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KOzluda facia 
·~aden kazasında 23 

kişi öldü 
~zaya bir işçinin usule muhalif dinamit 
~/patlatması 

lnönünün 
verdiği ders 

Milli Şef İngilizceyi son bir
kaç sene i-ç.inde öğrenmiştir 

... , sebep oldu 
-Zonguldak, 28 (Hususi) - Koz· 

iuda büyük ve çok elem verici bir 
facia oldu. Gelen malOmata göre 
Kozluda Isrnail Rakineye ait kasap 

ı tarla ocağında Hacı Mcrniş dama· 
nnda grizo infilak etmiş, çalı§rnakta 
olan 30 amele kazaya uğramıştır. 
Bunlardan 16 sının cesedi çıkarıl
~ştır. Ölenlerin 23 kişiyi bulduğu 
söylenmektedir. lki amele de yarah 
"'8rak kurtarılmıştır. 

(Devamı 4 üncüde) Reisicumhur lnönü Ankara radyosunda Amerikalılara Jıitabesini söy lcrkcn ıre Amerika elçisı1c görfışıİT" 
------------------------ lcrkcn ... 

~~ni tefrikamız: 
tek gözlü topal! 

Frankocular Barselonallların 
kendilerini istemediklerini 

resmen itiraf ediyorlar 
~l'tn, ~imdiye kadar ).isanımızaçe\Tllm1!1 mncera roın:ınlnrınm en 

""~1ıu tefrika ıetmcğe bafjhyoruz. Bunun kadar güzel macera ro- Dahi 1 iye naz 1r1 ,, Ha 1k1 n kıta 1ar1 m 1z1 
~l'tıadığınaı Jüc. hib edilemlycceğimlulen cmln <>larak iddla 

t..A selamlamasına 
~yıuflaka takip etmelisiniz 1 
s::=-----------------~ aldanmıyacağız., diyor 

~inn ~e ı::!~:21::~::~:;:~:: ::;.;~:: b;;:~k?u;:ı:m:~ 
bu hareketine uyarak Frankoyu ta• tedirlcr. 

nefes aldırmıyorlar ' nmııştır. Her iki hükümctin karan Liberal Nevs Chronicle, knnatini 
it ı Burgosa bildirilmiştir. Bu vaziyette şöyle bildiriyor: J İspanya cumhuriyeti Fransa ve ln. "Frankonun tanınması rezaletin 

aponya bir ahtapot yakala- giltcrc nazarında. "gayrimevcut,, (Devamı 4 iincüde) 

trlıştır ; fakat onun ancak 
~ bir kolunu ! ,, 

ııı ~Y, 27 '(A.A.), - Bu sabah dildiğini gösteren yaftalar koyulur: 
~on~rolü altındaki arazide Galipler, bütün <;in sahillerine M· 
~ ~eklere geçirilmiş üç ~in· kim olmalarına ve Şanghayı şimdi-

"uturunu~tur. ye kadar dünyanın hiçbir yerinde 
ı~ .. ~ • * . 

1 

görünrniyen polis kuvvetlerile çevir 
~ca. -Journal,, gazet~.Şan- miş olmalarına rabrmen bu siyasi d
tı h .. ı~ vatanperYerlenmn ha nayetler karsısında hiçbir sey yapa-
. -~nd 1 . l> :ıı 

1• a §U ma Omatr ven· mıyorlar. 

~ a~dan . , İdare merkezi ellerindedir. Fakat 
• &,-;_,,beri Sa:ng~a} da dehşet beynelmilel mıntakada tekasüf et
. -~ııYor. "Çinli tı;atanpen·er-
J~1 hacı ve kudretli bir cemi· 
!Qt>~ar tarafından işgal edil

ata _ann ta göbeğinde ıbile 

mi) altı milyon nüfus bir kannca 
yuvası kalabalığile yaşıyor. Bu yu
vaya giren katiller tamamilc yaka
lanmaz oluyor. ar 1.)tedikleri giQi saldırabi

l•rg~ Her gece yemin eden vatanperver 
~~birçok Japonların, yahut ler meçhOl bir reis etrafında topla
~~tsu Un ınüttefiki olan Çinlile- na.-:ık ertesi günü yapılaca~< ~uikast 
~lınan ~aralarile delik de~ik ve- lere karar veriyor. "Vatanperverler 
bıııu hır bıçak saplarumş ceset- birliği,, emirler veriyor ve bu cmir
<ıa, ~UYor. Bu cesetlerin yanı- le esrarlı vasıtalarla Çinlilere kadar 
~ aıtanıanru istila edenlerden yetişiyor. 
~"tt'\·erl lllak için yemin etmiş va- Galipler, ve galiplere hoş görün-
~d~r ta.rafından idama mah ,mek istiyenler kedilerini himaye et-

HABER'in 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır ,_...... 

Okuyuculnmnıza dn,'ltacnğnnız mükafa11nrm kıymeti 800 lirayı 
a~kındır. 

160 Ura kJymetinde bir radyo, kristal büfe takınılan, lnymetll c~b 

ve kol saatleri, muşambalar, elbiselikler, f~tcnilen eşya), alabil

mek salatılyetinl \'eren 20, 15, 10 lira gibi (lara kıymetinde kart
lar muhtelif C\" e~ı n saire. 
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Müsabakamıza 
. 
iŞ· 

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla • 

maya ba§layınız 
ilden ve hükmün infaz e- (Devamı 4 iincüdc) 

Alınan yada yaptır ı I an va P ur 1 arın 188~i~ li!a.~!i~t~m~~1!!n 
A ek s ,. k l ı' k 1 eri tama ın 1an1 y Q f iş Bankasmdan bir memur 
"\ Adliyeye verildi 

1rtıan tezgaA hları her türlü tadil ah kabul tş Bankasının Beyoğlu şubesi 
memurlarından Müşfikin hariçten 

ederek bir heyet gönderdiler Necdet Fahri isminde bir gençle _... J uyuşarak onun namına sahte kayıt-
'( Yazısı 2 incidi):-Sf l "' (Deııamı 4 ünciid , 

Cumhurreisi birkaç güne 
kadar lstanbula gelecek 

Burada radyo ile bi_r 
söylemeleri ihtimali de 

nutuk 
var 

Ankara, 28 - Haber ı;erildiğine 
göre Reisicumhur İsmet 1ni;inU bu 
per§embe gilnU memleket dahilin
de 'bir seyahate çıkacaktır. Reisi -
cumhurumuz 'bu seynhntlcrindc 1s • 
ta.nbulu da eereflendirecekler ve 
bir müddet kalacaklardır. Seynba _ 
tin programı §İmdilik belli değildir. 
Reisicumhurumuzun lstanbulda kıı.. 
lacaklıın müddet içinde mUhim bir 

nutuk söyliycceklcrl haber veril
mektedir. Bu hitabe radyo vasıta .. 
sile biltün memlekete ne§redilecek. 
tir. 

Amerikalılara hitabe 
Cumhurreisimizin evvelki ak§anı 

Amerika. milletine hitaben radyoda 
irad ettikleri hitabe milnasebetile 
dün sabahtan itibaren Amerlkadan 

(Devamı 5 incide), 

Çekoslovakyada Alman ırkından 
olanlar askerlik yapmıyacaklar 

Lehlilerin de 
muameleye fabi 

bildiriliyor 

Macarların 
aynı şekilde 

olacakları 

ve 

(Yazısı 5 incidi), 

ÇERÇEVE 

V olsuzluklar etrafında 
Belliba~h bir banka üzerinde son ayların yolsuzluk hikiyele.rinc 

her gün yeni bir fıkra katılıyor. Derinliği ölı;ülemlren denizlerde oldu· 
~'U gibi, iskandil aletlerinclcn her gü D taze haberler geliyor YO dava bir 
türlü dibine kadar fethellilemiyor. 

Biıe halleri, edalan, j~ görme tnnlariylo emniyet telkin etmls sa. 
hıslar, 21ihlrde ~üzel bir flllan besliycn birer saksı. Saksıyı oynn.tır oy
natmaz altmdıı. akrcblerin, lmkay:ıklarm, 1esbih böceklerinin kayna5tı.. 
ğmı görüyorsunuz. Bu haşereler, saksmm haberi olmadan mı nltmn. 
üc;ü"tü '"oksa saksı onları gizlemek için mi zfılıln:lc o güzel fidanı ye-
~ ~ J ·' 

tlştln.11, belli değil }~ngcrek yumurtalnnna ohırmuı; tnvuskuı:u kuluı;-

ka.lar muamması, biLt nekadar uğra~hrsa yeridir 

* Son birkaç aydır resmi dairC', tzirkct \"C şahıs, en heybetli Yücotla. 
rın iç göml<•kk>rinde ne korkunç rezalet s\irfelerl yaknlnnclı, lıiliyonız. 

J'a,kat bu ürfelerin istila hacmini, üç bfıdilc sıkı sıkıyn. çerçc,·elcye
bllmlş değiliz. İnsan Yücudunda minicik bir hayrnn, nasıl o \'\icud:ı nit 
bütün nahlyelC'rle eşyayı ~üphell J;:ıl:ırs:ı, son zamanlnnn yolsuzluk ha
şereleri 'do bütün JçUmai \·e idari uz,iyctlmlz Uzerimle esaslı bir temi. 
2e çıt..-ma ihtiyacı doğıınıyor. 

Ilildiklerimlzden dei:,'11, bilmC'dil•lcrlmizdcn korkuyoruz. Ynpmıs 

olanlar değil, Japmnk lstidadmda. buhmanlar müthiş. 
Günümüzün kükUrtlii temizlik lıa,•ası gittikçe o kndar kesafet 'bağ. 

lamalı kt, kötUlük böcel;Jerlnl ym alıırmılan dı~anya uğr.ıttı6"t gibi llr.. 
kelerini Ye Urrme lstlclatlannı da gebert in. 

\Tccip Fazıl KISAKVRER 

( 
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Seçilmek kabiliyeti 
Yazan: NDzaım~ddDn !Nlazn'ff 

Bir hafta evvel, Parti, namzet· ı Fakat bilenlerden mürekkep olup 
liklerini koyanlar için bir ta- ta halkın ekseriyeti tarafından iti. I 
mim neşretmişti. Bunda saylav matsızlıkla karşılaşacak bir mec
olmak istiyenlere, hangi intihap lise, ilmi sevi} •si ne olursa olsun, 
dairesinden aeçilebileceklerini fakat efradı teker teker halkın iti
umdukları soruluyordu. madına mazhar bir meclisi elbet· 

Partinin bu tamim ile ortaya te tercih ederim, Elbette tercih 
attığı ıey elijibilite meselesidir. ederiz. 
Yani seçilmek kabiliyeti.. Biz de bu cihetler şimdilik mev. 

Her vatanda§, saylav olmak is- zubahis !değildir. Zira halkın aay· 
teyebilir. intihap etmek gibi inti- lavlara teker teker itimal:iınız a· 
hap edilmek te, istediğini .seçmek ramamıza lüzum yok .. Biu:le Mil
gibi kendini seçtirmeyi istemek te let Meclisi şaşmaz bir milli itima. 
bir haktır. Bugüne kadar iki bin da ~bardır. Ve Parti namzetle· 
kişi bu ikinci nevi hakkı kullan· ri seçerken eskisinden çok daha 
nuş. Seksen sekiz bin kişi k:le kul. dikkatli olacağı için saylavların 

!anabilir. Yalnız vatandaıda bu hepsinin de teker teker halkın u
hak nasıl varsa, namzetleri ara· mumt itimat ve saygısına muha· 
sına eirmek istediği partide de tap olacağı muhakkaktır. Bizde 
§Unu sormak hakkı vardır: seçim esası, namzetler §alui ''ıe. 

- Peki vatanda§ .. Seni namzet çitme kabiliyet,. terinden ziyade 
gösterelim.. Fakat nereden? Han· partinin elijibilitesine ldayanmak· 
gi intihap dairesine acni arzeder· tadır. Biz de meb'ua intihabında 
sek muvaffak olabileceğini umu· halk falan p.hııtan ziyade, onun 
yorsun?. phunda inkılap partisini ıeçmek· 

öyle ya .. Beni namzet yap .. Ni- teclir. 
ç.in namzet yapayım ıeni? Nelin Bununla beraber intihap daire· 
cen? Memleketin en akıllısı mı· !erine clijibilitesi olan namzedi 
oın? Milletinin en dürüstU mü· göıtermek te inkıllp partiıinin 
:;ün? Hldiıelerin gelipni ve iıti. lehinde olan bir harekettir. Hal. 
kametlnl en iyi ıezen, iyiyi za. kın kendi manevi tah.siyetine olan 
~ gören, irtıtlanndan en itimat ve bağlılığı halk tarafın -
fiOk iltifade memul olanlardan bi· dan sevilecek bir nanız~i göster· 
ri de sen misin?. mek ıuretinde isti&mar etmek 

Belki sensin. Fa'kat bunun kavli §Üphesiz .daha doğrudur, 
milcerredde kalmaması, lbu haki- "- Falan vekil harikulide 
l:ate inananlar da bulunması ve yüksek, davamı mutlaka kazana • 
bu inananların oldukça mühim bir cağı 6Öyleniyor. Ali.. Fakat be. 
yığm te~kil etmesi de lazımdır. nim ona itimadım yok.. Ben iti· 
Göster bize bu yığını, karşmna madımı kazanını§ olan filan vekile 
çıkaralım seni. davamı tevdi d:lerim. Belki dava 

Saylavlık bir ilim, san'at ve 
diploma i§i !değildir, Saylav belki 
cahildir ve cahil olmasında ula 
bir fevkaladelik yoktur. Elverir 
ki vatandaşlarının aevgi ve itima· 
<lına mazhar olsun. Bilenlerden 
bir meclisin bilmiyenlerden mü· 
rckkep bir meclise müreccah ol· 
ma.:lığır.ı iddia edecek !değilim. 

mı güç kazanırım, belki geç.. Fa. 
kat içim rahattır.,. 

Seçmek inanmak meselesidir. 
Seçilme'k bir inandırmak mesele
si olduğu gibi. 

Şu ka.ıiar bin namzedi eleye e. 
leye 422 saylav yaratacak olan 
sihir iıte bundadır. 

Nizameddin NAZiF 

Kaçak kumaş 
sataıı bir kadın 
Evi basılarak kaçakçılık suçile 

mahkemeye verildi 

HAUER-ü~P~~-~~=~===~====~-~=====2=8=~=B=A=T=~l-93·9~ 

• Dün sabah Ankaradan şehrimize gelen misafir 1ngiliz generali 
Nesbitt öl leden sonra yanında mihmandarı binba§ı Aziz oldulu hal· 
de şehirde bir gezinti yapmı§ t•e müzeleri, camileri ziyaret etmiştir. 

Dört gündcnberi misafir bulunan general diin akşamki Semplon eks-

'Prtsile Belgraaa hareket etmiştir. Resim, misafirimiz Topkapı ,,,aı 
sini gezerken alınmıştır. . 

• Vali Latfi Kırdar dün ak§am Partide lstanbul gazeteci/crıle 
hasbihal yapmış, intihap işleri etrafında görüşmüştitr. 

J'tzfüJW~~ 
Maarif Şii.rasında AlmanYada yaptınlan vapurları 
neler görüşülecek ? eksiklikleri tamamlanıyor 

Liseler, muallim ve sanat mekteplerile orta Alınanyada inşa edilerek memleke· 
timlze gelen vapurlar yüzünden De· 
nlıbank ile Alman gemi ~anti)·eleri 

arasında doğan ihtilAfların ortadan 
kaldırılması hakkında dünden itlb:ı-

Diler taraftan Etrü!!k ı;apuru ~o 
)lıslyle Krup şahliyesinin prole5.,1 
Jildlli hakkındaki neşriyatın )d 
ve yalnız bazı kimselerin u}·dılr • 
haberler olduğu da bir kere dah~• 
laşılmıştır. Çünkü aldkadar rnıı st 
cok daha evvelden Krup mrıesse te 
nin bu kadar kücük ihtilArlar .111 
itirazda bulunmıyacafı kanıırıll ~I 
şıyordu. Bu da son hAdise ile bll 
olmuştur. 

mekteplerin istekleri için birer 
ruzname tesbit edildi 

Şehrimizdeki liıe, muallim, or· 
ta, ıana't ve meslek mekteplerinin 
müdürleri dün saat 14 de Bey.eğ. 
lu Akıam Kız ~an'at mektebi .sa· 
lonunda Maarif Müdlirü Tevfik 
Kutun reisliğinde umumi toplan • 
tılımnı yapmı§l&rdır. Toplantıya 

iıtirak eden 53 mektep müdürü, 
şimdiye kadar Maarif Şurasına 

arzd:fümek Uzcre muhtelif surette 
hazırlanan ruznameleri tetkik et· 
mişler ve hepsini muvafık bulmuş 
lardır. 

Ruznamelerde müıterek olan 
en mühim noktalar, mektep bina. 
larında her türlü tertibatın temi· 
ni, mektep binalarının uygun bir 
tekilde olması, talebelerin yetiş
tirilmesi için mütehassıs muallim· 
lerin tayini ve sıhhi vaziyetlerin 
sıkı bir murakabe altında bulun . 
durulmasıdır. 

Diğer taraftan her tedrisat ıu
besi kendi ihtiyaçları için şu şe

kilde birer ruzname tesbit et· 
miştir • 

LiSELER: 
ı. Talebe kayr.d ve kabul esas. 

larırun yeniden tetkik edilerek U
ıelertien tam randıman alınması 
için orta mektepten gelen talebe
lerin eleme imtihanına tabi tutul-
masr. 

2. Ders vasıtalarının eksiksiz 
bir hale konulması ve her mektep. 
te muhakkak birer kütliphane te-

SAN AT MEKTEPLERİ: ren fiilt milzakerelere başlanılmış bu· 
1. Mekteplerde de.ha müsait, lunmaktadır. 

daha modern atelyeler tesiı.i. Bir kısmı Etrüsk ile beraber 
2. Lab:>rat.ııır ve bt;ro teknik memleketimize gelmiş olan ve bir 

kısmı da halen Alman tezgAhln· 
ihtiyacının muhakka"k telafisi, rında iaşe edilmekte bulunan geml-

3. Avrupa.da tahsil görmü2 Icrimizin ikJ tarar arasında hiç bir 
. ndO 

Denızbank Umum nı teknisiyenlerin temini ve ders le· sıııltıya meydan vermiyecek şekilde 
vaımu için kültürlü memurlar ye· tadili maksadlyle yapılan bu müza-

kereler ıçın dün Almanyadan rünün beyanatı: tittirilmesi, ııı 
4 S k 1 • d l . . şehrimize üç kişilik bir heyet ael· Du"n Alman mu-messillcrb·le teub • anat me tep en en erını rrı 

miştir. tan sonra kendisini iÖren bir odil 
alakada.- clJen neırıyatın takibi, Heyette, Alman hiikihnetini lemsi- ririmiıe Deniıbank urnurn ıntt• tı 

ORTA MEKTEPT....ER: len Hayşbnnktan Şimerler, Krup Yusuf Ziya Erzin $U be:rana 
1. Yazılı imtihan1:ırın gayri rr.l: rabriknlarını temsilen müessese mil· lunmuştur: 

ayyen za:nanlarda yapılmasr ve dürlerinden doktor Fredrlk Yan!'ien dilt 
. . ve Xcptün Yer!tin şantiyesini temsi- "- Almnny:ıya sipariş e eıt 

tal~b~lerın sını~ ~eçm~_lerı~de mu- len de fabrikanın umum müdürü Te- memleketimize gelmiş ,·eya h~ ge 
allımın kanaatının muessır olma. odor Peler Şlmils hulunm:ıkladır. nıany:ıda inşa halinde bulıııı• i~ 
sr, H ~ ~ '.ll.!UPl.:.tıi 11 - • lm . ler dolayısi)·le bir takırn dtı~ııı:ıl• 

2 Müdürlerin o mekteplerdeki eyeun uunK.u Lemas yu mucip noktal:ır vardı. ôıtlt 
·k . 1 d t Bu Cevk:ılAde saH'ıhlyetli muralılıııs- halletmek !,.in biri Alman hilk ııl* eme tar muavın er arasın an a- .. - D 1 b k .. oc • lar dun of;lleden sonra en z an u· nin murahhası olmak ilzcre. 

1 
• 

yın olunmasr, mum müdürü Yusuf Ziya Erıin'i zi- lik bir heyet şehrimize geın11şt ~ııtı1 
3. Muallimlerin, ancak bir mek- yarel etmişler ve müzakerelere baş· gün derhal müz:ıkerelcre wış ıı 

tepte den vermeleri ve stajiyer lamışlardır. bulunuyoruz. Heyet AıaJıır~ ııere 
muallimlerin başka yerlerde olan 1 ~ünkü_ tem:ıslar iki .taraf ~çi~ çok 1 tai nazardan 110ki'ırnelirı;iıın e~lrıı1 
alakalarının kat'ı, mus:ı~l hır cere.yan_ takı,p et~ış ~ e ge- 1 nlıbankın arzusunu yer~nc fr tıilS 

~ Kı k k 1 b 1 • d rek Krup ve ~eplun \ edtın tezg{ıh- ve hu ihtilAfları en gcnıŞ b ( de 
.,., z ve er e ta e e erın e 1 ··d- 1 . k Ra" bank 11 1 ıı 1 . . . . arı mu ur erı ve gere se ,,ş niyetle hnlletmek 11rw.;nn . ıı• 

daıma muayyen §ekıl.de elbıse gıy mümessili Almanyaya sipııriş edilmiş tiler. Müzakerelere h 'i bır 
meleri, olan '':ıpurl:ırdıı görülen lıOtün ku· içinde başladık." 

5. Talebelere gösterilecek film· surları derhol tashih clıneAe hazır 

lerin sıkı bir kontrole tabi tutul. olduklarını bildirmişlerdir. Esasen 
masr, 

Daha bir çok mühim maddeler· 
de toplanabilecek olan bu teklif
ler, Maarif Vekaletine gönderile· 
cektir • 

Müfetti,Ierin toplantısı 

enelcc de alCıkadarlar tarafından bu 
yoldaki kanaat ayni oldu(tundan şim· 
dilik şehrimize gelmiş olan yeni va· 
purlar üzerinde derhal tetkiklere baş· 
lanacak Ye vapurlarda görülen kusur 
ve befıenilm iyen taraCiar teshil edi· 
lecektir. 

Kadrolar .. ı;ı 
lı9" 

Yusur Ziya Erzin k:ııtroı:ır 
da d:ı demiştir ki: . ıJ;iı;ıet 

"- Kacfrolar üzerindeki te bitire' 
mi bu akşam (dün ak,aıll} Ü ııııb 

• • •1 ... un 
~im. Size a)'ın bırınc ., 
,·erebilirim.,. 

1 

• Nuruosmaniyede .cturan Emine 
isminde bir kadının Roınanyadan 
gelen muhacirler vaııtaaiyle ~m· 
lekete kaçak eıya ıoktuğu haber 
almnuı ve gümrük muhafaza me· 
murları tarafından evinde yapılan 
araştırmada 100 parçadan fazla 
kaçak eıya bulunmuıtur. Bunla • 
nn ekserisi ipeklidir, içinde Ro
manya usulü i~lenmiı ka.dın bluz. 
ları da vardır. 

Taksi m civarmda Belediye sis edilerek ta1ebeıere yarar bu-
• . .... . . • 1 tün neşriyatın takip. o~unmae~ , . 

tık tedrisat müfettitlerinin top. 
lantılan cumartesi glinü bitiril • 
miştir, orta mekteplerin okuma 
kitapları üzerinde tetkikler yapan 
muallimler toplantılara devam et
ı:ıektedirler. Maarif Vekaleti ec· 

Bunun için Mersin tipi npurların
dan olan Etrü~k ile Marmara tipi 
Yapurlarından Trak, Sus, l\larakas \'e 
Hayd:ırpaşa - Kadıköy arasında it· 
leyen SuYat, Ülev ve İzmir körfez· 
!erinde çalışan ECes Ye Sur Yapurları 
sıkı bir tetkikten geçirilecektir. 

. rrıı 
Meb~s seçı 

Eminenin eskiden muhacir ola· 
•ak Romanyadan geldiği ve şimdi 
de oradaki tanıdıklarına para gön 
dererek kaçak eşya getirttiği an. 
laştlrnı§tır. Emine beşinci ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

T ramvayve Tünel 
Yarm hUkQmet idaresi 

işe başlıyor 
Yarın sabahtan itibaren tramvay 

ve ttinel oirketlerl tarihe karışmış 

olacak ve yeni hükfunct idaresi fL 
ilen işe ba~lamış bulunacaktır. 

Sabah saat 5,30 da Şi§li, Beşlk
tao ve Aksaray depolarında amele· 
lere çay ziyafetleri verilecek ve 
kurbanlar kesilecektir. Öğle Uzerl 
de Park Otelde memurlara bir zl. 
yafet verilecektir. Elektrik ~lerl 
umum müdUrU ve yeni idarelerin 
muvakkat idare heyeti reisi olan 
Kadri Musluoğlu ile tramvay ve tü
nel muvakkat idaresi balarından 

Süruri dtln vali Lfıtfi Kıniarı ziya. 
ret etmişlerdir. 

1St8d1QI araziyi alamıyor 3. Tedris heyetlerının takv1yesı 
ve mektep programlarının yeni • 
den tanzimi, Haber verildiğine göre, hükU. 

met, Taksim stadyomu ve havali
sini teşkil eden araıinin belediye. 
ye devrine imkan görememi§tir. 

Bu suretle burada inıaaı dü§Ü· 
len ıehir klübü, konservatuvar bi. 
nası ve diğer tesisatın yapılması 

geri kalnuştır. Yalnız bugün için 
emlak tasfiye peyetinin elinde 
bulunan bu topraklarda belediye· 
nin istediği binaları heye\\ kendi 
sermayesiyle yaptıracaktır. Bele. 
diye de busuretle marfatan kur· 
tulmuş olmakta.dır. 

-0-

Vatandaşlıktan ısı(at 

kararı 
Ank:ıra, 28 - Yabancı devlette· 

beası iken yurtdaşlığımıza alınan 
Kadıköy nüfus kütüğünde kayıtlı 
Abbas oğlu Kasım askerlik yapmak 
ta iken ecnebi mernlelrnte kaçtığı an 
laşıldığından yurtda~lığımızdan çı

karılmıştır. 

Vekiller heyeti toplandı 

Ankara. 28 - Vekiller heyeti dün 

Başveldilette toplanrnı~ saat 18 30 a 

kadar müzakerelerde bulunmuştur. 

4. İmtihan talimatnamelerine 
daha uygun bir 9ekil verilmesi, 

S. Ders 1aatlerir.in haftada 3Cı 

saattl'n 24 saate inc!iriımesi, 
6. Mck1cplerde disiplin ve ceza 

meselesine yeni bir istikamet ve. 
rilmesi. 

7. Talebe teşekküllerinin tam 
bir organizasyona tabi tutulmasr 
ve talebe kooperatifleri gibi eko. 
nomik teşkilatın tesisi, 

8. Muallim maaşlarının, ha· 
remde bir .C:.erece daha yükseltil
mesi ve içt~mai yardı'll müessese. 
lerinden talt:beler için n:ıdJdi isti 
fadcler te;r.ini. 

MUALLiM MEKTEPLER! : 
1. Muallim mekteplerine alrna 

cak talebcr:in müsa:,.ıka ile seçil • 
mesi, 

2. Mua:i\m mekteplerinde, taıe. 
belere lise malCımatınc\c:.n ziyadt· 
me~eki bngi verilme~. 

nebi ve ekalliyet mektepleri mu. 
allimlerinin de toplanarak kendi 
noktai nazarlarını bildirmelerini 
istemişti. Bu hafta içinde bunlar 
da toplanacaklardır • 

Dahiliye Vekili 
şehrimizde 

Faik Oztrak bu sabah geldi 
Dahiliye vekili Faik Oıtrak, bu 

sabah Ankara trenine bağlanan hu· 
sust vagonla şehrimize gelmi~tir. 

Dahiliye vekilini Haydarpaşada Va· 
li ve belediye reisi LQtfi Kırdar, po· 
lis müdürü Sadrettin Aka ve diğer 
zevat karş.ı!amışlardır. Faik Oztrak 
şehri.-nizde birkaç gün kalacaktır. 

ıronfcoli"'\l amca 
ırnon karosa 

Bir komisyon kuruluyor 
Bugün başlanacak olan bu tel· 

kiklere Alman mümessillerly • 
le beraber Dtniıbank tararından tcş· 
kil edilecek bir ren komisyonu işti
rak edecektir. Ayrıca Etrüsk ve di
ğer bazı vapurlar üzerinde calışmı, 
olan komisyonun da raporlanndnn 
istiCa<le eılilecektir. 

Krup ve ::-;eptün \'erCtin şantiyele
ri müdürleri müzakerelerin teknik 
kısımlarında ,.e Rayşbank mümes· 
sili de mail cephede temaslar yapa
caklardır. 

Müzakereler pek kısa bir zaman
da l>ltecek ve vapurlıır üzerinde YA· 
pılınnsı lüzumlu görülen tadiliıl der· 
hal yerine getirilecektir. 
Almany:ıda inşa edilmekte olan 

yapurlarda yapılacak tadildt da bu 
ar:ıda kararlaştırılacaktır. 

Esas .itibarile Almanlar her 
türlü tadilat ve tashihatı yapmıığı 
şimdiden kabul etmişlerdir. Yalnız 
ıilrliltıt yapılacak noktaların tesbitlnc 
~alışılacaktır. 

hazırlı~ları ıel· 
ikinci mUntehıp "~ı~· 

leri tesbit edı 1 ı 
es•• · 

Yeni meb'us seçimine dan iti& 
1 • askı kil eden defter erın . jc•P 

ınesı .,, 
rilmesinden sonra ge~ addet J 

..s .. ünlük kanunı rn + ti1'1 
uen uç i . .ın f 
rın akşam bitrne'ktedır. sın• b' 
sandıklarının hazrrlanrrıa 
lanmıştır. 

1 
ritl

0 

ıet e 
Müntehibi ıani n~;oıı.ınrııııt 

mühim bir kısmı tesbı 
tur. 

Buyuk romancı 
su at 

D er\fif 
anıl11 

En guzel rom rıadı 
HABER için haıı 
lstanbulurı. 

G cesı Bir e .-~ 
bu f e"aı- Ja ~ 

ismini tıafıyan ~kııtP"" ~ 

f 'k sına Y.,,_. 
eserin te rı • 
bathyacaiız. 
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"'ICADEM1 anketi devam edi· 
n de 03~0r; doğrusu el;lenceli şey, 
e c Uyorum ..• Fakat şu son giin· 
ıct"ap verenlerin hemen hep.si, 

t~r. ~e bo.nına beni de karıştırı· 
te 8Yallerinde kurdukları aka
lcı llta etmek lçln değil, payla· >, ... Daha iyi; doğrusu ben 

01 atı, hayali de olsa, akademi 
tt1ı1 llıai;a tercih ederim. Akade· 
no ne sıkıntılı yerler olduğunu 
~ bir kere: oralarda hiç. ı;ev· 

tdiA·z, snnatine katiyen hürmet 
nıı.:nız, budalalıklarına kani ol· 

t 1 kiınsclerle ·de terbiyeli ter· 
'na 'k ııııı zı nazik konu~mağn nıec· 

~ d · İçinizden: "Sus be ser-
bıernek gelecek, halbuki siz 

du1G r akademide buluntluğumı· 
htıızllüp: "Evet, Efendim, hiç 
•ı_ hakkıAUniz \•ar amma nen· 
'<e g .. 
e 0 Ylesek de olmaz mı?,, diye 

t ~ll edeceksiniz. Muharrirler i· 
~tııd elcrı \'ardır ki insan vapur· 
'llıa e rastgelece~im diye kor· 
ıı111 dtrnfyc intihap edildiniz mi, 
ıa11 muayyen günlerinde onlarlıı 
~il~ trnşlarını çekeceksiniz. 
d dahi tatsız bir şey! ..• 

li'ı;ıırıi hakkında ne düşündükle· 
~ a~dlkten sonra hana da şöyle 
•hrı lllak modasına, dostum Hıı· 
htıııın o.z~nsoy da kapılmış. D:ı· 
lıııek .ıı.:ın ne buyuruyor: "Biz
ilıJ" kıd Ya birtakım fantezilere 
s

11
; en derin mısra diye Ya:ık 

t //Jrrıan l~f endiue sözünü tek· 
1~l·ahut ta iki üç isim beller, 

~I Cı tar eder durur. lşte Nuru!· 
~~lı 11 Amentüsü: Yar mı yok 
~ ,l{cm:ıl Ye Xedim, Yalıya 

~' b ~cı:ıım. Yahyn Remıd ••• :A 

tııııunınr büyük sanatkar. Fa
ikth._Ataçın midesi nazikmiş. 'k lurJü yemek yiyor. Başka 

r bir şey olduğunu kale bile 
~ ... 

r ~il 0~üın Halit Fııhri'ciğim, b:ı· 
~ 1)'1Yorsun? Benim evdi· 
tt • talnız iki tane midir? Ol· 

"ta~ d- d 1nda da, yaşıynnlar ara· 
~; b~a nfce şairleri sevdiğimi 
ltııı/ıtı~ın içinde onları tek· 
hır 0ruın. Fakat sen onların 

lek · • >'ııı ısım arıyorsun, onu 
~41\I ca ötekileri de göremiyor
~ tlııA laın:ırtine: "Bir tek kişi· 
• bı il dünyayı çöl eyler., ma· 
~ 

0
r ınısrağ söylemiş, senin 

~Oıtll nu hatırlatıyor. Ne yapa· 
~'ti Ilı? Seni severim, hem de 
leı11~; ayJardanberi seni göre· 
ıt ' .ı\da \·apurundald konuş 
hıı~ ltıün:ıkaşalanmız, kavga

~qıı b~u!!1da tütüyor. Fakat şah· 
l r111d tun muhabbetime ra~· 
~ın en bir türlii hoşlanamn· 

~a 01 ki kendime cebrcttiğim 
4,j ~1 Şiirlerin biraz ümit YCr
r endiıni lknaa çalıştım; 
h:~tulur şeyler değil ..• Hn· 

~, tı e flöre adı Serveti • Fü· 
~ıı llarııı olan lıir mecmua 
ıı''<ın numarnlıırındn senin 
t'ııe ~nl okudum, fena de~il· 
)e ~n''İrden hoşl:ın:ın ılelikan· 
be~ ~üı.: h:ınımlııra tavsiye c· 

1~ e~enecckler. Amıı ne di· 
'-ir Cdfp onun adını "Ro· 
Oı-, ~koydun? insanın gülmc
lit1 aıızuınenin o bir ıınrca· 

ne de dikkat edemez olu· 

~~~de söylemişsin: "inan· 
~ti( ruııah Ataç bu mısr:ıın 
ll'ıı:rı<ıldu •.. ) güzelli~inc kcn· 
llıı1.1 nınıştır., eliyorsun. Ben 

tıı tıı~'l o sözü ,.c o sözü ih· 
rı ıı~ h dııı 11 uzct bulmasaydım, 

tııı ht mu iddia etmezdim. 
lzıa d l'le iıtihnma kalkışm:ı· 
~al' a, hunca yıllık dostlu· 
haıı:t 8~1 Şlıraınadım. 

~t ııı, 01Ydın, kendine ne di· 
'~ than Yeli'nin Kitabtl 

lıııa111
1ndnn: "Xasırın Cecnati· 

\ı !lı-tıı l:alışan lıu şiir" diye 
eıi· 11 ~· Sen de bilirsin ki 

;rııı ~n de, onıı henzbcn ye
a!a .. e. nasırın fecaatini on· < ., Rıb· 

la~ l tezı.1 ~aksnllan yoktur; 
~ tıııedi 1 ı>ıycs yazmoğa mı 

lıuHleors~ın? Sairin işi gu· 
teel('l ıııun:ısebel-;iz şc) !er 

h~ ~'lı Evet, do<>tum, kendi· 
1t 1ll lorsun? O şiirde mu· 

ana nrı:r:ıc:ıksın da ne 
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Vilayetlerin abideler 
verdiği para 

ıçın 

GttzEL Sanatlar Akademisi Müdürü Burhan Toprak l\fa

nlsa Abidesi mUna.sebotilo, \'llayet bütçelerinden bu mak
s:\tla ifr:\z olunan tahsisata temas ederek çok mUhim bir nol..tayı 
t~rih etmiş bulunuyor. 

Şoförlerin şikayetleri yalnız 
plaka resminden ibaret değil ! 

''l'olu, hastanesi, kanallıasyonu, mektebi, hatta içecek suyu 1 
lhtly~ı kaeyılıyacak derecede olmıyan bazı viliyetlerlmlıln büt. 
çelerlnden 9() bin, 100 bin, hatta 140 lira ,.e bu §eklldo müsabaka 
açılmasını istemeleri bakika.ten bir israftır.,, diyerek bir hakika-

Şoförler, araba noksanlarından dolayı kesilen 
cezaların mal sahiplerinden alınmak suretiyle 

ti tebarüz ettiriyor. bu yükten kurtarılmalarını istiyorlar 
Burhan Toprak abide yaptmuağa kalkışan dliyetlerin lf • 

raz ettikleri tahsisattan bahsederken de şu heı-abı nri~·or: 
"Trabzon 140 bin, Erzurum 100 bin, Bolu 23 bin, Mersin 50 

• bin, Sh·as 118 bin, Kırklareli S6 bin, Aynlık 12 bin, Çankırı 15 
bin lira.,, 

11ne aka.demlnln çok değerll mlidüril ~ok dikkate değer bir 
noktayı gözönüne koyarak israf diye nsfettiğf bu abide l~lcrinin 
Almanya gibi zengin bir de,·letlo de kıyaıı;ını yapınıı.ı oluyor. 
"Almanyada son seneler zarfında hlı:blr yerde 50 bin liradan 
daha fazla para.ya mal olan abide yaptınlmamıştır,, diyor. Hele 
Yunanistanda Uç be:; bin lira.dan fazlaya mal olan hiçbir kompo-

1
1 zlsyon yolanuş. \'iliyet bütı:eleri içinde en zengini hiç r;üpho yok 

ki htanbuldur '\·e belediye ile mU:;tcrek bütçcel 10 milyon lira.-
• i y:ı tecaYUz etmez. 

1 

Dljer ,·UiyetlerimJzfn bUt~elerf, tahakkuk ettirmek mecburi. 
yetinde bulunduklan aehlr, imar, terakki hedefleri ka1"51!limda 
müte\'aıı olmaldan tıarfmazar kifayet halinde bile değildir. 

Henüz pek eski olmryan bir tarihte Relslcümhur İsmet tnö. 

1 

1 

l 
1 

nü Ba.5vekilelte bulunduktan zamanda muhasebel hususiye büt
_tclerinln ,·azlyetinl tebarüz ettlnnl.5 n mualllm maa~l:rnru n
rcmJyccek ~alde bulunduğunu ortaya koyarak sUratle ıslahına 

lhtiyıu; olduğunu zlkretml~tl. 

Muhasebel huıuslyelerfn çoğu borç içindedir. Ylliyct büt~e. 
Icrhıln de muhayyel hesablara istinat ettlrllerek kendi kendimi. 
:ıl aldatmak gibi bir tt"za.hUr ,·erdiği yine pek eski olmryan tarih. 
lerin en hazin münaka,alan arasındadır. 

Biz bir taraftan Burhan Toprakla ayni flldrdeylı. Yani '11A· 
yetler yorganlarına göre ayaklarını uzatmamak ,·aılycflndedir· 
ler ,.e israf halinde bulunuyorlar. 

Bir taraftan da ayni fikirde değiliz. Bürhan Toprak Manl 
ıa i.bldeııl mUsabaka.smm kazanan aanatkir Pal!llsen'den bahse
derken: ''Kıymetli ısanatkirm bu se\'lncl hiç şUphc~tz bcynelml. 
Jel bir mUsabalıayı kazanmasından ileri ~clmcktt-dlr. Jt"aJ•at bu 
ae'1nç elbette, biraz da tahsis edilen paranın istihfaf edllemlye
cek bir meblli oldupnu göst.ermektcdlr.,, 

· Diyor ,.e \'lliyetlerfn daha milternzı hesaplarla bu f~I yap
mMmı httJor. Halb~ Türk lnkllabmı, Atatürk deni ideoloji. 
slııl n umumiyetle Türk Cwnhorlyetlnln \'ardıgı sonsuz murnf. 
fa.kqetled ve ~n WdduJe temsil etmcfe ~alııtmaktan 
önce, şehirlerimizin medeni ihtly~larmı tahakkuk ettirmekle, 

· asıl temsil gayeslnJ meydana. getirmiş oluruz. 

Bir &ehrln modem nuJ.tle isale olunmuş suyu, şehrin lhtl. 
yacmı önllyecek hastanesi n bütün böyle talr51fla örnek n neti· 
celerl ayn ayn ideolojik canlı Ye mllspet abidelerdlr. 

Bunlan ta.Jıa.kkuk ettirdikten sonra imkan bulunursa abide
lere, kompozisyonlara, §ehlr zihniyet ,.e silslerine para har<'ana. 
blllr. 

Bizce cumhuriyet lnkıli.bma munzl bir aekilde imar ve tem. 
din olunmuş bir ,ehlr, en kUçük zerttslne kadar canlı ,·c hayati. 
yet halinde, elle tutulup gözle görillen bir abide olsun. 

Tilrldyenln mek~be, hastaneye, bakmı yurdlarma, kanali
zasyona., frengi, artma, trahom, tllo mücadelelerine, suya ihtiya
cı her ıeytn Usttııı.dedlr. 

Yollan olnuyan, tamurdan geçllmlyen, bahı:~5lz, mt"ydıtn!llız, 
hastane&iz, melrtob!fiz, muallimsiz bir Behlr<lo Palsson'un değil 

herhangi bir unatklrm herhangi bir eseri, kel ba:;a ~mşlr tarak 
olur. 

...... -.. --------·-------------------~--··--------------'--·"--
Amerikan hastahanesinde 

yangm 

Dün öğleden sonra Nişanta~ında 
Sait paşa sokağında bulunan Amc· 

rikan hastaQesine ait binada yangın 
~ıkmış hadise yerine yetişen itfaiye 
ateşi söndürmüştür. 

olacak? Diraz r:ılınt et, dostum, ken
dini yorma. Dak, yarın öbürgün aka· 
dcmiyc girmen ihlimali \'ar; şimdi 
kendini yorars:ın sonra akademide 
düşünecek şey bulamazsın. 

Nıırullah ATAÇ 

Brezilyaya 
kömür ihracatı 

13 Bin ton kömür 
gönderildi 

Son günlerde Brezilyaya mühim 
miktarda kömür ihracatı yapılmak· 
tadır. Son olarak 13000 tonluk bir 
parti gönderilmi§tir. l\lukabilindc 
kahve ve diğer e~ya ithal edilecek· 
tir. Brezilya hükClmcti nezdinde kö· 
mürlerimizdcn gümrük alınmaması 
hakkında da teşebbüsler yapılmış· 

tır. 

Yine Haliç temizlenmesi 
meselesi 

Şoförler Cemiyeti, plaka resmi· 
nin ağırlığından dolayı bir istida 
ile belediyeye müracaat edere!.; 
şikayette bulunmuştur. 

Şoförlerin pli!ka resminde ı;nu· 

af tutulabilmeleri için evvelce 
benzin fiyatlarına :zam yapılmak 

.düşünülmüş, fakat, o zamandan • 
beri bu çareye tekrar avdet olun. 
mamıştır. 

Bu itibarla şoförlerin hakika
ten omuzlarında bir yük halinde 
bulunan bu resim böylece tahsil 
edilegelmektddir. 

Plaka resimleri, otomobillerin 
motör kuvvetlerine tabidir. Bu
gün piyasada iş yapan ve aşağı 

yukarı ayni tipte bulunan taksi· 
ler belediyeye her ay mühimce bir 
yekun ödemek zaruretindedirler. 

Şoförler Cemiyeti belediyeye 
yaptıkları müracaatte plaka res. 
minin kaldırılmasını değil, bir 
mikdar tenzil olunmasını istem~· 
ler ve bu münasebetle de İstanbul 
:laki taksilerin kazançlarına göre 
bugünkü tahsil olunan resmin 
yüksekliğini tebarüz ettirmişl:r· 

dir. 
Şoförlerin şikayetleri yalnız 

plaka resminden ibaret olmadığını 
görüyoruz • 
Nişantaşında Meşrutiyet ma

hallesinde Cami arkasında birin
ci Ayazma çıkmazında 8 numara· 
da oturan 1844 numaralı taksi 
~oförü Hafız ihsanın söyledik
lerini dinleyince §ikayetleri ha'lc
kında esaslı mallı'mat edinmek ka-
bil oluyor. 

Resmi 1 ebliğ 
İşinden çıkan işçilere 

şahadetname v1nmek mecburidir 
İktısat Vekiletl h Dairesi Reis llğinden: 
l.ş Kanununun 31 inci maddesi mucibince, işinden herhangi bir .11u. 

retle çıkan veya çıkarılan işçiye, iş veren tarafından, yalnız ~in nev-
ini, mahiyet ve müddetini gösteren bir §ehadetname verilmesi icalı 
etmektedir. Bu §ehadetnamcye, ancak işçi tarafından taleb edildiği 
takdirde kendisinin hal ve hareketile çalL'.jmasrnm ne yolda olduğu da 
aynca yazılabilir. · 

Kanunun yukarda emrettiği şekilde işçiye şehadetname vermemek 
veya ı,ıchadetnameye l§çl haltkmda doğı-u olmıyan yazılar yazmak, le 
Kanununun 108 inci maddesinin 13 üncil fıkrası mucibince cezayı müs. 
telzim bulunduğundan, bilümum .işverenler tarafından kanun! §artlara 
uygun olarak verilecek eehadetnamenln örneği a§ağıya dercolunmuş
tur: 

İŞÇİ ŞEHA DETN'AMFSİ 

İşverenin Ticaret sicillinde kayıtlı ·-----------
olan unvan ve adresi: 

İşçinin: Fotoğraf 
Adı ve soy adı: 
Doğum yeri ve tarih!: 
İşçilik numarası: 

Yaptığı işin nev'i ve mahiyeti: 

Yukarda hüviyeti yazılı ve fotoğrafı yapıııık • • . • • • • • • • n 
• • • • • tarihinden ••••• tarihi ne kadar müessesemizde çalıştrğtnı 
gösterir şchadctnamcdir. • ••• / •••• / 19 

• ~ • • ' • • . 
• • . • • • • . . 

- " • , . • (1) 
İşveren veya işveren vekilinin i~a. 
sı ve varsa işyerinin firma mühilr 
veya damgası. (2) 

İşverenin . , • . . .... nin 
:y-ukardaki imzası ta.11dik olunur. (3) 

İfiveren vekili . • • • ••• nin 

(1) Buray:ı, ancak işçi tarafından talcb olundu{;'U takdirde kendi
sinin çalışmasının ne yolda olduğu yazılır ve işçiye dahi imza ettirilir. 
1ı;çi tarafından böyle bir talepte bulunulmazsa burası çizgi ile kapatılır 
ve bir şey yazılmaz. 

(2) İş kanununun 31 inci madde.sinin 4 Uncü fıkrası mucibince, 
aylrk Ucret tutarı 30 lirayı geçmlyen işçilere verilen şehadetnamcler 
her tUrlü resim ''e harçlardan muaf tutulduğuna göre, aylık Ucret tuta. 
rı otuz lirayı geçen işçilere verilecek şehadetnamelere, Damga Resmi 
Kanununun 11 inci maddesinin 48 numaralı bendi mucibince 15 kuru~
luk pul yapıştırılması icab etmektedir. 

(3) Bu tasdik, işycrinin bulunduğu mahal zabıtası tarafmd:ın yapı. 
lacaktır. 

Gemi enkazından istifade 

I• STA..~BUL belediyesi, Haliç §lrke
tinln kendlsino deni için İktısat 

Yekiletine müraC'aatta bulunmu&tur. Bu 
mUnasebt"tle belediyenin il!ıtünde durduğu 
bir mesele dn.ha urmış kl) o da, Halicin te· 

mlzlenmcııl ı,tymlı;. ÇUnkü, Balat, Defter. 
dar, Eyüb Ye Kağıthane tararı~n fazla 
dolmu,. 

diyenin bu temizleme karan ııırasmcla do
'"llp büyüyen, ihtiyarlayıp ;} ine beledlye· 
nln frmizlcme kararı sıraıımda ölen İstan. 
bullular çoktur. 

H ABER alındığına göre muhtelif li

manlarda batını' olan gemi enka
zının çıkaTilması husmıunda mühim bir 
karar verilmı,. 

Karabük fabrikalannm tamamlanması 
yaklnı;tığı iı:ln bu fabrikalara lazım olan 
ilk ham dt"mlrler bu ~uretle temin edile. 
cekmi!I. 

Fakat l lne mesele bir paraya dayanı
yormu,. Halicin temblenmesi mühim bir 
paraya mütevakkıf bulunuyormun. Bele. 

Ama., Haliç mütt"madiyt"n dolmakta· 
dır. Cemaat ne derse de-sin imam yine bildi. 
~·ini okur. 

Biz zaruri netfocyc göre 
Jlalkin admı bile koyduk: 

Haliç park? 

müı.takbel 

Bu zahmete ne lüzum ,·ar! 
Deniz <liblnden enkaz çıkarmakla uğ

raşılacağına, deniz föı;tünde dol~an ,·apur 
enkazından istifade olunu d&ha kolay ol. 
maz mı! 

Şoför ihsan diyor ki: 
''Plakalar henüz değişti. Bele

diyenin koyduğu mecburiyetler· 
den biride şoförlerin önündeki ay. 
naya otomobilin numarasını yaz
maktır. Ben bunu yağlı boya yap 
tırmak için yazıcılara verdim •• 
Kalyoncu kulluğun.dan geçerken 
beleldiye memuru çevirdi, ayna. 
daki numarayı sordu, izahat ver
dim, dinlemedi, ceza yazdı. 

On beş gün önce Ortaköyde 
ıapkamda ehliyet numaram yok 
diye ce:za yazdılar. Pazar gecesi 
lambalar yanmıyor diye ceza yaz" 
dılar. Halbuki beleldiye memuru
na, lambaların bozuk olmadığını, 
yandığını ~österdim, fakat he. 
nüz müşteri almıştım, hareket e.ı 

derken yakacaktım. Vakit kalma· 
dan yakama yapıştılar. 

30 senelik şoförüm. Hiç kaza 
yapmış değilim. Bir çok yerlerde 
şoförlük ettim. Mahmut Şevket 

Paşanın §Oförlüğünü yaptım. Ye
di nüfusa bakıyorum. Hiç yoktan 
yazılan cezalar bize çoğ ağır ge. 
liyor. Size bunun en fena tarafını 
söyliyeyim. Biz şoförlerin bir ço· 
ğu, başkalarına ait arabaları yüz
delikle çalıştırırız. Bittabi mal 
sahipleri bu cezayı tanıma.dıklan 
için biz ödemek mecburiyetinıde 

kalıyoruz. Gündelik kazancımız 

kendimizi ve ailemizi güç geçin
direcek bir haldedir. Bütün yıl 

zarfında tahsil edilen cezalar ka. 
zancımızın yüzde altmışına baliğ 

olur. 
ikame olunan mecburiyetleri 

şüphe yok ki yapmak zaruretin
deyiz. Bunu yapabilmek için mal 
sahiplerini bulmamız, parasını al
mamız ve isteneni yaptırmamız 

için zamana ihtiyacınız vardır. 

Emir verilir verilmez tatbiki ,. 
nin istenmesi ldoğru mudur? Bu. 
nun neden yapılmadığını, neden 
yapamadığımızı tahkik etmeleri 
icap etmez mi?. 

Üstüme başıma bakınız.. Yır

tık içinde §U elbise ile istanbuJda 
şoförlük yapılır ımı? Fakat ka
zancım geçinmeme kafi değil ., 
Bir elbise alacak kudrette deği· 
lim .• Plaka parası, cezalar, ıuna, 
lıuna masraf .. elimizde avucumuz. 
da ne kalıyor ki... 

Temin clderim ki sizi şoförlerin 
yüzde sekseni bu haldedir.,. 

Şoförlerden Ali Rec_ep adında 
biri de diyor ki: 

"Bugün hususi otomobillerde 
şoförlük yapmak mümkün .değil .. 
Elbise, görünmüş, tanınmış olruak 
lazım.. Böyle şartların taallUk e
deceği bir işte hepimize ekmek 
yoktur. 

Otobüsler de bir ka çtanedir. 
Bu kadar şoför var ve başka işle
ri yok. Ne yapacaklardır? Bittabi 
ellerindeki vasıtadan istifade et· 
meğe çalışacaklardır. 

Böyle aciz içinde bulunan biz 
şoförleri cezalarla işinden bez.dir. 
mek değil bilakis himaye etmek 
lazımdır. 

Gerek plaka resmit*le ve gerek· 
se diğer belediye emirlerinde bi· 
raz vakit ve mühlet verilmelidir .. 
Plaka resmini indirmelidir. Bir 
çok mal sahipleri cpkala resmi. 
ni şoförlere ödetmektedir. Bu pa. 
rayı otomobil sahibinin ödemesi 
kadar tabii ne olabilir?. Her hal· 
de §Oförlük görüVjüğü gibi rahat 
ve üzüntüsüz bir iş değildir. Bir 
derttir. Başka iş bulamıyacağı -
mız için naçar yapıyoruz.,. 

Bize kalırsa otomobil sahipleri 
iş veren mahiyetindedir. Ualet. 
tayin brr işçiye bir makine tevdi 
eden serm:ıyedar nasıl bu makine· 

(LfU/en sayfayı çeviriniz). 



~~~~~::;,,-:~~~~~~====:==:==:;;;;;;:.;:;;;;:::;::=-===:E:::=:== --=====" H X'B ER .;;.. A1'fUD ro1ta~e~~!!!E:::=!:!!!!!!!~~~=====~=-=-""===- --= --~----..... 

• erenın 

ah udi
ler· ızdırdı 

Barselonada 
Frankocuları 

istemiyorlar 
Baştarafı 1 incide 

son haddi ve İngiltere tarihinin "n 

F ilis in rap ekseriyetine dayanan · ··~~~~:!::rr.:~~~f ;~~~•m• _ 
b. . d kuru ı ·mas a tine hıyanet ettikten sonra lngilte-1 r 1 . a re J n re hilkfımeti Frankonun ~uhariblik 

haklarını tanımakla .son bır alçaklık 

itiraz ediyorlar da~~:~n::···~:~~~:;~ 
Nazırının beyanatı 

Bu sefer Yahudiler Araplara Berlin, 28 (A. A.) - .Ha\·a.s: 
Völkişcr Beobahtcr gazetesine be. 
yanatta bulunan Burgos hUkümeti
nin dahiliye nazrrı Suner, demiştir 
ki: 

karşı suikastlere .başladılar 
Kudüs, 27. {A.A.) - lngiltere

nin ileride müstakil olabilecek A
rap ekseriyetine müstenit bir dev 
lctin kurulmasını müsait bir 5e • 
kilde derpiş ettiğine dair gelen 
haberler burada. büyük bir se • 
vinçle kacylanmı§tır. Fakat bu 
haberler, tethiş hareketlerini dur 
duracağı yerde bilakis körükle • 
miştir. · 

itlaf edilmiştir. Araplara ait bir 
otobüs, yanmıştır. Seyyar basta 
arabaları, fecaat ve f eUlket sah. 
neleri arasında yaralıları naklet. 
mektedir. Biri istasyonda, diğeri 
adliye sarayında. olmak üzere iki 
bomba atılmıştır. Fakat ölü ve 
yaralı yoktur. 

Hayfadn bir bomba patlamış.. 
tır: İki yaralı vardır. 

Telaviv - Lydda treni, bir 
kun,clakçılık yüzünden yoldan çık. 
mıştır. 5 yaralı vardır. 

"- l\1ü3kül saatlerde Almanya 
ile ltalya bize yardım etmekte te. 
rcddüd göstermediler. Bunu unut • 
mıyaeağız. Zııfcrln tahakkuk ettiği 
bu saatle her tarnrtnn yeni doet
lar geliyor. Bunlnrı ııez:akctle ka. 
bul etmekle beraber lil.zrmgelen 
farkları da gözeteceğiz. Barsclona 
cumhuriyetçilerin i§gali altınday

ken tamamiyle bolşcvikle~işti. 

Halkm kıtalanmızı heyecanla ae -
liimlamnsma aldanmıyacağız. Halk, 
manen ve siyasclen hastadır. 

Diğer cihetten eskiden rakip o. 
lan bütün Yahudi teşekkülleri bu 
planın · akamete uğraması için 
clbirliğiyle çalı§Illaktadırlar. 

Hayfada gece ve günp.üz yüz • Y AHUDI MiLLI MECLİSİ BU 

lercc Arap, §ehrin sokaklar~ GÜN TOPLANIYOR 

Bunun için Barst'lona ilk u.num
lard~ bir hasta muamelesi yapaca-

geçerek şarkı söylemişleı: re.:ı::J: Kudüs, 21 (A.A.) - Mutedil ğız~~zete muhnbirinin mllll tspan. 
.zahüratta bulunmuşlardır~ • Yahudi mahafili, İngiltere hükfı. 

Yafa. ve Tulkerimde de bmıa metinin FHistindeki mandasını 
benzer hudiseler cereya.rl etm1e .. muhafaza ve kantonlar usulü ile 

yol hnrekctUe Nazizm araaındo. bir 
fark olup olmadığı ısuallne cevaben 
Suner demiştir ki: 

tir. ~ c-... 1 idare projesini veyahut yeniden "- Her milli hareket o hareketi 
Arap matbuatı. Arap tale~ıe.' muhaceret salahiyetini muhafaza 

yapan millete has olan ferdiyetin 
rinin muvaffakıyete müncer ol - etmek için bir ta.ksim projesi ka.. damgasmr la§lr. Katolik zihniyeti 
duğunu yazmakta ve bu muvaf. bul edeceğini Umit etmektedir. hareketimizde birlik husule getir -
fakıyet Hicaz Kralı lbni Suudun Yahudilerin muhtelif temayülle. mlştfr. Bu da lspanyanm bir husu. 
şahsi teşebbüsüne atf cdilmektc - re sahip delegeleri kat'i hattı slyelidir. Fakat bundan s.iyasetcn 
dir. Buna mukabil milli Yahudi hareketlerini tesbit etmek üzere Romayn t.lıhl olduğumuz mana.er çı. 
meclisinin bcynnnamesi Yahudi - salı gün,U milli meclis hnlinde iç. karılmamalıdır. Gençliğin siya.si ta
lerin hoşnutsuzluğuna derhal ter. tima edeceklerdir. lim ve terbiyesi hnreketimize tevdi 
e:Um:ın olmu;:tur. ,.. ... ; , Londra konferansı, Fillı:ıtin me 

. . ~ ~. ; selesini halletmeğe uğraştığı şu edilecektir.,, 
TETHİŞ HAREKETINtN sırada rncm1ckette tdhtş bareti ---.-----------

. BlLAÇOSU ;~ • ' §iddetini artırmdkt:ıdır. Dün sa.. 
Amerikan 

manevralan 
Almanlar tarafmdan 

Kudüs, 27 (A.A.)"-.Biltün Fi. bah bir Yahudi kamyonuna atL 
listinde yeni bir tethiş ·. hareketi lan bJr bomb:ı, iki kişinin ölümü. 
başlamıştır. Bu tethiş hareketle- ne sebebiyet vermif}tir. Muhtelit 
rinin failleri bu sefer Araplar de- m:ıh:ıllede bir Yahudi ağrr suret. 
ğil Yahudilerdir. Ve Araplar a .. tc yaralnnmıetır. Yaralı, gece öL j 
leyhine tatbik edfımektedir. müştür. Kendilerinden şüphe e. j fotoğrafa mı ahnmlS ? 

Hnyfada Arap çarşısında bir dilen 12 Arap tevkif edilmiştir. , ' 
çok bombalar at;lmıts ve bunun !lk defa .olarak Hayfn~ın bazı Nev.rork, 28 (A. A.) _ Nevyork 
neticesinde 32 Arap ölmüş ve 52 mahallerınde gece sokaga çıkıl . Taymis gazetesinin Vierge ndala -
Arap tn ağır surette yaraunmıg . ması ve J§!ık yakılması menedil - 1 rmdan aldığı bir habere göre kopek 

tır. ~ ~,_'. .. miştir. balığı avlıyan "Ekvator" 15mindeki 
Araplar endi§e göstermeğe ba§ Muhtelif Yahudi kolonilerine Alman vapunı Sen Tomas Jiman1 

lamr~ardır. Hatırlarda. olduğu taaITUZlarda bulunmuş ve bu ko. haricinde Yorklovn zırhlısı ile A. 
Uzcre bundan bir knc; ny evvel de loni!crc .civar b!r kn~baya mü._ 1ı merikıın mulıribled civarında bu • 
ayni çarşıda buna benzer bir SlL se1lah bır çetenm hucum ctmış lunduğu bir sm:ı.da donanma ma -

iknst yapılmış ve yine bu mil-tar. ve orada bir Arabın telef olduğu nennlamun fctoğraflantıt almış -
da Arap o1müş veya yaralanmış. bildirilmektedir .. Asiler, Yafanın 1 tır. 
tı. büyük değirmenlerinde ~~ngı~ 1 Bu gazeteye göre, bu haber reı. 

Yine dün Yafada bir Arap tü. çıkarmışlar ve 40.000 İngılız lı- men teeyyüd etmcmlştir. 
fekle öldürülmüş ve Telaviv'de ras~ tahmin ~dilen. hasarata se- j Ne'l)·ork Taymis, Yorlttovn zırh. 
de iki Arap cesedi bulunmuştur. bebıyet ''ermı.~lerdır. lısı kumandanının Alman gemisin-

Kudüs, 27 (A.A.) - Bu sabah 
Filistinin bir çok yerlerinde teL 
hitJÇiler tarafından suikastlar ya. 
pılmL5trr. 

Tcla\•ivde altı bomba patlıya. 
rak 26 kişinin ölmesine ve 47 ki. 
~inin yaralanmasına f!ebebiyct 
vermiştir. 

Bir Arap, rovelvcr kUJ'§unuyla 

den, işç· Jen fazla mes•uı ise oto
mobil sahipleri ele arc;balardan 
mes'ul olm:ık gerektir. Eu itibar
la otomobilde, şoförün mes'uliycti 
,ıc sun'ita ·siri olmadan görüle. 
cei< nol:ı:anlardan nluıacal: cezayı 
m:ıl sahiplerincien tahsil l.Jzımdır. 
Plaka rc~•.:1İ .de bittabi mal sahip
lerine nit ol:nak icap ecltr. 

Ve bizim bildiğimize göre esa
sc-n böyledir. üelediycye karşı 

plaka re:smi mükellefi G1:orr.obilio 
sahibi sıfatiyle kayd ve tescil e. 
dilmi~ olan adamdır. 

Şoför, seyrüsefer talimatına ri
ay.t izliği sübutu halinde teczi
ye olunmalıdır. 

Ekserisi gene ~oför olan otomo
öıl tabiplerinin ücretle çalışan şo. 
förltrin bu dileklerine hangi nok· 
talarda i~tirak ettiklerini bugün . 
krdc aynca yazacağız. 

YAHUDt MURAHHASLARI de bir araştırma yaptırdığını, fa -

ZİYAFETE GlTMEDlLER kat bunun bir netice vcnnıediğini .L 
Londra, 27 (A.A.) - Filiıtin :ave etmektedir. 

konferansındaki Yahudi mura:ı . Ekvator gemisi Sen Tonıas lima
haslan, bugün Londra otellerin • nma girmLs ve bundnn sonra Al -
den birinde verilen bir ziyafette manyaya hareket otmJı;!.ir. -----bulunmaları için İngiltere hüku -
meti tarafın.dan kendilerine vaki Arnavutlukta vaziyet 
olan talebi rc:lddetmişlerdir. Tirana, 27 (A.A.) - Anadolu 

Siyonist teşkilatı azasından bir Ajansının hususi muhabiri bildi-
zat, şu beyanatta bulunmt•~tur: riyor: 

İngiltere hükGmetinin Filistini Bütün Arnavutlukta umumi 
bir develt - hükümranlık hukuku-
na haiz l-ir Arap devleti - haline 
getirmek tasavvurları, bütün clün. 
ya Yahudileri arasmda büyük bir 
telaş ve heyecan uyandırmıştır. 

Bu zat, Yahudi murahhaslarının 
bu sebepten dolayı ziyafete işti · 
raklcri i~in vaki daveti redıjetmi; 
olduklarını ilave eylemiştir. 

Telaviv, 27 (A.A.) - Belediye 
m:clisi, bir karar sureti 'kabul 
etmiştir. Bu karar suretinde Ya -
hudilcrin girişilmiş olan imar işi

nin mahvedilmeaini kab~l edcmL 
yeccklcri beyan olunmaktadır. 

MAKDONALDA TELGRAF 
Belediye meclisi, B. Makdo · 

var:iyet tamamiyle n:nma~ir. 

Memlekette tam bir sükun hü· 
küm sürmekte ve hükumet her 
bakımdan vaziyete hikim bulun
maktadır. Eazr yabancı ı:ıjanslann 

Arnavutluğu alakadaı- eder tarz· 
da ver.diği haberlerin hi~bir a::;lı 

yoktur . 

Leninin karısı öldü 
Moskova, 27 (A.A.) - Leni· 

nin zevcesi Konstantinova B~

rubskaya bu sabah saat 6.15 de 
ölmü§tÜr. Kendisi 70 yaşnv.:a idi 

Şan konseri 
nalda bir telgraf çekerek ingilte . Tanınmış sanıı.tk.drlarınuzdan 
re hük\imetinin teahhütlerine ve konservatuvar ş:ın profesörU bayan 
ibtidai adalet kaidelerine muhalif Ren Gclenbevi tnrnfmdan bu akşam 1 
her plana kar§r geleceğini bildir- saat 21 de Pransız Uyatrosundn bir 
miştir, ı;:an kon!erl \"('rilecektir. 

Maden :; ~~zasıi1d 
23 k·şi öldü 

_.. Ba~tarafı l inddt 
Geri kalan 12 amele araştmlıror. 

Ocak muhtelif yerlerinden çökmüş· 
tür. Çökünt\i altında kalan bazı a· 
meleler hava veren kompra:ör boru 
suna işaret vererek sağ olduklarını 
ve imdat f>eklcdiklerini bildirmi5ler 
dir. tmdat teşkilatı amele!eri rna"· 
kclerle ocaklara girerek kurtarmış· 
lardrr. Bu hadise her tnarfta bü} ük 
bir teessür urandmnı~tır. 

Olen ameleden IO kişi Enc:e kö
yünden, bir kişi Te~\iran köyün· 
den. bir kişi Sanca köründen bir 
kişi de Kargala, Sürmene ,.e VaJ.:f1 
kebirdendir. 

Hadise hakkında tahkikata ba~· 
lanmıştır. Maden dairesi ve tahlisi· 
ye grupu icap eden yardım tedbir· 
!erini almı:alardır. 

Ha.dise hakkında mühendis Bahri 
:;u izahatı vermiştir: 

"- Kaıa, ocağın griıolu bir mın 
takasmda dinamitin ateşlenmesin
den çıkmıştır. Malamdur ki ocak 
içinde dinamitin ateşlenmesi mem· 
nu ve bazı fennf :artlara tabidir. 
Havada grizo miktarım azaltmak 
lazımdır. Bu iş yapılmamış. infifak 
\'aki olmu~, amele ıwirlenmiştir. 

Bahri, kazanın daha reci bir neti
ce Yermesinin de varid olduğunu söy 
liyerek demiştir ki: 

-- O anda ocak içlnd! çalışan i~i 
sayısı 70·80 kadardır. Kaza olunca 
derhal kurtarma servisleri yeti~miş 
ve afaliyete geçilmi~tir. Kapanan 
ocağın içinde ölenlerden ~a kal· 
mış 12 amele vardı. Bunların kurta· 
rılması işi çok çetin olmuştur.,, 

Zonguldak valisi Halid Aksoy da 
su malumatı vermi~tir: · 
"- Kaza bir dinamitin patlama· 

q neticesinde vukubulmuştur. Bir 
grizu olmu~ ocakta bjr kısım galeri 
},kılmış ve bu çöküntü e~nasmda 

30 kişi kaybolmu,tar. Şimdiye ka· 
dar bunlardan 16 !mrn cesetleri top 
rak altından çıkarılmış ve bu me
yanda 2 amele de yaralı olarak kur 
tanlmı~tır. 

Kaza Zonguldağa 3·4 kilometre 
m~fede Kasaptarlası mevkiinde 
Hafız Ismaile ait ocakta ve bu sa· 

kişlki bir amele grupu 4,5 saat son· ı çül~ açmakla meşguldür 
ra mahpus kaldıkları rerde;ı !lağ o cakta ıken 16 rna ceset 
tarak kurtarılmı~Iardrr. ' ve dı~n) a çıkanı 

Kurtulanlar şunlardır: ka'::ın 7 kişinin öklükJ 
Ha5an oıflu Ahm~t. Balcı JJüc;eyin katiyet kcsbetmiştir. 

oğlu .\li, Sağrr Ahmet oğlu Orne 
Ihsan, Balcı Hasan oğlu Hasan. Sa
ğır Ahmet oğiu tsmail, Karabağa 
oğlu Rcc:.-p. Balcı Hasan ~lu 
Muharrem. Karabaki oğ.'u Bü c· 
yin Kadir, Afaroz cğiu C::ıfer Şe:-ef, 
Ardoğan o~lu "lustafa Hakkı. Ke-

Kazaya sebeb okfuitt 
dılen Sürmenenin Of k6 
r,rımcı Muradın da asedi 
tur. Bunun elindeki 
makinetj c:.-sedin takalhll 
makları aramıdan al-
Ollimkün olmu~tur. (eli oğfu Om~r JJ::ıc:an, Sağır .'\hm<'~ 

C)ğlu Muc;tafa .. Maden mühendisJeriniJl 
4.5 saat ölümle pençele~tikten t göre ocaktaki ıehirtigu ti 

sonra ölümden kurtulan ameleler- l rn. binde ondur. 
den Balcı Muharrem ~unları söyle· Maden ocağı sahibi 
mektedir; demektedir ki: 

"- Sanki yanıma düşmüş gibi .i - T~essürden h!llUttA1J111 

bir yıldırım gürilltüsü duydum. Gü, gibi kazaları IİDXÜJC •• 
rültü ile beraber önümüz t:ıma- dik. Kazaya alıpk delilil
mile çöktü .• Derhal bacanın çökmi· maddi zaramı birkaç 
yen ba~ yukan na koştuk, saatler serdi de kendilerini 
geçtikçe havasızlık başladı. Biran dar sevdiğim ıavallı · 
oldu ki h~imiz birden c.eketrerimizı ya kurban gitmeseydiler• 
sallamak suretile suni bir rüzgar yı da gazetenize ka 
yapmağa, ve böylelikle gazları da· mayın ld kaza saat 5 te 
ğrtmağa çalıştık. Bir yandan <la da olmuştur. Fakat Kosfll 
~terdeki islim borularına vurarak tah nesinde nöbetçi ~ 
lisiye ekibine yerimizi haber veri- bulunmadığı için adam 
vorduk. Sonunu hatırlamıyorum. suretile kazayı aUbd81~1 
gözümü dı~rda açtım .. , \-ermek ancak mümkiln 

Kurtarma ekipleri maden mülıen Yaralılar Derinceli 
dislerinin nezareti altında hala. gö· ile İsmail oğlu Selim llY 

Çinli vatanperver 
_... Baştarafl l indde / birçok insanlar bu 

mek için ~ye~ her "asıtaya baş· rile ödediler. Fakat a&JI 
vuruyorlar, zırhlı otomobiller dola~- labalık al'asına kaJ1llP 
tınlıyor. nöbetçilerin sayısı arttı- }olunu buluyorlar. 
rıhyor, apartımanlar birer kale ha· Ş:ınghayda Japonl~ 
tine konuluyor. Fakat esrarengiz in· tı yasaktır. Mafevklerift 
tilfamcılara hi~bir şer ınukaH·,met -çok katiidir. Gruptan 
edemiyor. Japon sokağa ~bmal-

ı:; "
0 ı .ı>x ~=11• ' rarır kararmaz btrkel 

Son günlerde Şanghayda çok ta· lenir ve günq ~ 
nmmış bir Ç~nli tüccar, Japonlarla la~ içerisinde yaşar. 
bir ticaret i~ine girişme!.;: istedi. 
"Vatanperverler birliği milli kasa· 
sına., ~5.000 dolar Yermek şartiic 
bu işe giriıµnesinc razı oldu. Fakat 
bırliği razı oldu. Fakat tüccar bu 
tüccar bu para)'ı vermek i tcmedi. hah vukuhulmuşlur. 

Vaka mahalline jandarma k"lıman Japon polisine haber verdi. 
danı. müddeiumumi. bir fen heyeti L.rtesi günü. i~ınini söylemiyen 
ve imdadı sıhhi ~kil~tı gönderil- b~rİ"İ "Şinpres,, gazcte.;,ine telefon 

t i • falan sokağa filfin numaı ah miştir. Kazı yapılmakta, ara,urma· 
tara devam edilmektedir. Hi.diseııin eve b!ı muhbir gönclcriniı. Güzel bir 
mcsulleri olup olmadığı tahkikatla cinayete ~bit olacaksııuz. 

anla,ılacaktır. ,, Gösterilen adreste muhbir tahkim 
Yapdan tahkikata göre kaza editmi~ ve önünde bir poJisin nöbet 

l~ inhlakı ı:uretile grizu gamun beklediği bir C\·lc kat'§da~ı. Po.:. 1.r 
iştialinden husule aelmiştir. Şimdi· gazeteciyi içeıi sokrn:ık istemediler. 
ye kadar çıkarılan ölü adedi 16 dır. Hattti kendisinden şüphe ederek tev 
Bundan ba~ka yaralılar da \'ardır. kife de katkı~lar .• tihayet gazıete· 
Sıhhi imdat \'e tahlisiye ekipleri cinin ısrarı üzerine zabit tüccarın t 
bu saate kadar toprak altından ze- odasına çıktı. Odasına girdi ve l,es- ( Başttıtl/I. 
hirli gazlarla yan boğulmu5 10 kişi kin bir s:ıtı~la_ başlan k~sil~n li'~::.ı· ı 1 r yapt {ı ve bankaY1 

daha çıkarmı,lar, yapılan müdavat rın ve aıle:;ının cesetlenlc .. a : ri ank~lıruc;tır. sanki 
sayesinde btınları kurtarmak müm· tı. Bu işi yapanların r.eı-edm 'e lıa .. ı ~in mutat mu~ 
kün olmuştur. gi ''~sıt~arl~. b~.-a~·: g:,<lı:d~.in: :neydana çıkan_ bd ~ 

Tahlisiye 'kipleri gaz ma.k(>leı i tesbıt mumk~n o.ım.:ı.r. ! müd:Iciumunırtık 118 
ile mücehhez oldukları halele yıkılan Cinayet ye;le.:.112 1::-"nn si:~ô1a1 ,.~maznunlar ~.,.. 
galeride insan kurtarmakla meşgul· bulunuyo:-. f:ı'~aı tü.:a ••.• li.ı rnar: :ı ba iannw.tır. ~. 
dürler ... l\talfundur ki griru patla· }ar tacıyan hu cilf."11:ı.-dan saiıipk yapı':m s~ii:-timalin 
dıktan sonra degajman yapar ve bu rin~ inti::al bir tlrll m"imkiin ol· 'dz bin lira ~· 
de..,ajman neticesi ocağı müthiş bir nıuro:-. l i 
karbon gazr jı;tif~ eder. Bu itibarla Oiüm her tarait-ı dola~ıyor. V"ı:tan ı Yanlış b'r haber 
kurtarma ameliyatı çok dikkatle de· , d. , - - ·- A,.A.) -' 
vam etmektedir. ~n·~,c; u~ma:ı.annı g.uJ?!~un1ou.z Ankara, 27 ( .... 

,.... _ b h" 1. zırhlı ctomobillerinden 1 ını1p c' .. ,der .. ı· umwn müdiirii ıt~e ,,.;:&~m :ı~cavuşu ıe ır ı gaz rna~.-
nh:ı kaµı51I1I çalıncaya rn:: ar 0· u· tifa ettı·g-inc ye l:esinin ça:ı~m:ı müddetini gcçi~i · .a.~ 
. Ü\'~ıiyorla:. ~ .,--. 

;inden zclıirJigaz tcr.effüsüne mec tayin cclilcce5-~ 
JUr kalm15 ve hayatı güçHUde kuı · Bu dakikaya kac1::ır hi.;'Jir katil İstanbul gaz~td dolt" 
t:.ılaôilrni~tir. C.i.:unuıı y~pt?i:'l talı· ya!rn'ar .. 'llış cleğildir. Suika t zrun:ın den haberleruı oh& ~ 
\bat büyüktür. la ·rmla vaka yerlerin:le yakın bulun bcyan:ı A..91ad 
Hayatıarı'1dan i\mi~e ilen 1::! m:ık talic:izliğinden günahı oln~y:ı.n dur . ~ 

a ~ .·. ·" · t>- ABDüLVEHAS va LEYLA MURAT 4 

~ YAŞA SIN AŞ~d 
-~şkon. ŞUrtn, Musaknınnn teırennilfll 

~~i P E K Y A K l N D A 
-~su M ER ve TAKSiM s:nemal 
·--llll!llffiı!IMl!lllmlm lllllID~lmu 



~ '28 ŞUBAT - 1939 HABER - Akşam Poıtı:ısı 

Güzel Sanallar Akademisi müdürü diyor ki : 

Abidelere ,fazla 
para lıarcıgoruz! 
Almanyada her hangi bir abideye 50 bin 

liradan fazla sarfedilmemektedir 

Abide yaptırma sistemimiz 
cezri olarak değiştirilecektir 

IT~&l~rE@ir~@LW@rfBi@mlm 
Yunan Kralı I-Iariciye 

Vekilimizi yeme·ğe alıkoydu 

c~ 

~ uıeı sanatlar akademisindekJ 
~bheyeu, Mnnlsada yapılacak in

~ te~bidesi mnketlcrl Uzerindekl 
~~ Crinl bitirmiş ve kararını 

LK~~~~ı 
/ÇER DE: 

Saracoğlu bu akşam " Savarona " yatında 
bir suvare tertip edecek 

• Belediye muhasebecileri dün 
n~~r dönerken, dost ve mUttefik belediye muhasebe müdürü Muhtar 
TUrk ml11etine Elen milletinin Acarın riya eti altında bir toplantı ~Ur. 

~ 119IZ aanatkAn Poisson'un yap
.\:aket birinciliği kaznnmıştır. 
·~ ldeını müdürU Burhan Toprak 
~tıriyet" gazetesinin bir mu. 

Dibi Atatürke göre de Taksim
deki herkesin tenki.d ettiği oyun
cak değildir l Bir inkılabın ha • 
kiki abidesi büyük bir bilgi ile, in. 
ce san'atla ve müstesna bir zevkle 
yapılmıı mektepler, halkevleri, 
hastahaneler, fabrikalar ve onla· 
rın içini ve dışını ıüsliyen heykel 
ler, resimler ve tezyini eıyadır .. 
Hatta daha geniı manasiyle alır
sak yollar, köprüler, barajlar, bah 
çeler ve nihayet ıehirciliğin en 
modern telakkisiyle meyldana ge
tirilen ıehirlerdi~. 

Atina 27 (A.A) - B. Snracoğ-/ Atına, 27 (A.A.) - sa,·arona 
lu bu sabah meçhul askerin mc- yatı Pire lim a nına gelmi ştir. B . 
zarına bir çe lenk koymuştur. Saracoğlu salı akşamı vnpurda 

B. Metaksas şerefine bir dine 
Atına, 27 (A.A,) - Bay ve 

Bayan Saracoğlu bugiln öğle ye
meğini Kral Jorjun misafiri o-

ve l'ecektlr. 
Akropol dUn akşam B. Sara· 

coğlu şerefine reflektörlerle ay
dmlatılmıştı. Konkordla ve ka-

karrleş seıa.mmı götürmenizi di
le r kadehi~!, şerefinize ve n a
zik Dayan Saracoğlunun şere fi 

ne kaldırmama İnUsaaden lzl rl-

yapmışlardır. 

• Muallimlere yardun cemiyeti 
tarafından, meslektaşları biribirine 
tanıtmak maksadı ile, 12 nisanda 
Tokatliyanda bir çay ziyafeti tertip ~ e §unları aöylemi§tir : 

:" l!ıı nıUsabaknya Polssondan 
!arak sarayda yemişlerdir. 

nunu esasi meydanları ve stad
Atlna, 27 (A.A. ) - B. Sarnc-

ca ederim. 
etmiştir. 

VEK1L1M1ZtN SÖZLER! ~.;: Alıı:ıanyadn.n Garbe ve Torak 
lt ettiler. Fakat Torak muay
ıııu (1, ~ ddettc maketi yetl§tireme. 

le Oaıı Sadan gönderilen iki maket
~~ 'benın dört sureti halli tekli! 
~aketıeri tetkik edildi. Uzun 
~et.ı alardan sonra Pohıson'un 
~'Q d seçildi. Fakat maketlerin 

oğlu dün Yunanistan futbol şam 
piyonluk maçlarmda hazır bu· 
lunmuş ve seyirciler tarafından 
uzun uzadıya alkışlanmıştır. 

)laçlarda Etnikos takımı sıfıra 
karşı bir sayı ile Pantinnlkos ta
kım mı ve Olimpiakos takımı da 
sıfıra karşı 3 say.ı ile Apollon ta-

yom yolu ampuller ve TUrk bay-
raklariyle donatılmıştı. 

B. ŞUkrU Saracoğlu, aşağİda

kl nutukla mukabele etmiştir: 

• Sana>·i biriiğinin senelik kongre
si bugün saat on beşte yapılacaktır. 
T<>plantrda rapor okunduktan son· 
ra, nizamname tadilatı üzerinde ko
nuşulacaktır. 

Aziz başkanım, 

. e 
' fevkal!deydl. Bunlardan 

Hiç şüphesiz inkılabın yoktan 
var ettiği ve ecnebilerin biraz da. 
şaşrrarak insanın tabiate kar§ı za
feri diye gösterdikleri Ankara 
şehri, herhangi bir abidedir. Eğer 
abideye ayırdığımız büyük para
larla ölmez Atatürke olan a§kı • 
mızı, hayranlığımızı ve saygımızı 
ifade etmek istiyorsak onun hatı. 
rası için taıtan veya tunctan de
ğil, altından eya elmastan abide 
yapsak gene azdır. 

E\"VELKt GECEKİ ZiYAFET 
Atına, 27 (A.A.) - Atına a

jansı bildiriyor: 
DUn akşam TUrkfye Ilarictye 

Vekllt B. ŞUkrll Saracoğlu şere

fine Elen hUkümetl tarafından . 

bUyUk resmf ziyafet :verilmiştir. 

Rugün, burada, memleketi
nize tam blr birlik rabıtalarly-
1.? bağlı bulunan bir memleketi 
te1t•sil etmek benim tein tarife· 

• Nisanın 20 sinden 8 mayısa ka· 
dar devam edecek olan Budapqte 
sergisine iştirake hükfunetimiz de 
davet olunmuştur. 

11
0 
seçnıek çok zor oldu. 

~ ~son ve Garbe gibi tıstadla
~ ta bin liralık bir 0 mtlsabaknya 
~ e dar bUyUk bir heyecanla i§t1. 
t~ d~el<'ri beni ve arkada§larmıı 

e lindUrdO. Demek ki Avrupa-
' ıı. tanınlllI§ heykeltrll§larmm 

bır ııte.rnıekctlerdekl 50 bin lira. 
tq 

01 
llıll.sabnkııya i§tirakleri ka- Esasen bir iki figürle yapılan 

kımmı yenmiştir. 

İnönünün 
verdiği ders 

.- Baştaraft 1 incide 
birçok telsiz telgraflar gelmeğe 

başlamıştır. ~ıı ıırorn:ıug. abide muvaffak olursa, hakiki bir 
~;arra.layetini kendisine btldir- san'at eseri olarak abideye yadi- "Amerika Mili' Radyo birJiği,,n
~ ~ 1ııonra Polsson bize radyo gir kalabileceği eibi, namütenahi den gelen telgrafta hitabe -
t ~l· elgraf gönderdi. Bunda göy. para sarfiyle yapılan bir eser de nin her tarafta alakayla dinlen-
~ Or: pek adi, bayağı olabilir. Mesele dlği ve hazırlanan ne§riyat progra-

~All~ Cok bahtiyamn. Manisa lbl- parada değil, san'at kalitesinde- mının büyük memnuniyet uyandır. 
~~c Usabakasmı kazanma1da son dir. Kaniim ki Manisa, bütçesine dtğı bildirilmektedir. Diğer gelen 
'~~Ullıllftelılrim. Hürmetk!rane 100 Ei~: 150 bı{i lfra k6 aydi'a1~: ötitUii telgraflai'i:la da bilhassa se. 
~~ rlerimi takdim ederim. nan netice kat'iyyen bunldan fark- s!P gay;j i>i jş!tlldfği UA.ve edil
>t...:eltetınizl pek yakında tanı. lılı ohnıyacaktı. Bunun için zanne mektedir. 
~dan sevinç içindeyim.,, diyorum ki, önümüzdeki aydan Amerikan ınahafill ise cumhur

~ lıi hnctıi san'atkAnn bu sevin- itibaren alacağımız .direktiflere reisimizin hitabelerinin uyandırdığı 

Ziya fe ti çok parlak bir kabul 
resmi takip etmiştir. 

Ziyafeti n sonlarına d oğru 

Başvekil Metaksns aşağıdaki 

nutku söylemiştir: 

clilrr.ez bir sevlnç teşkil ey1emek 
te ı!lr. İki memleket arasmdnki 
bu bağlar o derece kuvvetlidir 
ki hayat, bizi dalma. gerek saa· 
dette, gerek "meşakkatta birle
şik bulacaktır. Bu sabah Elen 
hl' :.ameU ile Elen m1lletinln bl-
zc yaptığ! hararetli hüsnükabul, 

METAKSASIN SÖZLERİ bu blrll11in bir burhanıdır. Bu 
Aziz arkadaşım, t"-nükabul, bugUnkU yaşamak 
Sizi cok iyi tanıyan, sizin de saadetine mazhar olan bizim he· 

cok lyl tanıdığınız bu memleket , pimlzin Uzerinde unutulmaz bir 
sizi ilk defa olarak TUrklye intiba bırakmıştır. TUrk mllle
cumhurlyetintn hariciye veklll tine, Elen milletinin bu hüsntl· 
yüksek srfatiyle kabul etmekle kabul ne beliğ bir surette lfa
bahtlyardır. Sizin şahsınızda, de ettlği lı:ardeş hissiyatının me
bUyilk bir sevinçle, TUrkiyenln sajmr götürmekle bahtiyar ola
dftrcndiş bir ''ekJUnl Ye Yuna· cağım. Aziz ba~kanrm, kadehf
ııistnnın tecrübe edllmtş bir dos mi şerefinize ve nazik Bayan 
tı.onu selD.mlryoruz. , Metaksasm şerefine kaldırma-

Aziz arkadaşım, memleketi· ma mUsaadenizl rica ederim. 
~ §Üphcsiz beynelmilel bir göre, abide yaptırma sistemimiz • geniş aUlkayı tebarüz etlinnekte. 

t~e~kayı kazanmasından ileri cezri olarak değiıtirmek icap ede. dlrler. Amerikan gazeteleri hlta. D 8 0 zı· g 1• d 8 resı· ~' ıq.Cdir. Fakat bu sevin~ el- cektir. Zira elimizde muhtelif vi- :beyi bugünkil nUsbalannda neşre-
i~ ~ıtaz da tahsis edilen para- !ayetler için yanm milyon lirayı deceklerdir. 

loı:hrar edilmiyecek bir meb. miltecaviz ibide tahsisatı vardır. "ln<Snüntin deraı,, Lehı· sta Da 
l. Uğunu ııöstermektedir. Bu parayı her halde daha rasyo- Ankara, 28 (Hutust) - lnus gn-
~te be • ncl kullanmak Jtzm1:lır. ıetesi "!nöntiniln dersi'' bqlığı al. 

dUr nı ve arkadaılarımı dil· tmda fU fıkrayı neşrediyor: t d • 
·~tı. ~n 'Ve ika.z eden .nokta bu :Akadetni mildilrU ııfatiylo bel. "Evvelld akşam_ cUmhurreisinin n o a v e r 1. 
\Uta ilde~ 50 bin lira büyük ki bu paraları az bile bulmaktı- Amerikalılara hitab eden ve ingL 

~ tları ıhtirasla çalışıp mü- ğım lfizımdır. Fakat jüri aıfatiyle llzce nutkunu dinliyen gençler nca- Varşova Hu""kOmeıı·n,·n nu·· may"ışler 
~t, •;-a iıtirak ettirmeğe kafi- böyle .dü-ünme1c mccburiy~tinde- . 

0 s ba bu badi.senin kendileri için hu-

~-~;~~0u, ~0::te~~~!~i~~: ~:~~rt:!:i:Ic~~:a:~~~~:rıvi~~ :!1::~:1 t:ı~~i;:~1 düşün. dolayısiyle gençliği lakbıh 
~lt~}'u, ihiyacı karşılayacak de- siaat gudur: Trabzon 140 binli. İsmet lnönU bUtUn maksadlarmı etmesı"nı• ı·sıı·yor 
~ b0~ınıyan bazı vilayetleri- ra, Erzurum 100 bin lira, Bolu 23 kolaylrkla anlatınağa kafi ingillzce- · 
ıı. litçelerinden 90 bin, 100 bin lira, Mersin 50 bin lira, Gire- alni şu son 3-4 sene içinde öğren. Dantzig, 27 (A.A.) - Son hıi· ı Aynı zamanda bükilmct 11 - 12 

~~tta.~40 bin lira ayırıp bu sun 40 bin lira, Mudanya 36 bin miştir. diseler esnasında tevkif edilen üç gecesi Langfuhr kahvesine asılan 
'ı;ti llluıabaka açılmasını iste- lira, Sıvaı 113 bin lira, Kırklareli İsmet lnönU kadar vakrt azlığın- Polonyalı talebe, Polonya umumi Polonya aleyhtarı levha meselesi 
~-~~hakikaten bir israftır. 6 bin lira, Ayvalık 12 bin lira, dan bahsedecek kaç TUrk vatandaşı komiserliğinin müdahalesi üzeri. hakkında yapılan tahkikat netice· 
• ~ l .u aanatk4rm bir destanı Çankırı 15 bin lira. bulunabileceğini tasavvur ediniz. ne dün akşam serbest bırakılmı~ - sini de !diplomatik mümessilli~c 
,,. ~~ırı. en gUıel fikri ne iae mil. Dahası var. tsmet tnönU Lotan tır. bildirmiştir: 

rı_ h onu go''tUrece,~r. 50 Bunlardan başka küçük ıipa • P l't k 'k kt bi l b · "Kah d ·· k k d "C :&u konferanııma galiba bizim mektep. o ı e nı mc e ta e esı a.. ve e uç çeyre saat a ar 
~ llctt"trıe .. :•, 500 bın' de verıe- rişler de vardır. Mesela 3 bin li- d d"" "kQ h'"k" .. 1 k 1 1 b 1 h -... terin fransızcaslle gitti ve ilk za- rasın a un su net u um sur- ası ı a mı§ o an u ev anın Al. 
~ c raya Çarıamba ibildeıi, 6500 lira. · 

ıı._ e aynidir Farkeden eb'ad mantarda mUzakerelerl te-Uman mü .. ve hirbir hadise vuku bulma. man talebe tarafından te-hir cldil. 
~~ • ya Ke~ abidesi, 1500 liraya Ay- ..... :& s ~ 

'
~llıt t~ir • kullanarak idare etU. mıştır. diği doğru değildir.,, 

~ ,,.,._ dikk 1 k dın ibideai, ilh ... ,, D . S 'k' • . . bi ·--an ate a ara u- BUyUk enerjisi konferansın aon- antzıg, enatosu ı ıncı reısı 
r.ı. r ... ,_ , H h B • k 
·~ ı,ll~et yaptım. :Almanya Jarma doğru bizzat kendi franmca. ut tarafınl:ian Leh diplomatik 1 r Ç Q C U 

r tın bir memleket son se- sile mUnakaşalarda bulunmasını mümessiliğine verilen şifahi bir 

~ltfındahiçbiryedd~ so bin Azılı b·ır çocuk temin etmL,tir. Geçen seneler Yu- notadaLehhükQmeti,Lehtalebe yanarak öldü 
~ daha faz.la paraya malolan g05Javyaya gittiği sıralarda ise dil- cemiyeti tarafından kabul edilen 
~t~ ~8Ptrnnamaktadır. Diğer A k d .. , t b ... 1 rUst ve tam fransızcasile irticali hL karar suretini res.men takbihe da- Bir kad'" da yanma 
~tticri bilmiyorum. Ukin r a aŞlnl JI 8 IÇ8QIY 0 tabelerde bulunmuştur. vet edilmektedir. 
~titatan daha cezri hareket yaraladı Demek ki esasen bilmekte oldu- Dantzig hükumetinin kanaatine Suretiyle · yaralandı 
I~~· Ge.çenlerde Yunanistan- ğu almancast mUstesna olmnk Uze- göre, böyle bir takbih iki memle. Son günlerde tedbirsizlik yü. 
~ ·q GUz Dün Ka.sımpapda 13 y8§mda .. d hAd• 1 · ğ 1 
~Uta el San'atlar umum re diğer ikinci yabancı dlllerden ket arasında'ki iyi kom§uluk mü- zun en ya~ma a ıse erı ço a • 

b111. }'le konuıtum. bir çocuk ayni Y8§ta bir arkad8§nu birini konferans başmurahhaslığı, nasebetlerinde zühur eden gergin mıştır. Dün de bi.r çocuğun ölme 
"<llll:ı U jilet bıçağıyla ensesinden yarala • · 1ı bi k d ğ ...._ ın dUr bana: Dış Bakanlığı ve Başvekilliği zama. liği izale edecektir. sı ve yaş r a ınm a ır yara. 

~ lı ml§tır. nmda tamamlamıs UçUncilsUnU ise lanmasiyle neticelenen iki yanma 

• Orta A vnıpa memleketlerinde o· 
kuyan talebeelrimizin müfettişlifi· 
ne tayin edilen maarif husust kalem 
müdürü Nihat Adil dün aksam AI
rnanyaya hareket etmiştir • 

• Mart ayı zarf mda limannnua 
gelecek seyyah vapurlarının adMi 
belediyeye bildirilmiştir. Buna göre 
bir ay içinde beş büyük seyyah ge
misi gelecektir. 

• Geçenlerde toplanıp aralarında 
ihtiHlf çıktığı için kongrelerini ya· 
pamıyan deniz nakliye esnafı yann 
tekrar toplanacaktır. 

• Kartalda yapılmasına karar ve
rilen Mendireğin in_şasına dün ba~· 
lanmıştır. ' . 

• Nevyork sergisine nlimune ola· 
rak gönderilmek üzere Türkofis pi· 
yasadan av derisi almaktadır. 

• Bir Alman firması, memleketi· 
mizde yumurta tozu fabrikası kur
mak üzere ticaret mfidürl()JQDe miJ 
racaat etmi§tir. 

• üniversite konferanslar serisin• 
den olarak buaün saat 18,10 <!a piijıo 
fesör Dr. :Auerbah tarafm<:ıaıı Rulo 
hakkında bir konferans verilecüttr. 

• Biltlln gQmrük <Jairelerinde yeni 
mesai programına yarından ttitiaren 
ba~lanacaktır. Memurlar sabahlan 
daireye 8,30 da gelecekler, akşamla
rı saat 5 de çıkacaklardır. 

DIŞARDA: 
• Suriyedeki Fransız yüksek komi 

seri yeni hükfunetle Suriye !.iyast 
vaziyeti hakkında ve Fransa ile mil 
nasebet meseleleri etrafında ilk te
masını dün yapmı~tır • 

• Bütün Romanya dün yeni kanu 
nuesasinin yıldönümünil tesit et· 
mi~tir. Bu münasebetle bütün kili· 
sçlerde ayinler yapılmı~hr. 

• !ngilterede Barleyside • Falkirk 
kömür ocaklarının deposunda mü· 
hi:n miktarda patlayıcı maddeler ça 
lınmıştır. Polisçe tahkikat yapılmak 
tadır. 

• lranda Şebin~ tarafından neş
redilen bir kararname, ni_şanlanmak 
üzere Mısır prensesi Fevziyeye Iran 
tabiiyetini bahşetmektedir • 

• lngilterenin Maltadan Cebelüt· 
tanka giden Akdeniz filosu, 3-3 ta· 
rihinde yapılacak olan kombine ta
limlerine iştirak etmek üzere dün 
anavatan filosuna iltihak etmitşir. 

tııı"--:_c:vJceltraılarmuz henüz ' "' Ç k 1 k d k• -ı t'U~l' Carih, Kulaksızda oturan !zzettir. tamamen aon yıllarda öğrenmiııtlr. e QS ova ya a 1 hlldisesi olmuştur. sedi muayene ederek gömUlme • 
t ~~~d kon yapmak kabiliyetin Diln arkadaşı Eminle kavgaya tu- Millt Şef, en meşgul devlet a- Akbryıkta Arabacı ıokağında sine izin vermiıtir. 
ı~fı la.rınl:!an, bir, azamt iki Al ı k ı·k 1 H" · · ah' · ~ ..,., ~l tuşmuş ve cebindeki jilet bıçağını damı hayatından, kitnb odsına bel- man ar as er 1 ame e useyının F ıran ısminde İkinci vak'a da Yerebatanda oL 
tır~ asını ihtiva eden abide çıkararak Emini yere yatırm11 ve ki de mektepliler kadar vakit ha.,_ ki dört yaıuıı:taki çocuğu dün oda muıtur. Muhteremefendi aoka • 

) ~ u:ruz; bunlar .da bize üç eruıesinden kesmeğe bıışlamıştrr. redebilmiştir. Mesele fikir sayinln yapmıyacaklar içinde oynarken elindeki top man. ğında 7 numarada oturan kahveci 
~İııclti a!a mal oluyor, dedi. Bereket, etraftan ye~enler feci her şeyden u~tun ·değerini takdir gala düJmilı, yavru da topu al- Şcfiğin karısı Ayşe dün odasında 
tdtn~ ılk defa jürimize işti. bir hldieenin 6nUnil almıolnrdır. tz- etmekte ve yüksek bir irade terbi- Prag, 27 (A.A.) - Bugün ncş- mak için mangala eğilmiıtir. otururken manıaldaki kömür ba 

~ 100 b~ud Yctgin ve Erzuru- zet yakalanmı,, ve karakola glStU. yesine sahib olmaktadır. redilen emirname ile ,Alman ır- Fakat bu ıırada Fahranm etek. şrna vurmuş ve kadmcağu bir • 
>'l lb· ın, Trabzonun 140 bin rlllmllf, yaralı çocuk da tedavi altı- İsmet İnönü bizim için yalnız bü- kından olan Çekoslovak tebaası leri tutuşmuı ve birdenbire elbi- denbire baır !dönerek mangalın Us 

·~ lıa;- ıde YaptJrmağa kalkma- na ~ yUk ilyakatlerile bir reis değil, ah. §İmdilik mecburi as~erlikten is. selerini alevler sarmıJtır. Zavallı tüne yuvarlanmııtır. 
1 ·u,.,,,. rette kar§ıladı ve sayın ' · cı:ı·ı · ·· 
t -..ıı~c nı . ------------- llk ve irad~inin milstesna hususi- tısna ı mı~lc:roır. çocuk feryatlarına yetişilinciye Acı feryatlarına yetitcnler, "A.y-
~ "'tldi eseleyı arzetmeğe ka- ZAYI - 31·24048 sayılı ikamet yetlerile de mükemmel bir lSrnek- Pondelni List gazetesi Macar - kadar vilcudunun her tarafından şeyi kollarından ve muhtelif yer. 
\~di ~ar tezkeremi kaybettim. Yenisini ala· tir. lar ile Polonyalıların da mecburi feci bir surette yanmış ve bir !erinden ağır surette yanmıı ola-
~~ attığı muazzam inb. calım. . Onu sade takip etıniyelim taklld askerlikten istisna edilecejin .mg9det ıonra d~ .. ö~müıtüı:_. rak bulmuJ ve Haseki huta!wıe. 

Abidesi - ~..ddıJtls_ r .1lı/Uola Mantikat ae:~ellm.. , "" nmıaktadır, ~ ,.~~~~ .. ,.. 'ti' ·~ - - . - _....,.... - ....._. .... Mfl!~~!!~~~!f 
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Dinarlı 
Almanya 

Mehmet Ankara ınuh- Buz üzerinde patinaj 
yolunda 

Blrhı; sene evvel Fransa ve A merikadn yaptığı gUreşlerle gUre§ 
efkli.n umumiycsini bir hnyli i~mal c tml§ olan sevimli Türk pehlivanı DL 
narh :Mc>hmet, bir müddetten beri hususi antrenmanlar yapıyor ve daha 
ziyade Anadoluda çalışıyordu. 

teli ti g e 1 i yor ! .. ,~:~~.!:ı ~~~~.~~.~~}~~! .... 
C t 1 11 1 1 da 3000 metrelik koşuyu, Avru. Oslo, 27 - Norveçli genç .ıcj Umar esi Ve Pazar gun eri pa şampiyonu Bersinch "Lcton· şucu Finn Hodt buradaki pat1"

8
• 

Son günler zarfmda. antrenmanlarını bitiren pehlivanımız, Alman
yadaki angajmanlarına tabi olarak diln geceki trenle Türkiyeden ay. 
nlmıştır. Kendisine menecer Asmı. refakat etmektedir. 

.... a,, 5 da. 8-7 saniyede bitirerek müsabakalarında büyük bir ınıt 
1 J -~ 

1 t b 1 ht l •t• aynı koşuyu 5 lda. 12·7 sa. kat'e. vaffakıyet kazanmıştır. Bugıı • 

Kayak 
Gelecek seneki dünya 
şamp iyon luğu müsabaka
ları lsveçte yap ı lacak 
Oslo, 27 - Gelecek yıl kayak 

dünya şampiyonası burada yapı· 

lac.aktır. 1914 kayak dünya şam. 

piyonasmın 1talyaya verilmesi Za· 
kopancde 'kararlaştırılmıştır. 1942 
için de talipler çıkmıştır. Bunların 
arasında Almanya, Birleşik Ame· 
rika ve Yugoslavya vardır. Bu 
hususta kat'i karar 1940 da Bu· 
dapcştc de toplanacak olan kong. 
re tarafından verilecektir. 1943 
ün talibi henüz çıkmamış, fakat 
1944 için lsvcç kaydolunmuştur. 

Bükreşte 
Bükreş, 27 - Predeal'de 18 

kilometrelik bir kayak müsabaka· 
&I yapılmıştır. 20 sporcunun 450 
metrelik bir seviye farkı olan bu 
koşuya iştiraki büyük ~ alaka 
uyandırmıştır. Fakat bu yanşda 
yalnız 17 si hedefe varmak imka· 
ı:ını bulmuştur. 

Birinciliği 1 .sa. 35 da. 31 sani. 
:Yugoslav Zemba almı§tır. 

irtifa musabakası 
ZUrlh, 27 - 2000 metre irtifa 

farkile ll.200 metrelik Parsender
by kayak ko§usunu dilnya §ampi
yonu !sviçrc.li Rudolf Rominger al. 
mrştır. 

İkinciliği Alman Rudamat almııı
br. 

50 Kilometre mukavemet 
Hclsinki, 27 - Lahtide yapılmak. 

UJ. olan Salpauselkae kış sporlarına 
50 kilometrelik kayak mukavemet 
koşusu ile devn.m edilm.işUr. Norveç 

mini kayak takımı ile yapılmakta 

olan milsa.baka!nrın birincisini teıı
kiı eden bu koııuyu 3 saat 43 daki
ka 52 saniyede Pakka kazanmıştır. 
1kinclliği PekkavimJ, üçUncUlüğü 
üUnya. şampiyonu Juha Kurikkala 
nlmıabr. Vannlmen iki dakika fark. 
la hedef yarışını bitirmiştir, 

Orta Avrupa tenis 
turnuvası 

Varşova, 27 - Orta Avrupa te· 
nis turnuvasına iştirak etmekte o_ 
lan milletlerin mümessilleri bura
oa bir toplantı yapmışlardır. Bu 

toplantıya Lehistandan maada Ma -
caristan ve Yugoslavya da birer 
milmessU göndermiştir. 1940 da er. 
kekler arasında yapılacak turnuva
ya Almanya ile İtalya da iştirak e. 
deceği gibi Romanyanın da iştiraki 
muhtemeldir. 

Yugoslavya kraliç~si Mari'nin 
koymuş olduğu kup:ı için bu yıl ya
pılacak olan turnuvaya Almanya, 
Macaristan, İtalya, Lehistan ve Yu· 
goslavynmn kadın ekipleri iştirak 

edecektir. 
--o--

Alma'lyadaki yüzme 
müsabakası 

Breslav, 27 - Burada yapılan 

yilzme müsabakalarında Berlinli E-
• ken'bcrşen 100 metre serbest yüz ~ 

meyi 59-9 ııanlyede, 200 metre ser
best yüzmeyi Helnz .Arcndt 2 da 
19 saniyede ve kurbal:ımnyı Ohr • 
derf, 200 nıetr~ :? d:ı. 27 • 7 saniye. 
de. 400 metre ıserlıest yüzmeyi Kö
nimı'~r ·1 c.!aklka S-~ ımnircde bitir. 
-;t:f' ... 
nilştir. 

s an u mu e 1 1 den dünya şampiyonu Vasenius kadar enter.sanyonal müsabaka~ 
"Fenlandiye,, yi mağlüp etmiş • !ara hiç girmemiş olan bu ~~:ac .1 k 1 k tir. 500 metrelik enternasyonal su • 

1 e a r Ş 1 a Ş a C a üçüncülüğü, 5 da. 13 sa. ile müsabakasında dünyanın ta~~ı> 
1500 METRE: mış patinaj koşucularını ınagl 

tstanb~la ~elerek cumartesi ~~ı ~\nkaıa mu~teliti~i.n.lay~k olduğ~ 
pazar giınlerı İstanbul muhtelıtı alakayı bulabılmesı ıçın lık heyetı 
ile iki müsabaka yapacak olan An· bir toplantı yapını~ ve bu vesile ile 
kara muhteliti için hazırlık yapıl· mühim bazı kararlar vermiştir. 

Nnorveçli Haraldsen almıştır. etmiştir • . ede 
Oslo, 27 - Enternasyonal mü· Hodt 500 metreyi 45 sanı~ ··i 

k b. . . 1 . "kincılı& sabakalarda dünya şampiyonu koşara ırıncı o muş ve ı . ·rıci 
Fenlandiyalı Vasenius l 500 met. 45 da. 3 saniyede koşarak b~~ de 
relik sür'at ko~usunu 2 da. 25·5 olmuş ve ikinciliği 45.3 sanı)e, 

Dinarlı Mehmet 

Yugoslav-Alman 
Maçının tafsilatı 

Berlin, 27 - Almanya milli ta· 
kımı olimpiyat stadında 70.000 se· 
yirci önünde kar§ılaştığı Yugoslav 
ya milli takımım güçlükle 3·2 mağ· 
hip edebilmi5tir. Hatta birinci haf· 
taymda 2·1 galip vaziyette olan 
Yugoslavlar, hem sahadaki oyun· 
culan hem de kendi takımlarının 
z:ıferine şahit olmağa gelen seyirci 
!eri hayrete düsürmüşlerdir. 

Çok çetin, çevik ve teknik bakı· 
mından mükemmel futbolcular olan 
Yugoslavlar galibiyeti, büyük bir 
mucadeleden sonra Almanlara ter 
ketmişlerdir. 

Alınan milli takımı birinci haf· 
taymda mütemadiyen bocalamış 

ve rakibinin karşısında bir türlü 
kendini toplaya•ıamıştır. Hele hü· 
cum hatları hiç anla~amamıştır. 

!kinci haftayma ba~landığı zaman 
Almanların biraz daha şuurlu oyna· 
mağa başladıkları, hücum hattının 
da daha yarıcı ve kombine bir o· 
yun oynadığı görülmüştür. l\Iaama· 
fih bu 45 dakika zarfında bütün e· 
nerjilerini sarfeden Almanlar. Yu· 
goslav müdafaası önünde ve hususi 
le fevkalade mükemmel bir kaleci 
olan Glaserin müdahaleleri netice· 
sinde ancak iki sayı çıkarmak irnka· 
nmı bulmuşlardır. 

Yugoslavlar, birinci haftaymın 
27 inci dakikasında Petroviçin aya· 
~ile ilk sayılarını yapmışlardır. Bir 
müddet sonra bir korner kazanan 
Almanlar, solaçıkalrı Urbanın aya
ğile beraberlik sayılarını yapmışlar· 

dır. Bu beraberlik sarısından dört 
d;ıki!rn sonra Yugo lavların merkez 
muhacimi Nölf al ikinci golü atmış

tır .. 
Ila!taymdan sonra Alman Janes 

bir ceza vuru~u neticesinde beraber· 
lik sarısını ve üçüncü sayıyı da sağ 
açıkları yapmı~tır. 

maktadır. 

Tamşvar 
lstanbulda da oynayacak 

Ankarada iki müsabaka yap
tıktan sonra oRmanyaya gitmek ü· 

zere lstanbula gelecek olan Rumen 
Tamşvar takımı pazar sabahı gay· 
rifedere klüplerden takviyeli İstan
bul muhteliti ile bir müsabaka ya· 
pacaktı:. 

lstanlıul bölgesi iki günlük mü· 
sabakalar için ihtiyatlar da dahil 
olmak üzere 45 oyuncu davet etmiş· 

tir. 

Matbuat takımı 
Pera tekaütlerine karşı 
Namağlup matbuat takımı genç 

oruncularla takviyeli Şi~li tekaütle· 
rini de 3-1 yendikten sonra Pera 
mütekaitlerinden de bir maç almış
tır. Bu müsabaka pazar günü An· 
kara . lstanbul muhtelitleri maçın
dan ewel yapılacaktır. 

Kadınlar arası 

500 Metre kurbaglama 
yüzmede yeni rekor 

Kopenhag, 27 - Belçikalı genç 
bayan Yvuno Uvandekerkbov 500 
metre kurbalnmada kazanmış oldu. 
ğu dünya rekorunu ancak dört haf
ta uhdesinde tutmağa muvaffak ol. 
muştur. Bu rekoru 1 saniye farkla 
Danimarkalı yUzücU bayan lnge 
Sörensen kazanmıştır. 

-o-,--

. 
Fransız milli takımının 

sağ müdafii 

Arjantinli Taryo 
Memleketine gidecek mi ? 
Halihazırda Parisin Red · Star 

ve Fransız milli takımında sağ bek 
oymyarak gerek halkın ve gerek 
fut bol münekkidlerinin çok büyük 
takdirlerine mazhar olan Oskar Tar 
yonun cenubi Amerikaya döneceği 
hakkındaki şayia Fransada endişe 

uyandırmıştır. Zira Taryo San Lo· 
renzo dö Almagro klübünden bazı 
enteresan teklifler almakta ve bun· 
lar meyanında .tekrar anavatanına 

dönmesi istenmektedir • 

Hollandalılar 
Macarları 3 - 2 yendiler 

Rotterdam, 27 - Holanda milli 1 Vente beraberlik sayısını yapmış ve 
futbol takımı Feyendord stadyo • arkasından ikinci golü atarak takı· 
munda 40 bin seyirci önünde kar· mım 2·1 vaziyete getirmiştir . 

şılaştığı Macar milli takımını 3·2 İkinci hafta~mda, Holandahlann 
yenmiştir. hakim bir oyun çıkarını~ olmalarına 

1\Iaç, başladıktan biraz sonra, rağmen, ~!acarlar solaçıklan Tiko· 
Dr. Şaroşi Macarların ilk s:ıyılannı şun ayağile ikinci beraberlik sayıla· 

y:ıpmı5 ve takımını daha ilk anda 

galip vazirete sokmuş olmakla bera· 
ber haftaymın son dakikalarında 

Ho!endalılann merkez m uhacimi 

mu yapnu5larsa da, IIolandalı llar 
der, daha bir gol çıkarmağa muvaf· 
fak olmu~ \'e Holanda milli takımı 

3·2 galip gelmiştir. 

:< P.,\• 
Ankara muhteliti cuma günü §eh· sa. de bitirerek birinciliği, ve Av Hans Engenstangen almıştır. • 

rimize gelmiş bulunacaktır. Bir gün rupa şampiyonu Letonyah Ber· rupa şampiyonu Alfons (Letol\) 
dinlendikten sonra ertesi gün Tak· sinsch 2 da. 25.6 sa. ile ikinciliği ya) ile Georg Krog (Norve~. 
sim stadında ilk. pazar günü de almıştır • 45,4 saniyede beraber gelerelc 
gene 3,5 da ikinci müsabakasını ya· Norveçli Ballengriud 2 da. 25·8 süncü olmuşlat'itr. 
pacaktır. 

Kasım paşa 
itiraz ediyor 

Kasımpa.şa klübU, pazar gUnkU 
terfi müsabakıısmda yapılıp da ha
kem tarafından muteber addedil • 
miyen gol hususunda alakadar ma
ka.mata itiraz e~Ur. Bu itirazın 
mahiyeti şudur: hakem, arkası dö. 
nük olduğu için golil görmemiş ve 
dolayı.siyle saymamıştır. Fakat ge
rek laysmenler, ve gerek kale ar. 
kasında. bulunan birkaç şahıs bu
nun golle neticelendiğini söylemiş. 
terdir. Mıntaka itirazı tetkik et
mektedir, 

Galafasay 
Boğazi.çr 

Bu hafta karşılaşacak 
Galata~arayla Boğaziçi liselerinin 

geçen hafta kaı~ıla~maları kararlaş 
mı~ken her iki mektep idaresi bu 
müsataka) t !:>::ı~ka bir zamana tehir 
etmişlerdi. Bu iki kıymetli lisemi· 
·ıin cumartesi günü 1,5 da karşıla~· 
malan takarrür etmiştir • 

"Siyah inci ,, namile maruf 

Leonidas 
340000 Frank değerinde 

Son dünya futbol şampiyonası 
maçlarında Brezilya millt takımın• 

da santrfor oymyarak fevkalade tak 
dir edilen ve kendisine "siyah inci,, 
lakabı takılan Leonidas, son zaman 
!arda Bakl<a Yunyor klübünde oy
naması için kendisine yapılan 

340.000 franklık teklifi tetkik etmek 
tedir . 

-0-

Geçe'n senenin 
şampiyonu 

kupa 

Sunderland 
Bu sene tasfiyeye uğradı 

Geçen senenin İngiltere kupası 
~ampiyonu Sunderlaııd, bu seferki 
müsabakalarda Blekboru takımına 
I -0 yenilerek tasfiyeye uğramıştır. 

İngiliz gazetecileri bu maç için hiç 
bir hayret hissi göstermemektedir· 
lcr. 

. rı: 
Bun rakibini yere serdiği 111J'!t1g'tetl 

"b
0

1ıt1 dizelrinden yaralanan rakı ı 

çıkarılırken -t 

E*fJOI(~ ~ 
lngilterede hafif sıklet 

şampiyonu 

Erik Bun 
Rakibini mağlup etti 

·yotlıı 
tngiltere hafif siklet şant pl!IÇ' 

Erik Bun, Donhar ile yaptı 1

0
)11s" 

ta fevkalade atak bir oyun doııe 
mış ve rakibinin sahadan ab~tle 
olmasını intaç etmiştir. BU~ ôt 
maçı bitiren Erik Bun ~u ~tcdi!· 

lAı••-~~~=----- lnvamnı muhafaza edebil111 

·ııôt 
• • J(o~ fsJ11 

Bir müddet evvel bilclirdiğimtzglbl .Amerikada B111
1
1 ınışur· ">' 

ğ baş arı .. ı; .. 
genç bir boksör bulunmuş ve maçlara sokulma a }. ostoliY,l 

Billi, Nevyorkta yapılan . sonznü-sabakada Frd:i ,P. 
hesabiyle mağlUp etmeğe muvaf·fdk olmuıtur .. 
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~~~ı silah fabrikalarında yapılan yeni bir 3.7 lik 1ıaı•a mii.dafaa topla· rımn tecrübelerine 
~e topım karşısındaki ba· rakaya ateş edişi ı·e merminin dolduruluşu görülüyor. 

başlanmıştır. 

l5o Sene sonra mey
dana çıkan cinayet 

~İM- • 1 l' .. '«.it ·~ Yem açı an po ıs rnuze-
~gün cinayetleri meydana 
' . hususunda kullanılan u· 
~· llıi5:t1Ieri, resimli devhalan, 
&ı..:~erı ile gösterilmektedir. 

~ ~n arasında 150 sene son· 
'l:s~na çıkanları bir cinayet 

1 de var. 

~ bir gün, bir bina inşası 
'l'9a kazılırken bir takım ke

tesadüf ediyorlar. Toprak 
~ılınca ortaya bir iskelet çı-

~ bir mezarlık bulunmadı
~ bu iskeletin, öldürülmüş 
illet ~·ere gömülmüs l>irisıne 
~· düsünülüyor. O zaman, 

l ıkata girişiyor. 
ltt i:- . 
~ -u;ennde yapılan tıbbi a• 
~ ~· Cesedin toprağa en aşağı 

Old • .. 'Yüz elli sene evvel gömül· 
& ub"\Uıu gösteriyor. 

~ üıerine yüz elli sene ev-
~ h..~t Polis raporları kanştınl
~yor. lskelet üzerinde 

~ijl .. r· ·· .. d d '9 ın onun e 
enseden kız 

tırak kaçtı&YJ ve izini kaYbettirdiği 
, llıimlllıllNtlM.,Nılttlllll•Qısannolunuyor. 

Nihayet, tıbbın Ye eski polis ra· 
porlannın yardımı ile, bu iskeletin, 
bundan 150 sene evvel öldürülmüş 
bir adama ait olduğu anlaşılıyor: 

Bugün anla~ıldı&rına göre, hazine 
memuru bir cinayete kurban gitmiş 
tir. Hakikaten, cesedin çıktığı yer· 
de o devirde hazine binasının bu· 
lunduğu da anlaşılmıştır. Buna gö· 
re, adam hazine binası içinde öldü· 
rülmüş, binanın zeminine gömül· 
müş ve kasada me\·cut paralar çalı· 
narak bu, memurun bir hırsızlığı gi· 
bi gösterilmi§tir • 

Bu adam büyük Frederik de\Tin
de Alman devlet hazinesinde çalı· 
şan bir memurdur. Adam, bir gün 
birdenbire ortadan kayboluyor. Ya
pılan bütün tahkikata rağmen bulu· 

• • 1 
namıyor. 

Cinayet ve cinayetin kurbanı mey 
dana çıkarılmakla beraber katil ve· 
ya katiller bulunmuş değildir. Fakat 

Ayni zamanda, hazinenin hesap· yüz elli sene evvel bu cinayeti işle
lannda da bir açık görülüyor. Bu· mis olanın sağ olmıyacağma göre, 

. nun üzerine, memurun, paralan ça· aramak beyhude olacaktır. 

=====--=-------=--===·=============~====~~~=-=========ı 

V AZAN: L. Bosch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Duk - Dukların müthiş esrarına girebilmek için 
Guan -Muri olmaktan başka. ne çare olabilir ? 

-54-
Fakat gözleri kamaşmıştı. Aldılar; 
toprağı kazıp gömdüler! 

- Peki, benim sana söylediğim 
hikayeyi anlattın mı? 
-Anlattım, Mau! Duk-Duklann 

ccdleri olan sihirbazın bana memle· 
ketimde göründüğünü, bu hediyele
ri teslim ettiğini ve kendilerine giz
lice götürmemi tenbihlediğini ta
kendi adalarına kadar sırf bunun i· 
çin geldiğimi söyledim. 

Merak ve heyecan içinde sor
dum: 

- Ne dediler? 
- Fevkalade korktular!.. Bana 

(büyük ceddimiz Guan - Muri mi 
geldi?) diye sordular. 

Evet, dedim, Guan - l\foril Yeni Gine adalarında yerlikrin su ıizerindeki villôla.u 
-Sonra? 
- Sonra, Mau, kendilerine Guan-

Murinin bu seferki ayine geleceğini 
sihirbazlarile karşıla~acağmı, bü
tün günahkarlara cezalarını verece
ğini söyledim. 

"Dünya yüzünde insanların gör
mediği ve ruhlar dünyasından ge· ı 
tirdiği bu garip hediyeleri sitin iki· 
nize gönderdi. Sizi seviyor, kendi· 
sinin hi7.metine çağırıyor!,, dedim. 

' Her ikisi de titriyerek hizmete ha 
zır olduklarını söylediler, Mau!.. 

Heyecanıma rağmen gülmekten 
kendimi alamadığımı itiraf ederim. 
Zira, batıl itikatlar içinde yüzmekte 
olan bu adamlara bulut edebilmek 
için onları gene itikatiarmdan fet· 

l"eni Pammernt adaları yerlileri, aoğdrıkları zaman başlarını S1karali. 
böyle ~avun şeklinde sfrrillme)'i en büyük zarafet sayarlar. 

hetm~ ):?!undan ba~ hiçbir ~ ta isabetim eşik!rdr. Nitekim adam
olmıyacagm~ ~e~plıyarak hazırla· lar kullanacağım ismi de bize ver· 
mak mecbunyetınde kaldığım bu miş bulunuvorlardı: 
planı Pohua istediğim gibi tatbike -Guan M~ri! 
muvaffak·olmuştu. Filhakika Mela· 

Duk • Dudklann müthiş esrarına 
nezyanın esrarengiz gizli cemiyet· 
!erinin en esrarengiz ve en azılısı 0 - girebilmek için Guan - Muri olmak· 
lan Duk·Dukların esrarını öğrene- tan başka ne çare olabilir? 

bilmek, nerede ayin yaptıklarını Pohua iptidai insanlara mahsus 
kendi ağızlarından alabilmek ve o safiyane kurnazliğile hareket ede· 
hatta gene kendi delfiletlerile son rek şu beyaz şeytanlar için çok ba· 
derece gizli tuttukları ayinlerine ka- sit plfır.ı maharetle başarmış bulu· 
dar girebilmek için; beyaz şeytan nuyordu. 
siyah şeytanlara bu suretle galebe Hakikaten sihirbazın adamları 
etmek mecburiyetindeydi 1 Pohuara iki gün sonra Duk·Duk 

Kendimi, dünyaya ta Polinezya içtimaı olacağını söylemişler \'e Gu
adalarmdan avdet eden Duk·Dukla an·l\Iuriyi görüneceği yerden ilel
rın en büyük cedleri yerine koymak ebet ona h; met etmeye hazır ol· 

duklarınr bildirmişlerdi! 

Pohua benim görüneceğim yer! 
de gemimizin sığındığı limanın arka 
tarafındaki sığlık olarak tayin et· 
misti. 

Duk·Duk sihirbazının :ilci adamı, 
o gece karanlıkta gelerek ben Guan• 
Muriyi oradan karşılayıp emrime 
amade olacaklarına gene Guan • 
Muri üzerine yemin dahi etmişler
di. Pohuanın bu muyaffakiyeti bit'" 
tabi beni son derece sevindirdi. Fa• 
kat adam ondan sonrasını hiç ha• 
tırlamıyordu. Hele gemiye nasıl 

geldiğini düşününce birdenbir• 
korkma~ra ba§ladı. Bana, tekrar ifr• 
!eşen gözlerile bakarak: 

1 Kızıl Gölge HABER' iN RESiMLi ZABITA R O M AN 1 · 101 1 
- Mau! herhalde bu adada cin• 

lere çok! dikkat edelim! dedi. 
-Sen merak etme, Pohua! ondan 

ötesini ben hallederim! -

PEH At 4 D64cJ11fDuM Yf JôYl f. 
"'7FYE ..,..Al-""14 v~qo11ııı 80.,.BA' 

/)llı'IAll'f 7"/YY,./f'EJ•N• Hlllld~t47111 
sız.E 111.,BEAI o,.,,,..,-----' 

Diye kendisini temine çalıştım. 
Fakat itiraf ederim ki Pohuanın 

başına }elen ve ne olduğunu kcnçii• 
sinin hiç farkında olamadığı esra'" 
rengiz hal beni hayli endişe~·e dü• 
şürmüştü. Acaba Duk·Duk sihirba· 
zının adamları son derece kllmaz 
heriflerdi d~ hiç sezdirm:!d~n Pohua 
ya inanmış gibi mi davranmışlardı? 
Bizi bir pusuya ıru düşürmek isti• 
yorlardı? 

Filhakika böyle bir ölüm cemiye
tine kolayca ve tehlike:::izce yanaşıl .. 
mıracaitı. ne olursa olsun daima 
meçhul tehlikeler karşısında olaca· 
ğımız a~ikardı. Fakat mademki 
Duk·Duklarm esrarını dünyaya ille 
defa faşedcbilmek ir;in her §eyi göze 
almıştım, ne olursa olsun, geri dön· 
meme imkan var mı~·dı? 

Onun için, hazırlamı~ olduğum, 

fakat pek tehlikeli olduğunu da pek 
güzel takdir ettiğim planımın sonu'" 
na kadar tatbikinde a;Ja tereddüt 
etmedim. Nitekim, ihtiyaten ada· 
dan görünmiyecck kadar uzaklaqı 
açtığım gemimizi iki gün sonra, de
nizlerin kıpkızıl ke ildiği akşam a· 
lacalığmda, ayni limana tekrar ya· 
naştırdım ve sihirbazın gelecek a• 
damlarına Guan - Muri olarak gö
rünmek üzere hazırlandım . 

. (D&vamı var), 
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- 4 - Yazan: Asaf laeutte 

Hcaıber'Dn taırDlhô Romaıru: 71 Yazan: DkDmDm 
Esat efendi 1874 den (1290) 1878 meşrute,, ismile küçük bir eser net' 

(1294) ze kadar lstanbulda cereyan retmiş ve hatt~ bunu Kuleli~ 
eden siyasi hadiselerde rol almış ve binde okutmağa başlamıştır. R
bu rol ekseriya birinci derecede ol· iş duyulur duyulmaz toplatıl ~ 
muştur. Mesela dayımdan i~ittiğim Esat e~endi .mabeyine çağrılnUŞsor A hili, henüz bıçaktan elini kurtarmıştı 

ki omuzlarından kuvvetli 
bir vakayı burada nakledeyım. başkatıp Saıt paşa tarafından 

Bir gece evinde iken kapıya bir guya çekilmiş: · . ·iJııİD 
hoca gelmiş. Babamı çağırmış. Ka· - "Efendimiz .. bu esen k 
pı önünde konuşmuşlar. Dayım emrile yazdığmızı soruyorlar. ret 
cumbadan dinlemiş. Geçen mükale· Esat efendi sükunetle ce.,.ab 
meyi bana anlatırdı. Babam sor· miş: ıa· 
muş: - Ef endi:-niz kanunuesash'e eııfi 

- Kaç kişi oldunuz? raftar oldukları halde bazı Jll.J<t!I 
iki el yakaladı 

Bursadald !eMd ocağı için de 
bundan daha güzel bir zaman ta • 
savvur olunamazdı. 

Netek.im dört Ahili l§e ba.şlamıo
lar ve ilk hamlede Çandarlıyı orta
dan kaldırmak istemi§lerdl ama, 
'Çandarlı da, Kara AbdUI'l'Jl.hman 
da armud dev§lı1nlyorlardI. Onlar 
her tUrlU tedblrl alml§lardı. 

Dört Ahlllnin limon kadar kafa • 
cıklariyle, Çandarlı gibi devletlü 
bir vezire madik oynamak ve hele 
i§i gUcU eakilerln, eerirlerin ara • 
ıımda geçen, bUtUn hayatı korkunç 
maceralarla örUIU olan Kara Ab
dürra.hmanı kündeden atlatmak, öy 
le kolay blr i§ değildi. 

Netekim de böyle oldu. 
Gece karanlık odada yatağında 

mışıl mışıl uyuyan Çandarlt Kara 

bını bozmU§ttJ. Maale.sef hünkar or 
dusuna gidecek ild Ahili çoktan 
hareket etmJe bulunuyorlardı. 
Yapılacak ıeyin ne olduğunu ta.. 

yin çok mUvkUldU. Herhalde hay -
vanlar Uzerinde değildiler. Nasıl o
lacak, onlara nasıl yetişilecek v'e 
nihayet yeUvilemeıse hünklra ıa -
kmması nasıl bildirilecekti. 

AbdUrrahman böyle zamanlar _ 
da aklma geleni hiç muhakeme eL 
meğe lUzum görmeden ve tered -
dildsUz yapardı. Netekim yine der-
hal, güvenilecek bir at bularak ve 
tozu dumana katarak yola dlizeldi. 
Böylece uykUBuz, yorgun günler ge 
çiyordu. Bir konakta atını değiftir. 
meğe muvaffak olabildi ve ancak 
Dimetokaya çok az kala tıılak top. 
ralı: üzerinde iki sllvarinln izlerine 

Halil değil, onun entarisi ve tak - rasladı. 
yesl üzerine geçlrllmi§ ve bir pe
ruk takılını§ kuklaydı. 

- Bırak lafı bire eağ, bana işin 
muhakemesi değil, hUnkann sarayı 
lazım. 

- Doğru git, sola sap, orada sor 
evlat. Ama, bu saatte hUnklnn 
sarayı önünden kuv bile uçmaz. Sen 
kimsin! 

- Sonra anlarsın ağa, ben hün. 
karın yabancıBI değilim. 

Ve )ine atını silrdU. 

Sarayda ı~ıklar yanm .. •tı. Kapı · · t 1 akt ldu:ı;UflU"'" .,, Hoca cevap verm1ş: neşrıya yapım a o .. b ·olW1' 
bekçileri Kara AbdUrrahmanı önle. __ Biz 350 kadar varız. Kazım padişahın emellerinin tervıcı ~ 
diler: L • 

efendi 500, Hasan efendi 300 kişı da ben yazdım. ?' - Nereye ağa? 
- HUnklr huzuruna. 
- Yarm gel. 

- Haydi, ben yabancı değilim, 
şevketıfınun, kendisine haber ile • 
tin, Kara AbdUrrahman gclmi§ de-

buldu. - Efendimiz bunu l\1ithat P3 
- Pekala. Bunlar alay geçerkeq nın kalemine benzetiyorlar? tıe" 

''bizim maksadımız bu değildi, mil· - Kendi ictihadımı bizzat eı11İıı! 
lctti millet!,, diye bağırsınlar. Son· yazdım. Ne Mithat paşa kal 11e 
rac:ına karı~maym. Biz de oradayız. başkalarına iare edecek kadar. iıll 
Ben ve Kemal bey gibi arkadaşlar de ben başkalarının yazılanrı• 
sarıklı olarak önünüze çıkacağız. za atacak kadar küçüküz. 

Hoca gidince dayım, babama: R. ·· (sad~ 
yin. 

Dimetoka kUçUk yer. Halle, hUn. Ne ganödir, artık Mçlanna kır 
kar Murad saraymı burada inaa et- dilşmll§ olmıuıma rağmen hAlA bir 
tirdikten sonra açıkça konuşmak -
tan bile ürkek olmu§tu. 

Böyle akşam ezanından sonra 
toz duman içinde. belli ki .uzaktan 
gelmiş, bir sUvarinin hUnldrı ara. 
ınaaı herhalde hayırlı bir ~ için 
değildi ve bu birtakım ışayialarla 
halk arasında çabucak yayılıverdi. 

Hünkarın yeni bir harbe hazırlan • 
masma İ§aret bile sayanlar oldu. 

AbdUrrahman lbu milteccssis göz-

- Fakat iıştu paşa . rıtat' 
- Esat efendi, demiş, gene ne iş· mütercim) huzurda \'aziyetı a A .ı· 

delikanlI olmaktan kurtulamıyan 1 • • ' H1.JA m bu sakat h ttıı ;oo 
er çevmyorsun. a a ı tığım sekil de arıettiler ve a , ..... bu dev vücutlu adamın kulaktan ku ğ d ı D h h • t e1ı::>" 
işlerle u raşır urursun. a a a· zin teb'idinizi istediler. Faka_,; .,., 

lağa yayılan efsanevi adı burada · d~ kt (E t f d' zap deı-1 '" 
pısten un çı m. sa e en 1• dimiz yalnız sizin mabeyin _lif• 

da duyulmuıtu. ·· ·· M h t · in '-'!Işı"".' 

Sihirll bir kelime gibi kapı bekçi
lerini de birdenbire hayrete dil • 
ııilren bu ad. ağızdan ağıza tA baı. 
çavuşa kadar bir hamlede vardı. 

Ça~. Abdürrahmanm yanma ko • 
~arak geldi ve atmm özengilerlnl 

tiye nazırı oguı e me paşa ıç zifenize (yani heyeti edebiye 1.tifl 
yazdığı ağır bir makaleden dolayı tipliği) ne nihayet vermekle . 1 ~· 
hapsedilmiş, Saffet ve Hamdi paşa· buyurdular. Fakat adliyedelu le\ ati' 
ların delaletile tahliye edilmişti) h · abıt renize (ticareti ba rıye z 

Babam gülmüş ve şaka etmiş: bi) devam edebileceksiniz. sıı ~ 
- 5en o kadar bilirsin! yarın top Bu emirle mabeyndeır' ayrı~i1şt0 

zaten Ahili henüz bıçaktan elini 
kurtarmamıotı ki omuzlarmdan kuv 
vew ild el yakaladı. 

Bu Abdürrahmanı !levinçten çıl

dırtabilirdl. Demek k1 h!diseyi ön
lemeğe muvaffak olabilecek ve hat 
tA onlardan evvel varıp bir desise 
da.hl hazırlan::ak imk!nnn bulabile. 

seslerini işitirsen uyanırsın! sat efendi 0 gece sadrazam ~8)1 
Filhakika ertesi sabah dayım Ci- pac:~nın konağına gitmic:, '.,.. 1·1\~( ler arasından, aklında ne yaptlınak · ~ :1 

1
, i" 

18.zımgeldiğini dU§Unerek, tama - - Afa insene, dedi, a5yle otur bati vapurile köprüye geldiğı zaman kendisine anlatınca zavallı 1 

tutarak: 

Herif sanki mengeneye sıklı!mış cekU. 
gibi, detin bir acr 1~inde kıvrana. 
rak yere çökttı. LAmba yandı. 

Netekim böyle oldu. Bir aaat ka_ 
dar ayni eUraUe giden AbdUrrah -
man birdenbire atının dizginlerini 
kıstı. !şte ayak izleri yana doğru 
çevriliyordu. 

men lü:ayt atını sürUyordu. ı da §evkeUn hUnklra arzedelim. münadilerin beşinci Muradın cülQ- vezir şaşmnış: 0~· İşte hUnkdr sarayı! (Devamı tMr) C"Unu haber verdiklerini duymuş ve - Padişah yalan söyle~~: j\llalı 

Çandarlr kapr önünde gözlerini 
kan lbUrU.mUş bir halde, göğsü sık 
8l1ı: teneffU!I ettiğine i§aret veren 
bir körUk gibi yU.kselip merek A._ 

------------------------- işi anlamıştır. mamış! Bu ne kadar adılı b~ 
Çapraz eğlence ; adetlerinden), 10 - Eskiye itibar Naklettiğim bu kapı önü müka· millete selamet versin. Ben a'ıl o 

, 2 l 
olsaydı buraya nur yağardı, lemesi de anlatıyor ki Sultan Mura- mabeyne uğramadmı bile, ~ 

0
111· 

da cülQs günü millet ağzından ka· lur da böyle bir söz söyleJill~ 
nunuesasi -lüzumunu hatırlatmak ü· rum? sııet,ı 

biliye bakıyordu, 

t 
t t-t--t--

Yukardan aşağı: 

- A, Abdilrrabman! 
AbdUrrahman gülüyordu: 
- Ne eandm ya mel'un. Beni L 

~ize alsaydmız b8.§llla bu felaket 
gelmezdl Şu pamuk yrğmı içinde 
bıraktığın gUzcl hançerden dolayı 
sana teeek.kilr ederim. Benim işim 
bu kadarla bltlyor. Bundan sonra_ 
smı. §imdi zahiren kalbine hançer 
yemiş devletin vezir Çandarlr hal-

Burada bUyUk bir bah~ garnıa
yordu. Atını bir kenara bağladı ve 
yava3 yavaş çalılar arasından bah. 
çeye yaklqtı. Bir tümsek kenarın.. 
da küçtik bir ateş başında iki ar • 
kadaşrn oturouğunu gördü. Bunlar 
Ahllerdl. Vakit kaybetmeğe gele -
mezdi. Koşarak döndU, atma atla. 
dı ve yine yayından fırlamış bir ok 
gibi hünkara mUlaki olmağa yol • 
landı. 

31-+-+--+-
4 
5 , __ _ 
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Bugünkü bilmecemiz 
ledecektir. Dimetokaya girdiği zaman he -

AbdUrrah.man bir taraftan da nliz alacakaranlık basmak üzerey- Soldan sağa: 

'.Ahilinin ellerini arkasına bağlıyor- dL ı _ A '-'akkabılarile mı><:hur bey· 

1 - Bir Rus operası, 2 - Yedi 
Garibe, 3 - işaret • tenebbüt eden 
4 - Yukarı çeken - doktorlann ve
rip bizim yuttuğumuz nesne, 5 -
Şii mezhebine mensup - baştaki bi· 
rinci harfi H olunca dünyayı işaret 
eder 6 - İskambil kağıdında birli· 
can adam manasına bir soyadı, 7 
- Paranın en bayağı adı • iç uzuv 
lar, 8 - Hayvan vurma sporu -
elin içi, 9 - Sırlar • zaman, 10 -
Musibet • erkek, 

zere o zaman ülema denilen .sarıklı· Esat efendi bu sıralarda "~:1#· 
Jara kemal bey, v~11r,~f~~a~~ "~.?1a "İstikbal,, ve "H'1yal,, gazc.aıfosıl 
yiş yaptırmışlardır. de ekseriya imzalı ve ba~a~~ıl~b~ 

Esat efendi hemen o gün beşinci makalelerle kanunuesası ı ~et 
Muradı tebrike gitmiş. padişah yeni körüklemiş ve ateşlemeğe de' 
fikirli ve inkılapçı babama 200 al- miştir. ~ (Jıt' 
tın ile Leman i -minde bir cariye Bundan sonra malCıın old.u tat'' 
"ihsan,, etmiştir. re kanunuesasi Abdülh~~ 0ııııl' 
Bı>;7nd Murat aklı başında ola· fmdan zoraki bir şekilde 11 .. tf3l'İP 

:-ak ancak t>e, gün devlet başında muş, meclisin içtimaını ~~t edil' 
bul,ınduktan sonra malam şekilde Mithat paşa A\Tupara te ~le ııı~ 
ral'cdilince de el altından kanunue· miş ve 1877 de Rusya ~arl~esll0ttJ!l 
sasi propagandaları devam etmiştir. harebe esnasında meclıs 

. Sokaktakiler bu toz toprak için. J ~~ 

au. de kalmış yabancı süvariyi teces· nelmilel bir komik. 2 - Kral (öz· 
Ayaklarını da bağhyarak sedir 

süsle seyrettiler. Abdlirrahman bir türkçe) • kitap sahibi bir peygarn· merine boylu boyuna uzandı ve 
Uıtiyara haykırdı: ber - tavlada üç, 3 - Trabzon sa· ~darlıya dön<!rek: 

- Ağa, ağıı. ! hillerinde çıkan küçük ve şarkılara - Eti senin kemiği benim dev. 
İhtiyar Abdilrrahmanı tepeden girmi~ meşhur bir balık • bahçe, 4 letllım. Her şeyi itim! edinceye 

tırnağa kadar süzerek: - Bir Türk adı • suale verilen, 5 -kadar kamçılıyablllrsln. 
• - Ne var, evlat. Dedi. Bir yeri Su • yapma - Bir Türk harfi, 6 -

Kara Abdllrrahman arkadaşların mi soracaksın? Mahbusların konduğu yer, 7 -
Cian diğerleri hakkında mallı.mat - Evet, baba, hUnkar sarayı ne- Eski den·işlerin sihirli sanılan sopa· 
almak üzere hemen çıkmıştı. rede? sı • hristiyanlar (Osmanlı tarihinde 

4 

5 

' 

10 ikinci Hamit padişah olunca sa· muştur. . ~aifl'le Jı'' 
ravda Zi'"·a pac:anın reisliğinde Ke· Mithat i)aşanın zevcesı N 01rôl· 

J J .,. • • ahba ,, 
mal bey ve arkadaşlarından mürek· mm, annemin pek ~Y1• Ali 11~ 
kep bir edebi heyet kurmuş, inkı· Ondan naklen işitmıştım· de )' . 
l~pçılann gözlerini boyamak üzere dar Mihat beyin de kısmen rrotıı!l 
teşkil olunduğu sonradan anlatılan dığı veçhile, M'thr' paşa 0~3 dıt'"~ 
ve başkatipliğinde Esat efendi bulu· rnazdan .b~r gün ~wel _:ıra~o!3~: 
nan bu heyet matbuatta kanunuesa ve kendısıle çocu.;dan . fa~ 
si lehinde propaganda ile meşgul o· saat vesaire hediye ediJ~ış, t pıt? 

. .. .. el y·ın Mıtha .. diif· lurken Mahmut Nedim paşa ve ta· ertesı gunu gec e ··r{ilfl'lil• 
raftarlan da kanunuesasi aleyhinde· vapura bindirilmiş ,·e su r! 

. l d ' . *** c.er". Aldığı haber, Karanın tüylerini - Htinkar sarayı mı! Senin ora- J adı), 8 - Etüve evi, 9- Bir padi· 
lirpertmış, b8.§ını döndürmüş, ds!. da ne 11.§in olur ki! şahı resmen kabul (eski devirlerin Dünkü bilmecemizin halli 

ki neşriyata hız vermış er ı. dd"m eden ~ 
Esat efendi bu sırada ''hükumeti Bu vakaya ta!:a ~ udilde eli 

Hasan hii.dise!line daır b ddtttı1 
\'azmağı da tarih: hizmet 

3 ••• :JOOCEIJ~· n 0 t lEIC0i3•nı·ı=ıt· mDf ••• • 
- Artık yetişir .. Ben burada inerim. . ... - ........... . 

~.::;,u~7;:d:;,_kalın , .• h~im bi: ~~t=~!'j 
~eksesıcevap verdı.Fakat soyledığı ~---~~-
sözleri işitemedim. 
Arabanın içerisi görünmüyordu. Fakat 

bu görünrniyen adamın lzmirde Melikenin 
yanında gördüğüm erkek olduğuna emin
öiın. 

Heyecandan ezilmis. bitmiş bir halde o· 
lomobilin döndüğünü ve geldiği istikamet
te uzaklaştığını gördüm. 

Yolun dönemeç yerlerinde fenerlerin ışı
ğı etrafı kaplıyor. Ve bu ışık sayesinde 
Melikeyi görebiliyordum. :Melike başında· 
ki kocaman şapl\.asile memnun ve zarif. 
mini mini elini, M.la giden otomobilin ar
kasından sallıyordu .. Sonra araba uzak
laştıkça etrafa perde perde karanlıklar 
düştü. Melike yavaş yavaş e,·ine c!oğru yü· 
rürneğ~ başladı. 

Arkasından sezdirmeden yürüyorum. Me 
lilce kapıyı acmak istedi. Fakat 'bu son ha· 
reketi yap:ımadı. 
Sıçraya &ıçraya merdiven!eri çıkara!~ ka· 

pı ile genç ~azın ara"ma girdim. Melil:e
nin boğazıncie. xstmıblı hir ''ah .. çıktı. So·ı· 
ra bu ses sakinle~ti. 

- - Va}•, ~: miydi:ıiı, :ıay Bülent? Beni 
korkuttun~.: .. Bu kadar geç vakit buralar· 

-75 -
<la ne arıyorsunuz? FevkalAde bir vaka mı 
oldu? . 
Kıskançlıktan J...-udurmuş bir halde ne 

söylediğimi bilmiyordum. 
- Daha ne olacak :Melike! .. Gecenin bu 

saatinde bir erkeğin yanında ve bu elbise 
ile dönüyorsun .. Halbuki ben seni o kadar 
yüksek tahayyül ediyordum ki.. Demek 
siz de buradan bir gün ayrılabiliyor ve bu 
günü bir başkasile beraber ge;irebiliyorsu· 
nuz .. Bunu sizden beklemezdim '!\1elike ... 

Melike üç adım çtl<ildi. Soğuk bir ta\'rr 
takındı. Beni baştan a5<iğı süzdü. \'e hiç 
bir şey söyleme::ıe., iç~:iye girdi, ben de 
arkasmda'l. 

Melike bana ba!ınından şapkasını, man· 
tosunu çıkardı. Kô~ede serili bir yatakta 
bir cisim kımıl::!arıyo:-du .. Biraz sonra Zey 
ne;> ha'anın öJ•e'i :;:·ini işittim: 

- Bu adam akşamdanbe:·i buraya mu· 
sallat oldu ya\•rum. E·•e ~; m~!· , seni bu· 
rada bekkrnek istiyordu. lki defa Meta 
J:ovdun:. Fakat aldırış bile etmedi. Bil· 

mem senden ne istiyor .. 
Melikenin sakin sesi, halasının hiddetten 

cırlayan haykmşile tezat teşkil ediyordu: 
- Bana izahat veriniz bakayım, bay Bü· 

lent. Bu şekilde hareket emek hakkını size 
kim verdi? Ben sizi terbiyeli bir adam sa· 
mrdım. Bu tarzda hareketi sizden hiç um· 
mazdım . 

Kızın halindeki bu sükunetten şaşırmış, 
kekelemeğe başlamıştım: 

- Ne bahasına o:ursa olsun sizi görmek 
istiyordum. 

Meli!cc mağrur bir e::Ja ile fikrinde ısrar 
etti: 

- Bana karşı olan hareketlerinizde bu 
serbestiyi nereden aldınız? Bu hareketini
zin manasını anlamıyorum. Ne yaptığımı 
g3zetlemeğe ve yaptıklarım hakkında hu· 
küm \'crmeğe ne salahiyetiniz ,·ar? 
Kızın soğ ık 5e.-i ve hakaret eden tavır· 

ları ka:-şısmda öfkemin çok çabuk geçtiğim 
anlıyordum. Yalvarmağa başladım. 

- Melike rica ederim. Benimle konuşur· 

ken bu tavırları takınmayınız. Ne kadar ıs· . b~ 
teyim: f ndi T 

Hadise gece;;i E~t e erabtr r.1~1 
ga:eteci arkadaşlanJr_.~ 1<oJ18~ı~,r 
. ır..4 paşanın Beyazıtt ..... bab3J118 50' 

- Bunu dediğiniz ne? idi. Beni büyüten ve ·ş 0 taJl rad' 
- Bu adam kim Melike? Bütün günü menfasında refakat etınıd" o .. ~ıı· 

tırap çektiğimi görüyorsunuz. Size derin bir 
imanla ba~lanmı~tım. Bunu yapabileceği· 
niıe hiç aklım ke~miyordu. 

· ı ıarn ~ ilr beraber geçirdiğiniz bu adam.. leyman ifrnindekt 3 • vükelA J1I ı.-a· 
')Ulunuyordu. Heyetı f ndi jle a~ıct1' 
'•ere ederken ve Esat eo~ar·--da 1 ııt 

Gözlerinde gurur şimşekleri çakıyor, ba· faslan da yaverler . •i J<afl'lıı ıi: 

- Peki sonra ne, olmuş? 

kışı kızgın bir alev gibi alnımı delerek bey· Ç.erkes Hasan nöbetçı) ora fl'leC p3 
nimi yakıyordu. • öldürüp içeri girdikten ~ j\hJllet ~· 

Ne pcrisan bir halde bulunduğumu .anla· -ı::!:::.sına dalmış. J~ayr:-nı A,'fli P3 .·e • • J-1 .. c-)'l I" b3 ' 
dı. Hakikaten bu C:a!dkada hiçbir şey yapa ;a ile Serasker u~ ra J!ıt'I ,., 

.. er son i"' ~ ınıyacak kadar zavallıydım. Melike galiba vı da öldürtl'A ~ u · ıtartıl"' 
. . k ~·angın çı . 

bana acıdı, yahut o da ben'mle bozuşmak wizclcn ırıp " jçtfl 
i..:te.11iyordu. tavrını tirdenbire değiştirdi ., lışmıştır. .

1 
beraber .. bil 

. . . • Babam diğerlert e . .,.diğıJ11 

- Pel<ı. oturunuz şuraya .. Ben de bır ıkı ., muc: kendisinı -
oc: "' hitablS: f otl lokma bir şey yiyeyim. Ben yemeğimi biti- hği Çerke!I Hasana n bCY 

rinceye kadar ne söyliyecekseniz söyleyiniz. _ Neyapıyorsun ııa!la ..,. 

Fakat sözlerinize dikkat ediniz. En ufak miş.. 
3 

(f\tith:.tt ~cİır· 
hakarete tahammülüm yok artık .. Şimdiye _ Seninle paşan illet bal>B 
kadar söylcdil:lerinizi affediyorum. Çünkü ... a) bir şey yo!~. O ırı 

8
.

sizi ne ~öylediğbi bilmiyecek kadar peri· :orkm:ıyı~ ! . on ,-ctic:e!l .jp 5 
şan bir halde görüyorunı. Gecenin bu şa· "Babıo;e··aı;ke-ı .. d~ İırıg0ıe~ bıı 

Hasarıt s ı.ııtıl atinde e\ imde bir erkeğ in bulunması hiç 'terler Çcrkes ıarnış~ar. 
hoşuma gitm:?z. Fakat halinize acıdığım lüm halinde yaka 
için sizi kapı dı~arı etmivorum. halinde asılmıştır. ...1 f af), 

( DttJOrr• 
(Devamı var) 



~ HA B E R - Ak§am Posb:m 
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'~ dosyayı okuduğunuz vakit 
ete ge,. . . k"t 1 . ' ~ ,.ınem ıçın va ı ge m~ 

' u aniaJnı§ olacaksınız. Bu 
~ bir mektuptur. Cumhuriyet 
it e.lıununıiliğine hitaben yazıl -• eı 

Yazısı değil. Gazetelerden 

,.: ltesUnıi§, kelimeler, elimle -
Pılınrş, sonra bir kağıt Uze. 

Ya ı 
12 

llt§tınlmıştır. Bu mektub 
oıa Ylı§turucu maddeler kaçakçı

~"' l\1t ihbar ediyor. Oğlu vasıtn
~ ~h· 
~ trlcnmiş uydurma bir an-

dan yazılan bu mektubun 

~ite gayesi adaleti aleyhimde ha 

~Clitnıektlr. Okuyunuz. 

~ l'ı1 er kalktı, vesikayı Benua. 
l lkisl beraber okudular: 

~llrfyet mi.iddeiumumiliğine, 
~lırıan ize göz yaşlan lçcr

lca ~ııne yazıyor. Se\"ı;lll oğ
' tılini ·fıe haber veren bu 
~~alet btfyor. Talisiz yavrum 

~ Yaısındayken alıştığı ze • 
\ ~ ~ lrile öldü. Onu bu zchlr-

tcı~1~ ,.e kendisine zehir te. 
l ~tc Vlktorya sokağında 

lılt &IJ oturan Jlangsl ismin· 
•- fUdtr. 
'<q "°kain . 
' , afyon, morfın, eroin 
tı. benzer öldürücü zehirler 

.... J"le ı:. 
~ 'U&'1'a§an bir ·eflldJr. 

İit ı;ardımı sayılabilecek blr 
· 1 ~ na bu adamın f mini ,·c 

\ Qhcttı. nu maddeleri ya-

~.ı~:nııeketıcrden getiriyor. Ye 

~lı~ ~ıımarnh otomobille bu 
~ lnpıyor. 

4ul'fıı& yoldadır. Hududda 
\ )' tc,·kif ettlrlnlz. Saç üze. 

\ 'q,~lnınış olacak<ımız. Z<?hlr
't asındadır. tsmimJ ,.e adre. 't;:el( doğnı olmaz. Kendimi 

it \·e arkadaslarmm tntlka· 
tlrtann~k istiyorum.,, . 

l'ı: (Cınitslz bir anne) 

,~, b 
-~tıı itince iki adam birfbiri· 
~'1 ar, Rokur yerine geçti 
, ti btr sesle : 

il \' 
bııı ealkayı da ifadenize ilave 

,~ 'dedi, devam ediniz. 
:ı tıı 

\.",I \re ektubu okur okumaz ka. 
~·~ ;;1iın. Spanopulosu llldil -
" C~ u ınubakkak lB.:ı:ım bir 
'~ ltu hayatnn mevzubahs. 

~en 
ıeu ... • ınevzubahs olan yalnız 
lta~ değil mi? 

<e~· liayatmı. Sonra bizim 
' h e kaide budur Hıyanet 

'ijllı • 
~4~le Cezalandırılır. Onun i.. 

\~rfl'leirıe bildiği bir ismin ilk 

' bir ınektup yazdnn. Mon 
~ !>ostuya verdim. Ayni 12 

tilnu 

,,ıe:· 
~ı ,I'." 
btı- 0 Ylemek faydasız. ü -

C! b la §ah ıs diyebilirsiniz. Bu 

~IJ.n 11fllstos sabahı Spano
~ 

11 
e geldi. Bu mektupte. 

'!~ iat 'Ve yerde kendisine 
"erlliyordu ... . 

'ô '°l'du: 
'~ lıııı11tı ı ~!'[ b l'azı odasındaki ocak. 

Ulunan mektup değil 

~b 
~ti: ~ını eğdi ve sözüne de-

~~ ~•ly ektubumu yakmasını 
e4Urı.d e etınıştlm. o da gBzU. 

~ ~a~ lncktubu yaktı. ÖldUr-
•· 8aat evvel e\ine uğ -
'altit 
~12 •·• Arkadaşımın cm. 
~ Yu.nu iYice bildiğim için 

~ :ndUz saat on birde ve 

1 
~~ Ver:_l'er olan VerdBn cad-

' -ın. t Qn 
'Yrıı buçukta otomobllle 

"'' dr n ~~diıtı · ~~n de yllrllyerek 
.~ı:ı. ~lb: ~lbıscmi değiştirdim. 
' ~ U!esinc çok bcnziyen 

Yditn. 

- 38- N"akleden: Fa IKa 
- Bu elbise ne oldu? 

- Sözlerimi kesme)iniz rica ede-
rim. Silratli bir makyaj yaptmı. Ve 
çantam ellinde Verdön meydanına 

gittim. Şapkam gözlerimin üstünde 
Spanopulosun otomobiline girdim. 
Beni tanıdı. Biraz endişe eder gibi 
oldu. Fakat birkaç kellineyle kendi 
sini tatmin ettim. Sağına oturdum 
ve: "evde masanın üzerinde şunları 
buldum, size derhal vermem icap e_ 
diyordu,, diye bir gazeteye sardığım 
birtakım planları verdim. 

O kağıtları karıştırırken çantam. 
elan çıkardığını ince bıçağı kalbine 
yerleştirdim. Ah ibile demeden yas
tıklarının üzerine yuvarlandı. Der -
hal ölmilştil. Cebinden çantasını aL 
dmı. Hırsızlık için değil, fakat belki 
içersinde bizim kim olduğumuzu 

meydana çıkaracak evrak vardı. Ni. 
tekim tahminimde yanılmamışım. 

Bu e\Takm ne olduğunu tabii söy. 
lemem. O vakıt arabadan ayrıldım. 
Eve döndüm. Gerisini siz biliyorsu
nuz artık. 

- Ya otomobilde giderken bera
ber uğradr~ız taarruz neydi? 

- Size itimat telkin için ben ter. 
tip ettirmiştim. 

- Suç ortaklarmıza mı? 

- Hacet yok. Sağ elimden ke -
lepçeyi çıkarırsanız ben imzalarını. 

Hangsi komisere elini uzattı. O 
bu hareketin farkına varmamış gi
bi yerinden kalktı. Yüriidü, mücalc. 
le esnasında yere düşen Japonyalı-
nm roververinl aldı. Masa yanına 

geldi. Hangsinin önilne imzalana • 
cak kağıtları koydu, sonra rovcr -
veri muayene ederek "dolu,, dedi. 
Silahı Japon un ensesine dayadı: 

- Anlıyorsunuz de{;ril mi? 

- Çok iyi anlıyorum. Şimdi t.c. 
lepçeleri çrkarmca "üphcli ufak bir 
hareket yaparsam üzerime ateıı e _ 
deceksiniz. Fakat müsterih olunuz. 
Elim serbest kalır kalmaz ellini u -
zatacak, kalemi alacak, hokkaya ba. 
tıracak, imza ettikten sonra kalemi 
bırakacağım. Bu kadar değil mi? 

- Evet. Uzatın ellerinizi. 

Japon itaat etti. Hafif bir demir 
sesi .. Sonra Japonun serbestıeııen 
sağ eli ucunda evvelce ufak bir Bili 
kafası işlenmiş fildişi kalemi nldı. 

Kağıt üzerine eğildi. Ensesine de
ğen roververin soğuk teması altın. 
da ifadesinin yazılr olduğu ilç kağı_ 
dr birer birer imzaladı. 

Üçüncil imza bitince seri bir ha -
reketle kalemi kaldırdı ve kalemin 

- Meçhul §ahıslar deyip geçe - ucundaki ölü kafasını ağzına götU -
Ilın. rcrek dişlcrile kopardr. 

- Hizmetçinlzin bu iııte rolü ne. 
di ? r . 

- Hiçbir rolil yok. 

- Peki ya kadın kıyafetine gire· 
rck çektiği telgraf. 

- Haberim yok. 

- Ya uşağınızı ıöyletinıek .• 

-
1
Tecrübe ediniz .• Bana ne di)'e 

soruyonsunuz öyleyse. 

Hangsinin vlicudu titredi ve ma
sa üzerine yığılıverdi. Ağzından sı. 
zan köpük son imzaladığı kağıdı 

biraz ıslattı. 
Rokur bir küfür savurdu. 
Benuva ''öldü!,, diye haykırdı. 
Rokur odada dolaşıp duruyordu: 
- Ben ne ahmakmı§mı .• Bundan 

şüphe etmem lazımdı. 

Bcnuva hu fikri takip etti: 
- Siz ona kendi Stilonuzu vere-

Kuıa bir sükut .. Keskin bakışla - bilirdiniz. 
rm çarpışması. Japon sözüne devam - Doğru. Fakat her şeyi birden 
etti: düşünemiyorum. 

- Başka sualler hazırlayarak yo
rulmayınız. Başka hiçbir §eye cevap 
verecek değilim. 

- Son sözUnUz bu mu? 

- Evet. 

Komiser durdu ve ö!Uye baktı ve 
Uç kelime ile Hangsi meselesi hak
kında son kararı bildirdi: 

- Ölüm karşısında hiçbir şey :ya 
pılamaz. Katil intihar etti. Amme 
hukuku bakımından takibat dur _ 

- O halde imzadan evvel ifadeni- muştur. 

zi okuyacağım. B t T T t 

Eşi bulunmaz bir müstantik 
Yazan : Gaston Picorrl Çeviren : SUAT DERViŞ 

- Şu mühürlenecek evrak ne 
olacak, bay müstantik?. 

- Onlara sonra bakarız, daha 
çok vaktimiz var •. 

Memur içini çekti ve müstan
tika doğru uzattığı dosyeyi geriye 
aldı. Halindeki hoşnutsuzluğu bel. 
li .,.,, .:meğe gayret ediyordu. Bu 
:;~nç müs-:.antiğin vazifesindeki 
hafifliği ve ciddiyete uymayan ha
reketleri onu a1:ieta rahatsız edi
y.ordu. 

*** . 
Gece yarısından sonra sabahın 

saat birine doğru mösyö Jan Re
gard, müstantik mösyö Balzaire'in 
kapısını çalıyordu. Kapıyı müs. 
tantik açtı. Arkasından ihtiyar 
hizmetçi kaı:iın Marianın korku ile 
tekallCts etmiş çehresi gözüküyor
du. Efendisi onu azarlıyordu. 

Hizmetçi kadın elinde tuttuğu 

kırmızı camlı feneri yukarıya ldoğ
ru kaldırdı. Jan Regardın yüzü 
aydınlandığı zaman, müstantik 
hayretle bağırdı: 

- Vay sen misin?. 
Sonra ihtiyar hizmetçiye .dö

nerek: 
- Görüyorsun ya, Maria, de. 

di. Gelen arkadaşım mösyö Re
garddan başka kimse 'değil 1 • 
Arkadaşından içeriye girmesini 

rica ettikten sonra başının bir işa
reti ile hizmetçiyi göstererek: 

- Kusuruna bakma, dedi, kor
kudan deli olacak. Bugün bütün 
şehir halkı böyle kcrku içinde. 

*** 
Müstantik, arkadaşt ile yalnız 

kalınca: 

- Ey.. söyle Dikalım, şimdi, 

gecenin liusaatinoe naSir"öfdü"1ra 
çıkageldin?. Ne diye geldin demek 
istiyorum .• 

- Buradan dört fersah mesafe. 
de motosikletim bozuldu. Mey -
danda kimseler yoktu.. Ben 'de 
motosikletimi bir kenara bıraktım 
ve geceyi geçirecek bir yer ara· 
mağa koyuldum. Sonra senin bu 
civarda oturduğun aklıma geldi.. 
O bana nasıl olsa yatacak bir yer 
bulur, dedim ve buraya geldim •. 

İyi etmedim mi?. için bu küçük §ehrin içinde böyle 
- Vallahi, pek te iyi etmiş sa- bic cinayet epeyce heyecan uyan· 

yılamazsın .. Ben artık on beş gün. dırdı .• Burada halkın, sinemalarda 
.denberi L ... 1de cturmuyorum .. müthiş haydutlar, bütün bir mem. 
Beni oradaki vazifemden aldılar leket halkını korkutan caniler 
ve bu A1lahın belası kasabaya ta- seyrede ede kafaları öyle dolmuş 
yin ettiler. Eşyalarımı bile daha ki, cinayeti bir iki çiftlik uşağına 
getirmedim .. Şurada kendime gö· izafe edeceklerine müthiş bir cani
rc bir yatağım var .. Başka da ye- nin mevcudiyetini düşünüyorlar. 
rim yok .. Şimdi seni nerede yatı- - Ya bu zavallr? 1. 
racağım?. - Hangi zavallı?. Maktulden 

- Bana şöyle rahat bir koltuk mi bahsc'diy.crsun? Poh .. Doğru -
yetişir.. sunu istersen onun akibeti beni 

- Öyle şey olur mu? Sana ra· pek fazla alakadar etmiyor. 
hat bir yatak -bulmalı. Doğrusu Ve arkadaşının sırtına dostça 
ken•:ii yatağımı .da veremem. Ra· bir darbe indirerek de\·am etti: 
hatımı pek severim .. Yarın sabah - Hala eskisi gibi yufka yü· 
burada bir panayır var .. Civar köy reklisin. 
ve kasabalardan gelen ahali bü- Müstantik, gecenin sisi içinde 
tün otelleri doldurmuş.. Oralarda sevimli görünen küçük bir evin 
da boş bir yer bulamazsın .. Seni önünde durdc. Cebinden 5ıkardr. 

nerede yatıracağım? Tamam, ak. ğı bir yı~ın anchtarı tecrübe edc
lıma bir şey geldi .. Ama..... rek kapıyı nihayet açtı ve Jan Re· 

Gülümsedi ve sonra sözüne de- garda: 
vam etti: - Beni takip et l dedi. 

- Bu hakikaten biraz garip ola- Onu takip eden motosikle~ sür-
cak ama ... Eğer farkına varırlarsa at şampiyonu bir taşlığı geçtikten 
ben de vaziyeti ona göre idare e· sonra bir odaya girdi. O zaman 
.derim. Zararı yok.. Gel bakalım, müstantik bir kibrit çaktı .. Kibri. 
sana yatak bufüum. tin ışığı altında görülen manza· 

• • • radan fena halde ürken Jan Re• 
iki adam gecenin karanlığı için. gard gayri ihtiyari geriye çekil-

de yanyana yürüy.crlardr. di. 
- Allah aşkına beni nereye gö- Arkadaşı şöminenin üstünde 

türüyorsun?. duran şam'danların birindeki 
- Oraya varınca anlarsın. mumu yaktı ve Jan bilaistisna 
Uzun senelerdenberi dost olan herkesi korkutacak manzaranın 

bu iki adam eski hatıralardan bah· bütün teferrüatıru gördü. Koltuk. 
sediyorlar ve her biri kendi haya- !ardan birinin üstünde bir adam 
tını anlatıyordu. Kendi sür'at re. h·areketsiz duruyordu. Başından 

korla~ncLtn bajtı;etm.if olan Jan' yeni akmış kanlar yüzünü tama
Regard sordu : , miyle boyamıştı. Gözlerinden biri 

- Daha seni meşhur edecek yarı yarıya kapalı, diğer gözü ise 
büyük bir cinayete tesadüf edeme- yerinden fırlayacak gibi açılmıştı .. 

din mi?. Ve bu göz 6anki Jan. Regard ve 
- Ettim, hem de bu akşam.. arka'daşuıdan adaletin çabuk yeri, 

ihtiyar bir adamı kendi evinde ne getirilmesini rica ediyordu. 
başına sert bir cisimle vurmak su· , Müstantik: 
retiyle öldürdüler. İş pek te me- j - İşte, dedi, sana bahsettiğim 
raklı bir §ey değil. Cinayetin se. I cinayetin işlendiği oda .. Eh, nasıl 
bebi hırsızlık .. Fakat, henüz ta- ı buluyorsun, kfi.fi derecede roman· 
bancanın garip bir alet diye me· tik mi?. Burada mükemmel bir 
rakla scyrc':lildiği bu şehirde her uyku kestirebilirsin .• Yatak pek 
gün bir cinayet olmuyor. Onun (Lütfen sayfayı te,irlnlz) 
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sezdirmeden Biyankayı da Ve
nedikten uzakla§tırmamız la. 
zım. 

- Bunu siz: tayin edeceksiniz, 
monsenyör .. 

- Nasıl, evleneceğiniz günü 
ben mi tayin edeceğim?. -Evet .. 

- Nereye götüreceğim onu?. 

Okuyucularına aynı zamanda 
bir kütüphane kazandıran 

yegane gazetedir 

- Vakti gelince ben söyle· 
rim .. Sana bu hizmetlerin için ön 

ce peşinen bin, sonra da dört bin 
ekü vereceğim. 

Bu beş bin ekil mukabilin
.de Biyankayı burada on beş gün 

ahkoyacaksın .. Şüphesiz ki onun 
yemek paralarını ayrıca öderim. 

- Şimdi Emperyarun yanın. 
dan geliyorum .. Kendisinden gU· 

nün ne olacağını .:ıordum. Bana 
kardinal Bambo ile görüşmemi 

söyledi.. Ben de hemen buraya 
geldim .. Fakat ümid ederim ki, 

sizinle evvelce yaptığımız şifahi 

mukaveleyi hatırlayacaksınız: ... 

Bugüne kadar, Haber okuyucuları, takip ettiği gazetelerinden her 
gün kestikleri ve sakladıkları formaları citlettirerek beheri iki yüz<'r 
sayfadan eksik olmamak üzere 16 kitabı bu ciltle tamamlamış bulun
rnaktadrrlar. 

Bundan sonra saylalanmızda venncye devam edeceğimiz eserle 
de "Kahraman Haydut,.u tamamlayan cildi elde edecekler ve bu suret· 
le Mişel Zevako'nun hemen hemen bütün koleksiyonunu kazanmış ola· 
caklardır. 

Haber, okuyucularına bu faydalı teşebbüsile bir kütüphane ka· 
zandırdığından dolayı çok SC\'inçlidir. 

HABER' i takib ediniz ve 
dostlarınıza HABER 

okumalarını tavsiye ediniz 
Sizin menfaatinizi düşı7ncn yegane gaZfte HABER'dir. 

- Ya terbiye ücreti?. 

- Bunun için de aynca, Ve· 
nedikten ıdışarda ödenmek şar -
tiyle beş bin ekü var. 

- Kabul. 

. . • 

Bambo Aratenin sarayından 

çıktıktan sonra doğruca kendi sa 

rayına gitti. Daha içeri girer gir 
mez Sandrigoyla karşılaştı, 

Kardinal, Sandrig.-:nun elin • 
den tutarak kabinesine aldı. 

Bambo sordu: 
- Ne zaman evleniyorsun?. 

Sandrigo, kardinale dikkatle 
bakarak cevap ven:li : 

Beni Biyanka ile evlcıtdireceksi. 
niz. 

- Fakat siz de verdiğiniz sö· 
zü tutacaksınız.. Bana Rolan 
Kandiyanoyu ya diri, ya ölü mu. 
hakkak teslim edeceğinizi söyle· 
miştiniz .. 

- Evet, bunu yapacağım .. Bi· 
yanka ile evlenişimizden on beş 
gün sonra Rclan Kandiyano eL 
!eri, ayakları bağlı olarak size 

teslim edilmiş bulunacaktır. 

Kendisini müm!;ün olduğu kadar 
diri yakalamıya çalışacağrm .. Öl· 

dürmiye mecbur olursam o baş. 
ka. 

- Demek iztdivacınızdan on 
beş gün sonra Kandiyanonun ba 
ıını getireceksiniz?. 

- Dediğim gibi .• 
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rahat .. Um\d ederim ki k.~rkmaz. 
811\ ?. 

- Sür'at pmpiyonunun göz· 
leri maktule takılmıştı. 

Jandarma onbaşısı müstantik 
·ıaber verdi: 

- Saat beşte cinayetin işlen. 
Jiği mıntakayı teftiş etmek iste -
dim. Daha evin kapısının da mü-

H A B E R - Aktaın FQılltuı 

- ölünün yanmd;ı yatmak se· 
ni rahatsız mı edecek? Dur. onur 
da çaresini buluruz. Vakıa ceset 
üzerindeki tetkikatımı daha ta· 
mamiyle bitirmedim ama. zarar 
yok Ölünün yerini değiştirece. 

ğim .. Bana yardım et. 

hürlenmemiş olduğunu .düşün· · 

Jan Regard fidetn sersemlemiş -
ti. Arkadaşına itaat etti. iki adam 
Hvallı ihtiyarın ölüsünü yandaki 
odaya taşv.lılnr. 

Müstantik, arkaJaşına: 
- Allah rahatlık venin, dedi, 

bilhassa kabus görmemcni temen
ni ederim. 

.. . . 

.:lüm. Tevazua lüzum yok .. Ot:luk 
:a iyi göriişlüyUm. içeri girer gir
mez, maktulün yatağında bir a
dam buldum .• Her halde katil o
dur. Katillerin, gayri ihtiyari, ci
nayetlerini işledikleri yere dön. 
dü"klerini söylerler. Bu seferki tam 
şim.:ıiki haydutlar gibi şık ve te· 
miz giyinmi~ .. işi de o kadar ileri 
var:lırmış ki gelip kendi eliyle öl· 
dürdüğü adamın )'atağında uyu. 
maktan bile çekinmemiş .. 

- Pekila, pekalii.. Onu şimdi 
görürüm .. 

• • • 
Müstantik evden çıkıp gitme-

d J R d d h t 1 
Jan Regard az kaldr ''söyle şu 

en an egar a a op ayama. 
jandarmalara..... diye söze başla 

mıştı. 

Yalnız kalınca en ufak çıtırdı· 

tara bile kulak kabartmala baş· 

yacaktı. Fakat müstantiğin sert 
bakışları onu &ükuta dcvct etti . 

Doğu mektupları 

MiGyat doğuda büyük ve 
oluyor modern bir şehir 

, ................ . 
Bu kaza merkezinde 200 a t , 115 katır ve 8000 
eşek mevcut bulunuyor. Belediye bütçesi 22 
bin l ira ya yükseldi. K aza civardaki E stel kö· 
yü ile birle§İyor ve hüku met merkezi ora ya 
naklediliyor, 

.........,,... .... -....................................... . 
Midyat (Hususi) Mill!ttan asırlar un fabrikası, iki motörlü değir. "' 

ca evvel Komuk Türkleri tarafından men, iki okul binası, beş cami, se 
Müstantik: 

ladı. ölüyli görmese bile onun ~Iatiyana adile J070 rakımında bir kiz kilise ve elli muhtelif işlere 
- Vaziyetiniz pek sarih değil, 

Bahkesirde yeni eserler 

mevcudiyetini düşünmek vücu- dağın me}illi sırtlarmda kurulmuş mahsus bina var.dır. 
mösyö, .dedi. isminiz, soya':iıruz th ı k d bil iil :1.· ı ıı t ı 1·1 • ti dunu titretiyordu. Koltuğun arka. olan Midyat, Mardin • Cizre • lrak Hükumet ve bcldJiye teıkilatı mc a tsmın a J • uır :ıpı e ez) n cı 1 mı r. 
ve mesleğiniz nedir?. b • im - ··ı •·t el" lığm•jaki lekelere göz tesadüf et- vo Suriye - Nuse~ofbin - Siirt umumi 160 küsur sencdcnberi Midyat ka. o yena pısı ~onı me,I\ e ır. 

tikı;e soğuk terler dökiiyordu. Jean Regard sükunetle cevap güzergahı arasında mühim ve tar:hi sabasın da iken görülen lüzum ~ 
verdi. 

Bir an buradan çıkıp gitmeği bir beldedir. Mevcut JmyıUara güre üzerine Midyata dört kilometre bin ton hububat, beş bin ton no raşırlar. Bunlardan başka . 
Müstantik: ,__ bad · k d · . ..,..\'. düşündü. Fakat son derece yor- .ıwıa a 4647 61 ; ın ve 4 783 ü mesafede 'bir mahalle olan Estele hut ve mercimek, sekiz ton pa. kezde gerek köylerde bı~""'· ıt 

d Y '- ~ 1 • d h - Beni bu adamla yalnız bıra- erkek olınak üzere 9430 ve 1200 ki' k .. . h kfı k • . k . '} \ TaJl• gun u.. ataa. goz erme a a ea- na ı ta arrur etmıı ve il met mu , on selnz ton pinnç do uz çerrıler vardır. Ccrçı er . 
'kınız, emrini verdi. · r· k" )' ..ı 

ı:ip görünüyordu. Kendini elbise. mısa ır ı, ceman 10630 nüfus var konağının burada inşaıoına baş. yüz ton kuru, elli bin ton badem f\lu~ ve Hakkariye ka~rJ. 
teriyle bu yatağın üstüne attı ve jandarmalcc çekildiler. Müstan. dır.. lanmııtır. Estel 938 den evvel blr ve beş yüz ton muhtelif sebze ve Halkın maarif sevgisı ). ..ı 

tik: ~~ 
hemen uyudu. Kasabada beş devlet binası, köyken belediye intihabatı dola. mcyva istihsal edilmektedir. Fakat mevcut t"""il~t ibtJ) .;~ 

• • • ev, 350 ük ·fin ve mağaza yısıyle hasıl olan kat'i zaruret il. Bunlardan bir kı mı istihlak, "ılamaktan çok uzaktır. ...c. 
- Ami\ becerik i:ı adammışm, 1038 d k l "~ 75 ı»" 

diye bağırdı. b f b' . ı<'>' eş ınn, ır otel ve &araj, sekiz zerine mahalle haline kalbedilc. diğer bir kısmı da ihraç olunur. fu lu kazada. 0 da nokS<1Il :ı.ı 
Onu sert bir el uyandırdı. Şa- -Senin düşüncesizliğin ka1dar 1 h k Sı!IJ>' 

f . m ve ve ıraathane, ük lokanta rek Mi.dyata bailanmr§tır. Kazada fa'!la mikt:ıda ha,,van 1 ,.alılız dort mektep vardı1'· -" ak sö!~üyor<lu. Kar<ı:ısmda bir on- clegvıl G!.ıebı"lı"r mı"yı·m' J J ..ıll"' 
• :ıı " ı.u • ' ve aşrı dükkfulı, bir tatlıcı dük. .,9 , .. 

ba§ı ile iki jandarma gördü. - Iı:.in pek mi acele?. Orada ~ Kazanın uüfuıu kütükte elli beslenmektedir. 938 sayımın.da rum da teşkilat \C alaka, 
:r kllnr, üç han ve misafirhane, bir "k" b' 'ka t; ıo - .. nda 

- Kanun namına!. buJunu§unu nasıl izah etmeli?.. bin olarak görülmekte ise l:Je mek 0? 1 
•
1 

•
1n ra szbır, ""' j lrr. • a 

- Benden ne istiyorsunuz? Hakikati söylemek imkansız.. tu.mlar da dahil edilince 75 bine yırmı. lı~n ko~un, lS,OOO kıl, 75• 1 Midyatta göıc en çok ' 
- Inkara lüzum yok, yavrum, Düşünüyordu. Biraz sonra ciddi - Alçak! diye bağndı • yükseleceği tahmin edilmektedir. OOO nftık keçı, ZOO at ve kısr~k mar faaliyetidir. ~ !: 

seni tevkif ediyorum. bir tavır!~ söze başladı: Mösyö Balzaire saatinin kordc- Midyat, yalnız Mardinin değil, 11~ _k~tır v:. S,OOO eşek tesbıt Bcldiye binası Ataturlı1'· 
- Beni tevkif mi ediyorsunuz? - Hakikaten, o adada ne yapı· nu ile oynuyordu. Kapı vurwdu ... bütün doğu vilayetlerinin en bü. edılm~şt~r. Xumcs. hayvnnatının meydanlar, iki asri mezar, 

Sebebi? Motosiklet fenerlerini yal: yordun?. - Giriniz!. yük kasaba&dır. 130 köyün i.dai her cınsı fazla mıktarda bulun. var düdüğü, ağıllar, rnutl~ ı~ 
mağı unuttuğum için mi?. - Efendim.. Bu ~elen ihtiyar hizımtı;i kaöın. ve iktisafü merkezi,petrol arama makta ve külliyetli yumurta istih.. de ve sokaklar, islah edıltıl'~~ 

Onbaşı : - Katilin kim olduğu bilinmi. dı.. bölgesinin de santralıdır. Savur sal oıur:maktadır. Geçen yıl kazan~n \'e pazarlar, Halke\1İ ~jntı~~e 
- itiraf ediyor, ıdiye ibağırdı.. yor .. Benim için yegane §Üpheli Jan Regard, l\ıtariayı görünce üzerinde Mardin ve cenup demir muhtelıf mahalle 200 ton sade yagr, mizllk, spor \'e kültür ı~letl ~ 

Demek yol ortasında bırakılan şahıs sensin .. Va~ifem seni a'dale- bu kadının bir akıam evvel kendi yollan, Nuıeybine, Idil üzerinde yüz ton pekmez, beş yilz ton kuru, ~an ve çok muvaffak o1Bf1 1' 
motosiklet sahibi sizsiniz? Bu e. tc teslim etmektir. evlerine geldiğini ve efendisiyle Cizre ve I raka, Gercüf, Basbirin, otuz bin ton yas üzüm, yedi ton pa man yurdu bu'ıunmaktad~· " 
vin sahibini öldüren de muhakkak - Sen çıldırdın mı Allah aşkı. kolkola dışarıya çiktıklarını ıöy- Korburun mıntıkalarına \1e ken- muk ve külliyetli miktarda canlı den bir &Obrunda carısıı: > 
sizsiniz.. "&2·· Cin~ctin • lend\Ji odaya be- lcmek suretiyle lehinde şahadet e. di köylerinden ?o 60 §ına otomo- haı:va~, .bağırsa~ .. h~m deri ve av yeni Ye güzel cscrle.r ~~ır~e 

Jan Regar.d yataktan :fırladı: ni bilhassa götürmüş olduğunu debileceğini düşünüyordu. Bnlzai- bil yollanyle teflıdır. Midyat dcrılen ıhraç cdilmi~tir. ihracat en Hukumet mcrkezının ~ti 
- Beni bura'da bulduğunuz için zannetmeğe başladım. re "i§ler karı;ac:ak ve benim aley. toprakları cvvclc:e daha geniıken ziyade Diyarbakır, Siirt, Mardin, kararı üzerine imar f~lr~ 

o adamı da ben mi öldürdüm, .zan- Fikrini açıkça söylemiyordu .. hime 'dönecek,, diye düşündü .. ih- idil ve Gercüıt kazalarının teıck f İstanbul ve IIakptedir. da tekasüf cylcmi~tir. ~ır t ~ 
nedi}'orsunuz. Beni buraya geti- Fakat müstan'1ğin bu kü1ük şehir tiyar hizmetçiye sordu: külü üzerine bir kımu buralara Yıllık ihracatın 180 bin liraya ba !arak inşa edilecek hiik~IflC tıt' 
ren bizzat mUstantik mösyö Bal- halkını tatmin edecek böyle bir l - N e istiyorsun, Maria?. geçmiştir. liğ olmasına mukabil ithalat yetmiş nm temelleri yükseioı1;: i1'İ 
zaire'dir. tevkiften temin edeceği şöhreti - Onbaşı _şehir hapishanesinde Sathi mOMıhası 3450 kilometre be~ bin lirayı geçmektedir. Kaza dairesi. park \"C fidanlık,· 

- 'Bunu kendisine anlatırsınız. düşünüyordu. Arkadaşı onun ne yeni mahpus için bir h:lcre hazır. murabbar olan kan halkının % merkezinde 206 ticaret ve sanat er. caddesinin in~sı 939 ınes:ıı 
Hiç te mü~ tesirini verme- dü§iin'jüğünü anlamıştı. Sa.de: latıp hazırlatmıyacağımı ıoruyor, 99 zu çiftçilikle meşguldür. Bun babı mevcud olup bunlardan yirmi nun:ıjthal e<iilmi5tir. •
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yen eller sporcu genci kavradılar. - O zaman yalnız sana bir ya. efendim.. lardan ~o 19 zu bağcılık yüzde doku~ mu?~elif ha~•\·an ticar~tiyle, Belediye büdcesi ~.~ıııi~' 
Oc!_adan jandarmaların arasın- tak bulmağı düşünmüştüm. Fakat Jan Regard geriledi. Müstantik onu ise ziraat sahası 15280 hek. yetmı~ yedısı tuhafıye ve manıfatu. yirmi iki bin füaya ~·u. 
~ ~ıktr. Daha çok erken olduğu şimdi seni jandarmaların elinde tebessüm etti: ta~.1rr. Ayrıca 24,000 hektar bağ Ta ticaretiyle, be§İ kuyumculuk, beşi Midyatla Estelin bırl bi' 
hat'J: yüz kişiden fazla halk onları görünce Geni alıkoymak arzusunu - Ona söyleyiniz Maria, dtdi, 12,000 hektar incirlik ve 3500 ta değirmencilik, 15 ~i terzilik~ onu ileride büyük ve ınoderfl 
ta!:ıp ediyordu. Sağdan soldan, duyuyorum.. mösyöyü alıkoyorum, fakat öğle ne badem ağacı vardır. Kaza da. kunduracılık, mütebaki 59 ıu da vücude gelecektir. 

"Gebersin ı.,, 6esleri yükseliyordu. Jan Regard: yemeğine.. bilinde her yıl vasatt olarak otuz muhtelif ticaret \'C sanat işleriyle uğ - Saç BakıJ111 " 
. : .. et, ... 
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- Herhangi bir engel çıkar-

SA. .... 

Sandrigo böyle bir şeye ihti. 
mal vermediğini anlatır bir tavır
la gülümsedi. 

Bambo tekrara lüzum gördü: 

- Şu halde hiç bir hadise si. 

zi verdiğiniz sözü yerine getir
menizden alıkoynuyacaktır, de.. 
ğil mi? . 

- Hayır, hiçbir şey ve hiçbir 
kimse .... 

- Her şeyi iyice düşünmek 

itap eder. 

- Her tfirlü ihtimali ldüşün

dlim monsenyör. 

- Hatta nişanlınızın ölümü 
ihtimali bile .• 

-Evet ... 

- Kararıruz kat'i clduğunu 
görüyorum azizim. Sözünüzü se. 

net telii!!ki ediyorum .. Merasimi
nizin on beşinci günilnde Kandi. 

yano elimizde bulunacaktır. Bun
lar sizin sür'atle evlenmenizi 
icap ettiriyor .demektir. Şimdi ev 

!enme gününüzü tayin edelim .. 
Buıüıı ne? Sah ... Cumartesiye ... 

c c!ers!niz?. 

- Cumartesi işime gelir. O 
halele, Emperyanın tereddütleri. 

ni izaleyi de ilıerfn!z:e alıyorsU' 

nuz. 

- Bunu bana bırakınız .. Müs. 
terih olunuz .. Cumartesiye .. 

Sandrigo tebessüm etti. Kar

dinalin kendisine uzattığı eli bü. 

yük bir §evkle sı'ktı ve uzak· 
laştt. 

Sandrigo çıkıp gittikten son. 

ra Bambonun yüzü m~rardı, di§4 

lcri arasından homur.dandı: 

- Sen ha? Sen Biyanka ile ev. 

leneceksin ha... Hele bana bir 

Rolan Kandiyanoyu teslim et .. 

Seninle onıJan sonra görüıürüz, 

Ya zınclanlarr, ya Ecel köprüsü, 

ya işkence sandalyesini tercih e• 
dece~:sin budala! 

Bamb:> sarayında daha çok kal 
madı. Hemen hareket etti. 

Az sonra Emperyanının ııara, 

yındaydı .. 

Onunla kar§tlaş:ır l:arşılanmu 
da ilk sözü şu oldu: 

- Sevgili Biyanka.nızla aziı 

dostumuz Sandrigo cumartesi 
günü •vlcnecekler. 

Şuhmeşrep kadın sararnra~ 

bağırdı: 

- Cumartesiye mi?. 
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~Şimdilik bu izdivaca kızını· 
ı:ı razı etmekten ba~ka bir .iş 

kalmadı. 

Emperya hayretle sordu,: 
- Bunu siz mi söylüyorsunuz? 

Bambo şuhmeşrep kadının ü. 
zerine doğru eğilerek yavaıça: 

- Biyanka benim, Sandrigo 
·da siziı'i olacak.. Mukavelemrz 
böyle .değil miydi? Gene böyle 
olacak ... H iç dü~ilnmeyini:ı.. Kı· 

zınrzr razı ederseniz merasim cu· 
martcııi c ünü yapılacak. ~akat o 

nu muhakkak razı etmelisiniz .... 

Merasim:len onra da Biynaka 

bir tarafa, Sandrieo ba~ka bir 

tarafa gidecekler.. Biyankanın 

ııereye gitmesini i'tiyorsanız er 

nu da ai% tayin edeceltsinir. 

Emperya h ayretinden ne di. 

yeceğini pşırmı§tı. Ne yapaca. 
ğını bilmiy~rdu. O bu vaziyette 

bulunduğu bir lirada, Bambo sa 

lon.:ian aynlarak gözden uzak. 
la§tı. 

Birinci kısmın sonu 

Güzelliğin en bır ... 
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H A B E R - :Alfıam Poıtaıı 

CAFER MüSHil SE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Biliimmn 
zanelerde bulunur. 

Devlet D_emiryoiları ve Li~anları 
işletme Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 
ltıa!zenıe her grup ayn ayn ihale edilmek üzere hizalarında yazılı gün 
\'f: saatlerde Haydarpaşada gar binasındaki satmalma komisyonu ta· 
rafından kapalı zarf üsulü ile satın alınacaktır. · 

.Bu i~ girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa 
~t ~·anlarında yazılı muvakkat terainatlarile teklifierini muhtevi zarf 
,~nı eksiltme günü saatlerinden birer saat evveline kadar komisyona 
tt"ıneleri latımdır. 

)'o Bu i~lere ait ~artnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis· 
n tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

95Q 1 .- 2300 kilo kanarya sansı, İngiliz kırmızısı ve yeşili toz boya, 
G _ kılo verminyon toz boya, 8000 kilo çinko üstübeçi, 2800 kilo kaba 
~beç muhammen bedeli 8099 lira ve muvakkat teminatı 607 lira 43 
oıı ~olup kapalı zarfla eksiltmesi 20·3·939 pazartesi günü saat (15) 
~te yapılacaktır. • 

beı· ~ - 2900 kilo kaynamış Türk beziri, 21000 kilo kaynamış İngiliz 
liraırı, 3100 kilo ince bezir, 2100 kilo neftyağı muhammen bedeli 14996 
la ~kuruş ve muvakkat teminatı l 124 lira i4 kuruş olup kapalı zarf 
l'a tksıltmesi 20·3-939 pazartesi günü saat (15,30) on beş buçukta 

l>llacaktır. (11~ 

fst·~~bul ~Beledives'i llaniarı 
'.l "i · .... ( . ~ " 

~ 1eınizlik işlerine lüzumu olan bir tane otomobil açık eksiltmeye 
~rnu~tur. Bu otomobile 1750 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart· 
da i levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun· 
lııb~ılı \'esika ve 131 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
de ~e beraber 13·3·939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümen 

Ulunrnalıdırlar. (B) (1235) 

• • • 

~~alctköy{inde Zeytinlikte Halkçı 
~ ğı kaldmmınm tamiri 

tqı<l.ıahrnutpaşada Bezciler sokağı 
rırnının tamiri 

'<eş· 
~İti ilköyde klüp sokağı şosesinin 

~Urk ~ u adada Salahaddin sokağı 

laııı~ldrnmının §esere çevrilerek 

K~if bedeli 

523.40 

528.78 

639..35 

885,69 

tık teminatı 

39.26 

39.66 

4.0..45 

66.43 

liltıtı'°Ukanda keşif bedelleri yazılı yolların tamirleri ayn ayn açık ek· 
l~U eye konulmuştur. Keşif evra kile şartnameleri Levazım müdür· 
(a 't<'tıde .&örülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan baş 
\~ ı.şleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve ticaret odası 'be arıle hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
~<iı r 3·3·939 cuma günü saat 14 buçukta Daimi encümende bulun· 
~(l.) (987) 

'l'o Ankara radyosu 
l\f\lyE RADYO J.>IFOZ\D~ 

> POST AI.AHI 
bGt~ı,,, 

Bu günkü Radyo 
4LGı\ l~aduosu • Ankara /laduosu 

1 ıe30 llzu~r.uGu: ~·l· trı rn. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q. 
alo trı· 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. P. 

• !l4GS Kcs./20 Kw. 

l'OllKIYE SAA.1'1YLE 

Satı 28-2-939 
ı~ 

ıa.:iO:p " " , ·ıı rogr:ım, 12,35: Turk mu-
ltQı \ I,, 13: Memleket saat ayarı, 
• ı,: A~ ·rn_eteoroloji haberleri, 13,10 
tı.iıı ı\ llzık O\üçilk orkestra • Şef: 
~la k 'kın) 1 - Paul Holzner • Sıık 
~ ~~~ 0~'lıi d:ınslıırı, 2 • lleetho,·en 
,
1
' tan~ havoJ:ırı, 3 - Ganglberger • 

\ bec :ırı, 4 _ Gounod • A,•e:\laria, 
Ct. ~~ ~ ikinci lıalyon .ııüiti, 6 • 

, ~8.3Q. ırınci 1ınlyan süiti. 
~/ı, j9~rosraın, l8,35: MOzlk (dans 
t ' l~ 1 •· I<onuşma (Türkiye posta. 
~:lav: l'ürk müzigi (llalk ınusi. 
l~ \'11\'llburacı Osman Pehlivan), 
~' 'tb.Uer Atamanın iştirakile, 19,35 
, l, ~0 .ıt~ı Oneesaz faslı • l\luhny. 
~ıtlat .ı\Jans, meteoroloji haberle. 

~liı· borsası (fial), 20,15: Türk 
t, lt~1 Caıanı:ır: Vecihe, Rcşall l~
tarııar~ll J\am, Ce\•det Kozan, G. 

; ı . 11• Musıorıı Ç:ığlAr, Melek Tok 
> • f!es~stc.nfgllr peşrc\'i, 2 _Haşim 

•1 lııı~a enıgar şarkı • Koçma ınec. 
•G~ l'a~' 3 • S:ıliıhnt•in • Eviç şarkı 
il '-k _arınız, 4 • lleşnt Erer • Ke. 

, ~' 'Ö~~tnl, 5 • Acrmnşıran şarkı -
, ctııı, ın ey dilriUıa, G • Nikogos 

ı ~l'ta!(~ırn? şarkı .. Ey çeşml ahu, 
~~ l'ııhu - l\ilrdill hJcazkür. Cismin 
'il llıı111~da 8fizcl, 8 • Hicaz şarkı • 

ı~ ~· SelUıhhnnş cefaya, 9 • Ahmet Ra 
~14ıer Şarkı -13enim sen nemsin 
~lıt~~tt ıo - SegAh saz semaisi, 21: 
ıı. ~il( 1 saat ayıuı, 21: Konuşma 

• b lını . '"' ..,,lıaın nı ı:ıyma Kurumu), 21, 
' lahvi\At, kambiyo • nu .. 

kud borsası (Cial), 21,30: ~füzik 
CHadyo orkcstr:ısı - Şer: Praetorius): 
!- Franz Schulıert: ltalynn 11\·ertiirii, 
2 • Fr. E. Aıı!ıl'!r: Fra Diavolo opera. 
sın dan m·erlüt', 3 _ G. Verdi: Ln far· 

\ za del destino operasından uvertür, 
4 - C. Sainl. Sarns: J.c route d'Omp 
hale, Senfonik ~lir, 5 • G. Biıet:: l 
inci Arlcslrnnc sliili: ::ı) Prcliid, Al. 
legro deciso, b) Minuctto, Allegro 
giocoso, c > Adn~ietıo • d) Carilloıı, 

22,30: Mfızik (Operetler • Pi.), 23: 
l\lüzlk ((;azbaııd • Pi.), 23,45 • 24: 
Son nj:ıns hnberleri ve }'arınki prog. 
ram. 

Çarşamba t-3-939 

12,30: Program, 12,35: Türk müzi. 
ği • Pi., 13: l\temleket saat ayarları, 
ajan~ ve meteoroloji haberleri, 13,10 
• 14: Hiyaseticuınlnır bandosu (Şef: 

nıan :Nihad _ Su:r.in::ık şarkı • Ne muş 

klilıııiiş seni sc\'ınck, 7 • Faiz Kapan 
cı • Suzinfık şarkı· Yatağını gülden 
yapsarıı, 8 • .Şevki lıey • llicuz şnrkı . 
Kış geldi firak, 9 .Şe\'ki bey • Kudre. 
tiıı kfıfi değil, 10 • Aziz efendi • ili. 
caz şarkı • Çıkıp arzı ceııuıl eyle, 21: 
~[emle ket !i:aaı ayarı, :! 1: KonuşnıA , 

21,20: fü,Jıam, ıuhvilal, kambiyo • nu 
kud borsası (rint), 21,30: Temsil 
(Dokl~r! .. Y::ızaıılnr: Ekrem Reşit ve 
Kemal Tözen), 22: Miizlk (Kücük or. 
kestr:ı: Şef: Necip Aşkm). l _\'ili) 
Hlcharlz • llkbahanln lılr çift li5ık • 
uvertür, ~ • Tsdıniko,·sky - Şarkıcı, 

3 • l.ıımbye • Şampanya ( Galop), 4 • 
Sciıle • İlkbahar m~lodisi, 5 • Miclıel 
- llııseler serenntı,~ • l'ranz Snd<'k. 
Vivana sen lıeniııı rür:ılnrıının şehri. 
si~, 7 • Henriqııe<ı • Periler raksı, 8 • 
Cıılotıa • İn tcrmczzo, !l • Reckten\'alıl 
• \'iynnn müzikleri • Potpuri, 23: Mti 
zik (Caz han d • Pi.), 23,4 5 • 24: Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 

Ihsan Kunçcr): 1 • Uncke • :ıtuzaffcr 
silahlar (~lıırş), 2 _ Schreiner • Kon. 
ser polka~ı (Klarincller için), 3 • 
Saint Saem; • Sarı Prenses U\'ertürü, 
4 - l\fascagni • "Kavalerla rustlkann,, ŞEIItR TİYATROSU 

2 ~ • 2 • :i9 S::ılı ııkşaıııı (müzikli dramından scleks~·on). ~ 

18,30: Proğrnın, 18,35: Miizik (Çi. U 1 'epebaşı Dram Kısmı 
20.30 da 

gan ,.e saire. Pi.), 19: Konuşma, 19, A:S~A KAHl~:\I:\ 

15: _Türk mü~iğ•i, (Fasıl heyeti - ~i. ,-l:f' 9 '\I TUHA~ TIYATHOSU 
şabun•k) Cel:ıl 1 ok~es, Hakkı Uer • ~ r 1, k 

• C • d • ı~ (" .. B · ı ,u n ~anı man, ı~şre Ka rı, ııısnn ıur, asrı l' 1 • / s ı· T k 
t• T k '>O • ~ :r ugrıı • acı e · 
dler, ı.~arndi o .ya~·· .. : AJans, m.c t l~SAN MABUT 
tcoroloıı haberlerı, :zıraat borsası (fı· 1 1 • • " " 

'.>0 15 • Tü k " ııı ·. Çnl 1 .• \' 1 l\ıun \'J ı ~ .. ınbndn. n ılıharen gunduz· at, .. , • r muz 6 1. an aı. e- . . . d T 1 b 1 -
'h R f"k F ı· h" ~ lerı talebe matıne.sı var ır. a c c crı 

cı e, e ı esran, ·a ıre ı.·erıı:ın, . .. 
1 1

. . t 
C Ç 11.1 Ok 1 1\1 rr ıı gelırccek ollretmen er e\'\"C u tıya ro eval aıs a. ·uyan ar: ı.na er • " . . 
k S h t l T t S . k mıııfürlvetıne hılıllrınelerl. ar, ema a . • a :rosun • uzına ___ . --------
peşrevi, 2 • Sedat • Suzinak şarkı • 
Ne çok çektim hasretini, 3 - Hacı Fa
ik • Suzinak şarkı • Kuzuculum ne 
kaçarsın, 4 • Suzinak şarkı _ Sensiz 
geceler geçti, 5 • Faiz Kapancı - Su
zinak §arkı • Unutma acanım, 6 • Os 

HALK OPERETi 
Bu 11k5arıı 9 da 

PlPlÇA 
Operet 3 perde 

~i'OKS), Yeni Macar Bale Heyeti 

' ' IIASTALIGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR,, 

• 
• • • 

1flı ÇABUK! 

, 
/; 

ÇABUK 

AL 1 NIZ. 

, 

uıj' 

' ,, 
•• •• 

Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

PAMUK iPLiGl SATIŞI: 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. paketi 415 kUC\&f 
16 " ,, 480 .. 

Nazilli Basma Fabrikası 
" 

24 No. ,. 580 ,, 
Ereğli Bez "fabrikası 

" 
24 No. 580 .. 

1 O balyalık siı.ıariş ler için .. •• ,, 575 " 15 .. .. " " " 
570 ,, 

25 ,, 
" " 

,, 
" 

565 
" 50 

" " " " 
,, 560 H 

Flatlarla Fabrikada Teslim şartiyle satılmaktadır. 

Iplik müstehliklerin:n yukarıda yazılı fabrikalar.t gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti· 

yaçları nisbetinde ipl:k siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 

yarayabilecek pamuk ipliği rniistehliklerinin de ~htiyaçlarım yine aynr şartlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına sipariı edebilecekleri ilan olunur. 

l_iN_Hi_SAR_LA_R _U_MU_M_M_OD_OR_LOG_ON_DE_N 1 
.Mik. Muh . B. beheri Tutarı <'' 

ıo 15 teminat Eksiltmenin 

ClNSI Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. şekli ve 
saati 

Boş b:>bin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 Açık arttırma ' '16., 

I - Mart 939 tarihinden Ağustos 93-9 gayesine kadar Cibali fabrikasında birikecek 1500 adet 

boş bobin sandıklan yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli ve .muvakkat teminatı hizasında yazılmııtrr. 

III - Arttırma 16 • 3 - 939 tarihine raslayan perşembe günil hizasmHa yazılı ıaatte Kabataı· 

ta Levazım mübayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 güvenme pa.ralariyle birlikta 
yukarıda adı geçen komisyona ı~melcri illn olunur. _ ,(1158), 



12 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalanndan sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol· 
durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

1 • 

Grip \'e nedenin. romatizma, ha, ,.c dl~ ağrılarının en tesirll ıla
::ıdır. Teneke kutularda olduğundan ~alma terkip ,·c tesirini mu_ 
hafaza eder. Her cczaneıle tektik kutusu 7,5 lmnıı;tur. 

1 

ııcaıboını<dJa 
l}(aşe 

günde 3 - 4 
aı ı nabno·n ır 

• ;· .. . .•• ""1! .. - ••• , • • .. 

Türk Hava Kurumu 

• 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

RU.vük i"ramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 f>ın, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etme}•iniz. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ..• 

• • 
1 iNHiSARLAR 

Cinsi Miktarı 

Tuz küfesi 3000 adet 
Yangın söndürme 

MuhammenB. 
Lira Kr. 
900.-

Sa 7,5 .i\.luvak Tem 
Lira Kr 

67.50 

Eksiltme fekli saat 

Açık eksiltme 16 

levazımı 17 kalem 2337.54 175.31 ,. ,, 16,20 
I - Liste ve ~rtnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayn eksilt

meye konmu~ur. 
lI - Muhammen bedcllerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 17-3-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabatac:;ta leva· 

zım ve mübayaat şubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. a 

iV - Liste ve şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte 

mezkOr komis}•ona gelmeleri ilan olunur. (1311) 
• • • 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Muv. T. San ti 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

Llistik Çizme uzun ve kısa 
konçlu. 
Balıkçı muşambası kısa ca_ 
ket, muşamba ve pantalon 
Bahariye Bakımevi elektirik 
tesisatı işi 

127 çi(t 

150 adet 

I - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat 
zcmc ve iş n~TJ ayrı eksiltmeye konmuştur. 

745.- 55 87 14,30 

906.- 67 98 1!5 

321.58 24 11 15,30 
teminat mikdarları yukarıda yazılı mal-

il - Eksiltme 8-3-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mübayaa.t şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve keşi!nameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gi. 
bi nümuneler de görülebilir. 

IV - lsteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile birlikte mezkur komisyona gel. 
meleri ve çizme ile muşambalar içn nümune getirmeleri ilan olunur. (1083) 

Cinsi Mikdarı vahi 

Gaz yağı 16000 Kg. 
Göztaşı 1821)() ,. 
Göztaşı serpme makL 
nası (Vermeral marka) 110 adet 
Kükürt için serpme 
makinası (Superba 

*** 
Beheri Muh. B, 

Lira. Kuruş 
147 60 

16,5 

15 

Tutarı 

Lira Kr. 
2360.-
300::;.-

1650.-

% 7,5 temina. 
Lira K. 

E!uiltme 
Şekil Sa. 

177.- açık ek. 14: 
2~5.22 .. ,, 15. 

123,27 ,, ,, 15,30 

veya Vezüv marka) 140 •• 15 1560.- 11i.- ,, ,. 16 
J - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı (4) kalem malzeme ayrı ayrı aç1i: eksiltmeye 

konmu,ştur. 

Il - Muhammen bcclellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 13- 3- 939 tarihine rasthyan pazartesi günü hizalarında yazılı ~aatlerde Ka. 

Buna çocuklat 
bayılıyor
lar. Çok işta~b 
ve severek bu " 

"ı yürler. Bu saf 0 

lü unların vita" 
mini bol, gıd~6~ 
çok ve kaloT!,51 

yüksektir. Bütuıı 
çocuk doktorlar• 
buna şahadet e " 
der. A vrupacl" 
diplomalarla ~ıJ 
saddak birincih " 
ği kazanmıştır· 

Bu kadar yüksel< 
evsafa malik t•" 
bii gıda ancak 

HASA 
öz 1 

unları 
Pirinç, Y ~t•f 

Mercimek,Bug;,,. .. 
day, İrmik, 'fiİt" 
tates, Mısır, S .. 
lü, Bezelya, ~ 

dem, Çavdaröı1, .. 

1 · çoc1l~ un arını d. ti , 
larınıza ye 1 . 
ruz. 

•• •• •• •• MUDURLUÖUNDEN • • 
bataşta kain şubemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir • 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

likte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1081) 

Cin:::i Mikdarı 

40 hk çivi 15/ 50 m/m. 2000 kilo 
Kadranlı otomatik baskül 1 adet 
Kilot pantalon l 2 takım 
Kasket 12 ,, 
Kaput 12 ,, 

*** Muhammen B. 
Lira Kuruş 

375 -
700-

546 -

Muvakkat T. 
Lir aKuruş 

28 12 
52 50 

41 95 

$ 

"il'· 
·ıe " paraları 

Eksilt~" 
sııııtı 
l4 
15 

· Çizme kösele 12 . ..,ıı. 

" . 1 ri w 
(3) kalem rnal1.cme şartname ve mevcut numune c I - Yukarıda cinş ve mikdarı yazılı 

cibince a)"l ı ayrı eksiltmeye kon muştur. 
II - Muhammen bedelleriyle muvak~:at teminatlraı hizala .. ında gösterilmiştir. J{ııblltşŞ. 
m - Eksiltme 3-3-939 tarihine rastlıyan cuma günU hizalarında yazılı saatlerde 

ta kain levazım ve mübayaat şu besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıer 

IV Ş t 1 h .. .. .. bed 1 1 b"l w• gı"bi niiJXlutlC - ara name er er gun soı.:u geçen §U en parasız o arak a ına ı ecegı 

d 
~ 

e görülebilir. . ·ruı-te w 
Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarıyle bı 

k~.: komisyona gelmeleri ilan olunur. (940) 
• * • f.;1'Sjltftle ti 

Cinsi l\liktarı Muhemmcn B. %7,5 Muv. T. 
1
: ~ıı 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şcl( 1 
14 

Pirinç etiket 31700 adet 400- 30 - Açık eksilt~e 14,SO 
lçki satış kasası 2900 8700-- 435 Kapalı zar 15 
Filit 4000 I~g. 2800- 210 Asık cksilttll: 15,Sll 
Sinek kağıdı iyi cins 150000 adet 1500- 112 50 Açık eksiltın; 16 (, 
Filit tulumbası 146 ,, 145 - ıo 95 Açık eks~lttn 16.ı:.ı 
Yapışkan macunu 175 Kg. 245- 18 37 ~çıkek~ltJll~::ıterilcJ1 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 6 kalem malzeme hızaların 3 

US'.ıllerle satın alınacaktır. 1 

II - !\luhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. y(ab3tı:ı;~ 
III - EkJltme 15-3-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yazılı sa:ıtlerdt e""·el fl 

le\·azım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir ha ta 
mune verilmek lfizımdır. 9• 

IY - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. . . . ·ıtıne jçifl tıı· 
V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istirenlerin yüzde 7,5 güvenme paralarile bırlık~e .~~erifl de tılıı' 

yin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek ıstı}e ~nat ıııe1'11• 
hürlü teklif mektubunu kanw\t vesaik ile. yüzde 7,5 güvenme par::ı ı makbuz veya b3~ 1~.00 bMtc· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarf lan eksiltme günü en geç s~t 13,3Q a kaflar mezkfir ıwmıs) 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri itan olunur. (1102). 


