111 1 Yapılmıştır. Bu ka· 
a' ::ri • ındc, aileleri ile birlikte 
r tıcaı · b· . ve aynca gene ailcle· 

h Irlıkte B ,..ı "1 ı· . ~ • o~ .• , .• , ec ısı re· 
rc:e~il, Mare5al \'e vekıl· 

r bulunmuştur. 

lngiliz - Fransız Genel 
Kurmayları temasa geçiyor 
Alman hava kuvvetl erinin 
sefe r be rli ğ i ikm al edilm i ş 

Fransa 
( " at nıaaşları Tayyare mevcudunu 7600 ze 

verdi çıkarmağa karar b~hiplerine 
Eııııı r kolaylık 
rnuaak Ba~kası vize 

llalesın i kendisi 
Yaptıracak 

Tunusta 
sokak 

M usolininin resmi 
ortas ı nda yakı ldı 

Paris, 16 (A.A.) - Figaro ga
zetesinin Londra muhabirine göre 

(\'nzısı S üncUde) Fransa hükGmeti, İngiltere hükıi. 

~ilistin meselesinde 
Angilterenin kararı 
raplar ve yahudiler ik i 

it k 
ongre • 
tahlıa Slnde Yahudi murahhas heyetinin reisi ile lrak başmı,

sı Nuri paşa t'e Arap murahhaşlarından birkaçı 
(Yazı.sı 5 incide) 

~~BER'in 
~uzeı gözler müsabakası 

ellenin en b" "k "' l ı · "k"' f I uyu eg ence ı ve mu a at ı 
" müsabakaa.ıdır 

• ~· ..... •& 4 o 

'At. 
litabaka ?<\o.: 38 " M~ka.: GönUl 

~Cll< »zıta iştirak eden bil göz sahibinin bize vazih adresini 
0~"2 1'oıı11sın • gondermesini rica ederiz.,, 

CllJILr:nn a. Ankarada R. N. Altınclala göpdercbllirainb:. 
lflo ~ rıa dnfttacağnnız mükifatlarm kıymeti 800 lirayı 
"11 ~() lcınnettn a kmclır. 
llıt~ 1 ~tıe 

1 
de bir radyo, kristal bilfe takınılan, kıymetli ccb 

~ ~''llbJyl';I • nıuısıunbalar, clJ;ı\sellkler, istenilen e~yayı alabll-
lllı~ılt e nı \'eren 20, 15, ıo·ııra gibi para kıymetinde kart-

~ " c Yası ,.e saire. 

li4aha1<a~-
l.J... kuponul 

~0:1J\BER 1 
lt.1 ~ 6() .. 34 

. 9 • 1.4.3.939 

Müsa.bakamıza 
. 
1§-

tirak ediniz ve ku-
ponlarımızı topla • 

maya baılayınız 

metine Fransız ve İngiliz crkanr bıgiltcre v~ Fransamn Almanya ve /tal yaya karşı girdiği bir harpte lakayt kalanııyacağı bildirilen .~.ne 
harbiyeleri arasında daha etraflı 

rikanın muazzam filolarından biri .. 
görüşmeler yapılmasını teklif et-
miştir. 

İngiltere hükumetinin mümkün 
oJduğu ka.dar yakın bir zamanda 
bilhassa Akdeniı:de ve Uzak Şark· 
ta yapılacak askeri teşriki mesaiye 
ait muhtelif projeleri tedkike ta-

Çin harbi Japonyayıı 

' raftar görünmüş olduğu söylen -
mektcdir. 

iktisaden mahvediyor ~ 
Bu harp için ayrılan para, adi bütçenin Trablusta Italyan tahşidatı 

Paris, 15 (A.A.) - Figaro ga. 

Ekrem König 

yakalandı mı? 
HollaRdadan yola 

ç ı karıldığ ı söyleniyor 

•• 
UÇ 

Tokyo, 16 (A.A.) - Parlamento 
üç milyar 960 milyon yene baliğ o· 
lan alelade bütçeyi kati olarak ka· 
bul etmiştir. 

Siyasi mahafilin kanaatine göre, 
Çin harbi için tanzim olunan fevka· 
iade bütçe yakında parlamentoya 
te\·di edilecektir. Gazeteler, bu hu· 
susi bütçeyi 12 milyar yen olarak 
tahmin etmektedir • 

Akara 16 - Ankarada dolaşan 
bir şayiaya gö,.e, tayyare kaçakçısı 
Ekrem König Holandada yakalan
mış ve hükumetimize teslim edilmek Bombardıman 
üzere yola çıkarılmıştır. Maamafih Loyang, 16 (A.A.)' - Çin ajansı 
haberin doğrulutru hakkında kati 

1 

bildiriyor: 
bir malCımat yoktur. Bu hususun Şans.inin cenubuntla, Yuvangşenk 
bu~ün t~en aydmlanaca&rı ümjt tayyare meydanında Çin hava kuv· 
edılmektedır. vetleri tarafından yapılan bombar-

Suriyede vaziyet 
.;ok karışık ••• 

Hükümetimizin tavassutunun rıca 
edilmesine karar verildiği bildiriliyor 

Adana, 16 - Şamdan gelen rna· Halle Tilrkiyenin tavassutunu rica 
lümata göre Suriycde vatant hUkO. etmek Uzere Ankaraya bir heyet 
melle mandater hilkümetin arası gönderıneğo karar vermiştir. 
çok açılmıştır. Vatani mebuslardan fski devlet reisi Damat Ahmet 
Mehmet Müflihin otomobili hUkCi - Haminin manda idaresince iş başına 
met kon~ğı önUnde halle tarafından getirileceği söylenmektedir. 
parça parça cdilnıi§tit. Mürşit kuvvetleri on otomobili 

l!uhalefette devam ettiği lakcllr. soymuşlardır. Aşiret reisi Hanon'un 
de hudut harici çıkarılacağı muha - yeğeni Kamil hükUnıet aleyhinde ça 
lifler lideri Şehbendere bildirilmiş. Jıştığı için tevkif edilmiştir. 
tir. 

Suriye tam bir nnaıııi içindedir. 
Humsta diln umumi grev ilb e _ 

dilmiştir. Sebep, F'ran.sallm Suriye 
,------------ ile yaptığı muahcde~i tatbik mcv· 

Harici ye Ve ki 1 i kilne koymamasını protesto etmek 
içindir, polislerle halle arasında mu. 

BUkreşe gitmek üzere (Devamı s incide) 

yarın şehrimize geliyor 
Ankara, 16 - Hariciye Vekili 

Şükrü Saraçoğlu bu akşam bura
dan Bükreşe gitmek üzere İstan
bula hareket edecektir. Hariciye 
vekiline 'bu geyahatinde daire §ef· 
lcrinden Sedat Zeki, hususi ka· 
lem müdürU Abdullah Zeki ve hu· 
ıuıi kalemden 1r&.n Sabit refakat 
edecektir . 

Bugünkü sayımız 

416 
Sayfadır 

mislini buluyor 
dıman netice inde 11 Japon ta} ya· 
resi tahrip edilmiş ve dört Japon tay 
yarcsi hasara uğramıştır. 

Haynan adası meselesi 
Tokyo, 15 (A.A.) - Donanma 

kumandanlığı tarafından yapılan 

tebliğde Hain;ın adnsı i§galinin 

mı.lntazam surette ilerlediğj bildi
rilmektedir. 

(Devamı 5 incide) 

Halkın aldatlldığı 
açıkça bildiriliyor 

Kasaplar Cemiyeti erkanından 
bir zat hiylenin nasd yapıldığ ını 

izah efmetedi r 
Belediye et meselesi hakkında ilc

tisat vekaleti tarafından sorulan su· 
ale bugünlerde cevab verecektir. Ce· 
vapta narh kondurru gündenberi et 
meselesinin geçirdiği safualar bildi· 
rilecektir. 
Diğer taraftan kasaplarda et i~i 

ÇERÇEVE 

üzerinde bazı fikirler ilen sürmekte 
bilhassa narhın ka:ldınlarak piyasa~ 
nın serbe::.t bırakılmasını istemek
tecfüfor. Bu hususta "Cumhuriyet, 
gazetesine beyanatta bulunan ka
saplar cemiyeti idare heyetinden 

(Devamı 5 inddc) 

Ahlak borcu 
Zaman uunan, inkılibm ideolojisini bina etmek davası etr&fmda 

sesler yükseldiğini hatırlarıı. İnkılabı, t'ksiksiz, tezatsız, mUsbet 'e 
menfi kutuplarile mükemmel bir sistem örgüsü halinde kitaplastırmalc,, 
zaman z:ıman birtakım fikircllero acele bir iş gör\indü. ıkat kimse 
inkılabı, a.hlük borcunu ödcmcğP, ahlak telikkfslnl kurmaya dant et· 
medi, Halbuki her dünya görü_şüniin husu i bir ahilik telakkisine 
'amıak mc<'buriyetı, bir lllm müt.earireslıllr, "Ahlak,, mı kuıımayan 

fllozoru eksik kabul ediyoruz. 
Türk inkılabı, hloolojl planında birtok iş ,.c öz kütle ine m&lik. 

Pakat inkılap ruhunun ahlak telakkisi ne i~, ne de öz olarak malft • 
ınunııız değil. Düne kl\ılar inkı lap kadro_ undan tıkan lıirtaknn 1a.h5l· 
~etlerin Y:l5ll)1Ş Ye hareket tanı bize, eski ahlak ölı:ülerindcn. t6:ıüliip 
ele yeni bir :ıhlik ölı;üsUnc lıağlanma<lığmıızı ifade etmiştir. Dlinc l<a. 
dar lnlnlip, baştan sona kadar ka.ılrosundnkl uzu\ lara, lıerbirinln frr
di ,·e iti)a<lİ ahli&kındım baska bir kıı)nıık giMnchllmi, değildir. Y(•ni 
bir telakki manzumesi, bil) ük ı;apta bir fil.ir adamı .elinde "ahlak,, ım 
. i tcmle~imıc<llkçe yegane ahlak ka~nağnnız, o tcliıkklyc ,.efllk eden 
töahc;m zati nhlakmdan haska ne olabttlr':' 

'.rilrk lnlalAbmm bugün alclığı lstik:unct, her &Pyden M'vel ahllk 
borcnnn ödemde doğnı mesut bir hamle ~ıdığım 'e bo hamle ~rl.. 
glndc kolayca slsteml~tirebil(l('.eğimiı zati bir ömCk yUkselttiğtnl müj· 
deliyor. 

Necib Fazıl KISAKVREK 
.,..._ T•T•T•-UT ... - - ·- .-. .-.-.-...,..wz - "' - \L.A..L.A,ı.R,ı.<,ı;--~ 
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~~~c!ü~~- ~G~ l ı 
Türk · gazetecisine 
hürmet istiyoruz! 

Yazan: Suat Derviş 
!ürldyede Türk inkılabına sayı • 1 kadar dU§kUn ve tıynetsiz farzet • 

sız hizmetleri dokunmu§ ve Türk meğe hJç de hakknnız yoktur. Eğer 
inkılabı için mücadele edenlerin en guetelerlınizin içinde bu tıynette 

ön sııfmda bulunmug olan, para hır. insanların çıkardığı gueteler varsa 
sı tanmuyan, istikbal kaygısı besle· 1 Matbuat Cemiyetini toplanmağa ve 
meden memleket için kendini harce bu gibi insanların aramızda mevcut 
den Jdealist bir münevver zümresi olup olmadığını tetkik edip onların 
vardır. ~!inden guctelerinin alınması için 

Bu zUmreyi Türk gazetecileri teııebbUse gir.işmeğe davet ediyo • 
teşkil ederler. rum. 

Türk gazcteclsl tam bir feragat Ben kendi heaabıma içimizde blr 
l'i;inde yalnız inandığı mefhumlara tek kötU insan olduğunu kabul et. 
hizmet etmek için yaıııar. Menfaat miyorum. Eunu kabul edemem. ÇUn 
bygısı onda biran meslek muhabbe kU pek iyi biliyorum ki menfaat dU
tlne ve vatan hizmetine galebe et. eUnen lnsanlarm intihap edeceği 
ve istikbali daha emin yeni bir mes meslek gazetecllik değildir. 
l:.:,'"'i::'J değiştirip hali daha müreffeh Memleketimizde gazetecilikten 
-,•c istikbo.ll daha emi nyeni bir mes çok daha klrlı meslekler vardır. 
.,..,,.!,:e geçecek kndnr bilgi sahibidir. TUrkiyede efkArıumumiyeye ga • 
·v:.~t o, ne, ylll..""Sek maaş peşinde zeteclleri böyle tanıtan eey ne onun 

.ur, ne de zengin olmn.k emelinde • ahval ve harekatr, ne yazıp çizdiği 
4!!.r. ııeylerdir. 

O ~!'eğine A§ık ve mesleğinin Onu b<Syle tanıtmak yine bhim 
~=-fine bağlıdır. kendi hatamızdır. 

Çnlrvtığı: gUn rızkını temin edecek ÇilnkU lAalettayin bir mUnakap· 
kadar para kazanan ve çalıgamadı. nm hızı içinde ve bir hiddetlenme 
ğI gün aç kalması mukadder olan neticesi olarak biz birlblrlmlzi hal. 
lDu insana, • çUnkU onun ne tekaü. ka böyle tanıtıyoruz! 
(llyesi, ne sendikası, ne bir teavUn Bu son gUnlerde, gazetelerdeki 
•ımdığy, ne de kazancmdan ayırabi. mUnaka.go1~r da maatteessur b5yle 
11p bir kenara koyduğu ekonomlai bir vadiye dökUlmUştUr. 
:vardır • hangi 1§1 tekli! ederseniz Biz blrlbirimize böyle eeyler say. 
ediniz, onu nereye götUrUrseniz gö. lersek bu memlekette hürmeti nasıl 
türünüz, onun yine oralardan dönlip olur da ba§kalarmdan bekleriz?. 
geleceği yer Ankara caddesi kaldı- Halbuki Türk gazetecisl kalbi va.. 
trmlnn ve tabı makinelerinin gU • tan sevgisiyle dolu her turlil §ahsf 
:rUlttilcrile yağ kofuları ve tozlarla menfaatlerden uzak yagıyan, dUrUst 
dolu gazete idarehanelerldir. ve eaygı değer bir vatandagtır. Bu· 

Diğer mesleklerde sekiz on saat nu ·her zaman is bat etmiştir ve et. 
çalışılır. Halbuki o, gilniln yirmi mektedir. 
dört saatinin her daldkasmda ça· Bun~ ~yle olduğunu gazetecl -
lşnn.k, dilalinmek, görmek, i§ltmek, lerden daha iyi kim bilebilir! 
anlamak ve hemen !şltlp, görüp, an. SUAD DERVİŞ 
lad.ıE;'Dll bir an evvel efkln umumi-
)'cye anlatmak mecburiyetindedir. 

O, btı vazifeyi kcndlsine bir nevi 
~edan! mesulfyet yapml§tır. 

O memleket içinde geçen hadise. 
feri herkesten evvel ve tam vak • 
l:inde Jşıtmek için parçalanır. En u. 
rak bir tehlikeyi de en iyi bir mUj
f,!eyi de Tilrk camiasına geciktirme. 
i:len bildirmek için çabalar durur. 
ı Fakat o bir <liplomat değildir. 

ltesmt bir memur değildir o sadece 
a'ilrk vicdanının bir akslsadasıdır ! 

O halde, neşri bUtiln bir milleti 
lieyecanlandıracağı tahmin edilen 
bir havadisi, ne3rettlği zaman ne • 
klen onun bir an kendi samlmt he • 
:vecanma kapılıp soğukknnmı mu • 
hafaza etmeden ve uzun boylu dü.. 
ıUnmeden bunu noşrebnek hatasına 
k!UşdUğtl kabul edilmiyor da sırf 

gazeteslnin sürümü gibi hasis, baya. 
iı: menfaatler dU.~Unillerek yapmış 
olduğuna hükmediliyor. 

Bir gazetecinin belki herhangi 
bir havadisi menııcini menbamı iyi
te aramtmnadan uluortn neşretmesi 
bir hatadır. Fakat bu vatana bir l 
hanet değil sırf mesleki bir hatadır. 
Gazeteci meslekten yeti§Illlş bir dip· 
lomat değildir. Eğer tecrlibesi az ve 
heyecanı biraz daha fazla ise ke!Da. 
li sıunimlyetle böyle bir hata i§ll -
ye bilir! 

Fakat bundan dolayı o vatandaşı 

Askerlik 
yoklamaları 

31 O - 320 Dogumlularm 
yoklamaları bitti 

Her sene olduğu gibi bu yıl da mu 
tat askerlik yoklamalarına her ta· 
rafta baslanmıştır. Yalnız bu husus 
taki il8.nlann yanlış anla~ılması şu· 
belerin önünü hergün müthiş bir 
kalabalık1:ı doldurmaktadır. Halbu· 
ki şubeler doğum tarihlerine göre 
yoklama sırası hazrrlaını~lardır. Bu 
sırayı bilmiyenler günü olmadığı 

halde gelip şube önlerinde bekle
mektedirler. 
Hazırlanan yoklama sırasına gört> 

310-320 doğumluların yoklamaları 
dün bitmiştir. Bugünde.'1 ayın 25 in· 
ci gününe kadar 321 ·325 ve 27 sin· 
den 15 marta kadar da 326·330 do· 
ğumluların yoklamaları yapılacak

tır. Şubeler yokiama işlerile sabah 
9 dan 12 ye kadar meşgul olmakta· 
dırlar. 

Azgın bir manda 
Hahcıoglunda tabanca 

ile öldürüldü 
IDllll mc:ıelelerde para dU!}Unecek Dün mezbahadan kaçan bir man· 

da mezbaha hivannda halkı heye-M a arif ş ar as 1 na cana düşürmüştür. Saat 14 de kesil· 
mek üzere mezbahaya götürülürken 

h.a z 1 r l ık birdenbire azarak sokaklara dalan 
manda caddelerden her tarafa saldı 

ilk tedr;sat mUiettişleri rara~~ geçmiş ve Halıcıoğluna gele· 

dün top andılar rek buradaki pazara dalmı5tır. Pa-
llk tcdri at mi..::?tli~leri dün sabah zar kalabalık olduğundan ahali ne 

M aarif mü:lilrliığünde toplanarak rap:ıcağım şasırn:ıs ~u s~rada ~a az· 
""1aan·r Ş'"·..., ·ı na t"''·l'f d'ı ,..,•. _ gın mandan Haynye ı smınde hırka· " u. .... ...... ı c ı.c ...... ~ me ... , d · 
seleler Qzerind~ çalı~ş1ardır. Mü· dı~la çocuguna ç':1'~:ıra:~ yere ~v~r· 
fettiş!er d ü:"ı iş:crini bitiremedikte- J mış ~·e ~azar yerını altust etmıştır. 
rin::l~n bu sa"!)a:1 ta g:m~ ayni yerde H~:lı:>eyı ha~r alan :.ab.~ta memur 
toplanraı~lar ve me.:ailerini tamam· lan tab~~ ;1e ~e gu~ükle azgır 
lıyarak raporlarını hazırlamış!ardır. mandayı oldurmuşlerdır. 

Ortamcl:tep türkçe muallimleri d e ___,, __ 
bugün saat 15 de İstanbul kız lise- Mebus seçimi hazırhkları 
sinde Maarif rnüdürlfnün reisliğin· Mebus intihabına esas olan def. 
de toplanarak mektep kitapları üze- terlerin halk tarafından tetkiki 
rinde Mkikler yapacaklardır. Top· devam etmektedir. Bugilne kadar 
lantılar birkaç gün devam edecek Mecidiye köyilylc, Ortaköy, Ada
ncticeler blr raporla vekalete bildi· lardan birer ki~i itirazda bulun· 
rilecektir. · muflardır • 

k ,,~ıi' 
• Atatıirk köPrı"isiı inşaatı bir Tıayli ilerlemiştir. Köpriim"ln şimdi sebeb olabilecek bir harekettir. Helt çocılllmn bu 1rare1tttltrf ço fltJ" r 

döşemeleri ve orta kısım dubalarile me,şgul olunmaktadır. Köprü dört kelidir. Resimde gördüğünüz çocuğa bakınız, tramvaya ters t0:0 ,,,a11ıl 
beş aya kadar seyrisefere açılacaktır. Burada köprünün ıuaktan göril· sılmış, karşıdan gelecek bir tramvayla kar§1laşmak tehükesttl~ 11J( 

nüşüne ait bir resim koyuyoruz. olduğu halde lakayt gidiyor. Bu işle zabıtanın oldu~u kadar ço 
• Bisikletlilerin tramvaya asıl malan daima bir kaza çıkmasına veyninin de uğraşmaları lazımdır. 
~~~~~~~~~~~.....,....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ 

..Hilb.er . 

Eski tramvay ve'Belediye için yeni 
tünel şirketleri • • • • 

Hissedarlar Martta verg 1 1hdaS1 1 ŞI 
kongre yapacaklar V . . h k d 

1 Mart tarihinden itibaren hükQ· alı ıza at verer.e Bele iyen in 
mete geçecek olan tramvay ve Tü 

nel şirketlerinin heyeti umumiyelerl 1 b u i ş i k e n d i 1 i ğ i n d e n 
martın 24 ünde şehrimizde birer 

toplantı yapacaklardır. yapamıyacağını hahrlahyor 
İstanbul tramvay şirketi ile resmi a 

dı"lstanbul mülhakatmdan Beyoğlu 
ile Galata beyninde tahtelarz demir 
yolu Türk anonim şirketi,, olan Tü· 
nel şirketinin imtiyaz ve bütün tesi· 
satının hükCimetçe satın alınmasın· 
dan sonra, ayni günde yamn saat 
ara ile yapacağı bu toplantıya bir 
ehemmiyet verilmektedir. Bu topları 
ttlar şirketlerin kanunen yapmağcı 

mecbur olduktan yıllık adi içtima ol 
makla )>eraber her iki §i[ketin de 
nonnal olarak yapacağı son toplan· 
tı olacaktır. Bundan sonra gene heı 
iki şirket heyeti u.mumiyesinin de, 
fevkalade olarak toplanıp tasfiyt' 
kararı vermeleri lazımgelmektedir. 

24 martta yapılacak toplantılarda 
gerek tramvay gerekse tünel şirket· 
!erinin hükCimetçe satın alınmaları· 

na kadar geçen zaman zarfındaki 
mevcudat hesap, btançolarile ka.r ve 
zararları tam::ımen hissedarlara bil· 
dirilecaktir. 

Şehirlerimize 
içme suyu 

Yen!den 11 şehir ve 
l<asabamn tesisall 

yapıhyor 
Dahiliye vekaleti, şehir ve kasaba· 

!anınızın içme suyuna malik olma· 
lan hakkındaki büyük programın 

tatbikatından olarak, şimdiye kadar 
sulan gelmiş veya tesisatı yapılmı~ 
olan şehir ve kasabalara ilaveten ye· 
niden birçok şehir ve kasabaların 

içme suyu tesisatına ait etüd ve pro· 
jelerin tanzimine karar vermiş bu· 
lunmaktadır. 

Etüd ve projeleri yapılacak olan 
şehir ve kasabalar Adıyaman, Tos· 
ya, İskilip, Niğde, Develi, l\fardin, 
rurşehir, Bayburt, Bafra ve Zile ka 
~balarile Siirt vilayet merkezleridir. 

Bu onbir şehir ve kasabanın su 
te3isatı projeleri hazırlanaral~ pro· 
jeler Nafia vekaletine verilecek ve 
tasdik olunduktan sonra inşaata 

üaşlanacaktır. 

Şeh!rlerimizin tatlı suya kavu~.:nala 

rı için beş senedenberi tatbik olt:nan 
bu program bilyük bir rnuvaffaki· 
yetle ilerlernclctedir. Bu program ile 

\'ali ve belediye reisi LOtfi Kır· 
dar dün gazetecilere muhtelif şehir 
meseleleri etraf mda beyanatta bu· 
lunarak demiştir ki: 
"- Şehir meclisinin son açılış 

nutkunda varidat kaynak.lanmızı 

ne suretle kuvvetlendireceğimizi tet· 
kik ederken bunu dört madde ola· 
rak öne sürmüştür. Birincisi bu 
gün kanunen salalıiyettar olduğu· 

muz vergileri iyi tahakkuk ve tah· 
sil cttiuriekti. Duııun mak:sacla J.Q.Ci 

ge!miyeceğini düşünerek uzun sene
li vadelere bağlanmak suretile ve 
nisbeten az faizli bir istikraz yap· 
mağı düşünmüş ve ikinci madde 
olarak da bunu göstermiştim. 

Şimdi üzerinde bir hayli neşriyat 
yapılan üçüncü madde üzerinde 
biraz daha tafsilAt vermek istiyo· 
rum. Bu madde şudur: Halka ağır 
gelrniyecek bazı varidat menbalan 
bulmak ve bunun için de belediye 
vergisi ve resimleri kanununda ta· 
diller ve ilaveler yaptırmak ..• Had· 
dizatında bu yeni bir mesele de~il· 
dir. Ve yalnız lstanbula da münha· 
sır olmıyacaktır. Cumhuriyet Tür· 
kiyesinin bütün belediyeleri bir çok 
yeni teşebbüslere girişmişlerdir. Bu 
iti barla evvelce Ankarada toplanan 
belediyeler kongresinden belediye 
vergisi ve resimler kanununda tadi
lat yapmak ve bazıvaridat menba· 
lan bulmak meselesi etrafında mü· 
nal<aşalar olmuş ve bunlar esas kon· 
gre kararlan arasında yer almıştır. 
Fakat vergiler gclişigü.ıel tezyit edi
lemez. 
Bazı nisbetlerin daha adilane bir 

şekilde tadili ve yeni membalar dil· 
şünülürken de bunların halka ağır 
gelmemesine bilhassa itina edilmesi 

l~mdır. 

şimdiye kadar birçok şehir ve kasa· 
balarunrz tatlı suya kavuşmuştur. 

Bu suretle memleketimizin en bü· 
yük dertlerinden biri olan ve birçok 
hastalıklara sebebiyet veren acı ve 
mahiyeti bilinmez sular meselesi ya· 
\'<lŞ yavaş ortadan kalkmaktadır. 

ıtonton amca 

Gene bu vesile ile işaret etmek is· 
terim ki vergi ve resim ihdası lstan· 
bul Belediyesinin kendiliğinden hal 
ve intaç edeceği bir mesele değildir; 
kanun işidir. bu noktanın iyi teba· 
rüz ettirilerek halkça anlaşılmasının 
teminini rica ederim. 

Dördüncü maddede hükfunetten 
gelecek yardım düşünülmüştü. Bu
nu da hükCimetimizin İstanbul gibi 
dünyanın en güzel, her türlü maz-
h a.ri)· ... u,,;,..,. uwliA. IJ 1 ~uuıc AcU~J 

ı • • 
ötedenberi gösterdiği derin alaka ve 
sevgisinden ilham alarak söyledim. 
Bu yardımın hangi sene yapılacağı· 
nı bugünden tayine bizim için im· 
kAn yoktur. Büyük millt işler ara· 
smda Istanbula yardımın sırasını 
elbette bizzat hükfunetimiz tayin e
dece.lctir. 

Ankaraya hareketim, rapor hazır
ladığım vesaire gibi bazı neşriyata 

tesadüf ediyorum. 
Villyet ve Belediyeyi al~adar 

eden işler üzerinde Vek!letlerle te· 
masta bulunmak üzere icap ettikçe 
Ankaraya gidec~im tabiidir. Bun· 
tarın husust ve mühim manalar ve· 
rilecek bir mahiyeti yoktur. Bu tarz 
neşriyatı doğru bulmuyorum.,. 

Müstehcen film 
Ehlivukuf heyetince seyir 

ve telkik edildi 
Sirkecideki Kemal Bey aincma· 

sında gizlice gösterilirken cür. 
miimeşhutle meydana çıkarılan 

müstehcen film tahkikatına de
vam edilmektedir. Sultanahmet 
birinci sulh ceza hakimi Rcşidlc 
ehlivu'kuf seçilenler diln filmi sey· 
retmi§lerdir. Ehli vukuf henüz 
raporunu vcrmcmiıtir, 

-o-

Rmln6~ll hanının 
yıkılma~• lşt 

Tehlikeli bir vaziyet arzeden E · 
minönü istimlak sahasındaki büyül. 
Eminönü hanının yıkılması tehir e· 
Jilmişti.Dele:iiyenin binanın tehlike 
arzetmiyc:tlc bir şekilde yıktmrma 
sı çin yaptığı tetkikler sona emıi~ 

ve belediye mühendislerinin nezaret" 
altında binanın yıkılmasına b~şlan· 

mıştır. 

Kızılay . 
kongre~erı .,

8 
Kazalarda toplanmag 

başhyor a)' ~· 
Kızılay kurumunun geç~ J13lli>-c 

şmda başlıyan iehrlınizdel<l 13ıJ· 
kongreleri nihayet bwmuşt~· ).,pıı· 
nun için kaza kongrelerinın 
masma ·başlanacaktır. ~hJ ~ 

llk olarak kızılay Be}·o c:ıl"tıf' 
~ubesinin kongresi Y_:1P~ı:ı. 533t 14 

3u kongre cumartesi gunil ilJla !~ 
dedir. Bundan sonra pa~r '\.3pı:3, 
tih Kızılay kaza kongresı ·~er ~ 
caktır. Gelecek hafta dadı 

c.:ıJ.1ıt"· .. 
!arın kongreleri toplana . et tt; 

Kızılay cemiyetinin, vıla(tıJtl!Jlll 
~dHi.tı yoktur. Fa'<at yalnız. 5 ~ 
vilflyetine mahsus olarak bır ~ 
sillik bulunmaktadır. !3~ ~il!~ 
merkezden tayin edildığı j'~.,de 
messillik kongresı yapııtn3P~1~ 
sadece kaza reisleri on beŞ. ,ı'urP 
bir defa mümessilin riyaseU . 

toplanmaktadır. ·rıdt ~ 
Kızılayın kaza kon~el~ll ıPf 

ser mümessil seçilecektir· ~ol~ 
mümessil Ankarada yap~~· • 
umumi kongrede buluna d ıst111 
Kızılay kaza kongrel~ri~~ ~ 

bul ilk mektep!erindek1 f ssS ~ 
lann gıdası meselesi bilha 
solunacaktır. 

--o-- ~ ııarıP• 
Matbu gazete kA~1 

dair bir t~rnı~retiıııi. 
Dahiliye vekaleti, dun.; gorıôef' 

ze ve vilayetlere şu tanıı 

mi~tir.: . :ııetel~ 
"lstanbulda m~te~ır ~adıl '( 

alman müşterek bır ıstı ·dare ~te 
vilayetler ve kazalarda \ıitı #e . 
lerinin ve belediye rei~;dı ,re ~J' 
ve mecmuaların kcsek3 jle satı . 
balajlık k~t olarak ki~~ızoel'~~ 

ikl . bildırı ri Jfl 
u menetf · en . . nec:irle ıJJıl' 
~ıecmua ve gazete gıb~ 01;ıı ~ rV 
'laadei rnahsusaya t~b .~'1dı o~. 
:ıların ambalaj ve kesel' bit 
!cullanılmasında kanunen 

zur yoktur.,. 

--0--::-ı d Li rerı 
Kansını o • 

M usevı hko111 rna 
12 Sene hapse -" 

oldU el 13t> 11 

iiddet ~ ıtş}O) 
Bundan bir ın . 1<af1~ı ı> pııııı> 

/unda Asm~ı~e~ıttecez11da )1l~ııi' 
öldüren Muızın a~:tJ11işt1r· ~it 
muhakemesi dün. 01 inde bir geplle' 
karısının Enver ıSlJlu~aJl ~~ 
münasebet:e. ~uı.u~ gnn 'f~~t& 
leıvniş ve ikısiJU b da gô ~ 
Carnlıköşk ga.zinosuıı sıtil bJ 

yde k31'1 • sonra akşanı e .. __ Alfltl 

rak "'ldürıllilştU. ._.1;,.; P'~t.A9 
vura o b·ıdır'-"&' ... mı P'" 

l\fahkeme dün ~rt aY B ~~ıııı~ 
da Muizi 22 sene_d fal<at st1 {lllO 

se mahkfun ~!~ old~ '!:.:ıe il1' 
21 yaşından k-Ü!ı ... 2 atı 20 »....-
lerek ceza 12 sene 

d\ 'imi ti" ( rı ş r • 
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Vergi istiyoruz l 
Du b~lık okuyanlann kanını ba.5mır. ı;ıçratablllr. Hüldimetl • 

mlz bllo bazı ,·ergllerden muayyen mikyasta. da olsa tenzilit yap
:nıa.lı: prenslpini ka])ul etml5ken bir ,·ergi talebi, ilk bakısta pek 
&caJip olur. Ye hatta bu \·erginin hemen tarhını, mümkün olabL 
len ~eyler üzerine mümkün olabilen mikyasta. yazını istiyoruz. 

;,,~-.:-·-----· 
~-----r: a daü:-
~~!_ve heyet 

670.000 kilometre murabbaı satıh mesahaın üzerinde koca 
aziz l'Urk Oumhuriyetlnln yarınki neslinJ teskll eden ya\Tulamnı· 

zı,_ ilkmektep e\latlarmıızı,. sıhhatleri, yaşayışları, lhtiy~lan, 

acızlerJ, ı.arurctlerf, bakmısıı.lıkları, hastalıkları bakımlarından 

bir gözden geçirmek büyük bir memleket yarasmm üzerine ne~. 
ter konulmu~ gibi lçlmizl, gönlümilzU, ,·a.tanse\'erliğiınlzJ, dC\ lo· 
tc, millete karşı ,·eeibelerlmizi sıılata.caktır. Yalnız İstanbul \ili. 

yetinde 16 bin lllanektcp ya,·nısu bakansız \'e hlmay~ye mühtaç 
oliluğuna göre bu yekün bütün Türkiye smırlanna doğru te~ 
edilince Re mühim bir kütle teşkil eder, takdiri gü~ değildir. 

bır. dair Sun nkademi meselesine 
•tkad l azdı~ , ~· aşını. &ırn :razıyı okul an 

lıb trııer·' 
•iı~dıl orsın kelime ynratnıasıııı 
leu 1ıı1 ka~01 da b~ işi bel etıerın 
~Ilı tr de fc ~l etmıl orsun. Niçin? 

i? ~ır r erden teşekkül et
e ı ınuba · · ek1ır- rrırın dile yeni bir 

r ~t haı.~ne, dilin nalı\'inl değiş· 
tor letc Si~· var; fakat o muharrir 
nQ · llalle ınce bu hnkkı knybe-
r 'tıaı 0 fey olur mu? dedi. 
·il.. &tknd t u b "e akı aş an b:ışkn kim· 

rllt en de ~~a Gelebilir; hatta doğ· 
«ıtırı. haı.ı.~şfinı.Jum. Fakat bu işe 

' ?lıııaıııtı o~up da heyetlerın 
"l\t tunı.ıı, İlk fıkrınde ısrar edi;ro
bı de, bir f bakıştn garip gözü-
~ ; hel'ett ert c~°'il et karşısın
ı ar, lıır ren fazla mesuliyct his· 

• ı..ttrar1n erı, bir muharrir mera· 
• .. 11 a a l ~ hll'ııa rnuıta~· atınak arzusunda· 

ltr, -'ıij clerec ll etrafından da as
~,. illa Uk Cde olsun taS\'ip bek-
' '''mı ~elen l..elimeyi kulla-
11. ... ıleıı l"etın dil. "l'I keııııı ını.Je buna zaten 

olllir eler arar Ye )"eni ke· 
~·lrl)•ha ıı~asıtasııe anlalmağa ca
ltreı~ltceıt ~ıir~şte mefhumunu 
P'laıı t bıı le elırneierden kaçınır. 
t, ~ llıerııu •Yıtla bağlı değildir: 
~'tt ~il aıab~a ~u adı verelim,. di-

tdg aliııcı 11 tler. lşin en 'fenası, 
4ı r "~tı Iteıı 0ı>lanan fertler böyle 
~~ 'c~ herfce ,ınelerle çnbucıık an· 
~t~1 rı?ı ,,sın de kendilerini anlı· 

ttı h1tıncı11 nırlar. Fert, cemiyetin 
~I ~"ata11 f ~·aşar; heyetler ise 

~o: ""i\'a Old tinde Yaşayıp bunun 
ıı.•ruıı teşıc~ğu Yehmine ''anrJar. 

t~ ~ llı~sau 11 eden sanatkarlara 
o r :~ b.iribirleri icin aşi· 

' ı:In ncıı Alemlerinde tnru 
~ ~ tı Ş/tJt:ısarlar. Sonra da 

tır l'ııı.ca aıı: ısıcmeaıı.ıer1 
1tıııqlaat~tıncı hayret ederler; cün
ı: lı ııı:dır, >.r~n tasyip sürıneğe a· 

e ~ il hır adaşları için gayet 
~" aııı Şeyin b" . tt tre ıfc iel •. ırtakım kımse-

t; 0ltıeııer 1 
lllesıne bir türlü ma-

'ııt'1ııı lll.arın' ı.!ey~ııer için de böy
~ııı ı111t1a ndılerine mahsus 
n ı(ı da ııcı/1 olduğu için azaları 

~tının c tabuk anlaşır. Her 
r d aııaar enııYel için de vazih 
t~e ituııııne Varırlıır. 
~tan a:r haricinde, tek baw 

~ •te~ldullı ~atküı·1 liuşünün: o, 
llıtcL 1l'ette asvibi doğrudıın doğ 

'1.' h tırdtır, 'ııBcnış muhitte arama
.~ ~11111• btr unun için sırr kendi
' b~Ot ~ııı şu0f arola 'ücuda getire
,"~, a; l\aıa~ ,.c şunlar rahatça 
t llı:•rı.ı., di)·c alık is~ediğ.i koclar 

t, L StEl>ha lllcz. Dır mısnl gös· 
~l lr c611 ne l\lalJarm6 tam hir 

, 1 •rıı Qc/e" .. a~ tler . vnırı idi. Gerçi 
1 ~~I lllllte~ca~ına kalkışmnmış

cL ı bıı •danıı~~ıye~ istiarelerle, 
ı1~ lı dıklerj 1 

~n, ışln mckanis-
l t~ Uarcı çın kolayca knvra-

ı. n Crlc ke d t, t~~lı llglin 1 .n. ınl ifode;re 
t :ıı lıir nı ngılızlerin Jnrnes 

i
l cleAıı · UharrirJeri 'ar. Züm-
tk • o k:ıd . adi Ctind nr kı daha zi;ra-

r, ~Lt len , en dış:ırıdıı '-'nsı,·or 
~llt .rcnı k . " ' " • 
~rı. k hunı11 1 

elımcler icat e-
eıı ...... l r ngilizccde esasen 

il . .,,. er fi 
1 

•Onlar . zerinde yapılan 
, lld ın bır'b ' t gn :ın h 1 ırlcrinc knrış-

a.s •nı~1~~ka bir şey değildir. 
ıq~nclan :ısı, '.Mollarm6'nin 

ı ll'ı 11 biok daha kolaydır. 
1,Q llı~111 .,. ~ zuınrc,bir c~nacle 

• cc ... ı,ır • 
c ~ Ilı lllıletin ~e.~ . denemez. 

• ~ te lld dılının teşkili o-
ı 1 tıııı~•nııı :ıınıarıııdan zlvauc 

~ ııe ka~alnız oldu~u .için 

Zcnginlerlıı, müessese sahiplerinin, şu nya bu müeı.scsenin 
· bütçesinden lfraz edebileceği, Uç bcs kuru-;, üç beş bin lira ile 
1 bu yurt saran acı dert \'C wn;a. hallediimi' olamar., 

i Cumhuriyet, yann ilkme'ktcp yauularma intikal edecektir. 
f Onların dinç, sıhhatte, gürbüz, hür, baknnh ,.e blitün ihtiya.çlan 

tt>mln edilml~ bir halde yeti.ştirilmelerl yalnrz bir hükümct mese· 
lesi dcğll bUUin bir Türk milletinin müştert>k hedefi olmak icap 
eden hadisedir. Bea ya,mda yauulann dı,ıerl çürüktür, ciğerleri 
bozuktur, mideleri bozuktur, karınları ı;i~ik, dalaklan ı1lşik, renk. 
leii uçuk, karmlan açtır. Banlar senin, benim, onun olduğu kadar 
hepimizindir. 

Yatacak yeri, giyecek c!blsesl, minimini ayaklarmı sokacak 
bir ayakkabısı, soğuktan vücudunu koruyacak bir iç çarna.,ın, 

)iyeeck yemeği hatti. kendisine şefkat gö tereeek ana \'e babası 
olmıyan böyle yanulara ka~ı içi sızlamadan yaşıyabllccel< blJ' 
insan kalbi tasan'llr olunamaz. 

ller ıeyl hükfımetten beklemek yanlıstır. Meseli bu bir cc. 
mlyet hareketidir. Dün, Atmcyilanlarmda hünl<arlar için lsteme
:ıük diye haykırıp ka.zan kaldıranlann tarihini kapayan Cumhuri. 
yet e\litlarmdan bugün lttlmai bir kazanın kapağını açıp mlnl 
mlnJ ya\'nıl&ra buyur etmek ~bl bir fa7.llet j~tt dil,Uyor. 

hte ılmdl, '\icdarumıı.m bütiln samlmiyctlle haykırabillrlz: 

l - l'ergl isteriz? 
Sinemalara, tiyatrolara, barlara, kare.,antanlara ,.e bütün 

eğlence yerlerine, lüks enaya, otomobil gibi lüks nahll n~ıtalan. 
na, aooze &lclatmdan önce, kaldımnlardnn önce, konsen·atu\'ar • 
lardan önce_, süratlc cUz'i de olsa Türk muhtaç 11.kmcktep yanıı. 
lan adma blr \'ergi konına5mı istiyoruz. 

Lüks lçldlere, lüks tütünlere n yani mUmkUn ola.bl!cn her 
ıeye mektep yoksul yu-ruları lçln aldat konma.smı istiyoruz. 

Hangi Türk, hangi ,·atanda~, Jıatta kap ederse on kuruşluk 
ekmeğinden bir dlllmlnl bu az.iz vo yüksek, en necip gaye uğruna 
terkebneı.! 

'Bu ne ıdıttür ldareslnln ne be ledlycnln, ne eunun ne bu 
nun l.ıldlr. Bu Mecll8ln 1-'ldlr~an~n koyar, ,.c.rgt a.ıır, Jçllmal l\lu·-

a\'enet l'e.ki.letl lll!if.emle ~alışır, derhal bir te~ekkUl kurulur, ço. 
cuklar f~ln doyum yerleri, yatun yerleri, bakını yerleri, çocuk 

dispanserleri, !:OCUk lıastaneleri, diş muayene yerleri, !;OCUk ıs 
lah c,·Jerl a!;ılır. 

Bu cemiyet 11cferbcrllğt, bUtiln clünyanm da. kıskanç nazar
Iannı z~vk ,.e heyecanla Türk Cumhuriyetine bir kere daha !;e,ı. 
recek bir 5eferbcrUk olur, 

Şimdi hep beraber söylcmeie rn.zı değil misbılı. ! 
- Vergi isteriz! 

Zat maaşları 
sahiplerine 
bir kolaylık 

Emlak Bankası vize 
muamelesini kendisi 

.yaptıracak 
Emekli, dul ve yetim maaşlarını 

iskonto eden Emlak ve Eytam Ban
kası, zat maaşları sahipleri lehine 
yeni bir karar vermiş bulunmakta. 
dir. 
Maırım olduğu ilzere zat ma:ı.ş • 

ları sahipleri cüzdanlarını vize et • 
tirmek için ala.kadar oldukları mal• 
müdürlilklerlne mUracaat ederler ve 
bir numara alarak cilzdanlarmı bı • 
rakırlar, vize tetkiklerini mUteakip 
tekrar giderek o numara ile vizclcn 
miş cUzdanlannı alırlardı. 

Mısır Kredi Fon siye 
ikram iyeleri 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 fa· 

izli Ye ikramiyeli Mısır kredi fonsi

ye tahvillerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 
698.571 N'o. ya 50.000, 1911 senesi 

tahvillerinden 239.537 numara 

50.000 frank ikramiye kazanmışlar
dır. 

---o-
Kız talebeye verilen 

askerlik dersleri 

Ankara, 15 (Hususi) - Bazı 
yerlerde kız talebeye haftada iki 

defa askerlik dersi verildiği anla. 

şılmıştrr. Maarif V ekalcti yanlı§ 
tatbik edilen emrin derhal değiş-

tirilerek haftada bir defa ders ve
rilmesini tamim etmiştir. 

~ ~rtc:~.1ııs:ın11~ın:ık mcchurireti-
tııı ~1 lnıcn daha hayırlı iş-
ı.trıeltindir ~iCdi,1emcz. 
()lltı lıaııedlle dı~ ıncselcslnln 

t Ccrıı ccğıne .kani~ de-
t ~a er lop k 

il' <ıtr r l'lirk . ?en tır. Yarı-

Bilahara bu vizeli cüzdanlar Ey
tam Bankasına götürülerek kırdırı. 
lırdı. Banka, zat maaşları sahiple -
rini bu zahmetten xurtarmış ve vize 
muamelatını kendi üzerine almıştır. 

!aylık ifade eder. Zat maaşları sa· 
hiplerinin 'ize muamelatında mec. 
bur oldukları işi banka üzerine al -
mış bulunuyor. 

' r~ı. lıırinıı 1 dılıni hazırla
~ "e at lıcr ~~-lıizıneıimlz ola

( lıt llıeraın ltniz )alnız k:ıl-
111 'ılı~irn· ıınızı herkese nn-

, >ıı 'l'(ltk 12 takdirde • 
~~ntaıcı dili ... Hangl '"arın? 
'ı.ııt ... On " ' la ır, ıı· u bilmem. çok 

t tıı& 1
" hey · ' llıd ı Zan etın hu zama-

1 rıı •r: tOn~~~ılir ama bu da 

• Bu hususta banka müdürü diyor 
ki: 
"- Maksat, zat maaşları sahiple. 

rine bir kolaylıktır. Evvelce vize i
çin maaş sahipleri iki defa malmil. 
dilrlilğUne ve ayrıca da bize gclmi
ye mecburdular. Şimdi doğrudan 

doğruya cUzdanlannı bnnkaya. tev. 

Mnahaza bunun yoklamalarla her 
hangi bir alakası yoktur. 

Malum olduğu üzere yoklama ma 
liyeye taalllık eder ve kanun iktı_ 
zasıdır. Yoklnmalarln da bankanın 

bir alakası yoktur. 

tıı llleııı:ı·• u ıcrctlerin ynpa-Olq • 1.1ıl'cn di ederek bir numara alacaklar ve 
ı, tıuund · r~ddedilmcğe 

Şubat ayı içinde maliıllcrin, mUl
ki ve askeri mUtekait, dul ve ye • 
timlerin vizeleri bitmiş olacaktır. 

11 
tılı az an zaman hic de o numaralarının tesadilf ettiği gün 

ela lıeli~c~~~n~ et Gl'ne fert- bankaya gelerek vize lenmiş cüzdan· 
1 1 <hl kalır lanm alabileceklerdir. 
2'iuruııaıı ATAÇ Bu zat maaşlarına. büyilk bir ko. 

Haziran, temmuz, ağustos maaşla 
rımn tesviyesine martta ba§lana -
cağı cihetle vizelerin şubat zarfın. 
da ikmali lbungelmcktcdir. 

~ .-Oq _J~ - .. c;:ıı 'Ôll.. 
üC; il'; if»1!q;:r;J•tg;i im 

Bir takım dükk8nların Pazar günleri açması 
hem halkın, hem esnafın zararını mucip oluyor ! 

Pazardan, az çok ihtikar yaparak, istifade edenler 
kimlerdir; bu iş nasıl önlenebilir? 

Esnaf me&elesi, İstanbulun l:t- ı Mesıa bakkalda 30 kuruşa olan 1 pamağa mecbur olanlar ruhsatsı:ı 
mez tükenr:ıez hadiseler kaynağı zeytin helvacılarda 40 kuruşa, mıdırlar?. 

gibi bir iştir. Maahaza kısa bi:- bakalda 45 - 50 kuruşa olan be Şimdi h::ıkkiyle düşünülür.ie 

mazi zarfında esnaflık hayatınd:ı yaz peynir bu gibi yerlerde 55 - hafta tatilinin tatbikinden te-vcllüd 
kayde değer bir tekamül, hatta 60 kuruşa, bakkalda 2 kuruşa olan eden bu gibi noktaların bir taraf· 
bi~ ıstıf~ ol?1uştu:· Es:l~flık da yumurta bu gibi yerlerde yüzpa- tan bazı esnafın zararına ~ diğer 
~us:en•ır b~r =:~sıe~ hr:lın: gel~- raya, üç kuruşa, bakkalda 60 taraftan da halkın zararına olduğu 
bılmış, cemıyetın bımayesıne gı- kuruşa olan pastırma bunlarda görülüyor. Şimdi esnaf ne kadar 
rebilmiş, mües.;e3ckşmiş bir h;ıl· 80 - 100 kuruşa satılmaktadır. haklıdır?. 

dedir. Bu hesapla bütün malların fi 
Buna rağmen tektük sakatlık- yatı yükseltilmektcöir. 

!ar olmakta, gene ufak tefek yol- Halkın ihtiyacı bulunduğuna ve 
suz.luklar görülmektedir. halbuki dükkanlar kapalı olduğu-

Maahaza, yalnız bir tarafı din- na göre bu vaziyeti fırsat sayan 
lemiyerek bitaraf bir müşahede esnaf hiç kontrol görmemektedir .. 
ve tetkik karariyle hem esnaf Vitrinine bir kaç kilo helva ve 
teşekküllerinin faliyetlerini, bina- bir teneke yoğurt koyan, bir tepsi 
enaleyh şikayet ve dertlerini, hem lokma veya herhangi bir tatlı yer 
de belediyenin almağa mecbur ol- leştiren bir dükkan pekala bütün 
dufu tedbirleri karşılaştırmak, bu bunları satabilmek hakkını ahycr 
suretle bir hüküm vermek lazım ve istediği gibi de fiyatlarına zam 
gelirse, bir Çok yerlerde esnafın yapıyor. 

hakkı yerden göğe kadardır. 

İşte bugün bahse mevzu edece
ğimiz bir mesele, bununla alakalı 
esnafın ne ka.dar haklı olduğunu 
göstermeğe kuvvetli bir delil teş

kil eder. 

Eğer böyle .dükkanların açık 

kalmasında zaruret varsa, o halde 
bunların fiyatlarının dikkatle kon
trol edilmeleri ve ihtikarlarının 

önüne geçilmesi çok mühim bir 
belediye işidir. 

Bir de dükkanlarını kapayıp ö
nünde, cigara, kibrit, çikolata sa
tanlar vardır. Bunlar da, bu yüz
den geçinen ve yani pazar tatille
rin.de ellerindeki ruhsatiye ile cı

gara satmak suretiyle yiyecekle· 
rini temin eden malul ve saire gibi 
az sermayeli ve himayeye muhtaç 
olanların işlerine engel olmaktadır 
lar. Dükkanı olup ta bu işi yapma· 
ğa kalkanlara neden müsaade olu
nuyor? Eğer alelıtlak müsaade o· 
lunuyorsa .c halde dükkanını ka-

Ama, iş kadının hikayesine dö· 
nüyor. Esnaf d~rdini anlatıyor. 

hak veriyoruz. 
Halk bu yüzden zararını söylil· 

yor, hak veriyoruz.. 
Belediye, halkın ihtiyacı var, 

açmağa mecburuz diyor, hak veri• 
yoruz. Biz bunu mühim bir mese .. 
le halinde telakki ederek yazarken 
kendimizde hak bulunyoruz. 

O halde bu işin içinden nasıl Si" 
kacağız?. 

Bir tek çare ile, her smıf satıcı 
kendi sınıfından gayri şey yap .. 
maz. Yani bir helvacı yumurta pl 
şirip aşçılık yapmaz, yaptırılmaz, 
bir tatlıcı zeytin satamaz, bir til .. 
tüncü kaşarpeyniri satamaz, her 
kesin sınıfı, işi ayı•Jırsa bu mese .. 
le hallcunur, bir •• 

Fazla kazanç temin ettiği için 
ucuz mallar alıp fazla fiyatlarla 
satmağa kalkışan pazar tatilinden 
muaf satıcıların satış fiyatları kon. 
trol edilerek en küçük ihtikara en 
ağır ceza verilirse bir daha bu işe 
kalkışamazlar, iki .. 

Böyle herkesin arasında Çekişi .. 
len hak ta yerini bulmuş olur. • 
üç., .• • 

Haf ta tatili bUtUn esnafa §a· 

mildir. Ancak pazar ruhsatiyesi 
almak hakkını haiz .elan helvacılar, 
aşçılar, pastacılar, fırınlar, sütçü
ler ,kasaplar, balıkçılar, tatlıcılar, 

yemişçiler, manavlar, §ekerciler 
~ibi bir takım esnafın pazar gün
leri açık kalmasından, açık kalmı
yanların zarar gördüğü anlaşılı
yor. Bir taraftan da bu açılıı hal· 
kın zararını mucip olmaktadır. 

Şimdi bunu tamamiyle tebarüz. et· 
tirebilmek için açık kalan esnafı'l 
v:ıp::ıhildikleri ıeylcri tayin ede· 
lim: 

1 - Satılması memnu olan ıey· 
leri bir tahta perde veya herhan

gi bir örtü ile ayıran ve memnu 
clmıyan mesela crgara, §eker, çi
kolata, gazoz ve saire gibi §ey
leri satabilenlerin, 

Halkevlerinio 

2 - Dükkanları açık olup ta 
kapalılara ait yiyecek mevadım 

sata bilenlerin, 

3 - Dükkan açmak suretiyle 
satamayıp ta işporta halinde sat· 
makta mahzur görülmeyenlerin , 
yapabilecekleri şeyleri tesbit et
mek, esnafın haklı şikayetlerinin 

esasını mey.dana çıkarır. 

Dükkanlardan pazar günleri sa
tılamıyacak mevadı ve bir tarafın· 
da da ruhsatiyesi alınıp satılabile
cek mevadı bulunduran dükkan

larda pekaHi perdelerin, tahtaların 
arkasına saklanmış malzeme de 
satılabilmektedir. Bu hiç şüphesiz 
hafta tatili kanununa muhalif 
bir hareket olur. 

Fakat bu ciheti belediye, ahiren 
yaptığı bir tamimle önlemiş bulu
nuyor. Dükkanların.da böyle sa
tış yapabileceklerin satılması mem 
nu olanları satamaması için icap 
eden tertibat alınmıştır. 

Böyle esnaf ancak pazar günle
ri satılabilecek şeyleri, diğer mal
larla alakası tamamiyle kat'edil· 
mek üzere satabileceklerdir. Bu 
güzel! Fakat mesela dükkanı aç
mak hakkını haiz bir helvacıda he· 
yaz peynir, kaşarpeyniri, zeytin, 
pastırma, sucuk, bulama, yumur
ta ve emsali şeyler satılmaktadır. 

Bunlarla konserve arasında ne 
fark vardır? Yani bu gibi yiye· 
cek mevad bakkallara ait şeyler

dir • 
Bunlara müsaade olununca §U 

neticeler hasıl oluyor: 
Önce; bakkalların satmağa 111e· 

zun clma.dıklan bu gibi yiyecek 
mcvadı pekala satılabiliyor. 

Saniyen bunları satan bakkallar 
kapalı olduğu için, rakipsiz kalan 
esnaf fiyatları istediiğ gibi yük
sel tebilmektelir, 

Yıldönümü merasimi 
Pazartesi günü 367 Halke
vinde yapılacak merasimin 

programı neşredildi 
Ankara, 15 (A.A.) - Halkevle-1 festivalin programı şudur: 1 

rinin 7 inci açılış yıldönümü dola· a - Karagöz ":;enfonik süit,. (Ce-
yısile 19-2-939 saat 15 de Ankara mal Reşit), 
halke\'inde ve diğer halkevlerinde ya b - Orkestra süiti (Hasan Ferit 
pılacak tören programı aşağıdadır: Anlar), 

1 ılalk ,
1 

• • 
1 7 c - Çifte telli "senfonik groteslC 

- e\ ennın açı ı~ırun d , ,. . •A Ak ) 
an~,, (nacı Kazım ses , 

inci yıldönümü dolayısile yapıla- d _ Konsertino (Ulvi Cemal Ere 
cak merasim 19-2-939 pazar gunu 
saat 15 de Ankara halkevinde istik-
lal marşı ile ba~lıyacaktır. 

2 ·- tstiklal mar§ını müteakip 
(,JI.P. genel başkan vekili başve· 
kil Dr. Refik Saydam tarafından 

bir sôylev verilecektir. 

3 - Söylevden sonra Türk bcste
ka rları tarafından bir modem Türk 
musikisi festivali yapılacaktır. Bu 

Feriköy Maliye Şubesi 
tahsil şefliğ inden : 
Dolmabahçe ha\'agazi §İrkctinin 

muamele vergisi borcundan dolayı 

haciz altına alman elli ton kokkö
mürü 17 şubat 939 tarihine müsa
dif cuma günü saat 15 de Dolma
hahçc ha\'agazi şirketi merkezinde 
satılacağı ilan olunur. (1024) 

--o--

Maarifte Uç tayin 
Ankara, 15 (Hususi) - Anka. 

ra Dil Tarih ve Coğrafya fakülte
si müdürü Adil Edirne maarif mü 
dürlüğüne, Edirne maarif müdürü 

1ahabettin Kadıköy birinci ortao
kulu riyaziye muallimliğine, İçel 

maarif müdürü Recep Nuri Bile
cek maarif müdürlüğüne tayin e
dilmişlerdir. 

gin;, 
e - Sihir raksı (Adnan Saygın)', 
4 - Mevcut 209 halkeviyle bu 

saatte açılacak 158 zinin meanuu 
367 halke\·indeki tören de saat 15 de 
istiklal marşı ile başlıyacak, başve" 
kilin nutku dinlenecek ve daha son" 
ra kentli mahalli programlarının tat· 
bikine geçilecektir • 

5 - Ankara halkevindcki me
rasim, Ankara radyosu ile neşredile
cekti r. 

NOT: 
a - Merasimi müteakip Ankara 

halkevi salonunda halkevlerinin şim 
diye kadar neşretmiş oldukları kitap 
bro~r ve mecmualardan mürekkep 
bir sergi açılacak \'e diğer bir salon
da ışıklı leYhalar ve grafiklerle hal• 
ke\ !erinin çah~maları gösterilecek
tir . 

b - Ayni gün Ankara halkevinin 
diğer bir salonunda eve bağlı res
sam ve heykeltra~lann eserlerinden 
r.ıürekkep dördüncü resim ve heykel 
sergisi tertip edilmiş bulunacaktır. 

c - Her yıl olduğu gibi halkeV" 
!erinin bayramım birgün e\'\'elden 
kutlamak üzere 18-2-1939 cwnartesi 
akşamı Ankara halke\ri salonlarında 
hasılatı sosyal yardım i~lerine tahsis 
olunmak üzere bir balo tertip edil· 
mi~tir. 



Türk Hava Kuru
mu 14 yaşında ... Müzmin lıastalıklar 

Kurum Türk hava kuvvetlerine 
şimdiye kadar 294 tayyare ver'di 

Ankara, (Huaul) -18 pbat 939 da modelcilik lSfrenmleken 938 de 
!l'Urk Hava K'lll'Ummum H nctl ya. bu rakam 254 dO; 939 da 4:50 'Yi 
oma lirdlii IUndUr. 936 tubatmda bulm111tur. 
kurulan bu mllU bD)'il.k te§ekkW. 14 tmıır ve Ankarada bnı1aıı para. 
aenedenberi Türk orduauna 29~ tay- ınt kuleleri gençlik arumda bl • 
yare hediye etmif ~elirl 64 milyon ytlk bir .rafbet ,nrmektedlr. 931' de 
lirayı bulmU§tur. 1182; 938 de 3018; 939 da. ld ayı 

Türk ıençliğinl kanatlancbrmat doldurmayan saman içinde • 1000 
ve havacılık gibi gUnlln eıı mDhim. atlama yapdnuftır. 
mevzuları arasına girmlf olan bir • llot&nb tayyare lle en ileri bilgi 
milll meseleyi halletmek Dzere :tu.. lerl veren yllkaek yelken 11çq pilotu 
rulan Türkkıışu, Uç yqmm içinde olarak NG de ıa, 938 da 18, 931 de 
olduğu halde bir olgunluk devreel 1815, 938 ele 222 pnç yetJıomiltlr. 
gi>stormektedJr. Mot&ntıa tayyare 939 da bu klnmda caııwanıum ayı. 

Mlbmtn haatalıkJardan 
bir kısmı insanın 'kendi ih· 
tiyatsubklannın neticesi· 
dir. Çok yer, çok içer ve az 
uyar. Hem dıtardan gele· 
cek hastalıklara karp vUcu· 
dunun mukavemet vasıta· 

Jarmı anJtır, hem vtıcudu· 
nun içerisinde hastalık ıe· 

beplerinl yaratır. Onun 
için midesi bozu1Ur, babre'k· 
Jeri yolunda ltlemez olur, 
mesanesi kendisini daha 

cenç yaımda rahatau etmefe hatlar. Bereket versin ki 
milimin baatahklann bu ttlrlüsü de, - pek tiddetli olmayınca -
hayatı tehlikeye kcymazlar. Çok çektirirler, fakat götUrme"r 
Jer I.ıtırap içinde uzun sllrenler de vardır. 

Bir kıammda da, müzmin hutahfa tutulanın kendisine 
de kabahat bulunamaz. Yahut, herkesin yaptığı geçici, bir 
ldefalı1c, bir ihtiyatsızlık müzmin bastahp sebep olur. Meseli. 
hld bir rUmatl.rmadan, yahut bir rriP hutalığmdan veya pek 
ehemmlyettb bir bops haatabğından 1Cmra yürekte müzmin 
l>lr hastalık kalır .• Yliretln içindeki deliklerden 'birinde darbk 
yahut bpanmaamda eksiklik basıl olur, kanın yolunda dön· 
mnlne dokunur. 

Bu da bir milmıin ytlrek haatalıfıdır. Fakat çok yiyen n 
çok içen adamın damarlanndan ve böbreklerinden bathyarak 
yllrete celen mUmıin hastalık gibi deiilcllr. Onun cibi rahat 
ıızhlc vermez. Bu mUzmfn hasta kendisini pek yormazsa, ihti· 
yataııhk yapmazsa, hiç rahatsız olmadan yıU.uca yapr. Eeki· 
den hekimler yUrekJerlnde böyle bir iltihaptan kalma mUımin 
hastalık bulunan kıslara, sakın evlenmeıin, evlenmit ise sakın 
çocufu olmaam, çocutu clmuş ise, sakın emzirmeain diye 'kai· 
de koymuılardı. Halbuki bu kaidenin yanlq olduğunu, yüre 
iinde butahk bulunmakla beraber çocutu emziren annelerin 

aafhk Jıallnde 71pmı1arfyle 1&bit 01mıattar. Erkeklercld 
böyle yürekten milnııiıı Jıaıtahlda berüer - .-uıaı-ııa .J 
ihtlyatsuhlc etmemek ıarttyle - Aibk balind• 1"I' 
pek çoktur • 

B6yJe mtısmin hastalar, tabii, IPOf yapemslu. Y 
Jerinde ye içmelerinde daima itidale riayet etmeleri 
Uykulannr da sekiz saatten aplı ln4irnıeı1.-.e çüiD 
ıey katmaz. 

Yahıu:, yeniden mikroplu bfr haıtahlr, meseli Mı 
geline, mikrop vUcudun zayıf tarafma tekrar sichOlli 
pek ihtiyatlı bulunmak llzımdır. Ebemmfyetsb cibi 
bir nezlede bite hemen yatalı ılrmık, yalııd ıaba -~ 
perhb etınek llmndır. Hele ateı oluru, cnu dUtUrmeJrlt 
ret aJm11 Utçlan kendi kendine JmUınmek teblikeH ohd'• 
va'kia dUıtr, fakat mikroba kup .UCUdun, ytırelh' 
meti azalır. Ateı devam edene ytlrefe dokanmactan ool 
ıürecek illcı hekim bilir. 

İnsanın vllcudu bir çok pylere alıttrlı gibi, mosadO 
talığa da alıprak onunla hoı ıe~inebillr. HUner bayatın! ..:,J 

göre tanzim etmektedir. Bu bClneri g8sterenler mll.IJDbı ~ 
hktan korlamyabilirler. §eker haıtalıfına tutulup ta ~ 
nı, yiyeceklerini ve içeceklerini oaa ıare tamim eddll' 
talıkla birlikte uzun )'Jllarca ~pdıklan cfl>I. 

Hayatım mtlamia hastahla c&-e tamim ed•ktlle ~ 
lannda wcudu da ona can tansim etmek llnm olur. JI 
Karaciğerin iyi if)eyememalnden dolayı ppnanJa~ __ .,...,. .. 
ilislerinde milimin bir bronpt haıtalılrna tatubDUI ~..6 
bu hlıtalardald brontitte wreın mikrobanun aUbll ~ 
Oaun için pek kolay tftman olurlar. hbt ıtpma Jı:a1cllW 
i;Uıteld milzmin haatahk cesmedikten bqka, tehlikeli "' 
bilir. Ondan dolayı m0%mba tıaıtalıkl,rla hog ıeçill' 
için ilkin vücudu ona ıöre tanzim etmek, zafdıamak 
olur. Zayıfllldıkça nefn rahatlar, mllsmin. brqit w~-"'"",,...:; 
ıesmeae bile insan onunla .birlikte uun ömGr .uıt~· 

olan plan<Srlerde 935 de 18 pnç mr m 315 dlr. 

:ınm olmuşken, bu sene, bunun ayı. Bugün dlhıya mlUetlerfnln lzerin k A k b ı . . .. 
•• 61a u buım111tur. sa ra1ram, bil. Ru .. c.vef alma n araya ir Patlhte bir evde Nevyork sargısı 
tO:ı mll1t .itlerle ağraeuı mtleueH. de en çok meııul oJdukJan bu mev- "!I l ld "I k f tıl 
ıer için cidden bir arnek olabllir. . n• bize hunr" emniyet veren 1 1· 1 1 ·ı· G 1 araı ırma J•P• ı nece o 

PJ&nar aayısı 935 de 13; 936 da p.lqmayr ve ODU idare edenleri teb suç usu po ıs er ngı iZ enera 1 Zabıta dn- 'll'atlht• bir .~eb- (Vaa,·t) ... ~ 
rDı: eder, Karammı dalla muvaUUı.. I ı.&11 :&' , .. vu ...ı.: ...x.-ı seı..-

l8; 937 del20; 938 de UO; - da yet.11HDelerdllerls. Tavkiflerine mahkemece ge iyor çak olduğa sanılan bir sok etya =~= a1°~:-_ .... ll ili" 
268 dlr. Tayyare vuiyeU 936 ela tlç, bulm t p lla lan ...,.... ~ ~ 
937 d l'l 938 d ... H t M ,. . tuzum g•rolmedi Ankarada Uç gun kalacak Uf ur. o memur: yapı- landa le!'..:-•- ... 't e ; e _.; 939 da 42 :re a ay ec ısı u lan bir ihbar iizerine Kırkseıme- bldbı ~demlttif .ı 
yilbelmittlr. -~- lnıiltere bar biye nezaretinin de Jiı~ T~ PR~M A JIQ• ,, 

lııönllnde mlkemmel.,.. mbclena llDMllli W •cliliai .a.dae.4& blır ~ ~ iitİl!birat b\Jro9u şef mua<rfnl 'tul! manda otura. n-HaHcte •ffmd• Wr r•• = .• ~!~orlı: 
bir h a ıJ k ıehrl k"-l 1111tu Bu VWJ iafübi esnafı haltalrıl:a ba~Jamak· - - - ... .,. .... 

av c I ..... m_ r. • te•kkür etti • • ıeneral F. Beanmoral 23 ıubatta qduJ.uuvini bUDUtlaı:•~ tur. 809,.ı. lktıMdl 
rada i1Q ay kalarak pllnlJrll UÇ111U yv tan maznun dört poli• ve bir bele· 14:hrimiıe gelecek ve Ankaraya gi- lan aramada mUh~ mllrtarda meseleJer f ,-tOD''""'l 

öğrenecek olan gençHt Jcafllelerl l Antakya, 15 (A.A.) - Anado- diye memurunun dün Sultanah· decektir. tngiliz generalinin istik· ipekli kumatlar ele g~tler· :ı"'-na da, ,;:. __ ___ 
çln her tilrlll konforu bulunan bina- lu Ajammm huıusl muhabiri bil· met ıulh ikinci cesada sorgulan bali için İstanbul ve Ankarada bi· 1 dlr. Bu kumatJarııı nereden ıetcll- -~ ile balı e~ 
1ar yapılmıft,ır. Memleketteki ftrk. diriyor: yapılmııtır. Neticede hlkim ıuç· rer proğram hazırlanmııtır. Misafi ği tahkik edilme'ktediı'. ke~: ._em de _ı..,:.., 
Jruıu ıubelerlnde blnJeree Pili ya· Millet JleclW toplanmıı ve ruz . dili'k L·n · lü -. u .. _ .... 
rmın bava kadrolumı kurmaya ha. nameye ahnan maddeler arasında luların pm tev .. ı erıne zum rimize mihmandar olarak deniz aile lmkAnludır. 

oörmemiı komiser muavini Talit kurmay binba,ılanndan Aziz U ..... ..,.,-~ 
sırlanıyorlar. Diğer taraftan yavru· Bliyilk Millet mecllainde kabal e. • • Oenit halk ta 
sunda da havacılık qkmı köklqt1 - dilen Hatay mebualannın Anavı· ile Niyazi, Kini. Kahraman ve lusan tayin edilmittir. İngiliz ge- Bir motUr battı yeyi anlatmak içlll 
recet olan modelclllk lnriııde ca • tan De•let demiryollannda para· HUaeyin adlarındaki snemurları nerali ilk gün •ali " Iatanbul eserler llnmdır· 
lışmnlar devam etmektedir. 937 de sız seyahat etmelerine dair kanun serbest bırakmıttrr. komutanını ziyaret edecek ve 0 Muğla, U CA.A.) - Havanın Devlet paviyoı>~llJ>: 
yalnız 134 ellfl muallimi bu kunlar okunmuıtur. Bu kanun Devlet giin öileden sonra An'karaya ha· muhalfeti c1ctayıalyte palamut ZUhtüaün d&t ~ ·· 

., • • bir t k • 1 M 1. Suçluları ait evrak mUddel\111\U• reket edecetldr. yükt:a bir ttaı-" deni• -......n t..1- '"-~" he"ktpa-
lstabulda terfi. müddeti ~eıs1nın ez ereuy e ec ıs ba A \& J-· UPAV&U ~ a-J•...-. J . -~ 

Relallğine gönderilmit bulunuyor miliğe iade edilmittir. Misafir general 29 ıu tta n Baba adaaı clvarmda batmqtır. bir Atatlirk bUıtl ~. 
gelen Adliyeciler du. ICa:nunwi okunması ıUrekli al· karadan aynlacaktır. Yedi yolcu ve dokus mürettebatı Aynca mtıselercl• 

Jatlarla Jcarp1 tı 1 "' k 1 v d vardır. Bunlar Marmaris~ cetirll· U eeerler aeçilıDlttlt;.....t': 
Ankara, 15 (Hususi) - İki se- Bu mUnaıe:'aa~ alan mebus stanbul Emniyet Sandıgı Dire tör Ogün en: mek üzere gümrük motarU hare· Binaenaleyh b\I it 

nelik terfi müddetini bitirmit olan lardan Hamdi Selçuk Vedi Kara· Gayrımenkul satış ı·ıa" nı ket ettirilmittir. ,. mahal JOkbll'--
adli memurlar alikadar komisyon· (bay ve Doktor Vedi Anavatanın 
lar tarafmdan tesbit edilmiı, liste. ıösterdlği bu aWca ve 14:fkat do. Ölü Bayan Keuiba~ ile Bayan lfakat ve Bay Recebin 19414 hesap 
lcr hazırlanmııtır. layıalyle Hatay Meclialnin tlikran ııumarasile sandılumzdan aldıktan (150) liraya karşı birinci derecede 

tstanbuldakiler ıunlardır: lannı ifade etmlılerdlr. ipotek edüp vadesinde borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan 
Bqinci derecede bulunan hi· Büyilk Millet Meclialne teıek· takip üzerine 3202 No. tı kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 ma 

kimler: Hukuk reisi Ali Rıza Tam kür edilmesi Hataya celecek Anı· maddesine ıöre satılması ic:abeden Usküdarda Debağlar mahallesinin 
tekin, hukuk reiıi Kizmı Aftit. vatanın mebullarma her türlü ko· balcı yokulU sokağında eski 19 yeni 35 kapı numaralı ahşap bir evin 

Altıncı derecedeki hildmlerden: laybkların gösterilmesi yine allat· tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya koıunuştur. Satış tapu 
:Asliye mahkemeal reisi Nadir Ko- 1ar araamda karar altına almmıt- sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 38 lira 
rukçuollu. tır. pey akçesi verecektir. Milli bankalarmuzdan birinin teminat mektubu 

Yedinci derecedeki bAkimler· da kabiıl olunur, Birikmis bütiln vergilerle belediye resimleri ve vakıf i· 
den: Sulh ha~imlerinden tamail Kartalda fidanhk caresi ve taviz bedeli ve tellAliye rusumu borçluya aittir. Arttırma 
Ergüren, Yapr Köklen, Emin Ul· kurulacak ~i 20-2-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere san· 
tay. $akir Guneri. dık hukuk i~eri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 

S:kizinci derecede bulunanlar. Orman umum m:dürlüiil ıub;: sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır· 
dan: lcra muavini Mehmet Zeki, mUdilrlerinden Puad Adalı Anka· maya girmiı olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimen· 
mahkeme Uuı Salt Kafalı, Sulh radan tcbrimiıe ceJmif ve mUben. kul hakkmda her §eYİ ölrenmis ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 
hakimi Niyazi Karakuan, izı Şa· diılerle beraber Kartalda fidanlık 6·4-939 tarihine müsadif perşembe günü C$1oğlunda kAin sandığı· 
kir Alancı. yap iması dU1UnOlen Mim Emlake muc1a saat on dörtten on altıya kadar yC<pılacaktır. Muvakkat ihale 

DoJnızuncu derecede bulunan· ait arui Uıerinde tetkikler yap- yapılabilm~ için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
n: Aza Salim Batol. CeWet· mrıtır. Burada y:tlttirllecek a· p)'rimenkul mükellefiyeti ile sandık aJacalmı tamamen geçmisolma· 

tin Tilrkgeldi, Sulh hikimi Nas· ğaçJar ıehrln tefcir iılerlnde kul. :;ı §arttır. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdü baki kalmak ~rtile 
rettin Bilgin, iza r.uri, Cevat Şet lanılacaktır. Fuad Adalı Çam fi- 24-4.gag tannine müsadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte 
van. ~nlılmm .tevsii il~ mqpl .clmak son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra· 
Amarikada müthiş bir üzere tmure ıitmııtlr. nın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan allka· 

Askerlik yoklaması darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
fırtma Kadılıöy yerli asktrUk şubesln- masarife dair iddia:anru ilan tarihinden itibaren yiımi gün içinde 

Nevyork, 16 (A.A.) - Dün dm: :vrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lAmndır. Bu suretle 
Nevyork hOkOmeti dahilinde fiddet· Kadık6y Askerlik şubesine men- haklrumı bildirmmıiı olanlarla haklan' tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
li bir fırtına çıkmış, Providenceda sup yerli 335 dolumlu erlerin de· -: tı~ bedelinin paylapasmdan hariç kalırlar. Daha fula malfunat al· 
iki kişinin ölümüne ve maddt hasa· vam eden yoklamaları 15 mart 939 mak btiyenlerin 937·110 dosya numarasile sandığımız hukuk i~eri 

,. il lkUI SARAY 11111111 

-Ak deni~ 
Korsanları 

rata sebebiyet vermi~tir. Hararet da bitecektir. Bu erlerin nüfua cüz- servisine müracaat etmeleri lüzumu il~ olunur. ~ 
derecesi, birkaç saat içinde 16 dere- danı ve dört vesika fotolraflle bir DiKKAT Fnnıız sGper fiWnln Dk lrwlclfıo. Bal ll 
• "santcrad.. düpil,tilr. Rüzgarın likte pıbeye gelerek yoklamalannı Emniyet sandılı: Sandıktan alınan geyrimenku1il ipotek etmek isti· 1 p· F Nadin8 ' 
.arat1 bann saatte ıoo kilometreyi yaptmnalan ve yoklamasını vaktin· yenlere muhamminlerimiıin koymuş olduğu kıymetin nısrmı t .. cavüz 1 .~ı:e~r~ra;.~re~s;n;a;Jr..v.;..;e;.;;;i ... ,,,,...,... 
geçmi tir. Kesif bir sis, limanda de yaptırmıyanlann ceza &örecekle- etmemek üzere ihal~ bedelinin yarısına kadar bor' vermek suretile ko- iı 
münakal~tı durdurmuştur. ri llln olunur. laylık göstermektedir. (1000). 
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lnomz - Fransız Genel ii!Llffdi'IŞ?ir~@L~@rNdılll 
~~~!.!~~~d!Jaad~~~!~194~l!~~~ddc· Moskovadan Amerikaya 
• ndra muhabiri diyor tini mühim ıurette 'kııaltac&ktır. 

~~rliıı • Ayni zamanda bizzat Fransız fab- b e h t • d • 
-;ı. ~bir ltc1:1a • Tokyo müsel- rikalan da imalitlarını hızlaıtır • ı r e y e g 1 ı y 
~trı!ı lartı kelııne değildir. Lord mıflardır. Öyle ki, 1939 yazında 

tıılaıı te ın~ Roma nezdinde Franaanm bava kuvvetleri mUhlın -------------

or 
~· haubltbbus Uzerine kont Ci- surette artmıı olacaktır. s t 1 A 1 k a d a n 
~rq-~;r~~Libyada 60.000 logiliz ailAblanması d ov ye er merı rY-•-1.t 1 f•.-f~-ı 

ltth rı .ulunduğunu teyid Londra, ıs (A.A.) - HükQmet Amerika a ı...~~-
~~ .. :u~urnetinin belki de müdafaa proıramına ve bu proğ- 1 1 zırhlı alacaklar 

' arttı llci carinzon mevcut. ramın tahakkuk için lazım ıelen m i t r a y ö z Ü 
hııtiy ~lttflnı ihsas etmek malt tedbirlere dair bu&ün bir 

IÇERDE: 
• Bcleçliye tarafından biri apartı

manlar, ~eri ev ve dükkanlar için 
}'aptmlan tki çöp kutusu nümunesi 
muvafık görülmüstür. Bu kutular 
}'akında dağıtılacaktır • 

~-er :ih:~: kalmııtır • beyaz kitap ncırC(.'tccktir. Bet ıe h ayd Utlar 
~~berter en :Sertinden alına ne 400 milyon tngiliz lirası tahaiı 

Ctlef . e göre Alman hava c:iilmiı olan bu programın icraat Bir oteli basarak 
'ı ic:ll ıeferbcrliği a~ğı azami bir tatbikat safhasına gir- 200 bin dolar çaldılar 
4,,_·•)cııiıl 1

1 
tdilmigtir. Erkanı· miı bulunmaktadır. Ve kcnulan 

~ Ilı 5 
tnarta kadar tamam tahsisatın kifayetsizliği anlatılmak 

1 ~Proğ ere tedrici bir seferber- tadır. önilmüzdeki müdafaa bUt· 
l~ "'t<ii~~tnı:: tatbı1c etmeğe ka· çcsi ile takriben 500 milyon lira. 
t ~tkatta ıoyı~~mcktedir. lık bir masraf derpiı olunuyor. 
~~ 'arı ' tngıhz müşahitlerine Beyaz kitap bu munzam masra-
~~ li ~aftaların en manidar fın nasıl tefrik ve taksim edilece· 
~<ilıı ~an adasının Japonlar ğine dair hük<lmetin tasavvurları· 

r bu ''tilasıdır. Çilnkil Ja- nı gösterecektir • 
h 12ıılst•ıırctıc Hindiçini ve 1n. Amerikanın silAhlanma 
tthdit C!tılekelcrinin emniyeti-

~ biter C:~hb?ıclctcdirler. bütçesi 
~ .\ı etten bugün İtalyan· Vaşington, 16 (A.A.) - Mü. 

~t:ı ı,~"·ların kontrolü altına mcssiller mecliıi, idare tarafından 
·• ıı_ "nya11 b tevdi edilmiı olan ve mlihim hiç
ı,.:_ ıııleri . ın azı deniz ve ha-
Nt • ııınaı· A bir ta.dil yapmak11zın 552 milyon 
tı .. lillldi . ı frika tc-prakları 
~1 lttdi C:tddi bir tehlike teJkil doların sarfını derpi§ eden yeni· 

11~1 r, den silahlanma programını 15 reye 

~
6q1teren'ın karşı 367 rey ile kabul etmi§tir. 

Roma da l.o ~Obiiaij Kabul edilmi§ olan program, 
lldra 9032 tayyarenin inşasını natık bu· 

~10Jııatiİt ıs (A.A.) - lngiliz lunmaktadır. 
~ · llcrth ttı~filleri, en aon Ci- Faşit meclisi toplandı 
~ ~c t!ç·. ~orUımesinde 1ngiliz Roma ,15 (A.A.) - Büyük Fa-

~tltri ~nın Libyadaki İtalyan ıist mecliıi bu ak11m Musolininin 
~t iıttdj~tarı hakkında malil· riyaseti altında tekrar toplanarak 
t~ ~ cıld teyit etmektedir. umumi enternasyonal vaziyetin 
ıııı~uğu üzere bu askerle. tetkikine devam e~tir. 'ct •uıh16 Nisan anlaıması mu Avrupa hadiseleri karşı· 
~ 1\ il\d. ~arnanındaki normal da A 'ka 

)ııi ıı, .. ~rııın~ti. sın men 
t; iııc -;1fillcrde tebarüz etti- . Va~ington, ~~ (A.A.) - II:n·as 
\tŞt"a •0rc kont Ciano verdi- a1ansı muhabırınden: 
bi.-ı 'cr, t~· Libyadlki ttal~an lS· Salaqirettar mahafil, ha\'a km" 
~ ct !'ll!ı lCfarllttıı aımı:~m;s=nıuı..ı· - • 1--:-:- _ _., ... ı-___ .., mıa ... ,.mı.-

Miami. 16 (A.A.) - Rovelver 
ve mitralyözlerle müsellih olan beş 
haydut, büyük bir otele girerek ka· 
salan soymu_şlar ve ve mücevher ve 
para olarak 200.000 dolar çalmış

lardır. Haydutlar, otel müstahdemi· 
ninden beş kişi ile beş mGşterinin 

ellerini, ayaklarını bağlamışlardır. 

--o-

Fransaya kaçan 

lspanyollar 
Mültecilerin adedi 343 

bini buluyor· 
Paris 16-Fransa mebusan meclisi 

hariciye encümeni reisinin verdiği 

ma!Umata göre elyevm Fransada 
163 bini si\'il ve takriben 180 bini 
asker olmak üzere 343 bin lspanyol 
mültecisi vardır. 
Diğer taraf tan Fransa hükfuneti 

Burgosa akademi azasından ve eski 
Tardiyö kabinesinin hariciye nazırı 
Beran resmi mümessil olarak gön· 
dermeğe karar vermişti. Bu. Franko· 
nun fiiln tanımaması demektir. 

1ngiltere kabinesi de Burgos hü· 
kametini tanımak hususunda baş· 
vekile salahiyet vermiştir. Çember· 
layn bu salahiyetten müsait bir za· 
manda ıstııa<Je edeceklır. ~ ~~ ~ ~~ika evvelce normal olan programı, Ruz,•clti.n umumi Si· 

ıll:ıq~ dırıınu, oldu - unu fakat yasetini teyit eder mahıyette addet· cumhura her türlü ahvalde fark 
~- ,~ranaız askegrler'ın,'ın fa" mektedir. Bu mahafil, lngiltere ve ek l'"·' rmek ed' -. , \.._ - gözeter · sa cuııyet ve t ır. 

}'tııid e~biyle aon zamanlar- Fransaya yapılan tayyare satı§ları. nk rik d dah'l lduğu 
tıı: el\ f Çü ü Am.e a a ı o 
~ :ııı bıı . tzlalaıtınlmıı bulun· na mGteallik müzakereler neticesin· halde bütün milletler, Kellog misa· 

, Cilt t·dlrrniıtir, de bizzat Amerikamn emniyeti na· 
ıı... lano F 1n i"- ·ıahl kmı imza!amı~lardır. Maamafih re· 
""1 • vazı' t cnı'den mma ransız - g uz. sı anması. . . . 
~ oıd ye Y ld ğu ısıcumhurun mutaamzı ta)'ın etmek 

l'ttıııı ıığu zaman askerler na mGzaheretin zaruri o u nun d k . 'b' . ld 

lı 'l'rıc:,. ~a Yeniden indirilece· parlamento ekseriyeti tarafından 1 husus~nlA a ·odngrenın tasvı ını e c 
ıb .. ga . .'J k b 1 cd'l · ld ğu be t etmesı azım ır. hda,_

1 
Y'letmiıtir. a u ı mış o u nu yan e · . • haf'! b _,_1.f. .da 

&{ n kted' Sırası ma ı, u tt:A ı ın ı re· 
't< ,"' taıctib orrnaı İtalyan gar- me ır. nin arzu ettiği derecede ileri gitme· 
~ l ~tir. }f ,:n !O bin kişiden mü Cumhuriyetçi mebuslardan P~co. miş olduğunu, yalmz bitaraflık ka· 
~ta .. ıtı. ~n burad ı·k sövle demictir: 
.. "'Qc •t b a ne m - • .; " nununa müteallik olarak halihazır· 

tı.. · :ı ,~ Ulunduğu Londrada "- Şuna kaniim ki reisicumhur, 
.~ Ylen da cereyan eden ve mübhem olan 

ta~etcı .ıneınektcdir. Fakat şayet bizim hududumuzun Ren üze-r,, crın yazd ğı yetmiş rinde olduğunu söylememi~ ise fik· müz-~ered~elri tenvir e;deceğini beyan 
da 1 • b' . 'lk .. d f h tl etmt:11.t ır er. A. Ya anlanmamakta- rımce ızım ı mu a aa a arımız 

'lllttıı zm Fransa ve Jngilterede olduğunu ... l . R b 
1,ı~')), ittda.n alınan pekala söyliyebilirdi. Eğer Fransa Go.lbe sın uıvelte ceva ı 
~~ telcr ile lngilte.~. mağlQp olacak olurlar Berlin, 15 (A.A.) - Havas bildi. 

ltt• ~tol\ . riyor: > ,. • ıs (A.A.) _Fransız sa derhal tehlıkeye maruz kalını... ? _ 
~~- t:ı hild' A · h t 'be .. Al b. B. Gobbels, -O bin memur buzu 

tıı:_ ·~ıt L ırdig~ ynı a ı gorc manyanm ır ~ 
,.., ~ •ıa..,a ıne nazaran, . . runda söyledigi r.utukta "ezeli gny_ 
~ c .\ heyeti i!tlerini bitir. Avrupa ıhtilafında muzaffer olmasr., . 1 U , 1 • ·Uk 
L ~~ llıerilc :r 1 1

• B d 1 . Al 1 n memnun ar,, m ne\'\ er er ,;e) 
"( )~ l'ltcliıc aya beı yüzden faz m~ a ermu. es erm .. manyaya sek muhit mensuplarını,. tenkit et-
b/~lltr Yeni bir sipariı da- terkı manasını ıf~de ~ebılır. mlş ve memurun vazifesini "devle. 

~l'ıl~;r ~r~f Muhalefet hatı~lerı, t~yyarc sa· tin ve na.'lyonal sosyalizmin davası· 
~~tarı tan Salahiyettar bir tı~larmı "Fransa ıle ''aktınden ev· nr tam bir imanla benimsemek, diye 
>.ııt. lııhtti taatih olunuyor ki, bu vel yapılmış bir ittifak,, addile en- tarif cyl~miştir. ' 
~~ b ai~tansanın Amerikaya 1 kid etmektedirl:r. ~aka~ bu fi~irde Belnelmilel vaziyete telmihte bu. 

~tai, 10 llcr 200 Curtisa avcı I olanlar ehemmıyetsız bır ekallıyet· lunan Gobbels, demiştir ki: 

Mosltova, 16 (A.A.) - Havas: 
Haber almdığma göre, bahriye 

komlaeri Amiral lsa.Jı:of Latı Sovyet 
deniz mUhendisinin başında olarak 
yakında Amerikaya gidecektir. Bu 
heyetin bir tetkik seyahati için 
mi yoksa, bvuım aatın almak için 
m1 gideceği belli değildir. Ancak, 
hatırlarda olduğu O.Zere geçen sene 
Sovyet bUkUınetine mUteaddit defa· 
1ar Amerikadan gemiler ve hatti 
bir lkl de zırhlı almak niyeti atfe. 
dllmlfUr. 

dilmie olan Moskova seyabatmı mar 
tın onuna doğnı vulrubulacağı bil -
dirilmektedir. MalUın olduğu Uzere, 
Schunurreu. Sovyetler Birliği ile 
Almanya arasında ticaret mUbade· 
lelerini canlandırmak imklnlarmı 
tetkik edecektir. Almanya.nm Sov • 
yetlere harp levazımı bile satması 

ihtimal harlcl değildir. 

Diğer taraftan Almanya hariciye 
neaareti prk leleri ticaret dairesi 
gefi Scbunurre'nin evvelce tehir e -

Filistin meselesi 
Londra. 15 (A.A.) - Deyli He

rald gazetesi, hükQmetin Filistin 
konferansına teklif edeceği proje 1 
hakkında ~u tafsilatı vermektedir: 

Memleket, yahudi muhacereti \'e 

erazi satışı noktasından Arap ve ya· 
hudi mmtakalarına taksim edile· 
cektir. Yahudi mıntakası için bir 
muhaceret haddi ta}in edilecek \'e 
toprak satışı da hususi bir nizama 
tabi tutulacak1rr. Arap mıntakasına 
yahudi muhacereti ve toprak satışı 
menedilecektir. Yahudi muhacereti 
yalnız ekonomik scbeblerle değil si· 
yasi sebeblerle de tahdit edilecektir. 
Filistin müstakil bir arap memleketi 
olmıyacak, fakat arapların yahudi· 

Zannedildiğine göre, bu Alınan 
memurunun Moskovayı %lyarcti Leh 
iller tarafından hiçbir itiraza uğra
mamaktadır. Polonya da pek yakm 
da Sovpetlcrle bir ticaret mukave • 
lesi imzalayacaktır. 

lran Veliahdinin 
seyahati 

Mısıra giderken 
Suriyeden geçecek 

Şam, 15 (A.A.) - İran VeliahU 
Jilğilnii için Kahircye gitmek Uzere 
bu ay sonlarına doğru Şamdan geçe 
cektir. İran veliahtine bu seyaha • 
tinde yirmi be3 yUksck memur re. 
fakt edecektir. Kendisi, Suriye ma. 
knmlnn tarafından knrşılnnı:ıcak ve 
ecrcfine birçok kabul resimleri ter
tip olunacaktır. 

lranln Fransa arasında diploma • 
tik mUnasebetıcr kesilmie bulun • 
duğundan, velihat mandater hilkü • 
melle FranSf. ordusu mllınessille • 

!ere kaı]ı ekseriyette bulunduğu tcş ıiri"den kimseyi görmlyeccktir. Ve • 
nl Dir met:ıls~e ı?3re eCID~F. llaht, Şarada kuıa bhıaııUddet Jka • 
Araplar ve yahudıler bu planı ka· metten sonra Beruta gidecek ve o· 
bul etmedikleri takdirde İngiliz hü· rada da :ı't ansu: mllmesslllerl tara • 
kOmeti cebren tatbik edecektir. 1 fmdan değil fakat Lübnan Reisicum 

Yahu~ilere bom'>a ile 

taarruz. 

Kudüs, 15 (A.A.) - Meşzionia 
civannda yahudi işçilerini taşıyan 

bir otobüsün altında bir bomba pat· 

buru tarafından karşılanacaktır. 
lrnn veliahtı buradan, pek nuh. 

temel o!arak bir martta Mısıra hare 
k"t edecektir. Veliaht Mısırdan dö
nUşllnde memleketine, bir MISlr va· 
puru ile ve SUve:rş kanı:ılı . Kı:ııl 

deniz • Ilasra körfezi ) oliylc döne • 

lamış, işçilerden sekizi yaralarımı~· ce,!dir. 

tır. -H-alkın aldatıldığı 
Arap murahhaslarının 
istedikleri 

"Deyli Herald,, gazetesinin yazdı· 
ğtna göre, Londra konferansındaki 
Arap murahhasları, 1915·16 da In· 
giltcrenin Mısır yüksek komiseri 
Sir Mak l\1ahon ile Mekke emiri 
Şerif Hüseyin arasında cereyan et· 
miş olan muhaberatrn resmen neşre· 
dilmesini istemişlerdir. 

Bu mektuplarda İngiltere, Os· 
manlı imparatorluğuna karsı isyan 
ettikleri ve kazandıklan takdirde 
yakın şarkın bazı yerlerindeki Arap 
hükumetlerinin istiklalini tamyac.a· 
ğmı vaadetmişti. 

açıkça bildiriliyor 
Baştarafı 1 incidı 

Faik şunları söylemi~tir: 

• lkinci nevi ekmek hakkında be
lediye iktisat komisyonu tarafından 
hazırlanan rapor belediye ri~etine 
verilmi~tir. 

• GGmrük memurlannın meslek 
bilgilerini arttırmak için açılan üç 
aylık kursta, on yedi kişi derece al· 
mıştır. Yeniden üç aylık bir devre 
açılacaktır. 

• Eylillde açılacak olan Selanik 
sergisine eskisi gibi memleketimizin 
de iştiraki için müracaat edilmi§tir. 

• Eminönü parti heyeti tarafın· 

dan, muhtaç çocuklara yardun mak 
sadı ile yalunda bir balo verilecek
tir. Dün yapılan toplantıda balo 
heyeti seçilmiştir • 

• ilk tt'drisat müfettişleri dün ma· 
arif müdürlüğünde toplanarak ma· 
arif şilrasma gönderilecek raporlar 
üzerinde meşgul olmuşlardır. Bugün 
de bir toplantı yapılacaktır. 

• Muallimlere verilmekte olan 
meslek konferanslarına dün Galata· 
saray ve lstanbul liseleri ile Kadı· 
köy 12 inci mektepte devam edil· 
mi~tir. 

• Konservatuvarın bu seneki ikin· 
ci altı aylık devresi imtihanına 224 
kişi girmiş, 62 kişi mu\-affak ol· 
muştur. 

• Sanayi birliği idare heyeti dün 
toplanarak tadil edilen nizamname· 
yi tetl:ik etmiştir. Nizamname ya· 
kında umumi heyet içtimaında gö· 
rüşülecektir. 

• Pamuklu ve dokuma fabrikatör 
leri dün t icaret odasında bir toplan
tı yaparak, Ankara kongresindeki 
meseler hakkında görilşmüşlerdir. 

• Emniyet işleri umwn müdür 
muavini lzzetin Siirt valiliğine tayin 
edilmiştir. 

• Hava kurumunun dört senede 
bir yapılan büyük kon~resi bu sene 
mayısta yapılacaktır. 

• Romanyanın yeni Ankara elti· 
liğine tayin edilen Çtayka ay so
nunda memleketimize gelecektir , 

DIŞARDA: 

• lngiliz mahfilleri, "Fransa cum
hurreisi ile Mme. Lebrun 23 martta 
yapacakları ziyaret münasebelile, 
Lebrnnün 1914 senesindenberi Ingi
liz hükümdarlarının misafiri ~ıfatile 
Vindsor şatosunda yemek yiyecek 
olan ilk ecnebi devlet reisi oldu
~nu kaydetmektedirler. 

• İngiliz hariciye nazın Lord 
Halif aks dün öğleden sonra Holan· 
da hariciye nazırı Patijni kawl et· 
mi~tir. 

~~rdı~ O Glenınartin hafif tir. "Ne zaman ecnebi hudutlarının 
~'tltr~ıc lay~aresi, 200 l Verilen reylerin mikta~, ~vrupa Ren üzerinde olduğu söylense bu 

'lıt ~>')lre . an ha{ıf bombardı- 1 veya Asyada vukua gele " · bır har- hudutların bizim istihklmlarmıız ol 
tı ~r~lı h81 ~c ıoo kadar Doug bin tesiratından Amerikanın azade duğunu düşümirUm. Eğer bu hudut 
~ '111 ihti afıf bombardıman tayı kalamıyacağı mGtaleasında bulunan lar, memleketimiz lçersinde ilerle · 

O günden bugüne kadar, 24 sene· 
dir, bu "bazı Arap memleketleri,.ne 
Filistinin dahil olup olmadığı mü· 
nakaşa edilmiştir. Sir Mak Mahon 
buna hayır, Araplar ise e\·et demek_
tedir. 

" - Narh, l stanbulda ne halkın . 
ne de kasablann lehine olmamıştır. 
Narh konunca et fiyatlan farazi o· 
!arak düşüyor, fakat toptan et fiya· 
tı hiçbir zaman dü~medii:,ri için biz 
kasablar, miişterinin aldığı ete fazla 
kaiıt koyarak, etin }'ıtıtmiyuek Ur 
uzf mı sürerek kar teminine çalışıyo · 
ruz. Ziraat kurumu, karaman etini 
40, diğer toptancılar 42 kuruştan 
veri}or. Bunun nakliyesini, kiloda 
50 para tutan fire ve gene 50 parayı 
bulan yağ bedelini hesap edersek 
etin kilosu bize 45 kuruşa mal olu· 
yor demektir. Bu narh mucibince 
na ıl 48 kuruş üzerinden satabili· 
riz? Kaldı ki diğer toptancılann 
verdiği karamanlar dükkana 47 ku· 
ruşa mal olur. Narh yükseltilince 
bundan gene halk da, kasablar da 
fayda temin edemiyor. Çünkü narh 

- Japon harbi 
~~~~ıı \'a etrnektedir. unsurlann kuvvetini göstennekte- tilmek istenlrst, bu, edebiyat yap. 

~ı._~1' 1 tayyar.. ku tl · dir m.ı devri değil silahları konuştur-
''İ • 6 ( '" vve en · 

\tt ' ~t A..A..) - T ı . ~ . ... ma zamanı olur. Bi:Syle blr vaı.iyet 
ıı._ ltılı.. arıaıt ha k emps. g~- Bundan başka sıyası mahafıl, d~· kar"tsmda A lmanyada ancak bir 
~ "1~·1 h va uvvetlerının ' t • da T masın "bitaraf· " ' usu mo.ua a-~ an n ° t ı düc:ünce bir tek tarzı hareket 
~ t.ı .,, sunda :ıuğıdaki 1 k k t 1 ta . e t " 
il,.. etmek . -r- ı anunu,.nun mu aarrız a arru dır Lüzumundan fazla zeki olan 
i "'l tcdır . . r k .. var . 

bak ha.,, 'k • za uğnyan arasında hır ar· goze· güzidelt're söz veril"mez.,, 
.,, klltdaıc~ UV\rctlerinin tez. tilmesine medar olacak ~kilde tadil Tunusta bir ha...'ise 
~~ır1 ta program, §imdiki edilmesi lehindeki takriri üzerine Roma, 15 (A.A.) _ D. N. n. 
,:;:iııde rafından 1938 ka-1 çıkan münaka~alara bü)'iik bire Bu sabah gazeteleri, cenup Tu . 

l)enlz Bıtnk 
m udu r u A o k a r 8 y 8 yükselince toptancılar da ayni nİ:,• 

K 1 l l I ı bette ve hattft daha fazla fiy~~J yük· 
. .. .. .. seltiyorlar. Bunun zaran tabu halka 

Denızbank umum muduru Yu-
f Z. E . b k 1 do:mnu\'or.,. , su ıya rzın an anın 939 yı ı _:.· _ _:_ _ _ ____ _ 

bütçe ve kadrolarını lktısat Ve· s • d 
kaletine tasdik ettirmek üzere urıye e vaziyet 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. Haştu1aıı J ıncıae 

W'" Baştarah l incide 
Yulin limanı bir üssübahri hali

ne getirilecek ve adanın ıimal u. 
billerinde de bir hava üssü tesis 
olunacaktır. 

Japon gazeteleri Hain~n adası
nı fevkalade stratijik ehemmiyeti
ni tebarüz ettiriyorlar. 

HAYNAN MESELESl AVAM 
KAMARASINDA GöRtlŞtlLDU 

dır. ~eabit edildiği gibi hemmiyet atfetmektedir. Bitaraflık nusunda.kl Redeyef'de vukubulnn 
~tıı •on . u program muti- kanununda yapılacak tadilat ile re· yeni bir antüaıılst hfı.diseıdnden do· 

rp L ıııstern ik' b' · · · h · 1 d A 'k \ ~Y}'ar . . ı ın sckız ısıcumhura mu arıp er en men a layı şiddetli hUcumlarda bulunuyor 
1~ ~ aYrı csı ılk hattı teıkil tr.rafmdan imza edilmiş herhangi ıar. 

Umum müdürü bir hafta sonra sndcmelcr olmaktadır. 
şehrimize dönecektir • Şimdiye kadar bir ölU ile birçok 

Londra, 15 (A.A.) - Avam 
Kamarasında Hainan adasının )a 
ponlar tarafından i~gali hakkında 
sorulan bir suale Butler fU ceva· 
bı vermiıtir: 

ı\~tr lltoı~ da 4800 tayyare bir muahede a.'ıkfunını ihlal eden ta Bu köyde kral ve kraliçenin ve 
r 

1
ka;,a " yapılacaktır. rafa gönderilecek eslihaya iptidal Musolininin İtalyan kütüphanesin • 
h .;ap lan ··h· · . 

~ .. U Plın mu ım aı- maddelere ambargo koymak salfillı· den çalman portreleri sokak orta • 
··~ ın tatb'k' · <tsı isin 1 ının ta. yeti verilecektir. ııında diğer bazı kitaplarla birlikle 

evvelce tesbit e- Filhakika Tomasın teklifi reisi • yakılmıştır. 

Yusuf Ziya Erzin, hareketinden yaralılı:ır vardtr. 
evvel ay bagında nııfı tediye edi- Araplar ölüye parlak bir cenaze 
len 150 liradan fazla maa§ların merasimi yapmağa karar vermlf _ 
diğer yarısının da bugünden iti·, !erdir. Bu yüzden yeni hldiaelcr ~·
haren verilmesini elde etmiıtir. kacağı aanrlmaktadır. 

- L~ndra ve Faris hükUmetlc
ri, bu mıntakalardaki mUıterck. 

menfaatlerini Cll clvui~i vasıta

larla korumak için sıkı bir tcma.ı 
ba.lid• lııul~..W. 
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Kadınları radyo 
başına çekmek . . 

ıçın 

Bir radyo istasyonu pek 
cazip ve ikramiyeli bir 

usul bulmuş 

Radyo dinleyicileri ra.dyolarınır. 
başına ekseriya akşamlan geçer 
ler. Öğleyin de ancak yemek sa. 
atlerinde radyolarını açcıaar. 

Iş güç sahibi kimseler için bun
dan başka zamanlarda da, esasen 
radyo dinlemiye im'kan yokutur . 
Ra:iyo istasyonları da ekseriya 
programlarını ona göre tanzim et 
mi~lerdir. 

Fakat, evde oturan ka.dınları 
bütün boş zamanlarında radyonun 
başına çekmek, onların biı- araya 
toplanıp mahut dedikodularını 
y~pmalarına mani olacağı için, her 
halde fa}'dalıdır. 

işte, Meksikodaki yeni bir rad
yo istasycnu bunu düşünmüş. Fa
kat, kaıdmları, ne yapmalı da gü. 
nün erken saatlerinde radyo başı
na çekmeli?. 

Her halde konferans, yemek ta· 
:rifi, piyano dersleri onlar için pek 
cazip proğram olmıyacaktır. Rad· 
yo istasyonu kadınlan sabahleyjn 
saat 8 den 11 e kadar radyoyu ta· 
kibe mecbur etmek için daha mü 
cssir bir çare bulmuş: 

- - ~/ 
- . 

- - -

~ 
ı~" ~ 

Kullanılacak örgil urı1~ ~ ~ 
zi örgüdür. Birinci ~ci ~ .. ~ ~: .. 
düz,.~ ~ ~fl"S; ~ d1:°'J ~ 
rincının aynıdir. !ki l>ıl ~ti' • 
ki ilmik ters; yaınıı ~ " 
dilz ilmikleri ikinci ~ ~ 
ilmiklerinin ve bu ~~~ ~ 
mikleri, birinci sı.raI11tlr .ı 'jJ 
!erinin altına gelecek~· ~ 
sıra UçüncUnün a~ ,,ıt ~ 1' ı.. 
sırada yine ilmikl~ ~· ( 
te sıralan değiştiril 0e~ 
tün örgüye bu suretl~~~ ~ 
dilecek, yalnız te~.5 ·rileC -(J ~ 0 
miklerin yerleri ~e~ıeee•tı ' 

Örgünün jarse ile~ i~ ~· 
roma gelince: Bu.~~ kull~~ 
cihan Ankara tiftlgı teF ..J 
Bea sıralı kısımiard~ ~ fil~ 

Ustte soldan itib"nreıı: Blnnclie Monlef, t:"ucenne Boyer, Marçelle Ch"anfaf, Hrrd Krahl. J\ltta 
temps, Mireille, Mistinguette. 

eden jarse örgülerill ı0er· c~ 
soldan itiliaren: Vvonne l'rtn- dUz örgü olarak deva~~ il' 

Evvela "Kadın hava klübü,, 
ismi ile bir klüp kuruyor. 

(Buradaki "hava,, kelimesi tay. 
yarecilik manasına değil, raldyo
nun sesleri havadan geldiği için. 
radyo manasına kullanılmıştır. ve 
ya, o saatte radyoyu dinleyecek o· 
lanlara havadan l'flra kazandıraca
ğı için!) 

Radyoda kadınlar 
cı sıra tabiatiyle ters :e~~cıf 
tır. Yalnız bu sırad~ ıııJ1' P' ~ 
mik ile dokuzuncu 1~ııııll~ ııJt 
da fazla iki ilmik ~ eUV-ci 1' 
suretle on beş sant~ ~ 
yükseklikte bütün ~dl~· 
dokuzuncu ilmikler a .,ae"~ 
tınlan iki ilmik de:a.Ill ~ 0~ 
Yedinci sırada bu ı~ı iloıİ~ ci f 
arasında üçüncü bır10, j1~~ j#' 
arttmlacaktır. 8, ~.· udnı'·_..~ 
ralar sadece jarse org; .. • UY o~ 

1 ngilterede 45 1 
Kadınlar gerek spiker, gerek artist olarak radyo ne§riyatında 1 

büyük bir rol oynuyorlar ve bilhassa spiker olarak kadınlar tercih 
olunuyor. Hollanda ve 

Belçikada radyo Bu klübe her istiyen kadın ya· 
zılxyor. Azadan para falan da a. 
lınmryor. Yalnız, dediğimiz gibi, 
sabahleyin ~a:ıt 8 l:ien 11 e kadar 
ra.dyo basınad beklemek külfetine 
katlanma·~ lazım. 

Radyo, bu üç saat zarfında, ka
dınların canını sıkmamak için de 
güzel parçalar neşrediyor ve arada 
sırada • işte asri mühim olan tara
fı da bu· klübe aza yazılmış olan. 
lardan bazılarının ismini okuyor. 
Eğer spikerin ağzmıda isminizi 

işittinizse derhal radyo merkezine 
telefon ediyorsunuz, isminizi duy
duğunuzu yazdırıycrsunuz ve son· 
ra gidip size verilecek hediyeyi a
lıyorsunuz .• Bu hediye bizim para. 
mızla bir iki liralık bir şeydir. Fa
kat mütemadiyen radyo başında 

beklerseniz hemen her gün bir he· 
kiiyc kazanmak ihtimali var.dır. 

Bugün klübe 5000 l:adın yazıl
mı§ bulunuyor. Bu 5000 kadın a· 
rasından her gün ancak on kişinin 
ismi okunuyor. Fakat, her kadın: 

- Belki benim ismim geçer! di. 
ye radyoyu takibe mecburdur .. 

İsimlerin hangi saatte okunaca· 
ğı da maliim olmadığı için kadın· 
lar saat 8 den 11 e kadar radyo 
'başınl:ian nyrılamıyor. Bu müddet 
zarfında radyo musiki paraçlan 
çalıyor, kcnferans veya haber ve 
riyor. Fakat, hazan en can sık!cı 
konferanslar arasında birdenbire 

bin köre radyo 
dağıtıldı 

Musiki, her zaman, amaların, 

görme mahrumiyetlerine mukabiİ, 

teselli buldukları bir şey olmuş

tur .Bir çok ama saz şariJreine, a· 
ma çalgıcılara her memlekette ve 

her zaman tesadüf edebiliriz. 
Radyoda, şüphesiz , onların bu· 

günkü dünyanın icatları arasında 

en fazla istifade ettikleri f yler 

den biridir. Tiycıtrc, varye.e, si

nema, televizyon gibi 20 inci asır 

eğlencelerinin zevkinden mahrum 

olan körler bu sahada radyoyu ne 

kal:Iar sevseler yeridir. 
Fakat, acaba radyo neşriyatın· 

dan amalar hakikaten istifade ede· 

biliyorlar mı? Acaba hangisinin 

bir radyosu var mı? Onl:lrm hep· 

sinin birer radyo sahibi olmalarını 

temin etme'k ne kadar iyi olacak
tır! 

Bunu ilk defa düşünen memie

ket İngiltere olmu~tur ve bugün 

Tngiltcrede ''amalar için radyo,, 

ismi ile bir birlik vardır. "Kör

lere musiki ıdinletelim !,, cümlesini 

kendisine şiar olarak almış olan bu 

teşekkül bundan sekiz sene evvel 
kurulmuştur ve her sene, bilhassa 

kesip hediye dağıtılacak "Hava yılbaşı haftasında, iane tcplama'k 

klübü., azalarının ismini okuduğu için muhtelif proğn~mlar tertip e· 
için kadınlar radyolarını bir da!<i· der: Halk ,radyolardaki nt~ri;·~t 
ka bile kapayamıyorlar. l:ı, birliğe iane vermiyc: dant cdi· 

- İsmimi lir bildik işitir de lir. Rndyo fnbril;atörleri b:rlibin· 
bana haber verir, ldiye de düşüne· den parasız blr kaç radyo Ltc
mezisniz. Çünl:ü, radyoda isminiz ·ı· R d ·ı · 1 , tl" 

.1. ır. a yo serg ı en arı ara.tt ..:· 
geçer geçmez, derhal tclefcn etmi- • 

b E . d t 1 f 1 huliye hasılatı amalara radyo te· ye mec ursunuz. •vın e e e onu 
1 1 b d k.1 .. d minine tahsis olunur . o mıy;ın ara eş a ı :a musaa e . . 
d 'l kt d" "Amalar için rndyo bırliğı., şim-e ı mc e ır. 

Bu müt.ldet zarfında telefon bu· diye kadar biitün ineilterede 45 

Fransız radyolnnnda başlanğıçtanberi bir çok kadın spiker· 
lc>r ~alışmaktadır. Bunlann en meşhuru matmazel Lola Robert 
ile matmazel Francinc Lemaitrc'dir. 

Lola. Robcrt 1926 da Bcl~ikada spikerliğe baırslamıı;tır. :t 0344 
dcnberi de Poste Parisien istasyonı.ınua spikerlik etmektedir. 

Francine Lcmaitre ise radyoya, bundan 9 sene evvel, Radio 
Normandie istasyonu yeni açıldığı zaman, orada bir daktilo ola
rak başlamıştır. Bir gün bir vesile ile radyoda söz söylemesi icab 
ediyor. Fakat, ses dinleyicilerin hoşuna gidiyor ve onun spiker 
olmasını istiyorlar. Ondan sonrada Radio Normandienin spikerli
ği kendisine veriliyor. 

Bu ikispik er, hemen bütün gün radyolarında haber verirler, 
havadisleri okurlar. Fakat diğer bazı kadın spikerler vardır ki on
lar yalnız programların bir kısmına iştirak ederler. Mesela mn· 
dam Suzanne de Saint.Croix Radio Pari istasyonunun çocuklara 
mahsus programlarını idare eder. Matmazel Germaine Batinc yi
ne ayni istasyonda "ameli hayat bahisleri"inden bahseder .. 

Fransız rodyalannda seslerini işittiğimiz kadın artistlere ge
lince, bunlar arasında bir ~ok sahne ve sinema yıldızları var· 
dır. Başta Mistinguette gelmektedir ki, elli yaşında olduğunu ge
çenlerde Bizzat itiraf etmiş olan bu kadın Fransızların hala sev· 
dikleri bir yıldızdır. 

Diğer şantözler arasında Lusienne Boyyer de radyo neşriya. 
tmda ekseriya dinlenilen güzel ses sahiblerinden biridir. Yine 
Fransız artistlerinden Marcelle Chantal sahne ve sinemada oldu
ğu kadar mikrofon başında da şöhret kazanmış yıldızlardan bi
ridir. 

Meşhur sahne artistlerinden Yvonne Prentemps ve matmazel 
Mircille ile yeni sinema yıldızlarından Blandre Montel de Fransız 
radyolarında programlan hayranları tarafından heyecanla bekle
nen mmatkfufardır. 

lı"'ransanın bir de "radyo ş:ıiresi" vardı ki Suzanne Malard 
ismindeki bu kadın radyoda o!rnnmak üzere bir çok §İirler, yine 
radyoda söylenen §arkı ve skcçJcr için bir çok manzumeler yaz· 
mır;tır. 

"Radyo şaircsi"nin kız kardeşi Cita Malard ile beraber yaz
dığı tiyatro piyesleri de vardır. 

Alman film yıldızlarından H ild Krahl ayni zamanda radyo 
temsillerine ~tirak eden bir artisttir. 

.:_::.:.::.....::::~:.:_~~~~~~~~~ 

Halya, Radyo · istasyonlarını 
çoğaitıyor 

İtalya, bu sencnh sonuna kadar beş s~ne zarfında İtalyan radyola-
:.ıütün meml~k.:tte ve mi steml.:ke· .-mm foaliyetinc dair neşredine bir 

lunan en yakın bir yere gidip ra'l
yc istasyonunıı, isminihi duyduğu· 
nuzu hııber vermeniz lazımdır. 

ler;nclc~.i radyo istnsyonlarının sa 
;-ısını elliye çıkrrmı} n karar ver· 
miştir. Bun ın için lıir kaç yeni 
'stasycn daha kurulacaktır. Son 

bin köre radyo daf:ıtmı:tır. Eirli defa olarak Adisababada ve Trab-

tat:stiğine göre bu neşriyatın yüz 
l.: elli bi:foi musiki neşriyatı teş· 

':il etme!:tcdir. Diğer kısmı da 
havadis, piyes ve propaganda neş. 
riyatma tahsis edilmiştir. 

Bu suretle kadınlar radyo prog· 
ramındaki her parçayı dinlemiye 
alıştırıimrı oluyor. Belki kocaları 
onlarx radyo ba~ındrın ayrılmayıp 
öğle yemeğini ihmal ettiklerinden 
veya tencerede bırakıp yaktıkh· 

ğin bu sene toplad ~ı iane 200 bin lusta tesisi edilen radyo istasyon. 
lirayı bulmuştur . !arı çahşmıya ba~almıştır. 

-------
rından şikayetçidirler. Fakat ak
şam karısının, adeta o gün uslu 
ı;lurmuş bir çocuk gibi, hediye al· 
drğın 1görünce sevinecek olan ge
ne kocasıdır • 

1talyada ilk radyo iııtasyonu, G 
Teşrinievvel 1924 de faaliyete 
geçmiş olan Roma merkezidir. 

1924 de 1938 e kadar ~c~en on 

l\lusiki programı için.de, on bq 
ı:enc zarfında ekserisi büyük tiyat· 
rolardan naklen 271 cpera, 233 
senfoni konseri ncşrciilmiştir. 
Temsil edilen piyeslerin adedi de 
529 dur. 

• • 1 

ne~r iye:1h 
Bugün geniş bir programla ra.d 

yo neşriyatı yapan memleketler· 
den biri de Hclandadır. Avrupa.da 
mevcudiyeti pek fazla hissedilmi· 
yen bu memleketin denizaıırı müs 
temlekeleri çoktur, radyo neıri· 
yatı lda Holanda ile bu müstcmle
kelerini biribirine bağlamak bakı

mından lüzumludur. 
Holanda ahalinin radyoya kar~ı 

rağbetini arttırmak için, muayyen 
bir müddet zarfında radyo maki· 

::si alac~klara vergiden yarıyarı
ya tenzilat yapıldığını yazmııtık. 

Bundan başka, Holanda Hin
distanm da radyo sahibi olan kim 
selerin adedi arttığı nisbette rad· 

;, vergisi indirilmektedir. 
Avrupada küçük 'bir yer işgal 

ettiği halde müstemlekeleri ana 
vatan topraklarından fazla olan 
memleketlerden biri de Belçikadır. 
Bu itibarla Belçikada raldyo neşri· 

yatına büyük bir ehemmiyet ver
mektedir . 

Helan.da kadar olmamakla bera· 
ber, onun da bu sahada bir oçk tr-· 
şebbüsleri görülüyor. 

Mesela, Belçikada hususi bir 
radyo istasyonu vardır ki (Ruys· 
selcde istasyonu) yalnız Belçika 
kongosuna neşriyat yapar ve bu 
neşriyat hemen hemen bütün gün 
devam eder. 

Bu haftanın 

...,: ........ + ..... - ;.:..a-:ı ,.. ....... oJsJS ··US't" 
rada. evvela artınl.IIllş 1' 6ri' 1 
ta ilmikten tel çekilere ~jll1'~, 
sonra diğer ilmiklcre ;Ji'..,P'tf 
dir. Bu suretle 6 s~:ııc JC• 0 ı 
miş olan üç fazla 1 . sıt' ~ 
mı§ olur. Sonra scJciı ııJlcıJ ~j1' 
jarse örgü örer, dokuı sıt'dJ l 
dan itibaren )ine altı~ .. 11- ~ ,_ 
li örgülerinizi yap~ ~ ettt' ·oıı 
Örüş tarzı: Ark8 · ~t,iJI) fi_' ' 

ile işe başlayınız: 2~·ı-0ııi1•· .i~' 
lik kısmını jarse Jle 0 ğıı. ~-ıı
ra kol yerle~i .açIIl~adJ d ~ 
nız. Bunun içın ılk sı dıı.Jl ,o ~~ 
mik kapa~n~z. ~uniJc, d,,lı~ıl' 
iki sırada ıkışer .ılrl'l jlJJli1' ~~ I_ 
raki sırada ise ~ır Je 39 ~ l~ 
niz. Fantezi örgule~U etııl_. er 
yiniz. Omuzları te§ sırıı.d9o _ .. tfo O' 
kol tarafından 6 aaıı ~..1 
mik kapayınız. B.un ı.rBdJ 
kalan ilmikleri bır s ı '--
sınız. . ·ı-0ııllı. ~ ~ 

Ön. - 50 nınık 0.s.J11e 6 ~ ~ 
timetrelik kısınını J sırıd• dl. 1' 
işleyiniz. Burada.!1~rıcU ~-~ 
kinci sırada üç, ~ç~ ~a . .t, JV' 
dördüncü ve bcşınc suretb~ 
rer ilmik kapanıa~ıındaıı ~ 
yerlerini açm.ız. "ğsUıı ıı~ıl· ;,J 
fantezi örgü ıle ~~· ,rgpl rl~ 
arkada olduğu gı .1 ;c~l 1' d' ~ 
santimetrede, ya~1~1ı sı~. t f 
açmağa başlad!.gı sırııdıı. 4J ; 
taraftan. d~ ~er uiobıı.ııı.rı dıl~ıJ r.t 
mik eksııtınız. dıı. ol -"" rl<a UJdc:>-
sırasında. tıpkı a··tUn iP _.ali' 
bi dört defada bU . P"' ~ 
parsınız. ·ımik ile ~~rl' _,,a 

J{oJlar. - 45 ı i örgu 6",, 
malı. Evvela ~a~nra jar;d' ~5 

Programlarında beş sıra örmeli. er b!'ş ı;ı ı;ol eJ 
lerc başlamalı, Jı rıııaııoı:·.11cc t<' 

• f rer ilmik arl:tı na crı~ elİı u opera neşnya 1 santimetre irt.if~ı] re gcÇ~ııı~(. 
f t i örgu e ı:ıll\ ıw: 

Dünyaca tanınm13 edebi §ahescr- rar an ez ınuı b8" ııı.ıtı'~· 
lcrden biri de, hiç §ilphesiz, Abbc ayni zam~~ı;:e~e bll~et tll ııt< 
Prcvo'nun ":Manon eLsko,, sudur. Bde\•verl~§. ır ilk 

0 sırad9·-ııı.~~e~· 
. . unun ıçın __ ırjsııv ·ıv--

Eserl,Il bırçok bestekfi.rlar tara - tan 4 ilmik, son~ '1' e1'51 . 
fmC:an operası yapılmııı. romanın taraftan tkişer ırJ'll çlfl ,~t 
kahramanı bUtUn sanat §ubelerindc d' • J11cft f .,,..jV".

1 ır. b" }!':tir ""''" _.ıı • ismi etrafında eserler yaratılmasına Par<'aları U: "' jdC r liı"' 
1 • . • d'kışıcr.; ....,eJ ··" amıl olmuştur. muz ve yan 1 'lir· ft._Y" e.l"" ~ 

Tiyatro sahasında 10 dıın fazla birbirine rabtedı blilııı!lflra ~ 
tiyatro ~erine mevzu olan Manen müş bir _k:mc:~JkteJ1 5~1ğl~sıe' 
Lcsko musiki sahasında da birkaç takılır. Dıkış bı 3 ı;ırıı. 1c f1iİ 
operaya kahraman olarak nlınmış.

1 
zun ön kcnarı~rı §efid l 

tır. Bunlar arasında. Masscnct'nin lenmiş örıne bır 
(Devamı 14 üncüde), nir. 



lluıgar takımı 
~arın geliyor! 
•ısafirlerin Ankarada iki maç 
~ Japmaları muhtemel .. 
~ ~ !!: ::.: ~ ::-.::..::;:..ı- .,....... da te. 

~ ~ l'era tabn1vUe l1d Eler Balp.r lclarecllerl Aabra 

~ '~ edea 8ofJa ~ ~ ga.terllea parayı bbal 
~ ıecen wa.. vm ec1er1ene 4olnüa c1o1ra7a Anka-
11ııı.._~ ~..,, .. lcla P- l'aJa ıeoerek eamartee1 ve puar 
~ ~ talanı, :rum teb.. 1bJeı1 onda o)'llJ1aCÜ. htanlnal • 
'~ ~. BDaa dald 1Uf)anDI c1a ıelecek baftaıa 
' S rden Ko00 l'.dlr - lnralalealdlr. 

; ' • Ba talrdlrcle llmm1an ll~manıa· 
~ ~ .. r_~ MDn 'ba ıa avc1et etmekte olan Taml'-ar ta. 
~ • kam banda blarü eamarteel ve 

111._:. ~iminin sahaya puar Cblerl IJrtu. Pera f.aknnlan 

..,,'1 ığı doğru değil ne ~. 
~;: ıueteıerde pa - Futbol maçları 

~ Ş~::~ 1:::.';! Onivarsiteda fakDllaler , ~ ~== Bolulçl abaya arasmda başhyor 
• ~~~dan hllkmen Beden Terbl7ml dlreldörltljlbdbı 
~ ~ ~ Yazıbzuttır. Oatvenltecıe •por ~tı ıapıla.. 

-; ı. ,~ böyle olma • caima dair wrdlll Ok baberdea tıon 
':- ' ub Boiulçt tın - ra, Onlnnlt.ede •por hareketleri S S edlldlll aatte lraJkmmağa bqlamqta. 
~s tlkarnut. fakat o- Ba eamarte.l gtlnll )'Ulalü iktisat 
~' Ortada glSrUnmedi • ve ticaret mektebi tut•.oı takanlı~ 

fi ~~ta daha ful& lndmk faJdllteal futbol falmnlarmm 

, ::..~..... IOYmuna odaama 1caıplapealdarm babe .. ucbk. 
l~ ~ !ralmnJarm4a O)'ll&yauuy&ll bir • 

fi ~' dakika aonra abaya ~il tumm11 fatbolealann yer ala -
~ ~ ...._t&bıatıyJe ortada Bo- caldan 1Ma ~Jar, blc ıtıphe 7ü ki 

" ~' ~~eını, ve takımı hiç sevkll olualdır. \"ttt ~ farzetmlttir. Bu ---------
lliı~ ~ taknnmm hWc - • Çek kalecisi 
~""1-.~ıı ve ma. Klenoviç 

1 -,~~o~adir. Bir pastahane açtı 
~ ~~ !CU nişanlandı Prağdan bildirildiğine göre, Spar. 

~ ~'4 .,. Ilı tanm ve milU takımm kalecisi Kle-'- \...~~ t~:._1 erkez muav.:.ıı Mil-
ta:_~ ~" • noviı: bir pastahane açmt1tır. Bu 

~,l'~'Oı;.yto ~:';:;~ :Uu;~m.~ 
~~~.~::: ~er Tayyar Klenoviçln yaptJğı pastalar krema 

• Otıı katla nI - ve trigona ve saire gibi i9f.mler de. 
M.~ ~. 11Porcuya E:-~1et· 

~ 
.-ı-ıı ğil Kada, Piola, Boaten gibi adlar 

L. l1_ 'k tqmıaktaymJf. Pioladan gol yiyen 
\,."\l'tb • ~ evinde 
t;:"lo ~iyonası ;::~.:=?bir puta olarok 

~§ terup ~yledlği 939 Çekoslovakyah Bartunek 
~'~~~PlYona.sma, mart Romen Trikolor takımında 
~ 1 ""'llanacaktır, Çekoslovakyanın Plisen tak• .. 

~'~~3 katagori Uze- mının en kıymetli elemanı buht· 
,, tar. nan Bartunek, Romanyarun Td-
' ... ' le i§tlrak etmek koler takımı tarafından satın alın· 
\ -..:..~ llıtkteplerln 24 eu. nuıtrr. 
~tı. kadar spor ıubemi· MezkQr oyuncu Romanyaya gi. 

nıalarım rl. derek yeni girmit olduğu 'klübUn 

s;silya Kole~;~· ... nıanmı ııa""""'"' . 

Her memleketin, k•cllne söre pr1p sporlan wrclır. F•t Alri kamn Kameı ununa ~s hlr b ,dE yanıı vardır 1d fJa ciciden en .. 
tereaan bir spor badiMlidir. Yaka nki resimde çok iyi aördüiünüz ince uzun kiklere t-.ı 68 er kürek çİ yerlepıiıtir. Bu kikler Kameran 

ülkesine bir bafan w hap kat'e den Wiyiik nehirlerde, uzun hem de pek uzun bir JU11a çakarlar. SahillermerekblarlalımcehPıs dolar. 
'H yanıın soma bücrük .-•ilclerle baflamr. 

Güneşli Reşat 
Galatasaraya giriyor 

~ 

Gllneı kltlbllnlln ıatvedllen ı,ır1n 
el Wnnımm en iyi elemanlarmdan 
olan mtldaft Bepdm GalatHaray 
kHibllne girmek üzere oldaiu anla.. 
plmaktadır. 

Macaristan 
Hollanda 

Mlllt takımları 
karşılaşacak 

Iki memleket f ederaıyonlan a· 
ralarında uzun muhaberat netice
sinde Roter.dam da bir maç yap. 
mak fikri üzerinde uyuımuJlar
dır • 

Maç, 26 ıubat tarihinde cyna· 
nacaktır. 

Çok güzel bir maçtan sonra 

Sparta ile Slavya berabere 
kaldılar 

muhtelitine karşı çıkacak Paris 
Prağ muhteliti seçildi 

Praf, (Hua1181) - Slavya ve Spar haline rajmen maflftp olacafl et-
ta takınılan Prafda keaff bJr halle rafındadır. 1 
kUtleal huzurunda "gtlmllf kupa,, 1- Zira oyuncularm hepal formunda 
çin çetJn bir milaabaka yaptılar. Fa- ve iyi bir vazlyettedlrler. Bu ta • 
kat ht1t1ln oyun müddetince uzayıp lmnda kaleciden başka dlfer bUtUn 
giden ufrqmalan neticeyi bJr ta- oyuncular mlllt takımda mllteaddit 
rafm lehine çmrmedl. Ve her ld kereler, yer almıılardır. Bu nokta 
takım da sahadan 3 - a berabere ay- dan tecrUbenln de Çekler lehinde 
rıldılar. olduğu ileri silrillmektedlr. 

Rn '""ıutbak•da. Amoıııfkap &it - 19 tubatta bu mUaa'balra 07DUIJI". 
mem muhtemel bahmaa afaoık Ro- k•, prt blan Sparta 81ayY& oyun 
do harlkullde gO.zel bir oyun oyna.. cularmdan terekkilp edecek dller 
dr. Fakat eski m.illl takım kaleclsl bir muhtelitte Maynoda Struburga 
Klenoviç çok ainlrll bir oyun netice. kal"II oynıyacaklardır. 
alnde takmıınm elde ettifl bUtUn a 
vantajlan bozdu ve neticenin böy. 
lece bir beraberlikle bltiflne sebep 
oldu. Spartalı aaııtrhaf Buçek takı· 
mmı rakip nıaıf 118hasma zorla eo
kup ileri, kıaa ara bularile 1lç or. 
tayı mUtemadiyen besledi ve böy • 
lece halknı çılgm allu§larile karlı -
landı. 

Slavyada ise Biltan ve Borat bU 
cum hattının en mt1eulr oyunculan 
olarak nuan dikkati celbetWer. 

Bu mU9abakadan IOnra 19 ıubat ~ 
ta Parla muhtelltJne.karııı çıkacak 
olan Prağ muhtelit! belli oldu. 

Kaleci Boksay - Müdafiler: Bur -
ger (81.), Davçik, (Si.), Kostalek 

1 
(Sp.), Buçek (Sp.), Kopek! Sp.) • 
Rlha (Sp.), Slneki (Sp.), Wecedll 
(Sp.), Vitluil (SL). 

Yvon Robert 
Nefes idmanları yapıyor 
Bundan bir milddet evvel Fransız 

pmplyonu Hanri Deglanı mağınp 

etmiye muvaffak olan Yvan Robert 
son gtlnler içersinde Pariste nefes 
idmanları yapmağa, bu arada bok • 
sa da çalışmağa başlamıştır. 

Mezkftr güreşçi, mevcut profesyo· 
nel gUre§Çilerin lçerslnde genç bu. 
luımıaama rağmen çok zeki ve o nls 
bette de çevik olarak tanınmıgtır. 
Bu antrenmanlarının yalmıda, "Pa· 
le de spor,. salonlarmdakl gllreş ıau 
varelerlnde geniş silrprizlere mahal 
vereceği ileri aUrUlmektedlr. 

-0--

Romenler 
İhtiyat olarak da: Klenoviç (Sp.), 

lngiliz • milll takımıyla VJ Sobatka (Si.) tercih edllm.i3tlr. 

Ağustosta yuzme 
müsabakaları l 

Ben Barek 
Tunuslu oyuncu Fransıl a 
tarlfııdan çok befieniliyor 

Bembarek sa1ıatlon çıkttriM 

Yavq yavaş Franaaya c1a .Ame.. 
rikan sporcu zlhııiyeti bqlad:r. O b. 
dar ld, gazet~ler Fas ve Tanm ~ 
destanlar yazmağa oralarım "ener. 
jJ kaynağı,, diye tavsif etmlye bq. 
ladılar. 

Yalnız bu İlhn.lyet henO.Z atletmn 
gllreı vesaire gibi ferdi sporlarda 
kendini glSıtermif def11dlr. k la ki Prağda umum! kanaat Franeız 

arşı şaca ar milli takımınm bugilnkU mllkemmel Ağustosta şehrimize gelecek olan Uzun zamandanberi Rasingi ve 

Roıııanya futbol federasyonu ~- -----...,..-----
nilmilzdeki ilkbzhar mevsimi için 
bir program tertip ve ihzar etmiı. 
tir. Bu programa nazaran Ro

manya milU takımı evveli Yugoı· ı 
lavlarla 8 mayıı tarihinde ı::r 

karıılaf:ma yapacaktır. Burida!l 

Kayak • 
şampıyonu 

~ sonra ayni aym 24 dünde fngiltc· 
re milli rakımına karıı çıkacaktır. 

Yugoslav gemisinde bulunan sporcu FraD8ız mllıt takmımı muvaftatı • 
larla, §ehrimiz yüzücüleri arasında yetle mUdataa eden qağI Fuh Dl. 
muhtelif müsabakalar yapılacak· ıueden sonra bu sene Marsllya takı 
tır. Fakat lstanbulda muhtelif klüp mmda oynıyarak bUyWc bir takdire 
lere mensup yüzücülerin hepsi tale- mazhar olan Ben Barek de umum! 

bedir. Umum müdürlük bu müsa- bir kanaatle milli takıma idhal e _ 
bakalar için hamlık emri vermiştir. dllınif ve son iki milU tema.ata takı
Milsabakaya kimlerin gireceii he- mmm gallblyetlne bqbca &mil ol -
nüz maIQm değildir. muştur. Bu gencin aaıl ilmi Abdi 

Bu milaabakalann yapılaca~ı 

saha, bugUnkU inıaatın hitamın· 

dan sonta 60.000 seyirci isti'ap t. 
debilecc'ktiı· • 

Fransa ve Romanya (B) 
milli takımları 

karşllaşacaklar mı ? 
23 nisan tarihinde Romanya B -~~"'"',wo."""_ .. _. 

miJU takımı Bordoya giderek ora- Dtbıldl ntllıhamwzda, dllnya kayak 
da Fransız B milli takımiyle kar- pmplyollUDUll büttln neücelerlnl 
fllapcaktır.. Fakat Romanya fut- vermlı ve kadmJar arumda Alman
bol federasycnu ayni tarih, yalı Clufstel Clronz'an blrlnelllğl al. 
pmpiyona maçlarına feaadüf etti cblrm bUdlrml,tlk. Yukarld resim, 
ği sebebini ileri sürerek maçın bagtln dtlnyanm en m~hur spor sl
batka bir zamana bırakılmaaıru is· malan anama k&nPDll olan bu 
temektedir. ıeao Alman lmmı ı&termektecllr. 

bin Mubarek olup Ali bin Talp m .. 
--:-O-

Al d b k 1 mlnde blrfal tarafından Framıaya 
manya a 0 s maç ar mal edllmiftlr. Çok terbi~ ye O 

Dortmund, (A. A.) - Neusel -
Di Leı kal"fdaomaaı mUnaaebeWe 
12 bin aeylrclnln ham bulunduğu 
ve Vestfalenhalde ~ya ıam -
piyonluğu için lld maç yapılmıştır. 

TUk .sıklet ıamplyonu Dek 12 
ravndJuk bir tareılaemada raklbl 
Bermhardı sayı hesabiyle mağlftb 

etmlftlr. 
Gn.stav Eder, tendlshıe meydan 

okuyan Alek.aandn yedinci ravndda 
nakavt etmlttlr. 

GUnnn asıl mtıhfm k&rfilqmasmı 
teekll eden Meuael dl Les maçı 12 
ravndluk çetln bir çarpıpıadan 

sonra berabere neticeleamlftir. 

nlsbette de sağlam bir genç olan 
Ben Barek, 18 içinde hesaplı mb 
gUtleri ve bilhassa g(lzel paslan, 
kata vunı§larlyle halkm cotkun al
kı§larma mazhar olmaktadır. 

Kongre 
Yeııl§ehlr, Halk Partisi DofMpor 

kHlbll batkanlıioulan: 

10---2 939 pazar gUııl Mat ıt 
da toplantımız olduğundan azalan • 
mızın bu eaatte klUbe plmelerlnl 
rica ederli. 
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: ~ınema aıemın Holıvuddan l!Onra baJ<l. ofll' 
İ büyük merkez Paristir Paris yalnız Fransız filmleri?

1 
11 f~ 

atmakla iktifa etmez. Dünyanın her tarafında çevrile eJJi 
ler de Paristcn geçerler ve orada gösterilirken ya. ~c~ 
kıymet alırlar, yahut kıymetlerinden kaybederler. 
rimiz son bir hafta içersinde Parisin büyük siJleJll 

Sinema 
gösterilen filmlerden alınmıştır: lti;Jt 

1-Pariste çok beğenilen bir Amerikan filmidir· ii )Colıı 

1 
Grin ve Nansi Kelli tarafından çevrilen "deniz }<eŞ 
f·ı . d b. h c f"ljt ı mın en ır sa ne... . ·ndC v 

1 2-"Monte karlodaki meçhul 'kadın" fıtnıı ıcet 5 

ve 
Hayat 

sine~a saıonunaa kendi öıüm sah· oU. T abii ·bu film noter ne karısı 
nelerini seyretmekti. Bu sahne- nın ayı·ılmasına sebebiyet verdi. 
leri seyrederken kendinden ge. j Sinema salonları hazan muzip
çer, gayri ihtiyari ayni hareket. liklere de sahne olur. Daha bir 
lcri tekrar ederdi ı kaç ay evvel Üniversite talebe· 

I
• Parlo. Monte Karlonun güzel sahil manzaralarını, 1;ıerı tı 

anslarını bol bol gösteren bir film olmasına r~ r .. • 
İ l''ransız filmi Pariste tutunamıyacak gibi görün Ü) 

0
b0y'' (ı 

3-Gari Koper'in çevirdiği "Madam ve l{o'' elb~n 
minden bir sahne. Bu sahnede Gari koper, J{ovbOY göfi111 
ile, iki arkadaşiyle beraber neşeli bir dakikasında. ti 
yor. 'Pilm Pariste beğenilmiştir. ·rdiıcıe. t 

. 4-Polet Goddar ve Duglas Ferbanks'ın çe~:ı rıtiS 
Beyaz perdedeki rakibini üç 

delikanlı, 

"Vurdum duymazlar" filminin bir sahnesi. Bu fı . 
1 b - ·ı . t• . .tıett i egenı mış ır. . . }(sr,, 

kurşunla vuran 
macerayı seven zengin 

kızla nası l evlendi ? 
bir B' k 

1 
d . k !erinden bir grup Paris sinemala-

d
. f_ılr al ~amd 8 bn~~~ .a yınea· en· lanndan birisine pardösUlerinin 
ı ı m enn en ınsını seyre ıyor lt d b. k ı · 

.. 1•• u ·· · tl . . t k a ın a ır arta yavrusu getir-
o um nun 3es ennı e rar ve · 1 kl ·· ·· k. · t krd ed' d B d .. ı mı§ er, ışı ar sonuncc, ımseyı ı. 
~ 1 ıyor u .. ~yaz ~er e uzc- sırıp yaralamasın diye gagasını 

1 5-Fransızlar Şirley Templ'in eski cazib~s~ı 018ıı ı')ı 
ı ği kanaatindedirler. Onun için Şirleyin son filrtıl ndJğı ııı, 

1 
yat ağlamağa değmez" Pariste eski filmlerin ka._z;de şır!~ı 
vaffnkiyeti kazanamamıştır. Fakat insan bu resı "'ıl JıU 

.. nce"' 

1 
on dokuzuncu asırdaki İngiliz elbiseleri ile g~.ru dUşnrot· 
mün doğru olup olmadığı noktasında ter~d~dc,,sen·s· oıı 

İ 6-.Mevzuundan geçenlerde bahsettigımız ]t{et1',,ııt 1926 dayız. "Varyete" filmi Pn 
risin en büyük sincma!lı olan 
empcryal sinemasınrla gösterfü
yor. Halk her gün Emil Y .ı.nigsi 
Liya dö Pütiyi, Var\'ik Varclı al. 
kış!amağn, scyr<:tmC''.!°e ko~u ;·or. 

bu akşam beyaz p·rde iizcrin
de fil:nin en lıcycca:ılı yeri gös
te·jL"tleHcdir: Liya dö I"üti. sev
g!l!.,i \ r.:'\·:k Vard uc;ı,runda. za
vallı l'!•1il Yanigsi alct.;tıyor. iş
ti.' tıım b,1 sır:ı.da ön sırabrdan bi 
rısiudc bir rovelver s ·3· i~:Uliyor. 
Beyr..7. jıcrde üç yer nıle:n üc kur 
şunla delinmiştir.Etraftaki ins::ın 
lar bağırıyor, bir kısım halk bir
birini ezerek sinemadan çıkma
ğa çabalıyor. Işıklar yanıyor. Po
lisler geliyor, rovelveri atan a
damı alıp götürüyorlar. 

Bu delikanlının ismi Jilber 
Landır. Bir kızla sevişiyor. Sev_ 
diği kız uğurunda vannı yoğunu 
elden çıkarmış, kendini harab et 
miştir. Delikanlı beş parasız ka
lınca sevdiği kız kendisinedn ayn 
layor ve yeni bir aşıkın kollarına 
atılıyor. 

Bu ii.5ıt Jdmdfr IJilir misiniz? 
Varvik Yard. Delikanlı sevgilisini 
elinden alan adamın beyaz perde 

üzerinde hayat faciasını bir defa rınde ~on nefesını ... verırken ya- ve pençelerini kalın meşin mah
dahn tekrar ettiğini görünce bir ~!ndak;ıer k~~ı~ın a.g~~~tan ~~n faza içcrsinde sakladıkları kuşu 
buhran dakikası içersinde kendi- b~r. ne e=l çı ıgını ışı 1 er. _ m bırakmışlardır. Hayvan uçmağa 
sini zabtedemiyor; rovclverini çe ıtıp dşı :r r~nıncad s_.ana~~~ başlayınca gölgesi beyaz perdeye 
kiyor "C be"az perdcdekı· rakı'bı·- yerın en ımı anma ıgını go u vurmuş bundan u"rkcn sı'n°mada 

• J 1 ç· li k d .. 1 .. t" 1 ' '- ( 
nin hayaline ateş ediyor. er. ın a ın ° muıı u. kiler telaşla birbirini çiğniycrek 

Bu vaka o kadarcıkla kalmadı. Günün vakalannı gösteren film kapıya doğru atılmı§lardır. 

üç kişi'' filminin bir sahnesinde Jan Şe\Tiyc, Ja.Jl 
P..oland Tuten görü'Iüyor. ?Jill,ıJ• 

7-Bir Amerikan havacılık filmi olan ve ~ey ııuçsll 
Fred Mak Murray Lui lfompel tarafından _çcvrıleJl 
damlar" filminin bir sahnesidir. 

............ ································-···········-·--·-.... -·-·-··· Ertesi gün bu tafsilatı büttin ga- lerin de sinemada heyecan uyan·' Verdunde "Ta ·h 1 .,. 
t ı d.ı v ·k v rd' - . ı n manzara arı ıs 

z~ e er yaz . arvı a ın re· dıra.ıgına_ ve bır ~ok v~kaıara se. minde umumı harbe rut bir film Küçük s·ınema haberler·ı , .,·" 
fıkası da yazıları okumuş, kocası- 1 hep olduguna daır mısaller bul- O'o"sterı·ıı·rk ·· 'k F 1 "" 

b. k 1 k cı· · · ld .. . .. . b en muzı 1ransız arın - · -1tS . mn ır genç ız a en ısını a at- · mak mumkUndur. 1910 da hır milli m<>r~ l\c . 1 - 1 sda ~iıeli 
t - .. - · t• H-d· b · · · " · "' .. ı ıarseyyezı ça maga • Sessiz sinema devrinin en ta • J..os Ance 0 " ı;- "' ıgını ogrenmış ır. a ıse, u aı· Fransız şırketı, Fransızların mıl· ba"'ladı. Halk , - k lktı yr 1_ . erke" ,., 
le b l b • • 

1 
:.. a}agn a · a nınmış kadın yıldızı olan Glorya n· arasında bır ~-~ " 

yuvasının ozu masına se ep lı ve ananevı oyun annı, panayır nız bir kişi y • d k ld . u~o- v 
oldu. . . . . lannı bir vesika olarak filme al· dı. Bunu scz~~reıntraefnındı;:11,ıı·leramb~: Svanson Paristedir. Eski yıldız mek üzere bit' ~ bal<~~ e 
Halbukı Jılber Lan ıçın hayat- dırdı. Fransanın her tarafında g~rıc:tılar B"t" .· ad. .. :~1 kendisiyle görüşmek istiyen Fraıı ~ır. Müsp.bçı.kaPl tcreJc~il~ 

t b. d t b 1 h r d t · · b film! b - ·ı "' · u un sıncma n guru sız gazetecilerini hiç de iyi kar- 1ırf kadınlarda~rınciliğl .,fil 
all_ır stati~ eH ~şk al~gdıcı a ın el e go.· stcrılen u er çok egenı -, tülcr koptu: (Vatan haı·ııı·), (al- l k d bl -·· cc 1 e ar u a e m c eli şı amamış, endilerine sadece · lüsabaka n. för )(9,.... ıt>e 

b l 
· kı . b. a ?

1
raka- · . .. .. çak!', (Kalk a.vag-a), (\7atansız) "~u·k · b r co t dO 

ra ay e Fil Fr k k k b uı u sınema ile hiç bir aıa· kan "r ı·smı·nde ı !i _ .:ıe P- de 
. ı an, ço z ngın ır aı e ı. m ansanın uçu asa a- gürültü 0 kalar b" .. d" k. k - .. J{lov • i!l 

~ı d:1ıkanlıyı sevdi. Beyaz perde 1 lanndan birinde gösteriliyordu. lar vandı ve haki~~ u 1
1 ış{d · kalmadı, demiştir. Benimle bof:' ~u güzel şofor•nrısı iS~tyıd 

~zerıne üç kurş.un :ı.tan çılgın de- . Birdenbire halk arasında bir gii. (Vatansız), iki< bacaO-ın~ :r~~c~ boşuna meşgul olmayınız. Şim< .:?raber ,!~c~:~ ve bıl Y'c 
lıkanlı bu zengın kızla evlenerek! riillü koptu: "İşle noterin karısı.1 harbde kn bed b. 0 

• • ticaret işleriyle meşguliim ve bı· lm çe\l:,e.. lU oY'11 ti t 
yeni bir hayata başladı. Fakat, bu işte noterin karısı .. " Kasaba hal-' bayı idi y en ır Fr.msız su- raya da işlerim için geldim" Mu '.aksi şofor~ ro flJJl şifıce ,J~ 
hayat uzun müddet devam etme- kının hakkı vardı. Panayır ye- · , harrirlerden birinin sorduğu "Si •Kolumbıya. 1 arılsr' ret11'1 

di. Bir sene sonra bir tayyare rinde belediye tahsildarı ile dans Eski Fransız başvekili Kleman nema mesleğine dönmenize hiç. Ü· ten evvelki ... zaJJl1<a.ı1l." ~ııcie 
kazasına uğradı ve öldü. eden ve kalabalık arasında gö- so hayatında bir defa sinemaya mid yok mu?" sualine de "Hayır, film çcvirınege ,, J~ ilfl 
Sinemanın en garip hiı.disele· rünmez diye tahsiluann kendisi- gitmiştir. O da kurtlar mucizesi cevabını Yermi§tir. Sinemacılık "Kaybolan }cıt:Oiği l:ii t ıı)ttl" 

rinden birisi de bir Çinli artistin ni sıkıştırmasına gülerek, cilve- f~lml gösterilirken. Klemansonun benim için sadece tatlı bir hatıra ıu film ilınin v~ğUil o}jl.~recelC4 
başına gelmiştir. Bı,ı çinli facia lerle mukabele eden kadın note. sınemada. olduğunu haber alan di dır. Şimdi yalnız işlerimle uğra · ıı tamamen °\·r )11 sL "e ~ 
filmleri çeviriyor, ölUm sahnel~ri rin kansı idi. Zavallı noteri de ay rektör eski başvekile bir cemile şıyorum. Kocam ve üç çocuğumla .ıin çE.'vriJnıesı .. \criIJJl"g 
ni çok mahirane bir şekilde tem- ni filmde, satılığa çıkarılan öküz olsun diye film deposundan Klc· beraber tatlı bir ömür gcçiriyo· ı ·ak 1940 da gos 
sil ediyordu. En büyük zevki de lerin arasında görmek mümkün- (Devamı 14 üncüde). J rum." _ nacaktır. 
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Anlayana ••• 
Yemekten kalkacaklan sırada ka 

dm, kocaama: 
- Bir dakika, dedi, sana bir ıUr

prisim var, 
Mutfağa girdi ve Uzerinde dört 

tane küçük mum bulunan bir pu
tayla dön dil. Adam ıaıırdı: 

- Bu ne ig! Pastaya yanar mum 
koyarak doğum yılı kutlulamak biz
de ldet değildir. Olsa bile aen dört 
y~da değilsin ya! 
Kadın güldU: 
- Benim yıldönllmUm için değil 

bu mumlar; bugün mantomun dör
dUncU yıldönUmil olduğunu •ana 
hatırlatmak iltedim. 

Tuhaf 
Baloda bir seng kızla tampı•, 

bir iti dautan aonra ahbabbtı bir 
hayli ilerletmefe muvaffak olmut. 
tu. Geng lm bir arabk ona aile -
lhWı buhmcluiu pııpu ipret ede. 
rek: 

- fite, dedi, annem orada. 
Dellkanlı IOrdU: 
- Aıınenfs IU dttba ıfbl bdmm 

aafmdaki mi, 10lundak1 mi T 
- Hayır, ortadaki! 

acret 
Muayene olunduktan sonra enc:li

ıeyle sordu: 
- Ameliyat içln nekadar Ucret 

ödemem JJ.zımıelecek doktor? 
- Yüz lir&! 
Hutanm yüzündeki enclile aW

mi biraz ıeçer cibl oldu ve sordu: 
- İki Yüz lira mı dediniz? 
Doktor hatasmı derhal telltl et· 

ti: 
- Hayır efendim,~ yt1& Ura! 

sarhoş 
Geceyuumdan aonra, ldirldltfllr 

eve selctiil saman bir aeraerinlD 
kapı kilidbü morladıfmı sörilııce: 

- Betbaht! dedL Bqma DUll 
bir fellket Jıuırladıltnm farkmda 
llUllll? 

Serseri tellf]andı: 
- Aman beni poliae vermeyin. t 
- PolfH vermlyeyim ama kapı-

nm. arkumda ailpllrge aopuile ka· 
nm beni bekliyor. Ya eeni &{jraey
df! 

Kadın 
Kadına aatattı: 

- Çok süzelsinlz bayan! 
Kadın bilabiltün abi bir cevab 

vermedi: 
- Ben Myle yalanlardan hotlan. 

mam. 
Beriki pf yaptı: 

- O halde çok çirklnaiznlz. 
Kadın )azdı: 

- Terbiyem! 

- SIİden daha ufaldefek bir pnoa ıelsla. Koeamm tllE&,.U 
\'&r. 

·-~-===s-=---

kuasmda 

• 
"' 

Arkadaşlık 

Arkadaıma derd yandı: 
- Ben onu dost sanırdım. 
- Ne yaptı? 
- Ne yapacak! Benden yüz ına 

dolandırmt§ olan bir kadınla evlen· 
di. 

- Bunun eana dokunan fenalık 

neresinde? 
- Kadını da aleyhimde "vaadi 

izdivaçla iğfal,, davası açmağa tah. 
rik etti. 

Çare 
Bayan, hizmetçi kadmı azarladı: 
- Geleli bir ay olmadıiı halde 

kırdığın tabakların paruı aylığını 

geçti. Bu it bayle devam edemez. 
Hizmetçi çare ıösterdi: 
- Aylığım~ atrtınrsanız meeele 

kalmaz • 

Tama: blkl7eı Parotonerln fa7dau! 

Ki.tlbe - Telefondaki kanim, sise apilclikler gönderiyor. 
Patron - Benim nunnna alımı, biraz soan bana teslim edeniniz! 

Asansör 
Sonradan görmenin karw sordu: 
- Ne o? kapıyı çaldıktan sonra 

neden hemen qağıya iniyorsun? 
- Gelirken uansöre binmeği U· 

nuttuğumun !arkına vardım. 

• 
Ba1anlan orijinal ve son moda blrk~ şapka moclell ... 

YAJIYAJllAB DtYABINDA, 

- J(lbrtnden ~yor. Ne oldu bUl14'=f 
- Metbur profeeöril yedikten sonra kendisini llbn saıunafa bat. 

Jadı. 

Va bana? 
Dilenci, birinin yolunu kesti: 
- lşsiz kaldmı. Bana merhamet 

edin. 
Kan ter içinde it pealnde kopn 

adam 8ÖY.lendi: 
- Bıı"a kim acısın! Sabahtan -

1 beri iş görmekten canmı çıktı! 

Eskiden 
- Eskiden yani medeni kanun 

neırolunmazdan evvel erkekler 4 
kadın alabilirlerdi. 

- Evet. Fakat o zaman da pp
ka mocluı bu kadar çabuk değiı -
m.u. 

-

Korku 
Kadın , kocası aleyhine, eve uğ _ 

ramadığı ve kendisine bakmadığı 

lddiaııile dava açmıştı. Adam mah
kemede bu iddiayı r eddetmedi: 

- Evet, evime uğradığım yok. 
- Neden? 
- Kaynanamla kavıa etmiıtim, 

başıma iskemle attı. 
- Kannııın ne suçu var? Ev • 

den bunun için mi kaçtınız? 
- Hayır. Kaynanam iskemleyi 

attıktan sonra karnnın dikkatli 
dikkatli piyanoya baktığını farke _ 
dince kaçtım! 

ı/ .. 

- Ayakkabılan blru aıkıJOl'a 
dejlıtlrmep ıeldlm. 

"Odundan elbise lıııaHne muvaf. 
fa'layet hlaıl olmU§tur.,, 

- Gueteler
İlk yaimardan 10lll'&! 

- SoV)'et karikattbG -

·~-
/ 1 

- Ev yanıyor! 
- Bana ne! Ev benim deitl ki. .. 

MESLEK lTtYADI 
Hına - Gümüıt talumlarnus 

var mı! 
Maiaza taıllatatı - '9111111 yok. 

Fakat iki g\ia ltlllde yeni çefl&lert
mb gelecek. 



O gt1n §ehrln yıllık panayır 

gllnU olduğu için blitün hanlar, 
oteller hıncahıç dolu idi. Fakat 
gelenlerin birçoğu da, alış verişe 
degil, cinayet mahkemesinde gö. 
rlilecck davayı dinlemeğc gelmig· 
lerdi: Ellilik bir adam, kıskançlık 
yüzünden, oğlunu öldürmü;, deli· 
kanlının nişanlısını da yaralamış· 
tır; o gün jüri heyeti önüne çı 

'kacaktı. 

Mitra otelinde herkes bundan 
bahsediyordu. lhtiyarca, fakat 
tıihhati yerinde bir kadın: 

-Acaba bunu ne diye yapmış? 
İnsan kalkıp da oğlunu öldürür 
mü? diye sordu .Yanında cturan 
oğlu aadece: 

- Kıskançlık, diye cevap verdi. 
- O yaşta bir adam ! .. Ellisinde 

diyorlar, belki de ellisinden fazla· 
dır ... 

- Ne çıkar? Ellisine gelmiş 
adamlarda gUnül yok mu.dur? On· 
lar da scveml!z1er mi? Bunu soran 
Squire Bushby de ellilik vardı; 

fakat yirmisinde lbir delikanlı gi. 
bi, etrafındaki kadınları, kızlan 

süzüyordu. Doğrusu onun bakıJ· 
lanna tatlı tatlı cevap verenler 
de yok değildi. 

- O km seviycr muymuş? 
- Neden sevmesin? 
- Yaşı yaşına uygun bir 'kadı· 

nı sevse, neyse diyelim; ama kal. 
kıp lda böyle yirmisinde bir Fran. 
sız kızına gönül vermesi ... 

Squirc BuShby hulyalı hulyalı 
bakarak: 

- Evet, dedi, kız Fransa'dan 
gelmiJ... Hanımlar, siz muhare
beye gitmediniz. ('' Hanımlar" 
bu söze kahkaha ile güldüler.) 
Ben gittim. Fransız kadınları in
sanı çıldırtır, gönülleri istcmiyc 
görsün... Zavalı bir erkek onlara 
karşı ne yapabilir ki! .•• 

Broomsby kilise11inin ikinci ra. 
bibi Parson Scoffield: 

- Haysiyetini ıbilen bir erkek 
kalkar, gider, dedi. Siz de suçluyu 
mazur göstermek istiyorsunuz ... 
Elli yaşında bir adam 'kalkıp oğlu 
nu öldürmüş. Niçin? Çünkü .deli
kanlı ıevdiği kızla evlenmek isti
yonnu§, !babası da buna razı de. 
ğilmiş; kızda kendisinin de gözü
varmıı ... Böyle şeyler effcdilir mi 
Zavallı delikanlı, zavallı kız ... O· 
nun yarasının da ağır ol.duğu:ıu 

söylüyorlar. 
- Ne yapalım? A11k yasak din

ler mi? 
Bu söz her taraftan itirazlarla 

karşılandı. Rahip: 
- Hin şüphesiz, dedi, siz düşün 

düğünüzü söylemiyorsunuz. Siz 
olsanız elbette iböyle bir §ey yap. 
mazdmız ... Anlıyorum, suçluya a
cıyor, onu mazur gösterecek scbeb 
ler bulmak istiyorsunuz. Güzel bir 
his ama merhametin bu derecesi 
cemiyeti mahveder .. , 

*** 
M ahkcme salonu, iğne atsan 

yere düşmfyecck derecede 
kalabalıktı. Hakimlerde, Jüri he· 
yetinde, avukatlarda bir telaş gö. 
züküyor.du. 

1 
Yazan 

a Georgette Oudoire 1 
- Yalnız üç ayı geride geçir. 

dim. Bizim tabur efradının hemen 
hepsi, o zaman her tarafta salgın 
halini alan İspanyol gribine tutul· 

• ' t muştu. 

"-Neden olamaz? diye sor
muı. 

"- Olamaz dedim ya 1 tıte o 
kadar. 
''- Peki ama bir sebep söylese· 

niz .• 

ve hayatına mal olan buse .. Çün
kü tam o sırada bir silah sesi du· 
yulmu§ ve Olivcr kalbine gelen 
krşunla ölmüş; ikinci bir kurşun 
da nişanlısını yaralamış.. O iki 
kuqun da, maktulün babası dok· 
t'or Brown tarafından atılmış .. 

Mahkeme salonunu dclduran 
kalabalık bu hadiseyi pek çirkin 
bulmakta ve suçlunun idamını is. 
temcktc müttefikti. Reis suçluya 
hitaben : 

Halbukı işin içinde bir rorlu'k 1 _ Sizi şimdi 0 salgının hatıra· 
yoktu. Suçlu suçunu itiraf etmiyor ıı mı mi..teessir ediyor? Siz de bas 
muydu? ... O halde hiç tereddüd talandınız mıydı? 
etmeden hükümlerini verir, idama _ Hayır. 

''- Oğlum, bun\J.11 sebebini size 
anlatamam. Anlatmak da istemi- - Bu cinayeti işlediğinizi itiraf 

ediyor musunuz? dedi. 

mahkCim edebilirlerdi... _ o halde? • 
Fakat içleri rahat değildi. Hep 

si Çc bu i§in gözüktüğü kadar ba
sit olmadığını hissediycrlardı. E
vet, suçlu suçunu itiraf etmişti, 

mesele açıktı... Öyle ama karşıla. 
rındald adam da o zamana kadar 
namusu ile yaşamış, herkesin hür 
metini kazanmış bir insandı. Hiç 
şüphesiz bu işin bilinmedik bir 
içyüzü vardı. 

Mahkeme başlamadan evvel, 
milddei avukatı, müdafaa avuka· 
tına hürmctkarbane ibir tavurla 
sormuştu: 

- Acaba söylemek lQtfunda 
bulunur musunuz? müvekkilinizi 
ne ıurctle mUdafaa edeceksiniz? 

- Mazisinden bahsedeceğim 
ve muvakkat bir cinnet geçirmiş 
olduğunu söyliyeceğim. Doktor 
Brown sen zamanlard;:ı çok çalışı· 
yordu; hele son ıalgından beri 
büsbütün değişmiş, bambaşka bir 
adam olmuştu. Bütün bu yorgun 
luklar asabını bczdu ... 

Kapı açıldı ve doktor Brown, 
oğlunu öldürdüğü söylenen suç· 
lu, bir sedye içinde getirildi. 

• • • 

A vurt1an çökük, ıaka1darı 

ağarmış, gözleri ateş ve 
iztirap1a parlıyan bir alim yüzü. 
Sen zamanlarda ayakları tutuldu
ğu için yürüyemiyordu, fakat genç 
liğindc kuvvetli, çevik bir adam 
olduğu belli idi. Bütün itirazları. 
na rağmen göğsüne harb, tahlisiye 
umumi §Ükran madalyalarım tak 
mışlar.dı. 

Yüzünden ve tavurlarından, 

kimsenin inkar edcmiycceği bir 
asalet akıyordu. Bu adam hiç şüp
hesiz ki öyle alel~dc bir mücrim, 
bir anlık ihtirasa mağlUp olacak 
insanlardan değildi. 

- Adınız? 

- Stcphcn Brown. 
- Yaşınız?. 

- Elli .. 
- Ne it görürsünüz?. 
- Hekimlik ederim. Doktorum. 
- Muayenehaneniz nerededir? 

Suçlu hiç cevap vermedi. Reis 
amirane bir tavurla: / 

- Söyleseniz e 1 dedi .. 
- Bu igin bugünkü muhakeme 

He bir alakası yok; ısrar etmeyin. 
Müddei avukatı cinayeti şöyle 

hulasa etti : 
- Suçlu, kans:nı bundan beş 

sene evvel kaybetmiştir; işlerine 

bakan bir kadınla beraber, Rcse
mary ismindeki villada oturur. 
İşlerine .bakan kadın, Misis Kate 
Thompson da şimdi buradadır. 

Oğlu Oliver, Oxford üniversittsir. 
de tahsil ediyor ve tatil zamanları 
babasının yanına geliyordu. 

''Bir yıldan biraz fazla oluyor, 
Brown'un 'kom~usu Collington' 
ların evine bir Fransız kızı ,cımiJ; 
o da Oxford'da taıısil edecekmiJ. 
fakat İngilizcesini kuvvetlendir· 
mek için bir müddet bir pansiyon
da kalmağı muvafık bulmuş. 

"Bu Fransız kızr, Jcannc De. 
anne Desalle, genç ve çok güzel 
bir kuidır. Doktor Brown r.nu i!k 
defa Collingtonların evinde, bir 
gece müsameresinde görmiiş. O 
akşam doktor da garip bir hal 
peyda olduğu kimsenin gözünden 
kaçmamış. Derhal kıza alaka gös. 
termcğc başlamış ve onun yanın· 
dan hemen hiç ayrılmamı~. O ak. 
şamdan sonra matmazelle De· 
sallc'c alaka göstermekte devam 
etmiş, Collington'lann evine Stk· 
sık uğramış, kızın ıerefinc balolar, 
tenis partileri, kayık gezintileri 
tertip ctmi§. Misis Collington'a o 
kızrn nereli olduğunu, annesinin 
adını sormuş, ailesi hakkında ma
lumat istemiş. O zamana kadar 
doktoru gayet ciddi bir a.dam bi. 
len Misis Ccllington, onun bu ye· 
ni halini hayretle karşılamı§. 

Artık herkes do'ktorun, genç 
Fransız kızına gönül verdiğine 

kanaat getirmiş ve evladı yaşında 
olan bu kızı almağa kalkacağından 
kimsenin şüphesi 'kalmamı§ .• 

Suçlunun yüzünde istırab ala· 
metleri belirdi .• Reis acıyıp: 

- Bishops'coomb'da .. 
_ Ne zamandanberl hekimlik - Bir rahatsızlık mı hissediyor. 

yorum. Sizin o kızla evlenmenize 
imkan yoktur, işte o kadar .• 
"- Ama, baba, biz biribirimizi 

seviyoruz. 
''- Biribirinizi bir müddet gör

miyecc'k olursanız unutursunuz ... 
"- işte asıl buna imkan yek· 

tur. Biz: biribirimizi beğen.dik , 
biribirimize tam uygunuz:." Artık 
ayrılmamıza hç bir sebep yoktur. 
Bu izdivaç kat'idir , 
"- Dünyada kat'i hiç bir şey 

olmaz .. Sizin o kızı almanıza mü
saade etmiyorum. 
"- Ya ben sizin müsaade edip 

etmemenizi dinlemezsem?. 
''- Ben size dinletmesini bili-

rim!. 
"-Şaka mı ediyorsunuz? Yok

sa o kızın ailesi hakkır.Ha bir §ey 
mi duydunuz?. 

'
1
- Hiç bir §ey sormayın, çün

kil biç bir sualinize cevap vcrmi· 
yeccğim. Hani siz üç .scnedcnberi 
Cenubi Amcrikaya seyahate git
mek istiyordunuz, şimdi size la· 
zım gelen parayı vereyim, yola çı
kın. Buraya döndüğünüz zaman 
da artık o kız buradan gitmiş c
lur i zaten siz de yolculuk esna· 
sınd:ı onu unutursunuz. 
''- Teşekkür ederim ama, ba

ba, ben bu şartla o seyahata razı 
değilim. 

"- Keyfiniz bilir. Size yalnız şu 
nu ıöyliyeyim: Bundan sonra Je· 
anne Dcsalle'yi görmenize, onunla 
konuşmanıza katiyen iznim yok-
tur. 

''Delikanlı hiddetlenip kahka· 
ha ile gülerek: 
"- Pek ileri gidiyorsunuz 1 de

mi§ .. Size karşı borçlu olduğum 

hürmet ve minnettarlığı urtutmu· 
ycrum. Bana çok şefkat gösterdi· 
niz. Fakat mukabilinde çok ağır 
bir fedakarlık bekliyorsunuz:. Bi· 
zim istikbalimizi, batta hayatımı· 
zı feda etmemizi istiyorsunuz i hal· 
buki insan dünyaya iki defa gcl
rkkpu,sşon .m.i,kds'ı ah ıhse 

mez, hayatını bir kere mahvedince 
bir daha saadet nedir, tanımasına 
imkan kalmaz.. Ben Jeanne'dan 
vazgeçemem. 
'- Ama vazgeçmeniz lbım .. 

ediyorsunuz?. sunuz? 4iyc ıordu. 

- Harbin sonundan'bcri. - Hayır, efendim, teşekkür 
- Harbe iştirak etmiş miydi· derim. 

Ben art k bu bahsi daha çok uza· 
c· tamam. Size kararımı bildirdim, 

fazla bir şey sormayınız. 
niz?. Avukat devam etti: 

- Evet; evvela tabib muavini 
olarak, sonra tabib aıfatile. 

- Askerlikte bir rütbeniz var 
mı?. 

- Evet; mülazimim. 
· -Harbde geri hizmet:nde m: 

idiniz?. 
- Hayır; daima cephede idim. 
- Harb devam ettiği kadar siz 

hep ccphcdemi kaldınız?. 
- Evet .. Yaln·z ... 

- O sıralarda Oliver Brown, 
tatil aylarını geçirmek üzere ba· 
basının yanına gelmiş. O genç, ta 
çocukluğundanbcri, Collin~tcnla. 

rı çok sever ve onların evine sıksrk 
uğrarmış. Orada Jcannc Deralle'i 
de görmüş ve bu iki genç arasınqa 
aşk hisleri belirmekte gccikmcmi§ 
O k zı babasının da sevdi~ini kat· 
iyen farketmcmiş olan Oliver, kız· 
la nişanlanmış. 

""T'ahsilıni bitirmek ilzcrc Ox 
ford'a dönece~i sırada va:ı:iyef 
·,ab1.ına anlatmıcı; fakat onun: 

"Doktor Brown, böyle şiddetli 

davran=nakla hiç de iyi etmcmış; 
çünkü onun müdahalesi, iki genç 
arasındaki sevginin büsbütün art
masını sebep olmuş. Oliver ile 
Jeann~ c zamana kaear hiç yalnız 
!tatmamışlar ve biribirlerini ancak 
!1erk~sin yanında görmüşler. On. 
dan sonra Olivcr sevgilisinden 
'.>!r randevu istemiş ve ona, baba· 
sının söylediklerini, saa.detlerine 
engel ohak istediğini anlatmıg ... 
'Biribiri ile doktorun bc:hçesinir 
':enarın:lal:i çayırc!a bulu~mu; 

!ar .. 

- Evet .. Ben öldürdüm .. 
- Buna sebep ne idi?. 
- Orası benim bileceğim iş .. 
Milddeiumumi de idam talebin· 

de bulundu. 
Avukat, müdafasında, müvekki

linin mazisinden bahsetti, her hu. 
susta fedaUrlık ve alicenaplık 

;:östermiş bir adam olduğunu an
lattı .• Doktor Brovn karısına da 
cğluna da çokiyi bakmış, her ikisi 
ne de son derece ıefkat göster
mişti.. Harbden döndükten sonra, 
hiç yorgunluk, bezginlik bilmeksi. 
zin, sanki bir hatıradan kaçmak 
ister ve kendini feda eder gibi 
hastaJarma bakmıştı. Son zaman
larda bir hastayı tedavi ederken 
ağır bir gripe tutulmuş ve asabı 
b::zulmuştu. Avukat, bu hastalığı 
ileri sürerek müvekkilinin eczası-

, ( '"t ,1 .İH J..ıı 

nın hafifletilmesini istiyordu. 
Jüri heyetinin karan suçlunun 

aleyhine idi. Fakat doktor Brown, 
mazisi çok temiz bir adam oldu. 
ğu için, idama değil, on sene ağır 
cezaya mah'kum oldu. Fakat bu 
on sene de onu öldürmek demek
ti. Zaten kötürüm olmuştu. 

Kararı dinledikten sonra suçlu, 
cebinden bir küçük kutu çıkardı 

ve bunun içindeki iki hapı alelace· 
le yuttu. Sonra reise dönüp: 

- Şimdi, dedi, aafondaki kala. 
balığı dışarı çıkarmak lutfunda 
bulunursanız size oğlumu niçin 
öldürdüğümü söyliyebilirim?. 

Reis yerinden sıçradı. Hal'k iti
raz ediyordu. Fakat patırdıyı .din
lemedi ve kalab3hğın dışarı çıka· 

rılamsıru emretti .Sonra suçluya: 
- Sizi dinliyoruz, dedi. 

Doktor Brown başını eg.nı_ş, 

çenesini göğsüne dayamış, düşü

nüyordu. Acip, kesik bir sesle sö· 
zc başladı: 

-Yirmi be~ yaşındaydım, dok· 
tordum, hayattan çok ümidim 
vardı. Hastalara bakmak, onları, 

iyileştirmek.. Dünyada bundan 
daha güzel bir meslek olur mu ? 
İçinizde hekimlik etmiş kimse var 
sa, ne demek istediğimi anlar ... 
Hastayı görmek, <:nun iztırabınm 

sebebini bulmak, canla başla onu 
kurtarmağa çalışmak, onu tekrar 
hayata kavuşturmak. .. Bundan da· 
ha güzel bir şey olabilir mi? Ben 
işte bu hülyayı kurmuştum. 

"Evlendim, karımı seviyordum 
ama, bu öyle insanı çılgınlıklara 

sevkedecek bir aşk değildi. Bir 
sene sonra bir oilum c!ünyay~ 

geL:li. Başka çocuğum olmadı. 
"Oliveri, elimden geldiği kadaı 

itina ile büyüttüm. İnsan biricik 
evlldını sevmez olur mu? Onun da 
benim gibi bir doktor olmasını is· 
tiyordum ama kendisi Oxford ede· 
biyat tahsilini tercih etti. Bu mev· 
-:ua tc!trar dönmemek için bum· 
ıimdidcn söylüyorum .. 

• Stephen Brovn hıçkırmağa baş 

Suçlunun sesi kesildi, 11anki 
boğuluyordu. Zaten uçuk olan ber 
zi b'..isbütün bcm:.ı:yaz keı:ikli 

Hakim: "Böyle bir şey asla olam:ız !,, de· •'Kız ağlam·ı· Oliver ona sarılıp ladı. Biraz süklın bulduktan sonra 
- Yalnız? diye tekrar ettt. mesi üzerine şaşırmış. Judaklarından öpmüş i ilk buıe sözüne devam etti : 

·ıd 5( 

- M uayenehanemI ıça1ı 1 ~e 
ne olmuştu. 1914.. AtıııaDY;eıçr 
Fransa arasında harp çıktı.ğıl i;i' 
ka ile bir muahcdemiz oJdU oe 
İngilteredc harbe girdi.. JJe~ıııe~ 
gittim. Vazifcmde kusur et~ç se' 
için elimden geleni yaptı~ de ç•· 
ne kan, çamur hastalık ıçırı isti ' 
lıştıktan sonra bizim tabur~arıfr 
rahat için, Fransanın cenuP hede 

e ctf • 
na ıcvkcdildi. Ben gen ffal' o 
kalmak istedimse de :nıu"aııııı ~ 
lama.dım. Amirlerim ricala~ ~!J 
lcmcdiler ve bana, vaıif ern1°1dıııı1' . ek o askerlerle beraber gıtm 

nu söylediler. . ıtı•~'· 
"Gittik, harbin debşcth ftllrıs:I 

ralarından sonra o kü~il.k o.ıiı~tll
köyil bize bir ccnnet.gıbi ~ oJdı1' 
O kadar ki bunun bır h!) Mfj( 

b'r r\P'~ if 
ğunu, bir an csiverecek 1 1'·· ı; 
la dağılacağını sanıycr.d~rıde U."11 

çok arkaıdaşlanm ate~ ıçı ıyet1 re! 
ben orada, o cennete benıaıl dİ~ 
de yaşamağa hakkım var 
düşünüyordum. .~ 

"Köye vardığımız gUnUn .. ; de' 
bCW e 

gezmeğc çıktım .. Yolutıl pro"e!1: 
niz kenarına götürdU.. gurıe~il' 
denizi .. Bir taraftan batan 1~11'1~ 
bir taraftan .da doğan ayın İJ"' ı;ır 
. .• den .•2' 
ıle yanan, masmavı bır f'ıv 

kayanın üzerine oturdu;. 1'•>" 
jıma bir hıçkırık sesi gel 

1ciııı ~ 
nın öbür tarafında bir ıca l.l! ç"' 

ta 11
' • ımş. Bir kadın mr? ~de ıcııcl!~ 

cuk. Küçük, esmer b~r :rJttl 

gözleri yaşlar içinde ıctL pö' ııJ 
utan elinin yüzii;c partıl8 gtııı fr 

kah halkası vardı. Acaba~~ rP 
ne bir haber mi almıştı. ı 

laştım: dııl11' ~ 
"-Neniz var? diye so:. ı>t 

d" itlı lamayın. Söyleyin der ın . 
bir çaresi bulunur. ı.-ııi .~ 

''Bir müddet yüzüme bil 

ra bcğu'lc bir sesle: dı. 
"- Gitti! diye bağır 
''-Kim gitti?. 
" K d ,diıı" - ocam, •• rr t ol' 
"- Gitti ise gene ged\:'rucU 

""1 ıı 41' (Yarasının çok ağır, 0 ıııatt ( 
duğunu bildiğim yar~ 1 dtı>' 
"Bir şey ~~ğil, iyileşirsın '' ı:. 

. . a· ' ) . ece nnş mıy ım.. 1 ıııı>' dİ' 
''- Gelmiyccek, ge e ıııs'' ş' 

diye ağladı. Biliyor.durı1A,ııı ~{ıl 
yordum ki gelmiyecelt•, . ~itl\ı-:.5 · e cır. ,.• 
ricc 1 Muarice l Muarı~ di lı'~f' 
"- Bakın dedirı'I, şıın .:Jtııi.I rııi 

· · de u ıı· 
oraya gidiyor. Hepsı r1'es 
ya 1 Sizin kocanız da }1e ..e 
. . . ıı" . 

gıtmı§.. . "la 5ıı .. ıU 
"-Herkes gibi ıııı? . 7 c;u1,1• 

• d" . N . e'l<s11< .., gı 
gıtme ınız? enıı ed'" 

. siz ıı 
kuvvctlı adamsınız, ııı 

d. . ' . or\l mc ınız:.. gelı>' -~ 
"-Ben de oradan ·decei,11• 

dedi:n .. Ya'.anda gCJ'le ~ı.ı? /. pr 
Şimdi tescili buldunuz ·r ;ce 1 

. bı ' 
mayın .. Ağlamak bıÇ 11e 
m:ız. • ~ıa~nıı> J'6 
"- Siz erkekler aS sirıiı·· ,.,ı 

·ııneı ııı•· 
demek oıduğunu bi rteri 0~· 
dınlar, büyük bir 1ted~ ... ı pıı tef' 

d"le.-•" J& 
durmazlar, ya ken 1 ğtıııt'ıı1' tıi<'ı 
mak, yahut böyle 8 }<ederi ı•>"'f 
lcr. iman ağlayın~ pelıd ~e oıJf 
ıaf:flcmiş gibi olur' deri!U 
dü§tüğü için artık ıce şır.' 
maz olur da ondatl· 1'•~1W 

'':!.esimi çıkarrı'ladıt1'1•0nrf g 
. Uddet 5 · oturdum. Bır ın dİ~1 

. . k 1 ..:ı. dC: 
rını uru alil. rıl'• 1 .J··ııse ' "- Artık eve c.0 \lnıı' 

tn\15 
'>urada korkmuyor ın? • 
"- Neden kork8 >'1 ı) 
"- Biri geliverir.. I 011cPJ 

(Devam' 1 



Mektepli 

futbol 
hortlak! 

Kızlar 

ı Le Base il 38 Yıhnı vahşiter arasında gaçirmı, bir Almaı seyyahı 

Mal nezyahlamı itikadmca, gebe kadını bir 
erkek gqrürse çocuk piç olur ! 

-42 - durur. Adam zanor zangır ttiremr 
)'e .. .,.,., .... cinler~ dünya
)'& blrakmularl 

en yatıp erken kalkabilirler mi ? 
10, U saat uyuyarak aabahleyjn 

ı......-1..-t § v~ 7 ide ıc.,ı~~Qtp' 
.......... "'"' lfJ

1 

ii lıdlrdl rap ...., dfJWl..; 
çocuklann 9, 10 ... t uywnaJah •• rckilunnaJI teiDbı etmlt veıo- le bqlana adam 4enl.ıe ıfrmeye . . 
akıam 8 de veya 9 da yatıp sabah· culuna ulur getirmif olur!. mecburdur. Sanalar kesilip kadın Eler ~ ıöbeii kuru bır da• 
leyin 6 veya ı de ül'kmalar ılizım Mellneiya adalannda çocuk dQn· doiurwıcaya ~dar durup dinlenme la asıimıı ise babası gocuiun ökftl. 
dır. yaya ge1irkeıı yalım kadınlar delil. den, saatlerce müddet denize dalıp lünil anlar. 

lar. 

Erken yatma kaidesine en fu. erkekler de birçok garip ltibtlarla çıkmak mecburiyetindedir. Zira an- Yeni Kaledonya ada1aımda yeril• 
la itiru edenler vana onlar eli ~k prip vazifeler yapmak mil- cak o dalıp çıktJkçadu' ki kansı ko- ler yeni dolmul ~an için IOll 

1Upheai.ı çocuklardır. Anaları, ba· kellefiyetindedirler. Meeell Motu· lay doiurmala muvaffak elabillr! derece m1e, fakat hakikaten çok a
baları. ıece sinemaya veya tiyat- Motularda bnları &ebe. olan etek- Şayet dolum gOç olur, çocuk pci· rif bir belik de JmUaımlar. Bu dl5rt 
roya ciderlerkeıı yeya r.Syo ba- l• ne timsah eti. ne de balık eti yi- kirse o vakit kôyiln sihirban bir a- kate lavtıbmt bir aAac dalmm or 

5 yapndan 7 yapna kadar çc-- P,da cUzel ıeyler dinlerlerken on- yemezler. Kayaer Vilbıelm adata- dak arayıp onu suya atmaya mec- tasma ilaç liflerinden laıru1nmt br 
culdatııı 1 ı, 12 ıaat uyumalan v• Jar naııl yatmak iıterler? • nnm Papualarmda ise karılan gebe burdur. Atmca, çoculu da -cinler ait bir aepet eekJindedir. Ba eepet 
akpm 1aat 7 de yatmalan lbım· Bunun için mektepler çocukla-ı olan erkeklere tütün içmek memnu- sa!ıverirler!.. ddrt kenarından iplerle her istenilen 
dır. 1 rm eilence ihtiyacım .sfıektepteki dur. Bu müddet z8rfmda denize gi- Yahut da zavallı baba denize gi· yere, fcabmda yattıktan kulilbenfn 

8 yapndan 11 yapna kadar her teneffill 1aatlerinde ta~ etmi- rqıezler, girerlerse mutlaka bolula- rip suY\!11 içinde ta baraklan soluk dıvarma wya cbpm:Jda bir llao 
çocuk alqaaı 1aat 8 de yatacak ve ye çalıpyorlar. caklardır .. Balık avlayanaaıJar, ba- tan titremeye bqlaymcaya kadar dalma kolayca acdJr. Çocuk içibde 
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yatar. tc:abmda elde wya alaçta da 
sa1mc:ak 'gibi sallanabillr .. 

Biltan Melana'ya adalannda bir 
~dolması yahıa ana lcin de-
lil. baba için de oruçlar ve riyuet· • 
terin, hayli zahmetlerin baeJamaw 
demektir. Ana da, baba da uzun sae 
man birçok yiyeceklerden, bilha• 
çocula zararı olac:alma itikat ettik
leri bütGn yiyecl1derden mahruiD 
olurlar. 

Yeni Hebrit adalarile diler bul 
adalarda bir baba, çocula dilnyaya 
ıeldJli saman çoculuDa cinlerin ter" 
leri dokunmaması kaypsile pytt 
alır ~ hayretle kaldmDala. 
veya alaçlara tumanmaya, D"lU 

iller yapnala, W)'lhut da denil w 
yabatine çıkmala mecburdur. 

lncDb yeni Ginesinde ite bir br 
ba ooculu dQnyaJ8 geldikten aonra 
uzun zaman bek.Ar obasında tariki 
dilnya gibi yapmala çekilmek mec 
burlyetindedir. 

Suav adalannda ise bu memnunl 
yet daha ti~= Baba aıuay• 
yen bir müddet ai1esile d6fOp kal• 
kamu. Mütemadiyen oruç tutmak
la, riyuetle vakit l'Çirmele mec
burdur. Ancak bu riyuet mOddeti 
pçtikten sonra eoculmm w bnsı
m ı6rmele mmm olar. 

Alman GINSl,...W Mınmho a 
puaJannda bundan balb daha bir 
kok tabUlar vardır: 

{DerNllllı DOi') 
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Abdürrahmanın tüyler ürperten lJla
ceralarla dolu dağ hayatı başlıyor 

- Benden mektuba istedi. Cevab 
veriyordum k1 otomobilin projek. 

iki komprestcn 10nra yataf1!SI' 
nn. öğleye bir §eyim k~ 

törleri yandı. Gözlerim kamautı. *** 
Karjpmdakl adam birdenbire belin- ~ 

den çıkardığı galiba kauçuktan sopa Ertesi sabah saat on bU~ 
gibi bir §eyle başıma \TUrdu. On - 1 mber Rokur, Benuannı 1# 
dan sonrasını bilmiyorum. geceki ha~eyi ona hetıilJ 

Sultan Orhan oğlunnu fütuhabnı l 
tczkiron Hclpson snhilinde kendi. · 
.sine bir tUrbe in§a ettirdi. Bir a
sırdan ziyade bir müddette Rum hü 
kfunetl toprağında bundan ba.ska 
Osmanlı prenslerine mahsus diğer 

bir ttlrbe inşa cdllmemlştir. Helpso 
nun ı:ıimal munsabmdn kain bu mer. 
kad mUvcrrlbini mllllyenin kemali 
ihUramh yndettiklerl Osmanlı 
kahramanları mcrkadlerinin mubtc 
rcmlerindcnclir.,, 

Bu hıl.dise Orharu periean etmI,,. 
U. Hiç kimse, hatta Nilüfer de, Te. 
pdorn d:ı, p:ıdi;ahm, SUlcymıınm ıır
kll!Jllldnn böyle birdenbire göçUp ih 
tiyarlıyac:ığ'mt, her gece kapandığı 
odnsmdn ynpnyalnm hıçkmtlarla 

ağhyac:.ığmr dil§ünmemJşlcrdL 

Muba.kknk ki artık sultan Orba. -
nın §cvket ve ikbal devri bitiyor, 
hayntınnı sonlnn ı\iratle yakla§l -
yordu. 

SUlcymanm ölümU yalnız Orhanı 
öovirme1ni3, AbdUmıhmanı d:ı tek. 
rar gemi kopmu5 ıızgm bir at gıöi 
ortaya sUrmüştU. 1 

Hayatın bir lıiç olduğunu, bir do· 
ğan ru•knsmda attan dUşüvcrmCkle 
sônUve\-ecağinl gören Kara AbdUr • 
rahman, bilhassa hilnkArm da ta. 
mr.miyle çökmesinden ıstırab duya
lnr, ştyhler aynklarma kadar gitti. 
lor. F'akat her nedense Kara Ab
öUrrahman dağdan inmedi, ve SU
leyman pa§ayı öldüren bu araziden, 
s:ıhiblerinden, ı:ıagillerlnden intikam 
almak gibi bir hissin zı>bunıı kaldı. 

Bundan sonra Kara AbdUrrahma. 
nın tUyler Urperten maceralarla do· 

lu dnğ hııyntı başlıyor ve hllnkar 
her giln biraz daha çökerek ölilme 
yakl:ışryor. ... 

tKtNct KISIM 

(135!> - 1360 tanhl~rt)· 

K:ırımıan hiklml, hllnkir Or
ha.nın ihtiyarlığmdan ve umar ile 
mc~gul olamamasmdan istifade e
dere!< Ahllerin bUyUklerlle tem.M. 
larmı arttıml13 \'e onları Osman
lı de\'Jctl aleyhine isyana teevtk 
ctml5tl 

Ahilerin pek yakında Aııkaraya 
Jılicunı edecekleri sözleri halka
rasmdn. korku \'O teli§ uyandır. 

mıs bulunuyor. 
Jlünkiir Orhanm oğlu Murad a-

6ıığı yuliarı :fillen saltanat l~lerf. 
' no v:ızıyeıl (}tmts gibi görUnUyor. 
Elçileri kabul ediyor, ordu lşlerile 
oğrn5ıyor, babasının sllah arka· 

da!!larlyle, hünkar namına o gö- ı Birçok yaralı var. On kız ve yirmi sonra Orhan Rumeliye dönüp bak· Komiser eiddileşmi3U: bitirmişti. Sordu: 
rUşUyor. 1 sekiz kadını ağızlarını tıkayarak at mamıştı bile. Fakat Murndm daha _ Sizden özUr clilemeğe mecbu- _ Ne dersiniz bu ıaıere1 

J,ala Şahinle Çandarlı Kara Da. üzerindo götürdiller. Eşya almadı- şimdiden korkunç şöhreti biltiln Ru rum M. Hangsi, dedi. Bu ~in mes- Benuva güldü: .k!ll, • · 

lilln lı başma geçecekleri aöyleni- lar. melini ve Blznnsı istila et.mi§ bulu. ulll benim. Pliınnn yanlıştı; çiln'kU _Benim diyeeeğlınl bUV-
yor. P08 bıyıklı kumandan kamçrsnıı nuyordu. ; bir kişi geleceği esasına göre ha • tintak h5.k.imJ ne diyecek1 

Murad, pek kısa blr zaman zar. dizi üzerinde ağlar gibi hB.diseyi fFlhakika Atamasın hakkı \'ardı. zırlanmxştt. Hnlbuki iki ki§i geldi- Rokur yerinden sıçracıı: oı'4~ 
fmda, babasmm bliyttk saltanatı. nakleden köylünün suratına çarptı lşi bir harp vntlyctinden çılmr • ıer. Biri direksiyon baıııııda kaldı, _ Hakkmız var. Ben de ıo 
na tenrUs edeceğini blUyordu. EY ve haykırdı: mak ve alelade C§ltiya takibi hnline öteki sizi kaııııladı. muıtum. Dün aklımda idi~ rt" 
ranosla Hacı ıu davet etml'tl. - Siz böyle köpekler gibi el kol getirmek IAzımdı. Bizden evvel geldikleri için on- ,'tlffakıye haberiyle dlSnll'\,~•1 
Bizansm ,.e Osmanlı hudutlarlle bağlayıp bu hale seyirci kaldınız de Kumandan Teontsi takibine koyu. ların gözleri karanlığa ah~mı"tı. A- tığım usuls!Wilkten dolaY~11fl ~ • 
blrh!5cn de,·Jetıerln lfııhlan, han. ğil mi? Kaç kişiydiler? lncağı şakileri tanımıyordu bile. rabadaki adrun benim kapıyı açtığı- eöyle dursun beni tebrik ':'_~ f" 
lan '-'lan pr ... •slerl y l .n.... - Savmndık ki efendimiz. Kimlerdı" bunlar nı·,.ın· bu ko-vlerl ği ~~-~ı 

• .anw • ~ • en v.. ~ • " - mı gördU ve projektörlerini yaka. ee ni dUşUnUyordunı. P.-
mıınJı h"-'-4rlığma __ _. __ ... M·' - Hepinizin bo'--ııunu vurdurn - basmralardr, neden bu kadar cana dl 0 d ele 

u.uaa aauu..,.. u· ~ • rak arkada.5mı ikaz ettL O da he- ..• na sorma an, ~~ 
radm bu lcraatmm neye , a~- cağını. kıymışlardı, kimdi dağa kaldırdık • men size saldırdı. Ben dışanya fır- vesikayı g66termeden h• ,.. _,.,. 
n bU .uı. bir dl ı ....... dL Ve kumcmdan arkasında zırhlarla lan kadml:ır ve kızlar? ,r,yl,.-

1 )ua en şeye wuup e ladrm ama geç kalmı~tım. Gözlerim tiğlm için klmbilir ııe 
,.,0 Iar harbe hazır bir halde bulunan bU. Ar.aba bu bareklıt Bursadan mı ,4il 
., r • de kamaşın~ olduğu için körUkörU- tir. d.rf 

Osmanh S&ra)'Dlda derin ,.8 ma- yUk ve kalabalık kıtasına dünUp hay idare edlliyorılu, acaba bunların ı;c. ne ateş ettim. Yazık! Ka.b:ıhat ben- _ Bllt olmaz. Vaziyeti i fjSO 
temi bir ırilldin vo mamam ı.a.. kınlı: kavetlerindc sarnyın parmağı var - de oldu. mektubu oödan gizli tu~,~ . 
klnı. - Haydi, Bolayır ıırtlarrna. Ele mıydı? Japon mırıldandı: bebini anlatırsanız tızıııSS.ıubıl1'' 

.Kara Abdtlrrahman Bula....,. ta.. geçeni sağ koymayacaksınız .. Şaki- I .,.~ R ku t .,,_ hayatı tehlikede idi, 111e~• .et 1' ,,.. Kumandan Tconisi sordu: - uzUlmeyin M. o r. nU&amt ,... 
raflarmda ne yaptıp blllnmes bir !erin kellelerini isterim. Her kelle· mızı alırız! liyeye verildiğinin gizli 
hald Ye bin altın ıık"e vereceğim. S"'n bunlnr kimdir tanıvor mu 4'f. e. " - " " - Rokur bir elinl direksiyondan çc. zımdr. .-t. ,. 

Kumandanm yanıbaşrnda kolları. sun? .2,... ,.. t 
Şlmdlllk Murad ela Abdtlrrah. kerek Hangsinin elinJ sıktı. Sami. - Muvaffak oJaaYw-' git 

nı çaprazlamış duran kısa boylu dJtılo .. n 
manla me5gul değil. Vzcrlnc ala. _ Hayır devlettn kumandanım. miyellc: kat muvaffak olanıa eıtw.., 

Atan:ı.s adındaki çavuş, kumnnıla - bll ııı •• ıtır 
cağı bUytik saltanat ''6 yUltlin al- Fakat adları cihanı sarmıştır. Dun - Bnrvo! dedi. Sizinle çalışmak çare var. Hangsinin ~ 

nın kulağına eğilerek: ıı.ınıe 
tmdıın babası kadar meharet ,.e lam. Kara Abdürı·ahmnn çetesi der- bir zevk. Bn§kalan sizin yerinizde ~dmseye bahsetmiyecey· 
kudretle kalkabilmek a..ın haur- - Aman efendimiz, dedi. Bir don saz aldıgnu~ el>Yl~ ~ı.,,r 

"l.' harp sUsU verirsek hlinkar oğlu Mu ler. olsalar honıurdamp dururlardı. Ba. • ... tal''"" , 
lıklarla meşgul Bqka hiçbir ~ey 1 ııımız nasıl? ile de görU§Up beni ,.,... 

rat taş taş Uzerlne koymnz. Bunlar Teonlsl iş başrnıı daha yeni geç • , B' • b da ..ı... ~..ı 
düşünmüyor. Ulemanm Orlıanm - ıraz acı var ve a.5nn ser- mamasmı rica ede, ..... ~~er 
son devirlerinde kudret ve nUfuı. Osmanlılardır. mi.ş bir kumandandı, fakat bu ad sem... - Hangsinin bu ıı! 
lan artmış bulunuyor. Kumandan, Muradın ismini du - onun da tUylcrini Urpcrtmeğe, gö • ı - Birnz dalın sUraUl gitmem si- reket tarzı fevkalade! 

Dllhnssa Sinan paşnnrn 5öhretl yunca Urper1ni3U. Filhakika uzun zUnil bliyUtilp, yfü:ünil sarartmağn zi rahatsız eder ml? Benuva mınldandr: 11ıı de .ı1 
zamandanberl bu taraflarda Osman- ır:.ı • ., N'hıı"·et .-At· lfakı sarmıştı. kafi gelmişti. - Hayır blliı.kis. Yatağıma biran - De&.ı mı. ı ~ ~eııu·-. 
lılar tam bir sükfın içindeydiler. evvel ka\-uşmak beni memnun e • nLr: dedli;1mc geldıni:t:; e ~ ıı:ı 

İranlı olan meaelA. Sinan, bllnk!r 
Orhruım Bursa muhasarasrnda gös. 
terii!ği büyük ve mnnevf yararlıkla· 
nndan dolayı bUnkar tara!mdan 
mUklfata mazhar olınq, keııdialne 
verilen Jon, .mUJk ve muhabbetle 

derhal halk na.zarında bllyUk bir 
şöhret edinmişti. İşte Sinan Paşa 

diye anılan bu mollanm parmağı sa
raya, tayin ve azillere, hatta yeni. 
çeriler arasına kadar uzanmtl} bu • 
lunuyor. 

SUleyman Pa§anm ölümünden (Dr.vamı l~ar) der. eeki muvaffakıyetsfıl~~ ~ 
- Ha.kkmız var. gene bir tek netice elde "ıc 

Yeniçeriler arasında bektaailik 
gitgide daha esaslı bir surette inli-
ear etmektedir. Osmanlılar Rumeli 
nin bir kısmına sahiptiler. 

Bu tarih manzaI'Mı kar§rsında 

roman.ıınwn j)Uncl safha.sına giriyo-

Çapraz eğlence : 
9 to· 
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lluoıinkü bulmacamı: 

Sold:ın salın: 

Yukardan :ı~n'lı: 

1 - Bu lı:ışl:ıyıı ı c,ı gctc olur, 2 -
l\~hl(ı gece gibi o'nn ins:ın - isim, 3 
- Tah:ın \'cs:ıire kon:ın yer - öı!lc ile 
yatsı or:ısın<I. ki z:ırınn, 4 - Dir nevi 
kalın kum:ış - göğse ıakılan küçük 
ve şerefli maden nesne, 5 - G:ıılrc
rlcn - Jı:ıkıııaktan cmrihnzır, u -
Meşhur blr lıôkim, 7 - Tahmin et
me - hir nota, 8 - Ahşap ınoLilye ü· 
:r.crine geçirilen ince tnhtn, 9 - Gece
leri içinde ) ntıığımız - fennlık, 10 -
Zcr"cdcn • bir nc\"i m:ıden kömürü. 

Rokur otomobilin süraf.lnt arttlr. lunuyoruz. Hangsl ~1 bııı'11 
dı. Bir kaç dakika sUratle gittikten sumdur. Hücuma uğJ1llll ~ 
cıonnı frenler grcırdadt. Araba, şeb bat eder. d bUlf• ~ 
re birkaç dakika mesafede durdu. - Aksini do fsbJlt e :ıı. 1 
Ant duruş: u~-ukiay:l.n Jıl~nü'•aı'S· s3yledim: Bu adama 

1 
ffo 

tr. Endişe ile: göstermeyin. ıeııl>-or 
- Ne oldu? diye sordu. - H!Ui ondan allphe 
_ Bir §ey yok; geldik. Şehre yal sun uz? ft 

nız dönmeniz lazmı. Dreksiyonu _ İhtiyatlı duru>'o~~ 
kullnnamıyacnk kadar nakavt de - de benim gibi yapnıaJltı' ~ 
ğilsiııiz ya? diyoruın. il oııı' 

_ Açıldım. Ku11nnabllirim. Esa· _ O:ıa karaı iki yusl ~ 
sen çok yol da kalmadı. demek? • l dt ş f 

Rokur arabadan indi. Hangsl o .. _ Evet, çok . ~>"o~~f 
...1 t ~ l 4 ~ 5 r Gt - 7 8 9 nun yerine geçti. Komisere döndü: kendisine çok ituna.t tte ~.-' 
~ ı - Ne zaman ve nerede görü§e - rünün. Fakat balti1'~p ettIP~ k o L "' v L 1 K Ol 
• ceğiz M. Rokur. Bu geceki hAdlse • olun ve tabkikatın ta ,,9'\,t ' ~ 

- Türklerin eski sessiz slnemnla· ~ 1....-- f o L\ "' L "'o.: N 1 ~ 
elen ve mektuptaki tehditlerden ra. hakkında doğru :xnıı1' bit ıc 

*** n - lıir Türk harfi, 2 - Nakil ,.a~ı-
• tıılarındnn biri - onsuz yürl)•cmt9)•iz, 

- Bolay:ır sırUanna doğru kay. 3 - Az pişmiş yumurta - hlr Türk 
boldular efendimiz. Yüzleri birer hnrrt, 4 - Su • dnnı:ırlarımml:ıki 
kınnw ealla kapanmıa bu meçhul renkli su, 5 - iman etmek, G - Bir 
sUvarlieri tanıyamadık Bize yaban sürahiden su bo~alırkcn çıkan \'c bÖ)" 

. . · lece kullanılan söz • paketler bunun· 
et olmıyan bır dılle konuştular. 'Fa.. 1 b :r.ı 7 F""l 8 13· k k 

1 
a a8 anır. - 11 , - ır er ·c · 

kat bir eeycikler. anlamadrk. adı (ınl'şhur bir şair) - SC\•ginin H-
- Hasarat nedir? ratı, 9 - Bir erkek adı - lllr Türk 

- Altmt§ ki§i maktul efendimiz. harfi, 10 - Aşağılık - bir nevi b:ılo, . . 

19 sonra yarın odamdan ~ıkmamağı ih ten çekinin. Yapılaca 
\it tiyatlı buluyorum. Fikriniz? ha var. IJ1l' ~f 
1J - Çok iyi yaparsınız. Ben eizo - Nedir o binba.§ 1Ctl;.or 6"tı 
,6 öğleye kadar telefon ederim. O za. _ İntikamdan kor aııtı bot~1~ 
{7 mana kadar ııokağa çıkınaym. nuz değil mi? onu i~ti)-atll ! I'_ 
\ _ Peki. Geceniz hayır olsun. cıarıya çıkmama~ . t$l'~ ,aı 
18 _ Geceniz hayırlı olsun. Kendini mademki bu fikrillı dC ııın" ~ 
\~ ze iyi bakınız. lstintak JıakiJnindetı. JlleJJloı' d' ııd' 

Diinki1 bulmacaını:ın Jıalli - Ehemmiyetli bir !tCY değil. Bir larak peşine ikl si~aıJJ ,ıtSSJ 
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\ ı 1111ınrEıurr•Iir~ımıtm 'ROM Jllf-Rl•I ......... O:ıudaimibirrnub ti 
- Gözlerinden bahsederken duyduğum ha}·- lundursunlar. ,.ı ııo l Felaket: Bütün gece yağmur yağdı. Gece-

den sonra ba~lay~ın gün de sağanaklarla 
geçti.. 

Ynğmur biraz hafifler haHflemez hara· 
belere k~tınn. Fırcalarun gene su içerisin· 
de .. 

Kara düşünceler içerisinde otele dönüyo
rum. Toprak simsiyah .. Gökyüzü koyu bu
lutlarla kaplı .. 

*** 
Ertesi sabah yataktan kalkınca gökyüzü 

nü güzcl buldum. Güneş parlıyor .. Melike 
hergünkü yerinde .. Heyecanla çalışıyorum. 

Gene kız bana halasile lzmire gitmek 
mecbudyetincle olduklarını söyledi. Beyaz 
yünden bir bluz örüyor. Bluzu bana göste· 
rirkcn: 

- Bunu ma\ i bir etcklikle giyeceğim, di
~·e izahat verdi. 

Bu seyahat genç kızın hayatı üzerinde 
büyük bir tesir yapacak gibi gorunuyor. 
Bu sö:dcri söylerken takındığı tavır ve git
meden evvel yaptığı hazırlık Melikenin 
bu yolculuJ:ra çok ehemmiyet verdiğini gös# 
t!ferı deHtlenftr. 
Tatlı bir ikinci ıc;ıtrı harabe!erde oyna~· 

) or, fırç3m bu glizel manzara>, hızlı hız· 
h tuvalimin uzcrine geçiriyor. 

d b . ıti }1J!I t~ 
r:t19'1~1'el*!m!litı~ ranlık sesimde. titriror .Melike ~ . unun _ Görccckslnt.ı JJ1İ1111e 
!_Wı! ~ farkındadır. B:raz ~m. s~ktlmıs gıbı: . bir dolayısile bŞI1& ~ 

• 1 -·------ - l)('mek gozlerım sızı korkutuyor! dı· cakbr, ..,,~ 
yor. - Acaba? ., t&ll .J 

-83-· 
Acaba tablom bitmeden Melike Izmirt 

gidecek mi? Bundan cok korkuyorum. Yol~ 
culuk ne vak.it diye birçok defalar sordum. 
Melike bu suallerimi gülerek kar~ladı v• 
cevap vermedi. 

••• 
Tablom çok yava~ ilerliyor. Modelimin 

hayatı ve seciyesi hakkında hiç bir fikfr 
min olrnayı~ı bu ağırlığın başlıca sebebidir. 
işte bu yüzden bakışlarile tam tezat halin
de olan ağzının çocukça ifadesini bir türlü 
tesbit edemedim. 

Derin ve sonsuz ufuklarda daima bir ha· 
yal arar gibi olan bu gölgeli gözler, ~im· 
diye kadar hiı; bir genç kızın dudaklarında 
eşine rastgelmediğim bu esrarlı gülüş 

talile alay eden ve mukadderata meydan 

okuyan bir mana ta~ıyor. 

Fakat bu bulu~an da emin değilim. 

Arkadasımla biraz daha meşgul olmak, ru· 

hunun, derinliklerinde gizlenen garip ve 
vahşi hisleri meydana çıkarmağa çalışmak 
llzım. Yoksa Melikenin portresi muhakkak 
eksik kalır._, 

..... 
- lslediğim gibi çalışamıyorum. Tablo 

çok yavaş gidiyor. 
Bu sözlerle Melikeye kendimden ~ikayet 

ediyorum. ' 
Melike: İ ... ~ ı 
- Fakat görüyorum ki, diyor, çalılıkları 

ve taşlan yaparken kuvvetli fırça darbcleri
le istediğiniz ifadeyi çok kısa bir zamanda 
buluyorsunuz. 

- E\·et .. Dışarıdan bakanlara öyle geli
yor. Tablomun fonu çok hızlı gidiyor. Fa -
kat sıra yüzünüzlin çizgilerine gelince iş 
değişiyor. Hatlanruzın ifade ettiği manayı, 
dudaklarınızın kenarında krvnlan milsteh
ri ifadeyi tesbit o kadar güç ki.. Hele göz· 

leriniz ... Melike! -

- Belki •.• bu gözler o kadar derin ki, Benll'lra koltu~ lıi' 11" 

insan içine bakarken bir uçurumun kenarın gUIUmsiyerek; ~ıııııe 
da imiş gibi ürperiyor. - Dostu~, de~! 

Bu rozleri söylerken gayriihtiyar! sesim sc girmek ıst?r ., . _,,s, ~ 
alçalıyor, elim fırçayı bırakmıyor; derin - Ne babsı.nc ·• cıo ~ ,İ. 
derin l\!clikeye bakıyor ve Meta fıstldıy~ - Birkaç giln 

1~urtuıı;~, 
rwn: lia kontrolilndeJ\ w· ıı.ııe. ~t) 

- Bu gözler evliyayı bile ba~tan çıkarır. makul ve J%leg~eee~· 
Bu fikrim onu güldürdü, verdiği cevap bahsi ben kaY , 

apaçık bir alaydan ibarettir: eampanya... . ~· 
-Evliya dediğiniz siz mi? Rokur ea3ırdJ· bet! - ~ 
Bir şelale gibi arka arka~·a döh-ülen kah· - Ne ınUn~:_, .; ~ 

eli - ''UnasebeW: 1111il kahal::ı.rı beni Meta bir çocuk gibi sevin - .ıu T """ 

riyor, ~asına ~aka ile.mukabele ediy~ bul ediyor rnusu~ ıcred 
Komiser JW!B "i: ~ rum: v-crı> 

li ğ teaklp cevap .• tf o - Demek oluyor ki bu hal ile ev ·}·alı ı ı-
be . - Kabul! di 15tl11_.10.ol'· 

bana yakıştıramadınız. O halde nı ce- _Bravo! Şfftl ııJ:: ışı ~t 
hennemin birisine, bir zebaniye benzetiyor- ni iyi idare e~; ~ 1~"' 
sunuz. nun size bu ış cliX1 "~ 1Por 

- Ona da değil. .. Yüzünilzde ne iyiliğin terınesinl teınln ;ı 0tııı ~ 
ifadesi var, ne de ıstırabın. yalnız sizln nıeO ,) 

- Kendini size beğendirmek istiycn bir desfnf koparın· 111~gııl 
insan ya bir evliya tavrı takınmalı, yahut _ Hnngsi uc yl'} 
da ıstırablar içerisinde kıvranan bir günah· Ne .noktadan! ıoeı·a"'' 
kar siması!.. '(Devamı t•ar). 



li°"'tları 
anlatan vt vesikaları vtren: A.K. - 91 - }'azan: 1 kimim 

Bütün Hmçakh mücrimlerin boyunları 
°"' . . öne doğru eğilmişti 
'~ılı Nazaret "Cevahirci· oğlu Daniyel, Oğlakçıyan Haçator, itibaren on beŞtr sene (Çolakyan A 

~ IJ!racı ~ evrakı fesadiyenin za· Uzun oğlu Kalust, Midiloğlu Scrkiz, 
.:""141J\i ile 'e ınucrimlerden Andon dava vekili Arsen, i-.1ek"tep hocası 

11 detdestı ah~ .Parsih oğlu Giilben şurişin fiil ve hareketlerile Arman 
lö .erını teshil etmiş oldu· oğlu Ohannes, Yakup oğlu Panus. 

~tı ~lıYcrek müekkilinin mü· ahçı Parsih oğlu Gülbenk ve Ge· 
~ Univ...:ıe ı· t• · · t · 1' w 1 "''"h" .ıqı n mua ıye mı ıs e· zır oros og u nıı ırcan ve Bedro: 
ıı..allıııuı . oğlu Misak ve Geronlu Torosun u
·:ııııı ~rıne Kayseri mutasarrı sulü muhakematı cezaiye kanun mu 
~ !tıltıce atı evveliye altına yaz· \'ak.katinin ikiyüz doksan dokuzun· 

• ~ llunıa Cfundu. Şirketi lesadi- cu maddesi medhllunca en ağır ceza· 
~~ . rah kasa defterile fesat yı müstelzem olan cürümleri ceza 
~"abirci~latnnamcsinin merkum kanunnamei hümayununun 54 ün· 
~ ıta Ve an ~openin kendiliğin- cü maddesinin zeyli ve ilavesine mu· 
~re ~lım ve erbabı fesa- vafık olunduğuna ve zeyl \'e füı\'eı 
~ tOriJı r:ıcı hususunu teshil ey mezkfuede: 
• ~· du. "Memaliki ve devletialiyyer.in bir 
~t1Unı~ şahsi rnevkiinde o· kıta veya bir cüzü veyahut vilaya

lıaı.~ ~iclaJağa ıle posta müdürlüğü· tı rnuhtaresinden birini karnilen ve· 
tı~ : 1 okundu. Ceza ciheti ra kısmen diğer vilayetı mümtazeye 
~ıb ır diyeceğimiz olup ol· cezren ilhak ettirmeğe veyahut alel· 

lliıı~ldu. Yon dedik. Ceza· ıtlak memaliki devletialiyyenin bir 
~ ~:Uzak~re edilmesi için ht kıta3ını idarei hükumetten ç1karma
~tı ~?dalarına çekildiler. Bu la t~ebbüs eden kimse idam olu· 
A!~tUr,n{ ve \asfetmeme im· nur ve medarı tahfifi ceza ah\-ali 
~~ görülürse beş seneden aşağı olma
'..:"~ ~le kalmamı~tı. Beraat mak üzere muvakkaten kalebent kı 
~ird 1 se\ inçle evlerine yol· lınır,, deyu muharrer bulunmasına 
la... \it, dı. ller Yerde sokaklarda, mebni işbu maddei kanuniye hük
... ~~de Ulckfinlarda, dairelerde, milne tevfikan merkumdan: Andoh 
ı ~ \'e belki A\-rupanın bü- Re.stuni, Cebidelikyan Agop, Ala· 
b.ı:~Uy0 l'llahafilinde bu mesele caciyan, Dökmeciyan Parsih, Rahip 
rt~~u. Biz şu dakikada mu Daniyel, Tomayan Karabet, Kara· 
~ "'t 'ı bekliyorduk. Mücrim yan Ohannes, Kertunan oğlu Karo, 
~~ ızın derecesini anlaya· Agop Behlu, Keçeciyan :Misak, Ci-

1\ ~~· vanyan Mardiros. Arman oğlu 
'1 ~llllçt ın bende bıraktığı in Ohannes, Yakup oğlu Panos, ahçı 
~~ tecıi u. B.iz isyan ve ihtilat Parsih oğlu Gülbenk, Cezir oğlu 

ı~rn edılıni~tik. Bunun Mihircan, Bedros oğlu Misak, Be· 

' lt~~dam cezasının tebel- ronban Torosun idamlarına ... ,, 
taJiba 1 hazırlırordum. Bil· idamlarına karar verilenlerin par 
~ ~~~ karan dinliyemiye· maklıklara dayanaark ,yığılır gibi 

d tltdllıtı. ~.ecektim. Ölüyorum çöktüklerini gördilıµ. Ben idamdan 
'• ~b· Şı.ddetıe göğsüm ağrı· kurtulmu~tum. Az daha fırlayıp hA
~ -ar ti~l\'\ın sesini ha.kim du· kimin boynuna sarılacaktım. Artık 
~ ~ geliyordu bana. ne olursa olsun korkum kalmamış, 

lı ~ ltta ~u kapı açılacak ve hayatım bağışlanmıştı. 
da\ aran bildirilecekti. lşte "Taloslu Debagyan Agop ce Ke-

~~ ~' 1• ~şte gayretlerimizin merekli vaız Mardiros ve 1\Ierzifon 
~~~tzl dogrusu alunaklığımı· lu Papazyan Mığırdıç ve Karagöz-

& ~r 1~1rnızın, şuursuzlu· r>ğlu Artin ve Everckli Varnok oğlu 
t.. ~~ı. 
"il q Kapriyel ve Geronlu karabet) in ip-

öııc lrı~, mücrimlerin bo- ~idai tarihi tevkifleri olan 16 şaban 
iıaı( heııt?Kru if,rilmişti. Salon :no ve 20 şubat sene 308 tarihinden 
~l~. 1 bizden çok heyecan 

biı il Ç<ık :( v 

lt.ı~~du N~sır olacagını onlaı 
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gop, Boyacıyan istepan, kebakçıyan 
~)inekrim ve Onan oğlu Monos, De 
lunyan Agop \'e Vartanyan !\1ihran 
•ıe kalıpçı Moşo, Sirnoç oğlu Artin 
le dahr kezalik iptidai tarihi tev· 

ldfleri olan 9 recep sene 1310 ve 16 
'canunusani 308 tarihinden itibaren 
mar ene müddetlerlc kalebend edil 
:nelerine ittifakla ve (E,·erekli Sur
pik kadın, Arabacı Ohannes, Kara 
Parsih oğlu Daniyel, Oğlakçıran Ha 
;ator, uzun oğlu Kalu~t \'e Adiryan 
.\:azaros \'e :r.lidil o~lu Serkis, dava 
:ekili Arsen ve mektep hocası Şuva· 
iş'in keza'.ik mebdei tevkifleri olan 
nezkur 10 recep sene 1310 Ye 21 
·~amınusani 308 tarihinden itibaren 
~·ec!işer sene müddetle kalebent edil
melerine ekseriyetle \'e Ce\'ahirciyan 
aopenin dahi Kay~ri mutasamf
lığmın fezlekei mezkOresi mündere
ı:atına ve kanunnamei mezkOrun 65 
inci m~ddesinde ve ussat ve eşkiya 
/.akımından olup da icrayı isyan ve 
şekavete tasaddiden ve sihirbazı şu· 
rudan mukaddem şeriki töhmet o· 
!anlan memurini devlete haber ve· 
renlf'r \'eyahut taharriyata ~uru olun 
duktan ronra şeriki töhmet olanları 
tevkif ettirmek esbabını istihsal e· 
denler sairleri hakkında icra oluna· 
cak mücazattan muaf olup fakat iki 
seneyi teca\'üz etmemek üzere zapti 
ye nezareti altında tutulur . ., 
D~yu muharrer bulunmasına bi

naen müstahak olduğu cezai ınezkQr 
ılan muafiyetle iki sene müddetle 
1.aptiye nezareti altında bulundunıl 
masına ve müddeii şahsi izzetin ~
lıadatı yakiaya nazaran eşine on al· 
tı \'e saatine bir Ye tüfeğine üç ve 
heybesine bir cerrek lira ki ceman 
L'n sekiz lira kıymet takdir olunarak 
bütün merkum lzzete tcrkedilen ve 
alelade rençberler yedlerinde kısrak 
!arın rnütearif olan değerine nazaran 
beş lira kıymet takdir olunan kısrak 
!>edeli bittenzil mütebaki on üç lira· 
nın mücrimlerden bittahsil müddeii 
~si merkum İzzete itasına ve Ma 
rJen postasından marülbeyan kayıt 
sureti musaddakası matufunca 
ahz ve gasp edilmiş olan yedi par-
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adam Bekôr bir ' • Yazan: Hlk8ıyecı 
Büyilk mağazalar önünde yıl Tevfik devam ediyordu: 

bagı münasebetiyle biriken hal- - Görüyorsun ya, §U kUçUk 
kın arasından kendime bir yol aç oyuncak araba, bu bebek, bu at 
mağa çalışırken arkada§ım Tev· bay Salahaddinin çocukları için 
fik Şa§maza, kollan paketlerle dir. 
dolu olduğu halde bir şekerci dük Lıak:ıyd bir tavırla: 
ki.nından çıkarken tesadüf ettim. - Ya! 
Pek gik ve zarif bir adam olan 1 Dedim. Tevfik tafsilat veriyor· 
Tevfik eski arkada§lanmdandır.' du: 
Tabiati pek mülayimdir, milnaka 1 - Bu fotograf, §U kilçük ayı, 
gadan, kavgadan ho~lanmaz. E· şu minimini köşk de bay Fahred· 
ğer evlenseydi, §Üphesiz pek iyi dinin çocuklan için .• 
bir koca olurdu. Fakat, daima aşi j - Bütün bunları tevzi ederken 
kane bir sergüzeşt arkasında koş gaşırmıyasın ? 
duğundan, izdivacı dü§ünebiL 1 - Dikkat etmek 18.zım .. Fakat, 
mek için kalbinin boş bir zamanı hepsi bu kadar değil. Ceblerim
nı bulamamıştı. Kırk yaşına gel. 1 den birinde Fahredinin kansına 
diği halde henüz bekardı. ı aldığım bir broş, diğerinde Sala 

- Ah, dedi, seni gördüğüm i· haddinin kansına vereceğim pan 
çin ne memnunum bilsen! Benim dantif var. Şel{crleme kutulan da 
le gel de otomobilde biraz görü- başka ... 
şellm. ı - İzin ver de seni takdir ve 

- Ne otomobili? tebrik edeyim. Ahbablar için çok 
- Benim otomobilim. Üç saat- yoruluyorsun. 

tanberi mağazadan mağazaya O· ı -Ne yapayım? Yılbagı benim 
tomobille dolaşıyorum. için müthiş bir gündür. Fakat 

-Beni nereye sUrUkliyecek· vazifeleri pek iyi başarmasını bf. 
sin?.. Çok işim var. lirim. 

- Senin mi işin var? Ya ben - Vazüelerin bana pek kan· 
ne diyeyim? Bir defa otomobi. ı:ık görlinüyor. 
lin iı:inc bak da anla. 1 - Bir ailenin en iyi dostu sı· 

Otomobilin kanapeleri irili u- fatiyle jfasına mecbur olduğum 
faklı paketlerle dolu idi vazifeler. Her halde imrenilecek 

Tevfik israr etti: bir §ey. 
- Haydi, haydi bin... - Benim anladığıma göre, sen 
Otomobile yerleşmek bir mese yalnız bir ailenin değil, iki aile 

leydi. Şoföre pek uzak bir adres nin de en iyi dostusun. tkislne de 
verdikten sonra mti§kflitla yerle ayni suretle muamele ediyoraun. 
şebildik. l - Doğru. Belki iki aileye ayni 

ça da on dokuz bin iki yiU elli ku- rildi. 
ru§ lira ve sekiz yüz iki kuru~ yir- Bu suretle 17 Hmçaltbnm idamı
mi beş para mecidiye akça ki ce- na 6 Hınçaklının on ~ sene , 
man 2062 kuruş yirmi beş paranın 8 kişinin onar sene 9 kişinin yediııer 
dahi kezalik mücrimunlar komun· sene kalebendliğine karar verilmi~ 
dan talısilile postahane -idaresine oJdu. Ropen Cevahirciyan da ımaai
teslimine, ve ıtıasarifi muhakeme <J- Sınln tnükUatmı görerek idamdan 
lan 5900 kuruşun müaimun mer- kurtuldu ve iki sene zaptiye nezanı 
kumundan seviyyen alız ve istifası· ti altına konularak tahliye edildi. 
na ve mevcut olan eslihadan iki Vin HınÇak davası da böyle bir tahli-
çister ve bir kapaklı martini ile iki ye ile tarihe intikal etti. 
adet rovelverin eslihai emiriyeden Netice itibarile bir noktayı söyle
madudiyctine mebni usulü veçhile mek zaruretini duyuyorum. Bu mu
tarafı askeriyeye teslimine, 27 zilka- karrerat içinde ağırı yoktur. Bilrutis 
de sene 310 ,.e fi 31 mayıs sene 309 hafifi vardır. Hepimiz yaptık ve 
tarihine rnüsadif olan pazartesi bulduk. 
günü müttefikan vecahen karar ve- SON 

zamanda devam kabahattir. Fa· 
kat bilirsin ki insanı kendi arzu
sundan ziyade hidiseler sevk ' e 
idare ediyor. Ne yapayını? Sa
lihaddinin kansını ilk gördüğüm 
zaman letafetine hayran oldum. 
Fahredd.inln kansı mükemmel 
briç oynuyor. Bilhassa bununla 
pek samimi ahbab olduk 

- Milkemmel ... 
- Evet. Hiç bir tehlike yok. 

Salihaddinin kansı MeMrenin i 
ki gUzel çocuğu var: Semahat vo 
Mehmet. Evlerinin gilzelliğini ta 
savvur edemezsin. Bayan Mef
kfıre tam bir ev kadınıdır. 

- Demek bu aileye devamdan 
sıkılmıyorsun ! 

- Bila~is iftihar ediyorum. Di 
yorum ya, ailenin en iyi dostu. 
yum. Bana sormadan hiç bir i~ 
yapmazlar. 

- Ya Fahreddin ailesi? 
- Tıpkı birincisi gibi... Yal. 

ruz her iki aile birbirinden uzak 
oturdu.klan için hazan yoruıuyo
rum. Şimdi evveli Fahreddinler3 
uğnyacafım; sonra. Salihaddin.
Iere döneceğim. 

- Yemeği kaçta yiyeceksin? 
- Kaçta olursa ..• 
- Bayan Mefkfıieden bahsedi-

yordun. 
- Evet, onu Uk gördüğüm za-

man letafetine hayran oldum. 
-Ya! .• 
- Anladın ya? 
- Anladım. 
- Kocasına gelince: Kibar mı 

kibar. Hoı aölıbet bir adam. Be
minle ayni felsefi nazariyelere 
malik. Hemen ahbap olduk. _.. 

- Korkmuyor musun? 
:_ Hiç bir tehlike yok. Sonra 

iki gilzel çocuktan var. Evlerinin 
letafetini tasavvur cdemezsiıı. 
Ba;yan Jıfe&are pyet ytllaıek bir 
mnslld§fnastır. Yemekten sonra 
bize §openden bazı pa:'Çalar oku. 
yor. 

- Bay Sallhaddlni düşUndük. 
çe biraz vicdan azabı duymuyor 
musun? 

- Bu f'ıkir hiç aklıma gelmez. 
Ne için dll§üneyim? Benim vui- .. 
fem ailenin en iyi dostu olmak· 
tır. Alınacak bütün kararlara 
müdahale ederim. Çocuklann mü 

(L6tfm ayfayı çevlrlnb:) 
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... ~Cl(la d ıhayet ne olursa ol· 
\alıit Uran 41 kişiye ölüm teb 
tr bi 

0~ da pek kolay 
~ tti ~· ış değildi. 
~a ~ kapısı açıldı. Her· 

~ "": ~tu\'a hlar. Kalkmağa ça· 
~ ~b ffak olamadım. Dizle
\:..'nı Ve damarlar oyulup 
~~ 4 sa~i. Omuzuma bir el 
~ ~ titrt>tı.}·e eliydi bu. Bütün 

lar, Mediçi kuvvetlerinin geli§in
den pek geç haber alabilmişlerdi. 

Bu SJrada onun stsr duyuldu: 
- Jan dö Mediçil .. elimde bo 

gonun dizleri üstüne atıldr .. Kol
larını onun boynuna dolayarak 
mırıldandı: 

da krzrruzı sevmiyor. Onun si· 
ze ait olması için ne yapacağı • 
nızı bilemiyorsunuz ve bu iıi 
halletmiye uğrqryorsunuz. Na -
srl doğru dütünmUycr muyum 
madam. 

~· Soğuk bir ter bo-

~ ~!' T 
~ 1'ıtrj 
~ • 'al>R:ı.!'orum, titriyor. Sap 

&ıırıı-~'YlZ. Hfildınlef baha 

'· t~ zebaniler gibi gö-
~ 1ınıe bir kenara da-

~ ~i_h1 akkındaki karar da o
~ N. "itti ~ andı: 
~Yelen dahi müzake
~, lllUcritniyettm tahtı 
\~>..topAndon Reştwü, Cebi
ı~ • Alacacıyan Karabet 
~ ~ Parsih, Cevahirci· 
~ ~ 8..uıip DaniyeI, Tama -
;~"'Sİ l(ayayan Ohannes, 

~ ~~ .. ~· Beblu Ago~, 
b..~~ """· Cıvanyan Mardi
f~ ı.t. -Agop, Kemrekli vaız 
V "k~~fonıu Papazyan Mı 
~~07.oğlu_Artin, Erdek

tı.. ~ l~ Ç-01 l<apnyel ve Geron 
• '411 \\ ~n akyan Agop, Boya
~~' l<ebapçıyan Sineke-

~ ~. \r <>ilu Mornas, Deıun· 
~i~S~ Mihran, Fal
Uı..~ A~h<>ttuArtin, Sur

ıt Oh~ Ohannes, Kara 
-""'ınes, Kara Parsih 

Kendilerini mUdafaa için terti • 
"bat almaya vakrt kalmamıştı. Hat 
tA duvarlardaki delikleri kapa _ 
mak için bile vakitleri yoktu. 

Jan dö Mediçi bütün bunları 

g5rmUş ,.e Governolonun kolay • 
Irkla zaptedilebileceğine hükmet. 
miıti. 

Jan dö Mediçi böyle düşünür

ken birdenbire iki 11ilih sesi du • 
juldu ve Jan dö Mediçinin yanın
daki mhltlerin ikili de yere yu -
varlandılar. Bunlardan biri hemen 
ölmlle diğeri de omuzundan yara
lanmıııtı. 

• BUyilk ifritin atı gahlandr. Jan 
dö Mediçi atını aakinleıtirmiıti. 

Jan dö Mediçi hakikaten c:eıur 
bir adamdL Böyle bir vaziyette 
kaçacak yerde bilak.is atmm ye -
lelerinden tutarak etrafı arautır
dı. 

Tabyelerin ilerııinde, §ık böğürt 
lenler arasında ayakta duran bir 
adam gördil. Şilphe yoktu ki atee 
eden ve u.biUcrinden birini öl -
dilrllp diğerini yara!ayan adam 
bu adamdı. 

:Adam yapayalmıdı. Onuıı böy-
le oluıu, Jan dö Mecliçiyi hayrete 

.uroJdedl. Bundan da kaçmak nL 
yetinde olmadrğT, bil&kia dikkati 
çekme-k iatedffi anlalllJyordu. 

§almamıı bir tabanca daha var, 
sanırsam senin de bir kılıcın ve 
tabancan olacaktır. 

haydi, Rolan Kandlyanoya bilcu _ 
ma geç! .• 

On admı ilerledikten 10nra bir. 
biri üzerine tabancaamı boplttL 
Aynı zamanda bir üs;ilncU ateı 

parladı. 

Jan dö Meviçi hayvanın üzerin-

den yuvarlandı. 
Rolan, henüz namluaundan du-

man çıkan tabancumı elinden L 

tarak yaralıya doğru ilerledi. 
BUytli ifrit gözlerini kapam11-

tı. 

Çehreei morarm~lt. tnuyordu. 
Yerde arkası n.uı yatıyordu. 

Kollarını göfsü Uzerine kavuatur
mu3tu. . 

Rolan dudaklarmda. karanlık 

bir tebellBUmle onu bir lAhza göz
den geçirdi: 

- Hennz ölmedi Fakat nere .. 
deyse ölecek.. Diye mmldandı. 

'Üzerine dofru eğildi. 

Bu eırada J an dö lııleviçi ,ös , 
lerini açtı. 

Rolaıı .ardu: 

- !stedlftnlz bir ~y -~ Y~.~ 
paymı. 

• - Defol! Defol! 

- Senin belki baıkası için 
bir rahibe ihtiyacın olabilir ... 
Fakat benim için buna lüzum 
yok .. Sen benimsin ve bizi biri. 
birimize bağlamak için bir ra
hibe de lüzum yok, dedi. 

Sandrigo uzun bir mücade
leden sonra şimdi düşünüyor. 

du .• Kızını mı? Anasını mı?. 
Bambo, halının arkasında bu 

mtithiş aşk 1conuşu§lannı keli
me kelime dinliyordu. 

Nihayet birdenbire baıını kal
dırdı. Gözlerini sabit bir nok. 
taya dikerek bu müphem vıui
yete son vermeyi düşündü .. 

Emperya, bitap bir halde otur 
Juğu yerden kalkarak elbiıcle
nnı düzeltmekle meşgulk.:n 

Bambo halıyı kaldırarak odaya 
bir adım attı • 

Emperya homurdandı : 
- Evet doğru .. 
Bambo derakap cevap verdi: 
- Şu halde meselenin hallini 

ben bulaca~ım. 
- Siz mi? 
- Evet ... Biraz evvel konuş-

tufumuz şeyleri unutalım. BU -
tün tehditleri olmamış gibi dü
,unelim, doıt ve arkadaş ola -
lım. Bunu ister misiniz? 

- Şüphe mi var? 
- O halde mesele basit ..• 

Sandrigo sizin Biyanka da be -
nim olıun. Nasıl istiyor musu · 
nuz? 

-Evet ..• 
- O halde hiçbir şevdeı 

korkmayınız. Biyanka ddma gö
zünüz ve muhabbetiniz önünde 
bulunacaktır. Onu sizden uzak · 

Emperya bu korkun~ manza
ra karıııında titredi. Hiçbir ıey 
söylemedi. Hiçbir harekette bu· 
lunmadı. Jaıtırmryacağım. Karar mı ? 

Bambo ağır ağır ilerledi. Şuh Emperya derin bir heyecan 
meşrep kadının önüne doğru yU- titreyiıiyle aarsrldı. Bambo cr.a 
rüyerek: gözleriyle yiyecekmiş gibi ba • 

- Şimdi bütün aırlamıw bili kıyordu. 1 

yorum madam, dedi. Siz Sandri. Nihayet cleJi c\bi cevap TetdJS 
goyu ııeviyorsunm. Ş" haldi . - Eftlt. • 
kızınız en korkun~ bir rakibiniz Sandrizo nasıl bir şehvet sar
cemekt!r. Şu da !ar. ki Sar:dri_ş:o __ hoıluğu ara:mea uzakla~bysa 



Bu haftanın 
programlannda 
opera neşriyah 

(Baş tarafı 6 ıncıda) 
ve Puççini'nin ".Manon,, lan meıı -
hurdur. 

İtalyan bestekarı Cakomo Puççini 
"Manon Lesko,, yu okuduktan son 
ra, çok mUtehassis olmu~ ve mev
zuunu bu eesrde.n alarak bir opera 
yapmayı dilşlinmilştü. Bunun tize _ 
rlne, bestekar ltalyıı.dan kalkıyor 
ve Fransaya gelerek, Pariste, Ab
be Prcvo'nun ka'ııramtınınm yaşa -
dığı yerlerin havasını daha yakın
dan teneffüs etmek istiyor. 

Puççlniye operasını yazmak :için 
on beş gün kafi gelmi§tlr. Pariste 
geçirdii;'i bu iki baftadnn sonra 
Puççlni ''Manon,, operası ile bera _ 
bcr dönüyor. 

Her snqatld'ırın, eserleri arasmda 
en fazla. sevdiği, en fazla heves e
derek yazdığı l:>ir tanesi vardır. 
Denilebilir ki, Puççini'nln de en c -
hemmiyet verdiği eserl ''Manon,, o
perasıdır. Kendisi, bu operasından 

bahsederken §Öyle demi.sil: 
- DUnya mahvolıı.calr olsa, üç 

kahramanın kalmasını :isterim: 
Faust, Hamlet ve Manon. 

Massenct de "Manon,, operasını 
ilzerlnde çok çalışarak vllcude ge _ 
tlnniştlr ve en büylik opl'.rıı.lıı.rdan 

l>irl sayılır. 
Massenet'nin "Manon,, u yarınki 

cuma gUnU Londrıı. (National) is
tas}·onundan, neşredilecektir. Bunu 
o gece saat 9 d:ı orta dalga 261 
metreden dinleyebilirsiniz. 

Avrupa radyolarının bu haftaki 
programlıırı arasında diğer opera 
neşriyatı olarak §Unları da buluyo
ruz: 

Verdi'nln "Travlata., operası: Mi
lanodakl Ln Skala operasından nak. 
len, Roma grupu (Roma no. 1: 402 
metre; Bnrl no. 1: 270 metre) is -
te.syonlan tarafından Ştraunsun 

''Salome,, operast, Turlno grupu ta 
rafından cuma akşamı saat 9,10 da 
Cimarosnnm ''Gizli nikiı.h,. operası: 
Lcipzlg (382 metre). 

= 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTiF. 

Merkez B•nkası 11 ı 2 ı 1939 vazf yeti 

Kmıa: 

Altın sarı klogrıım17 J5900S 
Banknot • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • , 

Dahildeki Jluhablrler: 
Türk lirası • • • • • • 

llarlctekl Muhabirler: 
Altın: sarı kligram 9 054 614 
Allın:ı tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Di~er dövizler ve borçlu 
kJlring bakiyeleri • • • 

lla:fne tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nıık. 
diye karşılığı • • • • • 
Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat . • • • • • 

S enedG.t cı'1:danı: 
Hazine bonolnn • • • • 
Ticari senetler • • • • 
Esham ve talıvlldt cll:danr: 

{
Deruhte edilen evrakı nak 

A tiyenin karşılıı?ı esham ,.e 
tahvilat ftib:ırl kırmclle 

B - Serbest csh:ım ve tahvilat: 
Avanslar: 

Hazineye kısa \"adell avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine • 
Hissedarlar • • • • • • 
Muhtelif • • , • • • • 

/ 
24.136.902.95 
12.548.442,-
1.291.112.12 

653.828,-

12.736.038.33 

38. 06•.02 

11.391.909.30 

158.748.563,-

16.285.632,--
84.683.493.73 

40.863.908,39 
7.tl13.Q8111 

232.972,09 
7.897.877,75 

Ytkıln 

lAra 

/ 

37.976A57.07 

653.828,-

2•.166.0ll.G5 

142.462.931 

84.683.493,73 

48.776.989.50 

8.130.849,84 
4.500.000,~ 

11.1 H.582,~~ 

362.525.143,13 ______ , 

P.AStF. ı 
Sermauc , • • 
lhtiuat akçesi: 

Adt ve fevkallde • 
Hususi • • • • 

• • • 

' . . 
• • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara 
fından nki tediyat • • : 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi • • • • • 

Kar~ılığı tamamen allın olarak 
ilaveten tedavüle vnzedilen 

Reeskont mukabili iJAveten 
teda. vazed. • • • • 
Tıirk lirası Jlevdııalr 

Döviz Taahlıı1datı: 

. . .. 
Allına tnhvill kabil dövizkr 
Diğer dövizler ve alacakh 
klirlng lı:ıkfyelerl • • 

Muhtelit ••• • •• ,, 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.285.632.-

142 .• 62.931,-

l!l.000.000,-

35.000.000,-

4.348,80 

23.801.943,04 

1 Temmuz 1938 tnrlhlnclcn itibaren: İskonto haddi % 4 Alim tizerine anns 

Lira 
15.000.000,-

8. 712.234,11 

196.462.931,-
20.693.252.H 

23.806.291,8-1 

97 .850 .• 34.04 

362 .52G.143.13 

----------------------~~------------------~--------------~--------------------------~--~------------~ 
Aşk yüzün den 

CJllr" Ba~tarafı 10 uncuda 
"-- Buralarda öyle kötü adam 

yoktur. Hem köyde kim kaldı ki? 
Bana kimseden bir fenalık gele· 
mez. 

"-- Bilmem. Ben buraya daha 
yeni geldi~. 

''Kadıncafız biraz sonra tekrar 
ağlamağa başladı. Onda öyle tıir 
çocuk hali vardı ki ondan da, ken· 
dimden de hiç şüphe etmedim.. 
Mendili çok ıslanmış olduğu için 
benim mendilimi çıkardım, gözle· 
rini kuruladım •• Sesini çıkarmadı, 
sükun buldu, scnra o esmer, ufa
cık başını omuz uma dayadı; bir 

Sonra: 
- Filhakika hakkın var, de<fi. 

kü;ük, kuş ağzı kadar olan ağzı 
kapandı, ellerini ellerime bıraktı ... 

Ne yapayım? Hiç bir şey düşün 

medim, ne istikbalimi, ne de mazi· 
yi .. Karımla oğlum o anda batı· 

rımda değillerdi. O kadıncağızı 

teselli etmekten başka bir §ey ak
lıma gelmiyordu. O kadar ycrgun 
du ki uyuyor gibi idi. Ben kımıl· 

damağa cesaret edem\ycr

dum. Yavaş yavaş elbiselerinin a· 
rasından hararetini duymağa ba;
ladmı. Sular üzerin.de titriyen 
akşam rüzgarı, arzunun eli kadar 
kuvvetli bir darbe ile onun bltızu· 
nu araladı. Ben de gençtim, aylar 
ca cephede kalmıştım. 

Doktor Brcwn sustu. 

ğum i;in onun halinden anlamalı 
i.dim .. Onun razı olması sadece bü
yük kederinin bir aksülameli idi.. 
Tarihin bahsettiği Rcmalı asılzade 
kadını hatırlarsınız: sevdiği koca
sının tabutu başında sabaha ka· 
dar ağlayarak beklemiş ve sabaha 
karşı kendisini, o tabutun üzerin
de, bir askere teslim etmiş .• 

''üç ay sonra o kadrodan ayrılıp 
cepheye döndüm .• Gebe idi. Ço· 
cuğun babası ben mi idim? Yoksa 
kocası mı?. Bunu ancak son zaman 
larda anladım •• 

Suçlunun yüzüne bir toprak 
rengi çökmüştü. İztırabla kıvranı~ 

yordu. Nihayet hikayesini bitird~: 

"Burma gelebilecek felaketi hiç 
düşünmemiştim .. 

"Oğlum, tatil aylarını geçirmek 
üzere eve döndü. Jeanne'ı gördü 
ve ona aşık oldu. Çıldıracağım san 
dım ... Onu vazgeçirmek için elim
den geleni yaptım .• Yalvardım, 

tehdit ettim; hiç birinin faydası ol 
madı. 

Kendimi öldürmeğe karar ver
dim. Yirmi .sene evvelki bir güna
hım beni bulmuş, cezasını istiyor
du .• Silahımı cebime koydum, ır· 
mak kenarına indim .. Orada ken· 
dimi öldürecektim . • Fakat, bak
tım, oğlum kızıma aard.mı~, onu 
düda1darınclan ' öpuyor . • K~ndidie 
hakim ıolamadım, ı.tet tttim. ı.ı Bir 
daha ateş ettim. Oğlumu öldür-

Ankara radyosu o.' 
TüRKlYE RADYO DtfOZ\ 

POSTALARI flai 
Türkl11e Raduoıu • Ankara 
DALGA UZUNLUGU: '!~.,. 

1639 m. 183 Kcs.1120 'K"·; ır)~ 
19,74 m. 15195 Kcs./20 J{ıf·İ 
31,70 m. Q465 Kcıı.120 K"'· 

TORKlYE SAATl\1'!) 
1 

PARSEMBE - 16 2 - 39 ıfk 
18.10 Progr:ım. 18.35 Mil al s 

Jer • pi). 19 Konuşma (Zir~ s 
19.15 Türk müziiti (tnces~ri~lt 
faslı • Safiye Toyakın işll 1 ,e 
,\jan5, meteoroloji babcrır;ur~ 
rnat bor~ası (fiyat) . 20.15 ·dtl ~ 
zi~i - Çalanlar: Vecibe, C~ıııı· l ..ı
la, il. 1-'crsıın, K. N. S~c>e>ı' 
y:ınlar: Sadi Hoşses, ı,yııosc> ı 
nar. 1 - Andon usta· ı~ c>P ı 
revi. 2 - Cemil bey - ll~er)· 
(Görme le ister göı!er1Jll 1' ıtıt 
;-.;uri Şeyda • Hüseyni şıırn:e>ııı t ı 
ııi vaslınla şad el). 4 - ll ı.:ıH· ı 
rettin - şarkı ,(Merhaı:xıet ı,:sılll · 
Cevdet Çağla - Keman ta 1111 
Hüseyni türkil (Dıı~ı.ıırı aŞ ı;tl > 

7 - 'füseyni türkü ( fa1'1~10 P 
na). 8 - Mahmut CclAle set 
Isfahan ~ıırkı .(Dili biçarcı.:ı tl 
- Ari( beyin • Isfan ş:ırf ıı•ıı " 
h • t . ) 10 - J:; il ıı 
nsıye mı Tar • ~ · ıtU• 

(Fcslegeni ckdim gul lı~ıın 
Hahmi beyin bayati ıırıı }le• 
(bana noldu değişdO· ;: ı5 ~ 
saat ayarı. 21 Konuşma. b0 rs 
tahvilıit, kambiyo - n.u~ut scıcP l 
yat). 21.30 ~Iüzik (Ed•P 

100 
Jlıl • 

iından violonsel solo) • .ı\O ın:ıl JI'~ , 
tein - Sonata opus ıs. C~ı.5S ~t , 
Piyannıta refakat eden· n? ı5 P 

- 1) .,... ~c (Opera aryaları - P • • clP • 
(Kilçük orkestra • ŞeC: !'Cı 2 "" : 
1 - Kutsch - .Mac:ır ıneı1 ' ,·ı~ · 
inzer - Viyananın çaınıışır ~ıct. 

3 - pe ' kadınları (polka). (jciılı 

Hasret (screnad). 4 - teıısclı1b / 
Karnaval (vals). 5 - L110

0,dı)·. / • t• sere il ı • lkbalıar (ArJan ın .,,-o~ · ~ , 
Kutsch - lsp:ınyol kııPr~,,,, pe ,sı • 
.\lüllcr - Kuçük serenat. 1311,,ıo ~ 
heli • Şen serenad .. 9. 7ı,ıo ~;ı 
Pestalozza'nın Girıbır pi)• , 
23.15 Müzik (Cnzband • ,·c ,.,r 
24 Son ajans haberleri 
program. 

Cumartesi akşamı Turlno grupu 
(Turlno no. 1: 63, metre : Milano 
no. 1 365 metre) fotasyonlnrı tara
fından, Tilrkiyc saati ile 10 ln Bize-

İtiraf ederim ki vaziyetim bazan 
garip oluyor. Ara sıra da pek ya 
rucu. Mesela bugünkü gibi. Eğer 
taliim olsaydı çocuksuz nilelerc 

halin bütün dehşetini unut. 
muş gibi idi. O mazideki aşk hatı
rası gözleri önün.de canlanmıştı 

ve onu, öldüreceği, zehirli olduğu 
bilinmiyen, içe baygınlık vrren bir 
çiçeği koklar gibi kokluyordu. 

-- Bir kaç ay oluyor, koT.şulan· 
ma gitmiştim. Gördüğüm şey be· düm, kızıım yaraladım.. Scnra , Sinema ve 

hayat nin "Karmen,, operası. 

rebbiyesini ben intihap etilin. tesadüf ederdim. Hem yorgun
Mefkiırenin şapkalarını da ben tuğu, hem masrafı az olurdu. Bu 
tasvip ediyorum. İtiraf ederim sene tam beş yüz lira s:ırfettim. 
ki bundan pek iftihar duyuya- Ve, ilave etti: 
rum. - Evet amma, sen ne dersen 

- .liki ev Ye dört çocuk. Tek de, benim yerimde olmak istiyen 
adam için pek fazla.. bir çok adnm var! .• 

Reis: 

- Sonra? dedi. 
- Artık iş işten geçmİ§tİ.. 

silahı kendime çevirdim, fakat bu 
sefer ate~ almadı. 

Doktor Brovn sustu; sonra bir 
kadın ismi mırıldandığı duyuld:a: 
Jacinthe... Bu, oğlunun anasının 
adı değildi.. Sonra : 

• 'I 
'!fL~ J 

f E r il1v 
o.- Başta~ t1 

1 ııılJ11~ 
mansonun bir eskrıııı bir ! ıı 
bulunurken alınll11~ııııs0 ıtıll r 
gu··stcrdi Fakat J{l . ıııı1 ı: 

• uti.ııı ııl' 
öl- dan sinirlendi ve b . rai'st ~ ı. 

Tevfik Şaşmaz biraz dü§ündü. · Hikfıyeci Kabahat bende idi. Doktor oldu-

ni beynimden vurulmuşa döndür
dü .• Karşımdaki kız, J eanne De~ 

salle, tıpkı bana, •benim en sekiz 

yaşımdaki halime benziyordu. An· 
nesi.ne hiç çekmemişti, ben, tıpkı 

ben .• Onun kızım olduğunu anla
dım. V;ısiyetnamemde malımı o· 
nunla oğluma bırakmağı tasarla 
dım. 

- Allah! dedi devrildi. 
Hemen yanına koşu~tular; 

müştü. 
şiteceği bir se.sle <~~nll tef 
temiyorum) dıye 6 ~· 
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Bambo da ümit sarhoşluku ara
sında uzaklaştı. 

41 
CUVERNOLO TABYALARI 

Rolan kendisini, önüne çektiği 
masa arkasından müdafaa cdi -
yor.::lu. 

Büyük ifritin zabitleri, solu -
yarak, uluyarak hamle ediyor • 

tlar ve onu sıkıştırmağa çalışıyor
lardı. 

D1şıırcia hemen hemen bütün 
ore~ d ;:rin blr uğultu içindeydi: 

-- Silah başına ı 
Her tarafta bu sesler çınlı • 

yordu. Herkes birkaç saniye i· 
çindc nya'klanmıstı denilebilirdi. 

Rolan sağ elin.:le, ağır muha
rebe kılıcını tutuyor ve tavuru
yord·J. Bu ağır kılıç bir tüy ka
dar hafif gör:..nüyoreu. 

Darbeleri bir'<aç zabiti kan -
lar i ~inde yere yı ~mıc:t:. 

r.o!an. sağ eliyle kılıcını sal
larl:en soliyle de arkarına döne-

'ek ~adır bezi:ıi parçalamıya ça
lışıyor, fakat aynı zamanda il:i 
işle uğraşması bunun birc.n ev· 
vel b:ı :::ırılma;ını mü"nkün kıl -
mı yordu. 

Birdenbire sesinin bütün kuv
fttiyle bağırdı. 

Buna vahşi seslerin çığlıkla -
rı karıştı. 

BUyük ifritin boğuk ve kısık 
sesi kalabalığa emretti: 

- Öldürün tiz 1 Öldürilnüz 1 
Yirmi kadar zabit masanın üze
rine sıçrıyarak Rolana !hücuma 
geçmişler, yirmi kadar kılıç da 
muttasıl sallanmaya başlanm·ş· 

tı. 

Bir anda, Rolan ortadan kay· 
boldu. 

Mühacimler bir ağızdan ba-
ğırdılar: 

- Yere yuvarlanmış olacak. 
-- Mahvoldu demektir. 
Büyük ifrit ulur gibi haykır-

dı: . 

-- Kurtuldu! .• Yakalayınız !. 
Ölclür:.inüz 1 
Mediçi hi.ddetten ıbembeyaz 

kesilmişti. Eliyle, çadırda açı • 
lan büyül: bir yarığı gösteriyor
du. 

Rotan kılıcının üzerine yapı • 
lan hücumları oyalaı'ken d i ğer 

eliyle de hançerini çekerek ça • 
clırıh bezİ.1i yarmış ve buradan 
dışarıya çıkmıştı. 

Bu hfidi...e karşısında şaşırıp 

kalan mütecavizler hemen dışa· 
rıya çıktılar. 

Y iiz kadar as'ker kılıçlariylc 

çalılara vurarak aramıya k:yul • 
dular. Fakat bu gayret boşunaydı. 

Jan dö Medicinin kızgınlığı son 
haddini i:ulm:~tu. Fcığmp ç1., 
ğrnyor, sövüp sayıycrdu. 

Bu kızgınlığı çok tıUrmedl. 

Kendisini topladı. Bunun ehem 
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-miyehiz lbir §ey olduğuna hük
metti. Uykusuzluktan gözka • 
paklan açılamıyacak haldeydi. 
Yatağ na uzandı ve dl".rin bir 
uykuya dakiı. 

Şefakla l o c ber uıar.dı. Hay
vanına atladı. Birka; 2<.bit, bir. 
kaç yüt :ü•ı;. rı ile b'ı 1ikte, or
dugahtan ancak yarım fersah 

kadar Herdeki Governolo tab • 
yelerine doğruldu. 

Her şeyden evvel, firariyi e
le geçirmek hevesiyle etrafı a. 
raştırdr. Fakat hiçbir şey bul • 
maya, hiçbir kimseyi görmiye 
muvaffak olamadı. 

Homurdanarak başını sallıya
rak mırıldandı: 

- Elbette onu ele geçi~ece -
ğim. Ele geçirdiğim gün de ba
b:ı:;ına yapılan işkenceyi aynen 
o:ıa tatb!l: cch.ceğım. 

O Gcvernolo istihkamına bir 
ka\f gün sonra hiicuma geçmeyi 
t:ısarlıyordu. Fakat Rolan Kan

diyanonun Foskaridcn getirdiği ha
b::r kendisini tehyiç etmişti. Şim 

eli biran evvel bu istlhk!lmı ele ge_ 
çirmek ve Foskarlye muzaffer bir 
ndam sıfatiyle murahhas gönder • 
nıek istiyordu. 

Bu vaziyeti ona, San dö Mediçi· 
n in teklifleri kabul ettiğini ve ko
nu~mak üzere bir yer tayin edil· 
mesini istediğini anlatacaktı. Sen• 
r a da ... Evet sonra da Rolan Kan-ı 

diyanodan çekinmesi lazımgeldiği 

ni şayet onu ele geçirmeye muffak 
olursa kendisine teslim etmesini 
is teyece 1cti. 

ŞimdJ, bunları düşünmekte fayda 
yoktu Hücumun muzafferiyetini 
hazırlayacak projelerini yapması 

liizımdı. 

Kuvvetlerini en ziyade nerede tek 
sif etmek, hücuma nereden geçece
ğini kararlaştırmak üzere teftişle 

bulunmalıydı. 

O her muharebede hücuma ge • 
ı:eceği yerin en zayıf noktasını a • 
rar ve ancak oraya hücuma geçer
di. 

Yanma birkaç zabit alarak yal • 
nızca ilerledi. 

Atından atladı. Yaya yürüyerek 
etrafı gözden getirdi. 

Governolo tabyelcrinde pek 
az kuvvet olduğu anlnşılryordu. 

Nöbet mcvkiinde dolaşan nö • 
betçiler, gözleriyle büyük ifritin 
hareketlerini takip ediyorlardı. 
Jan dö Mcdiçi tabyelerin mcd· 

halinden dışarıya çıkmak Uzcre 
iken birkaç arkiyüz tınlayan seı 

lcrini selamladı. 

Büyük ifrit bir hayli dolaştık • 
tan sonra istihkA.mların garp ta
rafında durdu. Orası istihkimm 
hakikaten zayıf noktasıydı. De • 
vamlı bir yaylım ateşi neticeyi el
de etmjye k ifayet edebilirdi. 

tstlhklmlarda mahsur bulunan 

.. 
ti. sifleıııs ~' 

Yazıyı bitirirken ,, stıll 
b·r aŞ" nunda "'Cçmiş ı J 

o ~~ 
de anlatalım: pjJl b11'1 

Bir gün, Bud~P~:dc ~.o~ 
sinemalarından ~ır ıcoptll 'dJ~ ! 
len film birdcnbıre bir Jctl fi f 
lar yandı. Bu sırad~ i 0 tııt91ilts! 

d • 'tild' Gözlerın k dC v 
ya 1 ışı ı. bir ço uıet· 
virenler, etrafını gord 11 ~· 
lılar almış bir ~~dın 811tost1~11ıl. 
likanWardan bırı J1l ıc oı:ı~ fi~ 
dının üzerine atara iStcd'· r. ' 
!ardan saklamak 0ı-ııtı11 ıııı 

. a'' " ı;ıı" l'I 
herkes meşhur bır ıl<Jııl' 6 tı· r 
sini tanıdı. Vakla :lşaf ı;ı.,,1? dol 
kadın ve delika.01.. AeJ:trl et&~ 
kat dedikodu bütun ıı~ll i~~ 
tı. Avukat da bir ~0,,c ııııJ' 

d ··rdU de kansını öl u 
yi boyladı. 
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MüSHiL SEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi. :nüahil tekeridir. BHGmum el) 

zanelerde bulunur. 

~ e., "" oı, ağrılatt 

iM 
Dln.dlrlr 

~~~~~~~~~~~= 
~ .__~e Haber ~lesine f911ındı. ' 
~ ~ tstaııbul altına noteri 

t J(. k00peratifi Galip Bina& 
~ :<örnek: T .K.19) 1.000C.·1936 

' Adı ve aoy adı ~~ ) lmmı r -
let •·-- "·-'--' imza :""4111n nanweı nnetlm kurulu bleJcını Hasan Z*eriya Karabet 

' imza llt llaJu kasapçayır Ybt1m kura1u nbepanr H. Kasa~ 
.... l111Qf Erdinç Y&letim kuruha G)'ell vanedan Y. Erdinç 

'~- ı~ 
:-Ulllfa Sezer- Ylınetfm kurulu Gyesl Mustafa Sezer 

' ltekir Onaı imza Y&ıetlm kurulu Qyesl B. Onat 

~ a.... Hünet Kooperatif direktöril s. llünel imza 
~-Sarıyer Tanmkredi koopt,atifiniıı baJlwı ve_Qyelerile_clirektorün imzalan oldulunu ~ 

ResmlMühGt 
Sanyw kazası 

r -Zekeriya köyü muhtarllt 
lmza: okummadı 

6 ma noterlill 
- t.l· ·: lstanbul . 
~~Rnılı namına imıa atmaRa, yetkeli zevatın imza örnekleri yuı(anya dercedilmiştir. Statünün 

nce başkanla.dinldör ye~ i;:f,e'. ile direktör \'e)'~\lt W@la Qir ~e ~ 
mümke~•._1111r'*·•fı mrd• brıf~taahbGtwİJIUJL· 

lIADl edeeelini IH!dırtr ~ NM.IU. (1011) 
~Mml Mnhtlr 21-6-938 
Zekeriya Resmi Mühilr ve başkan imzası 

Tesis MneSi 1933 imza 
Tanın kıtcU kOC>peratlft Hasan Zekeriya Karabet 

~ U)'t Üye 
~ym lmza: "/. ErdinÇ lıma: Mustafa Sezer 

'a...ı Kooperatif Direktarü 
lmza: S. Hünel 

Is~~ .. !1~~!:'~~~~~!'ı29:numarah ~-
~ sirldller aynen aşalıya geçirildi ve ilAn edilmek üzere Resmt 11Anlar Maarif Cemiyeti 

Haber pzetesine yollandı. . 
....__ . tttaabut Altına Noter 
iM~ Glllp Bingöl 
'l'. l(. ~il örnek: t .K.19,. l.000 C· 1936 

Y6netim kurulu asbaeJranı 

imzası 

tmza 
Hasan Zekeriya Karabei 

lmza 
Ha. Kasapçaym 

imza 
Yönetim kurulu (lyeal vemedan Y. Erdinç 

lmz3 
Mustafa Sair 

imza 
B.Onal 

imza 
Yıtmu Kooperatif dinti&1l M. Yılmu 
~ Tanın kredi kooperaüfinln Baıkan ve Qyelerile direktörüniln fmıalan oldulunu tas-

Remıl Mühilr 
T.C. Sarıyer kuasl 

1Akert,a köyü muhtarhlı 
imza 

Okunamadı 

• 
Gözlere ilô.hi cazibe veren 

_Her güzel_gözü daha giizellqtinn renkleri piyaaayaçdanıımı 
Siyah, kumral, maft, 791il, · 

Deposu: Emin&ıO, Şubeleri: BeJOllu, Şitlf Olman :Bey 

.................. 
Opent&· Dr. T.nu 

ŞtŞLt CERRAH! KLtNtGI 
Havadar, ucuz huaust has

tane, her nevi erkek ve ka· 
lın ameliyattan, dlmaf, linir 
estetik (yüz buNfukluiu, 
meme, karın ıarJaldılı, ve 
;irklnlik) ameliyatlan. (Ka. 
clın ve dofum). Zarureti olan-

lara 100 de 50 temilit 
Şifli meydanı No. 201, 35-261 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahla~ 8.30 a kadar; akf&m

ları ı 7 den sonra Lllell Tayyare 
Ap. Daire I; No. 17 de bastalannı 
kabul ~er. (Ttlefon: 23953) 

OOKTOR • OPERATOR 

Hamdi Uako 
Pazardan başka hergGn 14 den 
19 • kadar Bakırköy Osmanlı 

bankası apat. No. 5 

Yavuz Sezen 
DiplomTeni 

Hakiki tek kostDmlllk lnılllı ku. 
matlarımıa ıelmltUr. - 111 Bı11~lu 
Ptuınaltltapı Gaı/rel Apl. Tarlt Foto 
Bol a.ulndt. 

Dr. Hafız Cemal 
o.bWJ• mtıteba11111. 
lltanbul Dtvın,ola. 

No. 104, Tel: 22398 

Giz Hekimi 
Dr.ŞlkrD Brtan 
CalaJollu Nuruosmaııiye cacl 

Şenf ettin apartımam. 

1 
No. 5. TeL 22566 (Dr. ,-------

11 an 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketinden 
1. Mart 1939 tarihlDden , ltlbarell flrketimb namına memle· 

kete ithal edilecek matine, allt ve edevat, lnpat ve lfletme 
malMmealyle ıWr bilcümle eı)'UUD ,umruk muameleli ft teıtfb 
edilecek fabrika ve maballere kadar Hvkl mUnakua:ya kouml
tur. 

Tekllfler kapllh artta olarak 215 Subat eumartul ıtlnl L 
at 11 de llteklllerbı Bntınde tetkik edilmek Usere İltubulda Bü· 
çekapı Tqbuda '2 aumarada kabul edlllr. 

ı.tiyeDlere prbwnut param olaıat JUbrdül adrelta 
nrWr. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşinci ke,idı: 11 Mart 939 dıd1r. 

ea,ak ikramiye 10,000 liradır 
&adan bqlraı ıs bin, 12 bin, 10 bin liraLIC 

ikramiyelerle (20 bin Ye 10 bin) liralık iki adet 
müklfat Yal'Clır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak lftirak etmeyi ihmal etmeylDlı. Sis 
de plJIDIODUD mesut w blhtiyarlan aramıa Pmlt olmwmn• .• 

:rt'I"~ .. 

lstanbul Beledivesi ilanlar• 

Beledi19 mmlan içine almdılmdan k6y mahiyetini kaybederek 
nv1balle haline glrmlı olan Balmk6y kuuma beltı eski (Kalltarya). k6-
yünün <Senlik>. olarak isimlendirildili ilAn olunur. JBl _ClO'JJ&).. 

• • • 
MotarlG nakit ft.ttaıan lçla ttdatlldat lils\Ull llflltll 112 

kalem yedek parça 620 Uta tahmin Wellyle açık e~;e komıl· 
muıtur. Llıtellyle prt:Dlmeu Le'f'Utm Mlldür1Ufb44 ~bllirl. 
lateldilerin 3490 a,W kamında yuıb vesika n 41 Ura SO kurat-
hak ilk ten '•n ...... ftJ& mektalılJle tıldDdıl il • 1 • f P. llJı 
ıtntlwt14 .... t1WBn ...-.w t'r'wlı/ii4: ------
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1,eneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ve nezlenln, romatizma, b~ \'C diş ağrılarının en {.('81rlJ ııi.. 

cıdrr. Teneke kutularda olduğundan dalına terkip \'C tesirini mu. 
haraza eder. Her ceza.nede t-ckHk kutusu 7,5 kurustur. 

ncabında gün de 3 -
kaşe allnablDnr 

• 
~,._ . .... lllllliıııl ... lml! ..................... . 

1 

- . 
EN iYi YOL ARKADAŞI 
- - --2~ ~ ~ ,_, - - -

H©ı~c§llfil 
ME 

Olduğunu her tecrftbell 
seyyah bilir, tasdik ve I 
t a vsiye eder. 

Deniz tutmasına, tren ve otobll~Jenlo gelen lr.ışdiinm~l ve 
gönUI bulantılarına kar,ı scyahA~ beraberinizde 

HASAN eyva özü Atmayı 

unutmayınız. 

1•1.\TI: 2:> - 40 - GO - 100 KURUŞTUR 

"-- il • iııadan !ts kıraıı 
• 

mmm:Yir®W 
'JliJMıdvı 

BOURLA BiRADERLER. 1 a-' T A IQ- 9 - 0 t.~ 

AN K ARA - lzMIPI 

- Saç Bakımı -• 
Güzelliğin en birinci~ ... _ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç döklilmesinl 

tedavi eden tesiri mUcerreb bir 
ilaçtır 

HAI.K OPERETİ 
Bu akşam (9) da 

(Eski hamam ~ıkl taı) 
Operet (3) perde 

Yakındn J (' LYE JÜL 
- Baleti 

---------------~ 

Şirketi Hayriye Hissedarlan umumi 
Heyetin Toplantısı 0 ,.~ 

.. il saat 14.St ol~ııı 
His~cdarlar Umumi heyeti 1939 yılr martının 23 üncU perşembe gun aıı.'·e ,,,, 

ketin Gala tada Fcrmeneciler de kain Merkezi İdaresinde aleHl de surette içtirnaıı ve ~S.. 
İşbu toplantıya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar jDtirak ederler 
clurla~ -

MUZt\KERAT RUZNAMESi ~' 
1 - 1938 yılı hesabı hakkın.da İdare Meclisi ve mu rakip raportarflll lflf. 

mezk(ir hesapların tasdikile İdare Meclisinin ibrası. t>'f' . 
2 - Müddetleri biten Uyelerln yerlerlne Uye seçilme si. ucretl~ 
3 - Müddetleri biten murakiplerln yerlerine murakıp aeçilmeıi ve 


