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vergisinde tenzil8_t 
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Bir layiha hazırlanıqor 
Az kazançlılar muvaze
ne vergisi ödemiyecek 

lngilterede bomba 

l'enıere 
hadiselerr 

taarru.z 
edilecegi 
, Her tarafta bombalar 

bildirildi 
bulunuyor 

120 Kuruşa kadar 

işçi gündeliklerinin 
8 O kuruşundan 

vergi alinmıyacak 
Ankaar, 20 - Hükumet muva . 

zene ver2'isinde tenzilat yapmak ü
zere yeni bir kanun l~yihası hazır· 
lamıştır. Uyihaya göre, bir ayda 
kazanç, iktısadi buhran \·e muvaze 
ne vergileri ı;ıkarıldıktan sonra al
dıkları paranın mecmuu 20 lira 5C 
kuruşu geçmi}•en teJrnüt ve sair zat 
maaşları sahipleri ile, yine bir ay. 
Jık aldıkları para 20 lirayı geçmi · 
yen bilumum istihJı;ak sahipleri, 8C 
kuruşa kadar olan işçi gündelikleri 
muvazene vergisinden t~mamen mu 
af olacaklardır. 120 kuruşa kadar 
olan i.sçi gündeliklerinin de 80 ku-

Deı•tmıi /- üncüde) 

... tr\berlaynın oğluna bir 
t tesebbüsü yapıldı 

cle"aın "tin bomba ( mugtur. !nfilakm ıiiddetindcn yüz • 
" ektedir · <hın lain . lcrcc pençere camı kırılmı3tır. 1n-

lılı.. _ -,rn,.. ıı Londraya filak esnasında yatak odasında bu-

ispanyadaki lfa,yan. 
başkumandam yaralandı 

~e "' faar . lir \'e hk 1Yet saha- lu~nan Frank Çemberlayna bır §CY 
''. oçyaya da nnk • olmamıştır. 

Uspaıınıyco Başveknın d.Dvoır kD : 
~ cll infilakı İrlanda başvekili de Valera, .ser-

'111ıı hUYlilr. bi ar hakkındaki best İrlanda ali komi.serini Çeın
fııt ltıaJttadır r faaliyetle de - berlayn ile crfikasına dün oğulla
'1:la1ctar U~erin rına kaI'§ı yapılmış olan suikastten 

s:da hu1llnd e sıkı bir ta- dolayı teessUrlerini beyan etmeğe 
a V<'slnıın Urulan bina - ve çocuklarının sıhhatte olduğu 

Son nefere kadar memleketimi-
zin istiklalini müdafaa edeceğiz 

l tadır. ster kilisesi de hakkında kendilerine teminat ver • 
~altetıe Ve ıneğe memur etmiştir. 

Roma, 20 (A.A. ) - Salamanka
nın bir tebliğinde İtalyan Leji
yonerlerine kumanda eden genera
lin Katalonyada son günlerdeki 
muharebelerde bacağından yara
lanmış olduğu bildirilmektedir. 

tıl'tı:ıeıc Yas resmt r<'hbcr Trenlere suikast ihtimali 
bôıg • alt edilmiştir 

~ esin· · Londra, 20 (A. A.) - Geçende 
~~ ~~in ~n. !!arkında bir emniyeti umumiyeye gönderilen im

lç bo!l\ba bındo dUn ak- zasız bir mektupta tedhişçilerin lr
~lh trlcen~ulunmuştur. landa postasını nakletmekte olan 

Barselonada radyolar 
toplandı 

'Çeınberı en bıtş\'ekilin Holyhead - Enston ekspresini ber-
da l'enı abyıı~ oturduğu hava etme;;-e ugvra.,tık)arı polise ha-

Barselon, 19 ( A.A.) - Hüku
met dört gün zarfında hususi rad· 

lr ınfilak ol - o " 
(Dcı:amı S incide) 

yo makinelerinin toplanılmasını 

emretmiştir. Bundan maksat Fr·an 

ltıift· Hind 
'Yetperveri 

i 41 Gandi 
·... rnan u 
·•ın · rn stemleke-

ıade8 · · . 
~~. ıg < ını ıstemiyor 

ta&· A.A) 
.\rlllc ~0re, Ganct· - Verilen 

'" <lsın.ı.,,.. ı Almanyanın ·ı • '"'<u1.1 esi<" 
ı ~iıadesj i tekıı ~ı.i tcmle
M~ tı.ler a erıne kam 
-... ıı 1. rasınd b' ~ 

ı ıı,}I\ iiıe a ır hareket 
-vgı. re ko 
\ " Afrik ngre başkanı 
tt.... asına . 
~''ll§tir, gondermeğe 

HABER'ın 

Güzel Oözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve 

mUk4fatlı müsaba ka_sıdır 
.J. 

' 
ltaı ~ . 

budutıYanın Çibuti 
Uo. : 1.0 Kasımpaşada Seyide Çağlı 

· arınd 
'· ~ <A.A a tahşidatı 

k: ltıırı. C .) - "P . 
~lfi at._ . ibut·d arı ·Soir 

'<l<l ı eki h " 
lıd• erni aıa ususi mu • 

b~ • u~ hildırdj~·ndan Jeroıne 
% i Cıbur · gıne göre Add. • b· ı §ımenct·r ıs 

1recıa\ia 1 er hattının 
·, f!~enıerde m8 ılntakası uzun-

" •• l t • o b' l ııı~ alı«>'td ın ta1'·an 
• '~r 1. '" etm· 1. J 
'id 11.ı~ırnı ış ır. Hudu -
~ 'lliıı- arı dağı 1 • '•ıq b '<l1dan }; ar a ÇC\Tİl-

u \ij-ada.n bran ız Somali 
C\ını etınck ~şk~ bir nokta : 

llllkl'tnı }oktur. 

O/zuyucularımıza dağıtacağımız; mükafatla-
rın kıymeti 800 lirayı aşkındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe ta
kımları, kıymetli ceb ve kol saatleri, muşam
bala r, elbiselikler , İstenilen e§yayı alabilmek 
salahiyetini veren 20, 15, 1 O lira gibi para kıy-
metinde kar tlar muhtelif ev eşyası vesaire 

1 

Müsabaka kuponu 1 Müsabakamıza iştirak 
No /~E-R 10 ediniz ve kuponlarımızı 

~ 11.1.1939 - 11.3.1939 topJamıya başlayınız t 
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kocuların mesajlarının nasyonalist 
taraftarlarınca alınmasına mani ol
maktır. 

Katalonya cephe,inJe sahil bo· 
yunca şiddetli bir muharebe vuku
bulmaktadır. Frankocular bir ta· 
raftan tayyarelerin bi .- taraftan dz 
üç zırhlının yardımiylc cumhuri
yetçilerin mevzilerini bombardı· 

man etmekte.dirler. 

Cumhuriyetçi İspanyada 
yabancı muharip kalmadı 
Barselona, 20 (A.A.) - Röyter 

Ajans:nm muhabiri bil.diriyor : 
Ba~vekil Necrin, dün memleket· 

!erine iade edilmek üzere Valansia 
ya getirilen beynelı,tilel livalara 

(Devamı. ·s incide) 

Bulg.ar krah 
Romaya gitti 

Sofya, 20 ( A.A.A.) - Kral Bo
ris yanında prens Siril ve prenses 
Odoksia clduğu halde Romaya ha
reket etmi~tir. Orada prenses Sa
voinin evlenme merasiminde hazır 
bulunacaktır. 

''Cumhuriyetçi 
·ispanyaya 

yardım edilmeli,, 
Fransa ve . ıngilterede 
hükumetlırı müracaatlar 

yapılıyor 
Paris, 19 (A.:A.) - Röyter a

jıı.nı!! ı muh ıı.birinden: 

:B. Bone'nin irat edeceği nutku 
ancak yarın söylemNi ilıtimali 

vardU'. Zir a, b ir çok mebwılar. 

lıWcQmetin lıui~t aiyueUıı.e m\L 
( Devaııu 4 üncüde) 

' 

Direğe rar pan otomobil 

Bu sabahki otomobil kazası 

Bir taksi elektrik 
direğine çarph 

~olcular-dan biri ağır, ikisi hafif 
yaralandı, şoför kaçtı 

_.. Yazısı 4 üncüU 

T iamvaylara · hel311aşıp 
öyle mi binmeli ? 

Boz lYl lK ~ıram'4a'1Daıır ço~aDdo 

Bu sabah Karaköyde iki bozuk 
tramvay yoldan çıktı 

'' O!.*!'F;v:; ... "' 
" 

Yolun kapt111mas1 ıi:uine köp rüdc birikt11 trnm ı•aular ... 

Bozuk ve ihmale ufraıru~ eski 
tramvaylar • kadar çofalmıştu: ki, 
artık her dakika şehrin bir köşes"n
dc böyle bir tramvaya rastlamak 
kabil olmakta.dır. :8unlar yalnız öt: 

!eri berileri kırılarak yoldan çık. 

makla kalmamakta, bir çok kaza
lara sebep olarak ve yahut içle
rinden yan~ın çıkarak halkın her 

(Devamı 4 iincüde). 



Şarki A vrupada 
vaziyet ve tehlikeler 

Yazan : Vinston Çörçil 
'sviçrede Basel şehrinde al -

manca olarak çıkan "National 
Zeitung Ab. Bit.,, gazetesi son 
nüshalarından birinde lngiliz A
vam Kamarası azasından Vins
ton S. Churehillin "Şarki Avru
pada tehlikeler,, başlıklı bir yazı
sını neşretmiştir. Bu yazıyı nak. 
!ediyoruz: 

bulunduğunu hissetmiştir. Fa • 
kat talihsiz devrimizde Romanya 
dahi petrol ve buğday hazineleri, 
hudutlan içine yeniden girmiş o
lan birçok ekalliyetler ve pek 
gayri memnun bırakılmış olan 
Macaristan komşuluğu yUzUnden 
çok tehlikede görünüyor. 

Tehdit edilmekte olan bu iki 
"Mareşal Pilsudskinin talebesi memleketin (Polonya ve Roman 

ve bir dereceye kadar da varisi yanın) öte tarafında Rusyanın 

olan Lehistan hariciye nazın Mi- muazzam kütlesi bulunuyor ve 
ralay Beck, Şarki Avrupadaki va- daha cenupta da Türkiyenin kuv 
ziycti ve :Münih anlaşmasından vetli askeri cumhuriyeti vardır. 
sonra hasıl olan bulanık havayı Rusya ve Türkiye bugün - asır. 

tetkik edince büyük bir memnu. larca sürmüş düşmanlıktan son
niyetsizlik hissetmiş olsa gerek- ra • iyi komşuluk münasebetleri 
tir ki bir müddet evvel baş göster içindedirler. Bu iki millet birlikte 
miş olan buhran esnasında Po- Avrupa için çok büyük ehemmi
lonyaya bir filtiınatom vermesi yeti haiz bir muvazene kuvveti 
beklenmiş olan Sovyet Rusya ile teşkil eder. Rusya, esranm kim· 
alelacele bir anlaşma akdetti. senin keşfedemediği bir ınuam • 

Uzun müddettenberi uğrunda madır. Rusyanın Uzak Şarkta oy 
kavga ve niza yapılmış olan Te. nadığı rol gerek Büyük Britanya 
şeni Alınanyanın yardım.ile Çe - ve gerekse Birleşik Amerikan 
koslovakya bakiyesinin mahfuzi- devletlerince hürmetle nazan iti
yeti lehinde teşebblisatta bulun. bara alınmağa değer mahiyette -
duklan sırada Beck'in bu sefirle- dir. Kendi arazisine bir düşman 
ri §iddetle reddetm~i mumailey- girdiği takdirde Rusyanın Avru. 
hin kendisini o vakıt çok kuv • pada ne yapmak istediğini veya 
vetli hissetmiş olduğunu göste • ne yapabileceğini kimse bilmez. 
rir. Fakat yemekten sonra he - Rusyanın kudret imkanlarını kil
sap gelir. Netekim lokantayı bü. çUk görmek en büyük gaflet olur. 
tün levazımı ile birlikte tevarüs 
eden Almanya Polonyaya hayli Türkiye isti~rann b": u~suru
şişirilmiş bir hesap sundu. Şlın- dur ve daha zıyade sabıt bır ka. 
di Polonya Ukranyasında tutuş- rakteri haizdir. Türkiyeyi umumi 
turnlan ocak gösteriyor ki bu he. harpte felaketten kurtaran ve 
sap mühim kalemleri ihtiva et- Türk milletine rehberlik ederek 
metkedir ve bunlardan §imdilik ona yeniden vücut veren Musta
yalnız Danzigin ve Lehistan ko- fa. Kemalin ölümü, gerek Türk 
ridorunun zikri geçiyor. milleti ve gerekse Avrupa için a-

~:..t 1 ı·st ·a ı ğır ve tehlikeli bir ııya. idi. Onun 
.Liii e nasyona sosya ı .tU • 

manyanın yakında Miralay Beke tabutu önünde erkek kadın her. 
ibraz etmesi beklenen hesap bu- kesin döktüğü gözyaşları modern 
dur. Fakat belki Sovyet Rusya Türkiyenin kahramanı, Önderi 
Becke yardım eder de Beck bu ve Atası olan O adamın eserine 
hesabı tediyeye mecbur kalmaz. layık bir ihtiramdı. 

Büyük ga~ .. dez:ı:ıokrasileri, O'nun uzun yıllar süren idaresi 
Fransa ve B~~ ~z:ta~~a :?· esnasında güttüğü ve milli hudut 
lo~yanın ~ . ı~ali ıçın tarla çerçevelenmiş olan hüsnü 
daıma kuvvetli bır alaka besle - niyet politikası tarihe ilk defa 
mişlerdir ve bu alaka yalnız söz. 

1 
· k y nist 1 T'' ki 

d k 1mış d -·1dir p 
1 

o ara una ana ur ye a • 
e a egı • o onyanın d k d tan b' .. h"" · t k şt 1 • - rasın a ço os e ır munase-
urnye e avu ~-~sı ıçın bet yaratmıştır. Her iki ırkın 

Napolyonun sarfettigı gayretler barpt b" 'b" · k 
tulm m-. B 

1 
b en sonra ırı ınne arşı unu amı9 ..... r. unun a era-

ber ancak 1919 da Fransız ve !n- yaptıklan müthiş haksızlık za • 
giliz süngülerinin zaferidir ki man1a ve makulane hareketle iza 
Prusya, Avusturya ve Rusyamn le edilmiştir. Nüfus mübadelesi 
üçüzlü despotizminin bir buçuk aktif devlet recüllüğü dirayet ve 
asırdan fazla bir müddet evvel fetanetin emsalsiz bir muvaffakı 
irtikap ettiği tariht cinayetin yeti olmu§tur. Türkiyenin muay· 
tasfiyesine imkan vermiştir. yen bir mikdar Rum doktoru, 

B P 1 fi 
"zl'' zin • Rum kimyageri, Rum bangeri, en o onyanın çu u cı. .. 

· d kurtanl k h" . t k Rum sarrafı ve Rum koy zanaat-nn en ara urnye e a A -

şt lm ih h b
. . kan olmaksızın yaşıyamıyacagı vu uru asını, c an ar ının _ . _ 

en muazzam müsbet neticelerin- hakkındaki sozlerın yanlışlıgı an 
den birisi telakki etmişimdir. Po- l~şıldı. Türkiyenin ken~ iktıs~ • 
lonyalılann kendi milli vahdetle. diyatıııı tam~en kendi ~endine 
ri için besledikleri canlı ve sön _ kuracak kabiliyette oldugu mey 
mez heyecan tarihin mucizelerin dana çıktı. Türkiye ve Yunanis
den sayılır ve bu heyecanın Fran tan her iltisi de Büyük Britanya 
sa ve İngilterenin fedakB.rlıklar- ya karşı en dostane hissiyat ile 
la dolu zaferleri sayesinde bir mu meşbudurlar. Akdenizin hakim 
vaffakıyete erişmesi hakikaten devleti ile Ege denizinin bu iki 
bir hadise idi. Mazi ile meşgul o. bekçi devleti arasında hiçbir 
lanlar yeni doğmuş Polonyanm, menfaat zıddiyeti yoktur. Gerek 
başka bir devletin tarih ve mu- Türkiyede, gerekse Yunanistan -
kadderatı mevzubahs olduğu ge- da. iktısadt inkişafı, kredi ve ti • 
çen aylar zarfında gerek kendi careti arttırmak ve kuvvetlen -
!:ıaliskan devletlere ve gerekse dirmek işinin Bilylik Britanya i -
\vrupada. hak ve hilrriyet mese. çin fevkalade mühim bir emel ad. 
esine karşı nasıl alakasız davran dedildiği görülüyor. Chamber -
dığını istirapla tesbit etmişlerdir. lain'in bundan bir müddet evvel 

*** Türkiyeye vermek dirayetindo 
Romanyada vaziyet gergindir. bulunduğu 16 milyonluk istikraz 

İngiltere yakında Kral :Karolun Türkiye için bUyUk bir fayda teş 
ziyaretini kabul etmiştir. Bu zi - kil etmiş ve Türk hükumetini çok 
yaretin İngilterede husule getir- memnun etmiştir. Yunanistan, 
diği intiba çok idi ldt İngiliz ef. Türkiye ve Romanya birleşerek 
kan umumiyesi kendi karşısında Bulgaristan üzerine gayet hayır 
dirayet ve fetaneti, azim ve ira - lı bir tesir ve nüfuz icra edebilir
desi ile fevkalade mü~külleri yen ler. Selanik konferansında Bul • 
meye muktedir, yüksek kabiliyet- garistanm Balkan Yanmadasın · 
te bir hllkUmdann ve kelimenin da kendi kardeşi olan devlete 
bütün manasile mert bir adamın iltihak etmiş olması Balkan itti-

Bel~Jkadan §ehrimize ~elen tramvay l)lrketintn f'ev'kalade salahi
yetli murahhaslan Spesiyal, De Bassi \'e Klcren diin ~l.rkct binasında 
bir toplantı yapmışlar ,.e ~irkctin buradaki erkanı llo hlikiimeto yapa
caktan teklifler hakkında göriişmü şlerdlr. Murahhaslar bu akşam An-

k'a.ra.ya. hareket edeccklerdll'. Mum. hlia.starm &alilhiyett ~ 
dan merkezlerinden ta.ll.mat almağa Iiizum görmeden satı' ııet 
gi bir surette nctlcelendlrebllecekle rdir. Besimde rnüındsl 

Belediye reisinin 
tamimi 

Belediye zabıtası nizam
namesi dikkatle tatbik 

edilmiyor 
Vali ve Belediye Reisi Lfitfi 

Kırdar, §ehrin muhtelif semtlerin
de hemen her gün yaptığı tetkik
lerde, belediye zabıtası nizamna# 
mesinin ekser maddelerinin tatbik 
edilmediğini görmüş ve bundan 
dolayı 'alakadar memurların na
zan dik'katlerini celbederek tamim· 
ler yapmıştır. 
öğrendiğmize göre, vali bilhassa 

şu noktaları göz önüne koymuş· 

tur: ı 

ı - Es.naf büyük bir laübalilik.. 
le, en dar caddeler de bile kaldı
rımları işgal etmekten çekinme-
nıo::'ktç.dir. ""-'-"'=-=-"-"'---'----"'~-=""'-.._.._,_ 

2-Hemşehriler soba borula
rını caddenin ortasına kadar çıkar -
tıp halkın üzerini kirletmekten 

çekinmemektedirler • 
3 - Resmi dairelerden bir ç.c·ğu 

da dahil olmak üzere binaların ek
serisinin saçaklarından sular ya
ya kaldırımlarına dökülmekte ve 
halkı bizar etmektedir. 

4 _ Seyyar esnaf, caddelerde 
halkın yolunu kesecek kadar ileri 

varmaktadır. 
Bu taminı üzerine, zabıta süra't-

le harekete geçerek bu gibi halle
rin önüne geçmeğe başlarmştır. 

hadını kuvvetlendirmiştir. Bütün 
bu memleketler sulhperver ve 
bununla beraber müsell8.h ve mü 
cehhez devletler olarak müşterek 
hareket ederler ve bir blok halin. 
de birleşirlerse in.ki§~ bulurlar, 
eğer bu memleketler b1ribirlerin
den ayrılırlar ve muhteris Al • 
manyanın bu devletleri biribiri 
aleyhine tahrik etmesine müsaa. 
de ederlerse yahut bu devletler 
nasyonal sosyalist akidelerine 
musab olurlarsa o takdirde fena
lıkları ihtiva. eden Pandora ku -
tusu önlerine açılacak ve kendile 
ri tahmin etmedikleri felaketle • 
re uğrıyacaklardır. 

Muhtemeldir ki Çekoslovakya· 
nın bütun Şarki ve Cenubi Avru
payı sonsuz yeni tehlikelere ma. 
ruz bırakan mukadderatı, bunun 
la alakadar bütün memleketlerde 
mevcudiyetlerini idame ettirme -
ğe yarıyacak yeni kuvvetler uyan 
dıracaktır. Garp devletleri için 
hiçbir inkişaf bunun kadar mem 
nuniyetbahş ve bunun kadar on 
lann alaka ve müzaheretlerini 
celbedici olamaz. 

rimlze geldikleri s~a. Slrkecl gan nda görülüyor. 

Memur olduktan sonra 
Yabanm tabiiyetinde biriyle 
nikahlananlar ·memurluktan 

çıkarılacaklar 
Yeni memurlar kanununa 

bugünkü ihtiyaçlara göre cezai 
hükümler konuluyor 

Ankara, 20 - Yeni memurlar ka
nununa bugünkü ihtiyaçları karşı -
layacak hükümler konmaktadır. 

Bunlar arasında disiplin cezası, in. 
zıbat cezası, inzıbat komisyonları -
nm teşekkülü gibi kararlar vardır. 

Memurlara. fe\rj memıırlıw ~ -
refine dokunan hareketlerden dola
yı şu inzıbatl cezalar verilecektir: 

1 - lhtar, memuru vazifesinde 
dikkate davettir. 

2 - Tevbih, memurun muayyen 
bir halinden dolayı rnuatebe edilme 
sidir. 

3 - Maaş kesmek, memurun ay
da almakta olduğu paranın on beş 
günlüğüne kadar kesilmesidir. 

4 - Sınıf indirmek, memurun 
maaşça bir derece aşağı indirilmesi. 
dir. 

5 - Azil, memurun iki aydan bir 
seneye kadar hizmetten uzaklaştı -
nlmasıdır. lkiden fazla azil cezası 
gören memur hakkında mazuliyet 
müddeti ne kadar olursa olsun teka· 
üt kanununun 13 üncü maddesi hük 
mü tatbik olunacaktır. 

6 - Memurluktan çıkarmak, me
murun bir daha devlet rnemurlu • 
ğunda kullanılmamak üzere hizmet 

Randevucu Atinanm 
muhakemesi 

Genç kız ve kadmlan senelerden. 
beri fuhşa teşvikten suçlu olan ran 
devucu Atinanm muhakemesine giz 
li olarak asliye birinci cezada dün 
de devam edilmiştir. 
Duruşma gelmiyen şahitlerin ça

ğmlması için başka güne kalmıştır. 
-o---

Jandarma Umum 
Kumandanhgı 

Ankara, 20 - Korgeneral Cemil 
Cahit Toyde umum jandarma 
kumandanlığına tayin cdilmi~ ve 
dün vazifesine başlamıştır. 

ır o ınrtto ifil al m c a 
~ceıe~ek 
avDoycr 

ten çıkarılmasıdır. tnzıbat cezası 
olmak üzere memurluktan çıkarılan 
lar, tekaüt kanununun 13 üncü mad 
desi hükmünden istifade ettirilir. 

lhtar ve tevbih cezalan inzıbat 

komisyonu kararile verileceği gibi 
fuııir t;:ır;;ıfrnd~n rP<><>,., rlP vı>rll .. hilP. 

cektir. Bu cezalara karşı itiraz ka-
bul edilmiyecektir. 

Haysiyete dokunan suç işliyenler 
le, memurluğa girdikten sonra ya -
bancı ile nikahlananlar memurluk. 
tan çıkarılacaktır. 

T aşdelen menbaı 
Vakıf tarafından mesire 

haline getirilecek 
Vakıflar idaresi, vakfa ait bu

lunan Alcmdağmdaki Taşdelen 

membaının, eskisi gibi İstanbul 
halkının bir mesire yeri haline gel
mesini temin için hazzrlıklaar baş
lamıştır. 

İstanbulun en güzel sularından 
biri olan Taşdelen suyu membaı 
ile buna civar Defneli suyu mem.. 
bamda Evkaf büyük fedakarlıklar
la asri tesisat yaptırmr!? ve suyun 
hiç el değmeden kaplara konulma
sr temin olunmuştu. Umumi harp~ 
ten evvelki yıllarda İstanbul halkı
nın en mühim mesire yeri olan bu 
su başının eski haline ircaı ve re
vacı temin etmeğe karar veren Va
kıflar idaresi halkın kolaylıkla 
membaa gidebilmesi, ayni zaman.. 
da su almağa gD:len vesaitin sıkın
tı çekmemesi için Şile şosesinden 
Taşdelene kadar 'kaldttnn ve şosc
yi yenilemeğe karar vermiştir. 

Vakıflar ida~esi yaz mevsimin
de buraya gidecekler için nakil va.. 
sıtaları hususunda ayrıca kolaylık· 
lar göstermek kararındadır. 

Boğaziçi .. G ılatasaray 
maçı 

Boğaziçi ve Gaaltasaray liseleri 
yarın öğleden sonra Taksim stadın
da aralarında bir futbol müsabaka
sı yapacaklardır. 
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suretiyle aranmadıkla!'f 
2794 sayılı kanunla te 

amortisman sandığına • 
cak ve bundan sonra dO 
rek sahibine gerekse "' 

bur edip te bir t~ep:~ 
dahi bu talep ve rnura 
kümsüz addedilecektir· 

ııel 
Şimdiye kadar Me~ıde 

na devrolunan bu şek1 ··r" 
sahip çıktığı pekaz go 

~ri 
Camide ta 

tuluat 1 
A.,rcB 
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Dil münakaşası 

A LEill mi, sancak mr, başra.k mı? Alenen mi, açıkça mı? 

j Alessabah mı, sa.b:ıhleyln mi? Ali mi. yüce mi? Alüde 
ı mi bula.şık mı? Bati mi, ağır mı? Basit mi, soğuk mu? Basar mı, 
1 
; ı;;öz mü? Güft\igu mu, deılikotlu mu? lnbizam mı, bozı;un mu? 
i İn.kılab mı, de-nim mi? lsttnta.k mı, sorgu mu?,, 
: 
i . . 
i 
: 
i 

Orta okullann yurd bilgl!!i, çocuklanmız için anlaşılmaz kc· 
Umelerle doludur. 

Kitab, yeni yeti,en yanularanızm elinde bir bilmece ~lbi

dir. Okurla.r, anlamazlar. Anlatılmağa kalkışılsa bir yurd bilgisi 
dersinden daha ~ok dil öğretme işi gibi bir yol açılmış olur. 

Türk çocuğu, tstanbulda başka, Vanda başka b:ışka dille ko
nu5mağa sürüklendlrilemez. Türk dlllnl, ulusal nrlığmuz gibi 
bir bütün olarak görmek isteriz. Dil deulml önce bunu başarmak ;.:. 
istemiştir. 

İlk ı.' okullardan ortaya. geçen yanula.rm cUU bu denimin ya. • 
ra.ttığı birtok yeni ııözlerle doludur. i 

i Geriye mi dönmek istiyoruz'! Geç kaldrk. Aşırı bir çalışma-
yı mı önlemek lsUyonıı ! Bu Atatürk ölmeden önce yapıldı , .o 
yenilik yalnız karmakarışık, içinden çıkılmaz terimlere dayandı 
kaldr. Şimdi ne demek istiyoruz? 

Bizce yapılacak iş 11u: 

Dll çalışma.lan bize kendi dillmlıin bUnyeslnden söz yaratma 
fmıatmı bağışladı. 

Bunlardan kazandaklamnız çoktur. Sekiz on senelik okul kl
taplannda yer alıp çocuklaronızm diline bütün benliğiyle yayıl. 
nuş Ye benimsenmiş, nlevkl yabancı da olsa., yeni sözleri bir çır
pıda kaldırıp atmak doğru değildir. Doğra olmadığı kadar da ko
lay değildir. Yeniden bocalamalar olur. 

Şimdi, yeni yetişen Türk ya.Y?ulanndan başka dlişüneeeğl
mlz kimse yoktur. Çocuk hangl~lnl bcnimsemeğe eh·erişllyse o 
yıı.pılı.r. Aşınlıktan ~eklnllir. Fakat dile elden geldiği kadar 
yeni sözler kullannıaktan geri durulmaz. Ortaya atılanlar da ele. 

i 
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ı · 
l 

i 
= : 

nJr, seçmeler yapılır ,.e böylece asıl lazımh işlere ba..5lanıp bu iş i 
brra.kılır. Neteldm bıra.kılmrştır. Faka.t 19.zmılı 11)lere başlanma.· i 

1 mııttır Ye seçme, eleme yapılmamıştır. i 
i 
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Şeker tüccarla
rının şikayetleri 
Şirketin bozuk mal 
getirdiği iddlasmda ısrar 

ediyorlar 

Başvekil 
Çocuk Esirgeme 

Kurumunda 
Ankara, 19 (A.A.) - Başvekil 

Ce!a.l Bayar, bugün Çocuk Esirga
me Kurumunu ziyaret ederek, Ku
nunun çocuklara ve çocuklu anne. 
!ere yapmakta olduğu yardımlar 
hakkında tetkiklerde bulunmu~tur. 

Birkaç gün evvel şeker tüccarla-
rınm, Türkiye şeker fabrikaları 

Türk anonim şirketinden olan bir 
şikayetlerini yazmıştık. Tüccarlar 
bu şikayetlerinde, şirketin hariçten 
bozuk ve mlak mal getirdiğini ve 
bunların kendileri tarafından satı -~t) •. ıt rle ız rıaııoı:ır 'ra' ~ı·~la· 

•ı· ~ eı· onıard ' nı ... ıar 
'lerı· 111lize k an Ul:ını"oruz nalmmasma im.kan olmadığım söy-

-ı ne • ara - ' ·· ı· •ra~ sadakor .~·nsırıur şcııı- tiyorlardJ. Bu şikayetler üzerine 

Başvekilimiz, Kurumun çocuk 
muayenehanesi, diş muayenehanesi, 
poliklinik, kadın hastalıkları mua -
yenehanesi, süt damlasını, banyola
rı ve çocuk bahçesini gezmiş, mü. 
teakiben Kurumun Keçiörendeki 
Anakucağr müessesesini ziyaret et
miştir. Celal Bayar burada bebek
lerle meşgul olmuşlar ve iki saat ka 
dar tetkikatta bulunduktan sonra, 

11 ı ':ıh ıııınc., · k f brik 1 · · k tin %·1,. qc:aAız (' ., Şenısıyc şe er a a arı anonım ıııır e -
•t <tn 1 '• 'G .. 

t içJrı. '. e bir Yanı uııc~ Şcııısi· den salahiyettar bir zat da bu iddi-
kali~· ııı$anın l" ış, hır lıasiv aları reddetmiş ve demişti ki: 

... ietır.ıen kabili "ftu,ı:kı;cyi öğr~n-·q• , " ı 1 "- Bizim fena ve bozuk mal ge-
b ili)· 0 nıarııası 
•~•lateceı.~ını. k· tirdiği.miz doğru değildir. Her maim 
ft a.. .. ı · "S 
~tde "e ba · · en bu gü. tabiatiyle bir avaryası olur. Son o- müesseseden ayrılmışlardır. 
~i l Ştıbaı kıyorsun 'l " 1 ~I , ın va ıa larak Çekoslovakyadan getirdig-i - _____,.., __ 

... ,, ,. aıı1ıu1•.. art var. lle 'k ---v 

ita '-tııı ... n k r ·es miz 500 ton şekerin böyle bir avar- z ,· ra at kıı ... reıerıe lı ışı, Yaza. doğru-
llt "'ı d craber ya kısmı vardır. Fakat biz bunları 

llıak l . crıın? b selen kı-
tıj tın aharın · tüccara satmak istemedik ve an - v ı ı 
llt 4!İlıi : Uırıacı . • ınsanı a ı". ı" e go"' ru"' şfu" tı~e . lıır şe . ., kıyafetine barlara naklettik.,, 
~tu llııı )... Po! • 

t, lıh. &lt1nd~ı1 .~ ... dese B k d 1 S h • t Oııtın k<>lunur i ~ B11zlcriniıı u vaziyet arşısm a, evve ce 8 rın 8 V8 Süf m0S0· 
tlttkı ar1, ııint~ırnize emniyet bize şikayetlerini bildirmiş olan ' I I . t tk"k d'ld' 
.,ıııa erııerı farıc nrı clonnınn lıc tüccarlar bu defa da şirketin bu be- e arı e 1 e 1 1 

Vekili 

s 

lstanbul' da Yemiş, 
1 • 

nıçın 

--

Gezici esnafı 
ç o g a ı r11 a ı ı 

l'V'VV\o 

Sırtta satış yapan küçük esnaf, sırt hamallığının ilgası üzerine 
piyasadan çekildiler; kabzımallar mahdut esnafla alışveriş ettikleri için 

az mal getiriyorlar; neticede hem halk pahalı yemiş yiyor, hem de 
mahsulü elinde kalan bahçe sahipleri zarar görüyor 

Belediye gezici satıcılar için ucuz fiyatla 
el arabaları temin etmeli 

İstanbul Belediyesi yeni bir tetkik nolunması seyyar yem.işçilerin a - ten sonra aralarında bu hususu gö~ 
mevzuu üzerindedir. zalmasmı ve hatta ortadan tama · rüşmüşler ve alınabilecek tedbir o-

Bu mevzu kabzrmallarm şikayet· men çekilmesini mucip oldu. !arak sırt esnaflığınr tekarar ih-

leridir. Bu vaziyeti şöylece izah edelim. yası için belediyeye bir müracaat 
Kabzımallık nedir? Eline birkaç kuruş sermayecik yapmağa karar vermişler ve nite-
Önce bunu bir kısaca tarif edelim 

ve sonra bu meseleye geçelim. 
Kabzımal, muhtelif meyva bahçe-

geçiren küçük esnaf, ne a.:aba, ne 
at, ne camekanlı el i;sportaları yap
tıracak halde değildir. 

!erini iltizam altına alan tacirdir. Evvelce, bunlar gelirler ve mese-
Kabzrmal köyleri, kasabaları do- la bir küfe üzüm alırlar ve arkala

laşır, üzüm, incir, elma, armut ve- rına vunıp mahall.: aralarında do
saire gibi mahsulü alın.an bahçe sa· !aşırlar, satarlar, hem geçinirlar, 
hipleri ile görüşür, ya o bahçelerin hem de kabzımalların satışlarına im 
mahsulatını tamamile henüz yetiş - kan verirlerdi. 
medcn, satın alır, veyahut komisyon 
culuğunu deruhte ederek bahçeyi 
kendi hesabına bağlar. 
Eğer bahçeyi satın almışsa mab-

Her yemişin bir zamanı vardır. 

Bu zamanda sırt satıcılığı yapan 
seyyarlar bunları kapışırlar, 1stan
bu1a dağılırlar. Halk, ayaklarına ge 

kim bu müracaatı yapmışlardır. 
Ka bzrmallar Yaziyeti etraflıca i

zah ederek satışın arttırılması için 
sırt satıcılarına müsaade olunması -
nt istemektedirler. 

Fiatlar neden yükseliyor ? 
Kabzımal diyor ki: 

"Mal az geliyor, bu vaziyette 
biz ancak talebedilecek mikdarda 
mal getirtiyoruz. Ne olur, ne ol -
maz. Denize dökemeyiz, ödiyeme -
yiz. Bittabi talep hazan fazla olu "' 
yor. Mal az, talep çok. Fiyat yükse-

sulatın fena çıkmasından, bozulma- len bu yaş yemişleri satın alır. l' ıyor.,, 
smdan, hastalığa uğramasından Şimdi sırt esnaflığı yapamayanlar 
kendi zarar görür. Eğer komisyon· sermayesizlikten dolayı başka vası- Halk da bu yüzden çok UJ:uza ala
cusu ise mal sahı'bi zarar görür. ta tedarik edemeyince çekildiler. bileceği yaş mahsulatı çok pahalıya 

Kabzımal, bu her iki türlil işi ya- Bittabi biz kabzımallar da malları - alıyor. 
Vali Lütfi Kırdarın bu işle bizzat pana derler. 

Geçen yıl kabzımallar, mallarm~n 
ellerinde kalarak çiırüdüğünü görüp 
bunun sebebini tetkik etmişler ve 

mızı ancak sabit dükkan sahibi olan 
manavlara, sermayesi olup araba i· 
le alabilenlere ve yani pekaz esna
fa satabilmek vaziyetinde kaldık. 

aralarında toplanarak bu meseleye Böyle sabit esnaf ne kadardır, ne 
bir c;are düşün"'11üıslerdir. mikdar alabilir? 

alakadar olduğunu ve tetkik ettiği-
ni biliyoruz. 

~ da" 517.dır· .. oa.... .rarıallı ' l!Uıılerin yanatına cevab vermişlerdir. Diyor-
ııı~ ·" 8e\ 11 Yıp et· 

."'ah trı kış rl ·ı.r ~iılcr. lar ki: 

Yaş yemişlerin ve mahsulatın Buna cevap geçen yılın blançosu 
Ziraat vekili Faik Kurdoğlu, dün loplancıları vaziyetinde bulunan verir. 

vilayet konağına gelerek vali ve be- kabzımallar perakende iş yapmaz. Bahçe sahiplerini ve bizi zarar i • 

Şimdi bu vaziyette alınacak ted
bir, hiç §Üphesiz sırt satıcılığının ih
yası olmamak gerektir. Fakat aynı 
zamanda bu gibi esnafın çoğaltıl -
masr, iş sahasının genişletilmesi ve 
mcyva sarfiyatının çoğaltılmasr, ~ır, g laha Yak, 11, hazıl'nıı ııiiıı 

d . t rıı · ın bıısn k 
'dı~l e~l ile . n ıı ra ıı lığ 1 

'~)'le ırı kaııunıllıtınesi lıir olur 
t, l, 'llıelJı nrıa lıeralıer .. 

"- Şirketin dediği gibi bozuk 
şekerler kendi arzulariyle değil, bi
zim bunları salmalmak istemeyişi -ki) l'ıtaıı l'er\eşiror ~ı~ 

te tkı11ıı ' Kocuk: 8i 'd~n.ıış gıbı miz üzerine anbarlara kaldırılmış-
h ıı kı. tcktirı ~ ırıp ağır 

lediye reisi Lütfi Kırdarı ziyaret et. lar. çinde bırakan geçen yılın blançosu, 
miş ve bir saat kadar görüşmüştür. Mesela üzüm çıkınca her kabzı · bilhassa dökülen, çürüyen malların 

Bu görüşmelerde devlet ziraat mal iltizam altına aldığı bahçeden hesabına istinat eder. 
işletmeleri umum müdürü Şefik Ba- b b 1 d 1 ·· 1 e Döktu··gu-"mu"z paradır, va bı'zun· veya a çe er en ge en yuz ere J 

kay da hazır bulunmuştur. 

bahçe mahsulatınm revacı gibi ne
ticeler tevlit eder. Bugilnkü §ika -
yetlerc nazaran bu işin ıslahı icap 
ediyor. 

ll~a t 'ilır. n·· neılen YnğJ k tır. Şeker fazla avarya veren bir 
l ı:ıııe 1 o;-ıe~j x ı az ~ . k' . d hal ı· d 
t; h,~e. tirtınilo; a~ız ladı ile madde olmasına ragmcn son parti- Faik Kurdoğlu, vilayetten sonra giın ıi pıyasaya göre er e ın en 

sepeti dükkanına iddihar eder. O paramız, ya bahçe sahiplerinin pa • 
rast. Kaldı ki, bu yüzden geçinen 
yüzlerce küçük esnaf da işsiz ola · 
rak ortalığa dağıldılar.,, 

Ne gibi tedbir alınabilir? 
Aklımıza gelen tedbirleri kısaca 

' 1 Liie ,. '. ıııısır Pat. lerdc olduğu kadar imkanı yok bo- yanında Şefik Bakay olduğu halde çıkarır. Bunlar ancak nümune ol-
erınıyor 

r.,· • zulmaz. Bir partinin bu derece a - ziraat müdürlüğüne gelmiş ve zira- mak üzere kenarlarından açılarak 
';!rııllah ATAÇ 8e ''llrııllulı ıl1',ıç varya vermesi için hiç olmazsa va- at müdürü Tahsinle orman mınla- müşteriye gösterilir. Perakende sa-

~İk\a ~urun bir kazaya uğraması lll.zrm - ka başmühendisi Feyziden bazı iz:ı. tılamıyacağı için küfelerin istifi bo-

Ş H lk ır. hat almıştır. Ziraat vekili dün ak· znlmaz. 
d a evinde Şirketin getirdiği şekerler aslın • §am Ankaraya hareket etmiştir. Kabızmal ne diyor ? 

'Ilı ersıer dan bozuk, tozlu ve kırmtıhdır. Şir- Yapılan tebligatla memurların teşyi Şimdi kabzımallardan birini din -
ı-. lralke ket bizim bu bozuk malları almayı- merasiminde bulunmaları menedil- liyeli.m. 

Bahçe sahibi ne diyor ? 
Karamürsel bahçe sahiplerinden 

Bay !brahim diyor ki: 

"Bu yıl kabzımallar mahsulatı • 
mıza pey sürmediler. Az aldılar. 

!er. Hak verdim. 

izah edelim: 

1 - Belediye, toptancıların ke· 
faleti altında ucuz bir fiyatla en ba
sit şekilde el arabaları imal ettirip 
müracaat edt'cek sırt satıcılarına 

ve seyyar satıcılara verebilir ve bun 
larrn ücretleri kazanç nisbetine göro 
esnaftan toptancı yoliyle tahsil o-

'tıııı~~ll \indcın: şımızı görünce, partinin iyi kısımla- dig-inden, Faik Kurdog~lu yalnız aile Diyor ki: 
tibı h """""n Diğer tarafı elimizde kalıyor. Endi· lunabilir. Bunu esnaf cemiyetleri de 

" ~""' ~( rmı a · i · ıı d tl t af d - l t "Birçok yemişler ve mal elimizde litt ı"' !!ene d 'nelerde oldu. yınnı:ş ve ıy cıns ma arına os arı ar m an ugur anmış ır. şe ile vaziyeti yakinen tetkik etmek muayyen bir sermaye yardımı ile 
~hı. e kau kanştırdıktan sonra gene yüzde kalıyor. Geçen yıl bunları denize 

~l rrııd:~~de sa~t~~k1_e1aknis_. yirmi nispetinde makbul olmıyan Vekilin ve devlet ziraat işletme- döktük, elimizde çürüdü. üzere geldim. Hesaplarını gösterdi- yapabilir. 
' "e J\Clnan p· ı;ekerden karıştrrarak siparişimizi ieri umum müdürünün dünkil tet • Bu hadise, bahçe sahiplerini de Satış yok. Bizden alrp da ne ya • 2 - Muayyen semtlerde, araba 
tlt lllando1· ' ıynno, vi t ı · kiklerinden sonra en mühim dert - peri"an etti, bizi zarara düsürdü. pacaklar? Bu va~iyetten çok zarar naklı'vatına mu"saı·t bulunmaı.·an ma-
h.ı • ın dersleri : es un etmiştir. Fakat bu teslim üç ,, _ J ., 

""ler verı. g·· !erden olan et ve süt işinde beledi- Satısın bukadar azalmasında iktııııa- dayız. hallerde mevzı·ı· ' 'e 'ku··ru"k m"·-..·asta 
.. 1!ı l §ub un ge~ yapıldığı için binlerce lira • .. u.J 

~~lan at 1939 tarıh· d zararnnıza olmuştur. İki senedenbe ye ile zirı:ı.at işletmelerinin teşriki di buhranın bir tesiri olmadığım bi- Bu yıl mahsulümüzü koruyacağı- ora esnafının müşterek mesaisi ve 
ı... ,~ d acalttı ın en ı·ı· d b . mesai etmesi kararlaşmıştır. 11·,·oruz. mızı zannetmiyorum. Eğer vaziyet scrma)·esı'Ie kooperatif ku··,.u··k pa • 
~l"J e tını~ r. kadın e 1 evam eden bu vaziyet hem izı ., .,. 
~~ lt.ll'lenı11rl~~ her gUn haı~ ... • j ve hem kendilerini zarara sokmak- Devlet ziraat işletmeelri umum Bu itibarla bunun nereden geldi- böyle devam ederse birçok bab9(3 zarcı1$1ar, haller kurulabilir. 
~ "~ıtıarı.n guna ?nUraca t '· bdır. Ayrıca bu mallar anbarlarda müdürü Şefik Bakay yakında tek - ğini tetkik ettik ve nihayet vaziye· sahipleri paydoş e-decektir . ., 3 - Halk ııandığı ile esnaf cemi-

• 
1 .)'aPlırtnaları al' e- da iyi muhafaza edilememekte ve rar Ankaradan şehrimize gelecek ti anladık. Kabzımallar ne yetleri temasa geçirilerek, bu gibi 

a • kısa bir müddette bozulmaktadır - ve belediye ile teşriki mt'sai yolun. Sırt satıcılığının, sırt hammallığı- düşünmüşler ? esnafa yalnız el arabalarI vermek 



r 

lngiltere ve Fransada 
cumhuriyetçi ispanyaya 
yardım temenniler i 

Ba~ tarafı 1 ncidcj nzlar lehine bizim için bir tehli. 
tcallik mlizakereler mUnasebetile ke teşkil eder. 
söz almak arzusunu izhar etmiş. Sosyalist lzard verdiği istizah 
lerdir. Sosyalistlerle komünist • takrinini anlatarak hükiımetin ts 
!erin !spanyol hududunun açıl • panya inşin.deki hattı hareketini 
ması talebini mutaza.mmın olarak tenkit etmiş ve demiştir ki: 
vermiş oldukları takririn redde. İspanyada 1tnlynn kıtaatınm 
dileceğinc muhakkak nazarile ba vazifesi Jtalyaya askeri mevziler 
kılmaktadır. Hükumet fırkaları- f hazırlamaktır. Bu suretle İtalya 
nm verecekleri takririn Fransa.

1 
haklı olmıyan taleplerini tehdit. 

nm ispanyadaki vaziyeti atıl di. le elde etmek emelindedir. 
ye tavsif edilmiyecek olan büyük Hatip, İtalyanın Frnnkoya yap 
bir. dikkatle gözönün.de bulwıdur. tığı yardımın ehemmiyeti ve ma. 
makta olduğunu izah ve teşrih nası Uzcrinde te\·akkuf ederek 
edeceği zannedlimektedir. Bu mü §unları söylemiştir: 

nasebetle Matin g.a~tcsi. ~an • İtalyanın lspanyada yaptığı bil 
sanın mcnfaatlerının tchlıkeye yük fedakarlıklar, binlerce ItaL 
?üşmesi halind~ b~zı garant~ler yanın kanı münhasıran siyasi :ı.. 
ıstemek mecburıyetinde kalabıle- kide uğruna mıdır? Hayır .. 
ceğini yazmaktadır. Hatip, gerek Mussolininin gc. 

Sol cenah gazeteleri, Fransanın 

1 

rck Frankonun bir çok sözlerini 
İspanyol cumhuriyetçilerine yar. hatırlatarak İtalyan tayyareleri_ 
dnn etmesini istemekte devam eL nin Franko isyanından hemen iki 
mekte, sağ cenah gazeteleri .ise 

1 
üç giln sonra İspanyaya geldiğini 

na.zırlar meclisinin ademi müda. ı söylemiş ve Burgos makaınatının 

Yoldan çıkan tramvaylar 
~ Baş tarafı 1 ncide 1 sindeki 99 numaralı Beşiktaş • 

an öl~ tehlikesile ~arşılaşmasma Fatih tramvayı, Beşiktaşa .doğru 
sebebıyct vcrmektedırler. bu virajı döener'ken yoldan çık-

Bu satırların ne kadar doğru ol- mış ve gene bir saate yakın bir 
duğunu anlamak için tbu sabah iki zaman seyrüsefer durmuştur. 
saat içinde yalnız Karaköyde iki Yapılan muayenede bu hadise. 
tramvayın bozularak yoldan çık. nin de tramvayın bazı aksamının 
tı_klarınr göz önüne getirmek kafi- kırılması ile i1eri geldiği anlaşıl· 
dır. Bunlardan biri sabah saat do- mıştır. 
kuza doğru olmuştur. 11 O numara
lı Fatih Harbiye tramvayı köprü. 
den Karalcöy meydanına ineceği 
s rada fren ve pateninin kmlmasi
le birdenbire yoldan çıkarak ha
fif meyilli yokuşta sürül:lenmeğe 
başlamış, bereket vatmanın gayre
tiyle müensif bir kazar.ın önüne ge
çilmiştir. 

lşte iki saat için.de hemen ay i 
yerde olan iki hadise budur. Belki 
de bu dakikada, şehrin bir çok kö
şelerinde buna benzer vak'alar ol
maktadır. Halk artık eski köhnt' 
z.rabalara canını emanet edememe

ğe haşlamıştır. Mecburiyet hisse
denler bile korka korka tramvaya 

binmekte ve gözlerini dört açarak 
ufak bir şüphelenişte kendilerini 
hemen aşağı atmaktadırlar. Şir-

Yarım saatlik bir uğraşmadan 
sonra yola k-::nulabilen araba arka· 
dan dayanan diğer bir tramvayın 
yardımiyle depoya sevkedilmiştir. ketin ihmali artık dayanılnıı> acak 

. . . 1 ve sabredilemiyecek bir hale gel-
. t~~cı ha~ıse de saat 11 <le bi· ı miştir. Şimdilik, Nafıa Vekili Al 

rıncının ycrınden biraz ileride .<Öp· ç::tinkayanın bütün İstanbullu. 
rünün bittiği noktada vukua gel. 1 farı bir an evvel bu dertten kur-
miştir. j tarmasını temenni etmekten baş " 

1077 numaralı vatmanın idare· ka yapacak bir şey yoktur . 

Otomobil kazası 

Bursrda iki yeni e~ 

Köy biçki dl 
.kursu açıl 

44 bin liraya çıkan ticaret sar•Y1 

merasimle açıldı. Kurs dörder •ı 
etmek üzere köy köy dolaştml11rl 
~adınl~ğa ait ml\lümat verilecek 

hale siyasetinin takibine devam tanınmasının bir çılgınlık olaca Bu sabah saat 10,30 dn Kab:ıtnş. I muştur ki, tramvay dirrği otomobi-
olunması kararını alkışlamakta. ! ğını il~ve etmiştir. ta, bir kiş~irt çok ağır v~ iki ~i§i· lin ~olör. kısmının yansına kadar 
dır. Hatip, Ba§vekil Daladye tara. nin de hafıf ynralnnmaeıylc bıtcn içenye gırmiı:ıtir. Bu arada otomo-

Sol cenah gazeteleri, Pirene fmdan Akdenizde yapılan parlak bir otomobil kazası olmu§tur. bilin çamurlukları vP şoförUn cinUn-
yoluyla cumhuriyetçi İspanyanın seyahatin, İspanyol hududunun Kaza, Dolmabahçe anrayma ait deki cam da parçalanmı§ ve bumda 
sil9.h ve mü:ıimmat tedarik etıne. 1 nçılmasiyle Fransız azametinin garajın tam önUndc vukun gelmiş • oturan zahire tilccan Vasıf sura. 
sine müsaade edilmesi takdirin- 1 son parlak tezahUrU olacağını söy tir. tına ve boğazına giren cam parça. 

'Juwıd(1 arılmı liaırct s:ırayı ile ( ıisttcJ Gürsu köyilıtd~ 
(. tl!ta) açılışına ait iki intıba . '-

de Barselonanın nihai zaferi ka. lem iştir. İnhisarlar idaresine alt ve ııoför laz iyle ağır surette yaralanmıştır. 
zanacağı mütaleasında bulunmak Saffetin idaresindeki 225 numaralı ı HMiscdcn sonra etraftan yeti _ 

Bursa (Hususi) - ha'ta şehri- ı~tifa· esi bütün vılA> 
mizde ehemmiyetli iki açılış töreni t~;;-m:ı edilecektir. ...1 
yapıldı .. Bunlardan birisi reni ti- k 1 ı:cı ,p· 

t d·~ . d c·· k . ne ·urs ann sa) 

BAZI lNGILlZ ŞAHS1YETLE- k K b t t ki i his 1 ~ tadırlar. Bununla: beraber sağ ce.. amyona a a aıı 8 n ar nr ,enler ngır yaralıyı derhal Beyoğlu 

care sarayı, ıgerı e ursu ·oyUn-
1 

k . 
d~~~ biçki ,.e dikiş kursudur. ece .. tır. .. .. •· -ılı 

ııcaret sarayı kırk dört bin lira Gursu ko:undekt RlNIN DİLEKLERİ d d l "ki l i K . nah gazeteleri, Fransa ile Ingil. eposun an ma }iı enm §t r. nm hastanesine kaldırmışlnrdır. Müııtc. 
terMin ispanyadaki sivil ahali • Londra, 19 (A.A.) - Dli§Cs At. yon şoförü Saffet, kamyonu hare • rilerden Münir ve İzzetin yaralan 
nin ıztıraplarını tehvine ellerin - holl, B. Vernorbcrtlett, Sir Hat. ket ettirerek Dolmnbahçeyc doğru hafiftir. Taksi otomobilinin ıaoförü 
den geldiği kadar gayret etınek _ I dane, Sir Walter Layton ve dL ilerlemiıı ve yolun 801 tarafına geç- S:ılühaddin kazadan sonra kaçını 
le beraber ademi müdahale saha.1 ğer bazı şahsiyetler de B. Attlee miştir. Bu sırada şofor Salô.haddi • v(' ~·akalanamamıotır. 

ya _mal olmuşt·ır. Fev~aıa~e g_uz<'l ğ_a ait malQ~t, ~~ 
.. uıı ... n ~lı ve Bursanm tıcan ve ıkti- tık olarak gosterıleC 
".adi darumu ile mütena ip bir bi· Nccatibey kız sanat 
na olmııştur. Binanın meydana gel ~eçen seneki meZU 
m"Einc,c 'alimiz Şefik Soyerin bH l\luzaffer, kurs öğtt 
'1assa ) ardımı kayda şayandır. $c· yin edilmi~tir. 

smda mesai birliğinde bulunmak. gibi İspanyol hudutlarının derhal nin kullandığı 1755 numaralı taksi Kamyonun yalnız yan çamurluk. 
ta olduklarım ehemmiyetle kay. açşlması ve ambargonun kaldırıl otomobili de Kabatnı;ıtan Dolmabah. ları c>zilmiştir. Sc>yrUsefor memurla-

masmı nccrettikleri tırık bir mek çeyc doğru sUartlc yol almaktadır. n ile adli.,·e ve polis tahkikata baş-detmektedirler. ,.. . ..,. ,J 

tupta istemektedirler. Taksinin için<le lzzet, Münir, Vfısıf laınışlardır. 
kiz bin liradan başka bu iş için ay- Kursa vazılan kıt~ 
rılmı~ parası olmadığı halde tica- :">enin sa};ısı 45 §İ b 
·et ocb"ı, \"alimizin tewik ve direk· iülerı ay~Iarmş kda~ 1\f.EBUSAN :MECL1S1NDEK1 

M'OZAKERELER 

B. Pollitt'in de bu mesele hak. isminde Uç mU&leri vardır. Bunlnr-
kmda bir tc~e'6büs yapaca.ğlfüL an~ali~ ttrecarT tııan \~oto-
dirilmektcdir. ı rtin yanında oturmaktntlrr. 

Paris, 19 (A.A.) - Mebusan Şoför Salahaddin otomobili blltlin 
~e;J~i, bugUn.~ğleden s~nra ha- 50 1.NGtLtZ ŞEHR11\rnE TEZA· silrntiyle Dolmabahçeyc doğru sü· 
ncı sıyn:>°t. muzakerelerıne de • HüRLER YAPILACAK 1 rcrkcn, inhisarlar önündeki virajı 
vam et~ış~r. . I..ondra, 19 (A.A.) - Sol ce . dönmUş ve birdenbire yolun üstün-

Evvcla soz alan. sosyalıst m~. nah gençlik grupları dn. bükü .

1 

tle':i kamyonu görmüştUr. Fakat 
bus Planche enternasyo~al b~r ı metçi İspanya lehindeki propa _ kamyonun sağ tarafı kiifi mesafede 
konferansın toplan~a~mı ıst~_ış 1 gandaya iştirak ederek ~a _ :ıçık o!duğundan Salahaddin sür.ıli
tlr. Bu k?nferans. ıhtıl?1"lı bulun İspanya hududunun açılm&sı için ni kesmeğc !Uzum görmedf'n oto • 
mesclclcrın halledılmcsıne çalışa. müracaat etmişlerdir. Bu grupla mobiliııi buradan geçirmek iste • 

caktır. rın gelecek hafta Barselona yiye. rnlştir. Fakat bu 'aziyctten lmm) on 
Böyle bir konferans Fransanm cek yüklü bir vapur gönderecek. ~o!"örUni.ln haberi yoktur. Ve son

zanfma değil hüsnüniyetine bir 1 }eri bildirilmektedir. n.dan idılia ett@ne g6rc taksi kor· 
delildir. j Bundan başka cumartesi uk~amı ne Çaıurak kendisini hnberdar C>t • 

Böyle bir konferansın toplan • 50 İngiliz eehrinde cumhuriyetci 1 mcmiştir. . 
maııı fikrini söz alan radikal me. j İspanya lehinde tezahürler yapı- İşte bu sırada. ıs.o.för Sallıh~ddın 
bus El bel de müdafaa etmiştir. la.caktır. tam gazle otomobılınl kam:ı onun 
Ancak, Elbel Mtinihi takip eden sağ tarafına stirmUş \'e buradan 
hadiselerin sukutu hayaller do • lNGİLTERE HO'KÜM~"'TlN!N <je~mek istemiştir. Faknt, _ka~yon 
ğurduğunu söylemiş ve bu kon • RlCASI şoförü Saffet de yoln dUı.ül<lüğtln-
f erans toplanmadan evvel Frtınsa Londra, 19 (A.A.) - B. Ver. den usulen tekrar sağ tarafa geç: 
run ne gibi tekliflerde buluna.en.. npn Bertlctt, Niyuz Kronik! gaze r.ıE'k i~'n direksiyonu kırmıştır. 1k• 
ğınm bilinmesi 18.zımgeldiğini tcsinde ynzdığı bir yazıda, Lord csoförlin ayn ayrı airiştikleri. bu ha
kaydederek demiştir ki: 1 Halifax'ın B. Bone nezdinde Pi. rckctlE'r nynl zamana ~e.,:ıdUf et • 

Beynelmilel bir korı.ferans an. rene hudutlarının açılması aley. 'miş ve kamyon birdcnbırc sağ tara 
cak bütün memleketler ne vere • 1 h.indc bir teşebbüste bulunduğu fa geçmekle nrkı:.sıntlan süraUe gC'-

b··ı kl · · i t d"kl · ı hakkındaki haberleri yalanlamak len taksi otomobilinin yolunu knpaı ece erını ve ne s e ı • erın 
b'ld" d"kl · t kd" d t ı b" tadır Gazeteye göre hakikatte mıştır. Bu ani vaı:i)Ctttl taksi oto. ı ır ı crı a ır e op ana ı - · • . . . . .. .. , . . .. t" 
lir Fransa. totaliter memleketle- 1 Lord Halifax bu husustakı ka. mobılının şoforu Sa :ıhudılın sura ı-
re 

0

muhtaç oldukbrı ibtida1mad.
1 rarın tamamen Fransaya ait oL ni kesememiş ve yalnız ~ircksl)~nt·' 

deleri verebilir. Bu:ıun için de ilk duğunu bildirmiştir. sa~ tarnfn kırmak scre~ı~ le ~~":ı· 1 
. . . . • " ı ·· ü g çmck ıstcmı~ur. ' şart silnhsızlanm:ıd!r. Aksi tak • , Bunda.."l başl<a, lngılız hlıkumc ~emen n on ne . I 

t 'J ek k h 1 ~·akat buna ra-':'r.lrn o•omobıl ''C dircle ekonomik kuvvet mütear • ti bu husus a vcrı ec anır a.{ . . . ==============- kında kendisi!le süratlc maliımat kamyonun çamurlt klan bırıbmnr. 
verilmesini Paristen rica etıniş • çarpmış ve gerPk bu c;erpı madan 

veya bunu tC'rnine medar olacak t" .. ereks" S:ılahaddirin dirckriyonı• 
·~ . krediyi nı;mak üzere bir tedbir alı· lngiliz lıçi B"rliğinin Çanbcr- :a::.ıa s:ı;;a kmrrnğa m cbur kalı-

nabilir. layn'e mclctubu ·ıınd:ın yolunu dc~i3tir"n taksi, cad-
Bu işte de kefalet veya o küçük Lon1ra, l9 (A.A.) _ işçi Bir '3enin kaldırıMınıı. <:Ikarnk lramvn: 

esnafın bağlanacağı bir teşekkül ta- liği milli meclisi bugiin başvck:· lirf'i~;nc çnrpmı tır. 
rafından ynpılır \"Cynhut da toptan· Çcmberlayn'e bir mektup gönde· B~ı çcrpma o bdar Eıi Jdf'tU ol • 
eıntn ke!nletile ifa olunur. 1 rerek bpa:ıyc: işt:rinı- ademi mü· 
Velhasıl seyyar kücük esnafın ço- 1 <l h 

1 
. . . 

• a a c sıyao:ıet.rıın 1'';ıır.eı;inder 
ğaltılmaııı faydaları her bakımdan d d ~ d" 1 · ·ı:ı · t" uy ugu en ışe crı lJı • ırmış ır. 

N uvazene vergisi 
'°tl•• ,ı..,, ln•ıJ • ..,.--.].., •• ı.. J•lllUJ ı') «}" nac mues-;e e~n eı' 

ma~a muvaffak olmu~tur. 
Yeni ticaret sararınm küşadı, me· 

~ Baştara/ı 1 mcıdı :a imle yapılmı~ ve oda heyetindeıı 
u~a kadar kısmı için muvazene ver. {iı~t~i Egel bir nutuk irat etrni~Hr. 
:isi almmıyacaktır. Vali Şefik Sorer buna cevap ver· 

Bunlardan başka hem gündcli\· •ni~tir. 

e hem de maktu ücret olarak al- Tıc:met sara~·mın etrafı ve önü a~ 
'ıldarı paranm yekQnu kazanç. ik ~ml.ıruktadır. Yanındaki borsa bi· 
ısadi buhran ve muvazene vcrgilm.i ıası da ikmal edilerek koza rnuame 
ndirildikten sonra 20 lira ,·e 20 li- ·ılı h...-cida yapılacaktır. 
adan aşagı dü~011 istihkaklar dahi Gü~·l koyündeki kursa gelince, 
ıuvazene vergisinden m•ıaf olacak >u hi.lıse köy kal1cmmasmda kadı 

'ardır. la ) P,1i roller vermek bakımından 
Kanunun bir maddesine göre ı;tim;ıi ,·e iktisadi bir kıymeti ha 

iktısadi buhran ve müvazene ver· izdir. Açılış töreninde valimizle hır· 
gileri indiril1ikten sonra 20 lir2 ıhe .Sursadon kırk davetli haıu 

50 l:uruşu gcçmiycn tekaüd ve sair .ulu •. rr.uştur. 
zat maaş sahiplerinin 25. 5. 938 Bu kurs (köy biçki ve dikis yur
ta.rihli ve 3404 sayılı kanunun mer luJ n •• mı ta~ımakta \'e Türkiyc·:t .. 

iyet tarihin.den itibaren kesilme· k d4:'2 olarak a~dmaktarlır. Biıluı 
"niş olan m\. vazenc vergileri al :ı ~lzr ,,,,. \'e masrafı maarif tara fır. 
:n yacak ve tahsil ed"lm'ş olar.la· :an h.min c-dilen bu kur , dört a) 
:fa geri iade edilecektir. ·~ıe•·ek \C müddetin sonunda ayn· 

:<Urs Ltı~1<a bir köye naklolunarak 

[ta Bu aksam SA I" A R YA Sinemasın da -
• rata-Haı ri ,:e Marthe Richard'a !ayık emsalsiz bir film 

1 
1 

ASKTAN O. HA KUVVETLi 
.:.1 

°Fr" nsızca sözlü şaheseri bışlıy.:>r. Baş rolde: 
Güniin en fazla muvnffok olan Çc!wslovak yıldızı 

L 1 t) A •~ A A H f) V t\ 
'u film yalnız bir casusluk filmi değil, ayni 1.amanda kuvevtli 
" büyük bir n~k filmidir. İlave ten: Paramount Juro31 

Bugün mat;nelearle : A ~" a T1ı ptt n "ttd ı n 
Tt"ılminin son scanslan 

HER AKŞAM 

yade se\inmişlerdir. 
Halkevimiz kış f 

mıstır. Evvelki -se . 
ve pek faydalı ııetl ~ 
(semt konferanslar!)~ 
itibaren ba~lamış ,-e 
iki yerde verilen ıcoıt 
gecede iki binden tJI 
gelmiştir. ..~ 

Bu konferanslar, ~' 
rade merkezinden ıı 

~rt 
yapılmaktadır. DO 
edecektir. 

Halke' i tarafındaJlı\ 
ludağ mecmuasının 
tırasma tah!:İS ediltl1 
hazırlanmıştır. Oıı~ 
ıçinde mecmua te'~ı~ 

Gene Jıatkevi. geJ1 
a\iyetine bir ,·esile -"' 

. •·M"": üzere Bursadakı ,. 
·pt 

bir müsabaka tertı ~ 
. k .. """al C\'t ·upa musaı.><>"° 

ievarn edecektir. 

çoktur. k d ·ı· k" Bu mc tupta cm ıyor ı: 
1ş 8ahaııt açılır, mahsuliı.tımızm 

satış revacı temin olunur, küçilk cs
na!m iştiraltilc mahalle pazarlnn 
kunılanık miless~s"leşmeğe dogru 

Uzun zamandanberi Alman ve 
İtalyan hükumetlerince hiç bir ka 
nuni ve manevi mecburiyeti ta· 
za:nmun ctmc:liği beyan olunage· 

Beyog u eski A M B A s D () R saıonunrı 
MU Al l A kemani SA D i ve arkadaŞl~ adım aWmı olur. 

Nihayet hiçbir şey yapanuya.eak len ademi müdahale paktının feshi 
ve fnkat k~çilk bir sermaye ile scy-1 için _hükUmetin .~erhal ~c~~d:n 
yar esnaflık ynparak ha)'atınt te • I tedbırlere tevessul etmesım ıstı· 

min edebilecek yüzlerce vatandaşa yoruz. Enternasyonal hukuk mu· 
ya.rdnn edtlmi§, fş kapısı nçılmtş o • 1 cibince hpanyol hükumetinin ıi· 
lur. lah almaya hakkı vardır. 

Uzun ""'"andanbc,; beklenmekte olan FiLiSTiN RADYOSU OKUYUCULARINDAN ZEKı YE Hf. 
DAN, Udi ES,4T SALiı1, Cöl Yıldızı VEDET. A 
• . _f ... ,. _. ,, ·• • -:Mr fj.,. • 
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hlerikaya olan llf@@~Ee§r~@LW@rR\1d~ 
irha.rp borçları A • k J nd~oıeye g~re. Amerika tara- file f l a . 8 P 0 fl Ya Ya 

n Y~hudılerın muhaceretine İ k 
l~:~(A~:~~~!~~~ri~ye nezarotlne,harb tayyare sa mayaca 

'rin ltıtıha a 'tarafından geri alınabilen mlkdarlarmm. M •11 t I e ı · 
~=~:::~ :k~~~:~.~~·::~1=~=cleri .ı e er ce mı ye ı, azasını. r~~~) 

kendi d~viz nıerlko.ya harb borcu olan memleketler bu ç d t -~IYle Öd leri ile, ve enternasyonal kolonlza.syon ban- 1 n e ya r d 1 m a a ve t et t) !ÇER DE· :rnukabıı~:'>:ecl'klerdir. Amerika Birleşik devletleri bu . • Ma~~i~ :ek~~e~. meslek_i ~cd 
larfedece~:.ıe aldıkça yahudi mültecilerinin yerle§ti. Vaşigtan, 19 (A.A.) - Ameri-' altına almağa hazırlanmaktadır. beş bin kitap bulunduğu nazarı nsat. ~udu~ Ruştu §ehnmı:e 

kıın "ünited air Graft Corporati-ı Japonların Şanghan'dan istedik • dikkate alınırsa harap olan kitap gelmışür. Alakadar bulundugu 
on,, tayyare fabrikası bundan lcri takviye kıtalarmın gelmesi. !arın adedinin bir milyonu geç. mektepleri teftiş edecektir. 
böyle Japonyaya tayyare gönder-j ne mani olmak üzere Çin çetele. tiği müşahede olunur. Japonların • İkt~~at Vekili H.üs~ü Çakı • 
miyeceğine dair hariciye naz.n ri Kiaşing demiryolunun muhte - Pcyping, Nnnkin, Tientsin ve da rın bugunlerde şehnmıze gelece Fransız müstem

leke lerindeki 
yerliler 

Zabit olmak hakkım 
kazandı 

Paris, 19 (A.A.) - Harbiye neza 
reti, Hindiçinide yerli askerlerin 
bundan böyle Fransız ordusunda 
mevcut bütün rütbeleri ihraz ede
bileceklerine ve harp okullarına ka 
bul olunacaklarma dair bir karar 
vermiştir. 

Müstemlekat nezareti bu tedbir -
elrin bütün müstemlekelere tşnilini 
kararlaştırmıştır. Müstemlekelerde 
ki yerliler de bütün makamlarını 
işgal edebileceklerdir. 

-0--

ltalya Hariciye 
Nazırı 

Vugoslavyada 
Belı:rra.d, 19 ( A.A.) - ltalyan 

hariciye nazın ~ont Ciano, bu sa-
bah saat 8.45 de hususi trenle Bi
elimonastri istasyonuna gelmi§ ve 
burada doktor Stoyadinoviç tara. 
fmdan karşılanmıştır. 

Doktor Stoyadinoviç ve kont Ci
ano, refakatlerindeki zevat ile bir
likte ncşvo av malikanesine ha
reket etmişlerdir. 

Belediye şubelerinde 
bütçe mUnasebetile 
tetkikler yapıhyor 

Bu sabah bir gazete, Vali ve Be. 
ledire Reisi IUtfi Kırdann Sular 
Idaresinde tetkikler yaparak bazı 
memurların maaşlarını muayyen 
maaş nisbetinden fazla gördüğünü, 
ve aynca aynı idarede lüzumundan 
fazla memur da bulunduğunu yaz -
nuştır. 

Yaptığımız tahkikata göre, bu ha 
ber yanlı~trr. Bütçe ve kadrolar 
münasebetiyle bütün belediye sube
lerinde tetkikler yapılmaktadır. Su. 
lar ldaresinde bu şekilde yolsuzluk
lara tesadüf edildiği doğru değildir. 

Yeni Neşriyat 

Türk kemankeşleri 

Hull'a teminat vermiştir. lif noktalarını tahrip etmişler • ha diğer şehirlerin milli kütüphn ği haber verilmektedir. 
Hariciye nazın bu teminattan dir. • Yeni Brezilya konsolosu dün 

nelerinden çaldıkları nadide el ya A v li LA tf' K d · 
dolayı mezkur kumpanyaya mem- Çin kütüphanesinin zararı vilayette. . a u ı :.r an zıya zısı kitaplar bunun haricindedir. t 
nuniyetini beyan eylemiştir. Şungking. 19 (A.A.) _ Çin a. ret etmıs ır. . 

Sivil halkı bombardıman eden jnnsı bildiriyor: Maarif nezareti, Japonların kü. • Maden tetkik ve arama cns. 
bir memlekete tayyare gönderme- Resmt istatistiklere göre Çin, tüphaneler binalariyle kitaplara titüsü mühendisleri tarafından 
meleri için hariciye nazm tara- Japonlarm işgali altında bulunan ve daha diğer Çin kUltür müesse_ Trabzonun Sürı- ·e kazasının 
fın.dan evvelce izhar edilmiş olan mıntnkalarda 2.118 kütüphane ve selerine verdiği zararların 18 mil Aksu köyünde ve .::ı. ~ile beş ki
arzuya umıyan yegane kumpanya 825 halk kıraat salonu kaybet - yon doları tecavüz ettiğini tes.. lometre mesafede zengin demir 
bu kumpanya idi. mı"cıtir. üstu"'ste her kü"tUphnnede b"t t · b l ktad madenleri bulunmuştur. .. ı e mış u unma ır. • Maarı"f "{ 7ckilı· H 00 ....,n Ali YU-

Demek .cluyor ki, bı..ndan sonra, -----------------·-------- " ....,... 
hiçbir Amerikan fabrikası Japon- 1 • ıt d b cel dün Ankarada Dil Cemiyeti. 
yaya tayyare satmıyacaktır. n f!I e re e Om· ne giderek vekil sıfatile içtimaa 

c;:, riyaset etmiştir. 
Milletler cemiyetinin kararı • Gazinocular belediyeye mil· 

Cenevre, 20 (A.A.) - Milletleı b a h aA d ı· sel e r ı· racaat ederek birtakım bahane • 
Cemiyeti konseyi, dün akşamki lerle tarüclerine zam yapılma • 
hafi celsesinde ittifak ile bir karar sını ı'stemı"cılerdır" Bıı taleplenn· 

sureti kabu letmiştir. Bu karar su
retinde azadan Çine yapmakta ol
dukları yardımı genişletmeleri, 
Çin mukavemetine engel olabile
cek her türlü hareketten içtinap 
etmeleri ve bu hususta müşavere
lerdeki bulunmaları tavsiye edil
mektedir. Karar sureti, cemiyette 
aza olmıyan .devletlerin de bu mü
§averclere iştirakleri imkanım 

derpiş etmektedir • 

Harp • vazi~eü 
Şung, 19 (A.A.) - Çin ajan. 

sr bildiriyor: 
Sihien, Daning, Busien ve Sian. 

ning'in yeniden ele geçirilmesi U 
zerine Şansinin garbindeki bu 
mıntakalardan çekilen Japonlar 
Linfen demiryonu ilzerinde Feng 
si ve Maanşenk'de ordularının 
külli kuvvetlerini tahşit eylemek. 
tedir. Düşmanın yorgunluğundan 
ve zaafından istifade eden ÇinlL 
ler Busien'in cenubu garbisinden 
Linfen'e bir taarruza geçmi§lcr -
dir. Çarpışma devam etmektedir. 

Düşmanın Tungyang'taki mev. 
zilerini ve K.ıvanhkiyu demiryolu 
nun büyük bir kısmını işgal eden 
Çin kıtaları, bir taraftan Şelong 
yolu ile Tonvün §ehrine ve diğer 
taraftan Japon kUlli kuvvetleri • 
nin bulunduğu Sikiang ve Sam -
şul şehirlerine mukabil taarruza 
geçmişlerdir. Halen düşman te -
dafUi vaziyette bulunmaktadır. 

Çintangkiang nehrini geçmeğe 
muvaffak olan Çin kıtaları Hang. 
çov'un garp vanışlarını çember 

Hitler bir nutuk 
söyliyecek 

.._.. Baştara/ı l incide yare meydanile civarını emniyet al· ,. · 
ber \'erilmekteydi. Muhtelif Istas • tına almıştır. belediyece reddedilecegi umulu • 

yonlarm memurlarına müteyakkız 

bulunmaları tenbih edilmiş, tren hu 
sabnh saat 2 de hiçbir arızaya uğ
ramadan llolyhead'a gelmiı.ıtir. 

Hava meydanına taarruz 
ihtimali 
Londra, 20 (A. A.) - Daily Mail 

gazetesinin bildirdiğine göre emni
yeti umumiyeyc ikinci bir imzasız 

mrktub gönderilerek. ted~çilerin 
gece Hendon tayyare meydanını 

berhava etmeğe te§ebbUs edecekle
ri bildirihnl§tir. Bunnu üzerine tay
yare meydanına derhal mühim mik 
tarda polis takviye kıt'aları gönde
rilmiştir. Gece yansından biraz ev. 
vel birkaç yüz asker ve polis tay-

Irlanda hükumeti erkanı 
Londraya gidecek 
Londra, 20 (A. A.) - Dally Te

legraph gazetesine nfl%aran Ulster 
htikümeti (şimali İrlanda) erkanın-

yor. 
• Belediye, §ehrin her tarafın 

da yıkılmak üzere bulunan teh
likeli binaları ve duvarları bU .. 
yük bir dikkatle araştırmaktadır. 
Bu binalardan ekserisi belediye 

dan birçokları, tedhişçilerin eul- vesaitile ·yıkılmaktadır. 
ltastlerinin tekerrilrünc mA.nl ol • DIŞARDA: 
mnk için ittihazı muktezi tedbirleri • Almanyada donanma ku J 

kabine rızası ile birlikte tetkik et- mandam Amiral R~~derin buzu. 
mek üzere burnya geleceklerdir. ru ile Seydlitz kruvazörü aenize 

Bu gazeteye göre Uluster hüku- indirilmiştir. Bu kruvazör Ami • 
met!, birkaç hafta ewel Londra hU- ral Hipper sistemindeki ağır 
kftmetine bu hafta içinde bazı hadi- kruvazörlerdendir. 
sata intizar edilmesi lfı.zım olduğu • İngilterede "K,, tipinde ild 
nu bildirmiş ve şüpheli eııhasın tev- yeni destroyer Clyde tezgahla. '" 
klfi için fnydalt malümat vermi§Ur. nna konulmuştur. Bunların be • 

heri 1690 tonilato lıacmindedir. 

Devlet · şurası azahklan için 
seçim bugün yapıhyor 

• Almanya - İtalya tetkik cns 
titüsU dün Berlinde İtalya. büyük 
elçisi ve Almanya maarif nazırı
nın huzuriyle açılmıştır. 

• Almanya.da resmt gazete 
Alman vatandaşlan hakkındaki 
kararnameyi neşretmiştir. Bu 
kararnameye göre, Yahudilerin 
dişçi, ''eteriner ve eczacı diplo • 
malan 31 kanunusani 1939 tari .. 
hinden sonra muteber olmıya. " 
ca.ktır. 

Şura reisliğine tanzimat dairesi 
lsmail Hakkının • • re ısı 

seçilmesi muhtemeldir 
Ankara, 20 (Telefonla) - Mec

lisin bugünkü toplantısın.da Dev
let Şurasının açık reis ve azaltkla

rına seçim yapılacaktır. Umumi te. 

mayül şu zatlar üzerine görülü
yor: 

Devlet Şurası reisliğine: Tanzi
mat Dairesi reisi İsmail Halcla, 

Deavi Dairesi reisliğine: Azadan 
Salahaddin. 
Azalıklara: Baı muavin Talat, 

eski valilerden Abdullah Naci 
Akbay, Ankara hukuk mahkemesi 
resii Naili, Dahiliye teftiş heyeti re 
isi Talat, mülkiye müfettişlerin. 
den Ali Server, Nafıa teftiş heyeti 
reisi Şefik, Devlet Şurası baş mu
avinlerinden Memduh, Maliye hu
kuk müşaviri Kemal, Posta ve tel
graf umum müdürlüğünden müte. 
kai.cl Şfiramn eski aza ve katibi 
umumisi Edip Cemil, Nafıa hukuk 
müşaviri Avni. 

ispanyada ltalyan 
başkumandam yaralandı 

memleketimizin olduğu kadar 
mensup olduğwıuz memleketlerin 

• İngiliz ticaret nazın dün ak. 
şam lpsvichpov'da söylediği bir 
nutukta totaliter memleketlerin 
ticaret metodlannı şıddctle ten
kit etmiştir. 

• İtalyanın nüfusu 1938 senesi 
sonunda 4.4 milyon 56 bin olarak 
tesbit edilmiştir. Gene 1938 se • 
nesinde ltalyada doğum sayısı 

bir rekor teşkil etmiştir. Bir 
milyon 31 bin 193. Ölillerin sayı. 
sı 606.799 dur. ltalyanın nüfusu 
bir sene içinde 424.394 kişi art
mıştır. 

• Berlinde resmen bildirildiği
ne göre, .AJman hariciye nazın 
Van Ribbentrop bu ayın 25 inde 
Varşovnya giderek Polonya ha. 
riciye nazırının geçenlerde Ber .. 
line yaptığı ziyareti iade edecek
tir. Alman hariciye nazın var • 
şovada iki gün kalacaktır. 

Eski lstanbul valisi Süleyman 
Kani 1rtem bu adla bir eser yaz
mıştır. Kemankeşliğe dair eski e
serlerden, Okmeydanı ve Atıcılar 
tekkesinden, yay ve okun imalin. 
den, usul ve adabından, kabze al
mak ve menzil atrpaktan, yaycılar 
ve okçulardan, menzil atan meş
hur pehlivanlar ve menzillerinden, 
son devirlerdeki ok sporlarından 

Bertin, 19 (A.A.) - Röytcr a
jansı muhabirinden: Öğrenildiği
ne göre Hitler, W 1kincikanun.da 
Rayştağda irad etmek üzere bü
yük bir nutuk hazırlamaktadır. 

Maamafih, bu husus hakkında res 
mi bir haber yoktur. Bu nutuk, 
bilhassa son senelerin hadisatını 
izah ve teşrih edecek ve müstak. 
bel hedefler halckında bazı telmih
lerde bulunacaktır. 

-o-

Mareşal Göring Romaya 
gidecek 

Berlin, 19 (A.A.) - Salahiyet • 
tar menbalardan Röyter muhabiri
nin öğrendiğine göre, Marc.~al Gö-
ringin yakın bir istikbalde yapacağı 
seyahat ancak 1talyaya olacaktır. 

Maamafih Mareşal Göringin bu se. 
yahati hakkında henüz kat'i bir ~ey 

_.. Baştarafı : l incide 
mensup 3000 gönüllüyü ziyaret 
etmiştir. 

Bu gönüllüler, denizaltı avcıla
rı, denizaltı gemileri, muhripler ve 
tayyarelerin himayesinde olarak 
yola çıkan iki İspanyol yük va-

puriyle Valansiyadan Barselonaya 
getirilmişlerdir. 

Negrin, bir hitabe irad ederek 
demiştir ki: 
''- Cumhuriyet kıtaları gen 

nefere kadar mukavemete dev:ım 

edeceklerdir. Harbin en müşkül 
~ünlerini yaşıyoruz. Biz, kendi 

de istiklalini müdafaa ediyoruz. 
Siz iki sene müddetle İspanyol cep 
hclerinde kahramanca çarpıştı

nız.,, 

Gönüllüler <Jrasmda 30 İngiliz 

ve 125 Kanadalı vardır. 

Valansiyadaki 
tebeası 

lngiliz 

Durgos, 20 (A.A.) - Katalonya. 
nm merkez nuntakasmda Frankist
ler 15 kilometreden fazla ilerlemiş
lerdir. Şimdi Calaf'a iki kilomet • 
relik ve Manresaya 26 kilometrelik 
bir mesafede bulunmaktadırlar. 

Frankistler müvazi olarak bütün 
mıntakalarda vasati 10 kilometre 
kadar ilerlemişlerdir. 

L~ndra, 19 (A.A.) - 60 1ngi- Frankist rnahfellerinde dünkil ha 
liz tebaası bugün memle'ketlerine rekatin Katalonya muharebesinde 
dönmek üzere Vatansjada bir in- reni bir safha açmış oldutru beyan 

bahseden eser şimdiye kadar bir 
örnegi yapdmamış kıymetli bir ki
taptır. Tavsiye ederiz. tesbit edilıni~ değildir. , giliz kruvazörüne bi. ereklerdir. edilmektedir. 
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Sabuna dait 

Talebeler ve klüpler 
meselesi! 

Mektepliler 
hakkındaki karar 

Yı!canmak ıçın kullanılan sabunların iyi 
dikkat etmek lazımdır .... ılı* 

Kadınlık aleminde lehinde ve dan sonra yüzünuzu 

Beden Terbiyesi Direk
törlüğü değil Maarif 
Ve~a~eti tarafından 

verilmiş 

aleyhinde en çok yazı yazılan çalkarsmız. ..t. 
şeylerden birisi de sabundur. Bu takdirde yuııııır:_ 

Tarihin malum olan kısmında cilde malik olursunuz.' 
ilk defa olarak sabun kullanan kuru derili yüzleri ~~ 
miilet Sümerlerdir. Fakat Sil- mamak daha doğru 0 

Beden terbiyesi 
mevzu 

kanunu yapılırken Mecliste bu 
nasıl müzakere edilmişti 

Be den TerbJycsl Umum MUdUrlUğüo ün, lstışare Heyeti 
toplanmadan evvel böyle bir talimatname yapıp 
tetblli mevkline koymağa setahlyetl var mıdır 1 ! .. 
Beden Terbiyesi Genel Direktör- elliden az yerlerde f;por grupları Gerçi Maarife ait te§kilat ve kcn-

Iüğil yaptığı bir tamimle mektep ta- kurulur. di bütçesinden çıkacaksa da, Veka-
lebelerini (Üniversite ve yüksek Bütün kanunda olduğu gibi, bil· letin bütçesi de senede 8·10 milyo
tahsil gençliği de dahU) klüplerc hassa 4 neli madde de gençleri klüp nu geçmez. 

Ankara, 19 (Telefonla) - Son 
günlerde mekteplilerin klüplere 
almıp alınmamaları hakkındaki 

neşriyat üzerine Beden Terbiyesi 
merkez istişare heyeti azasından 

Burhan Felelde görüştüm. Bana 
dedi ki: 
"- Mekteplilerin klüplere tes

cil edilmemesi meselesini yakındao 
tetkik ettim. Bizzat genel direk. 
törün istişare heyetinde verdiği 

izahatı dinledim. Vardığım netice 
§Udur: 

merler sabunu atlarmın yeleleri· 
ni parlatmak için kullanıy.crlardı .. 
Sümerlerin kullandıkları sabun 
gül ve iç yağından imal edilmek. 
teydi. Sabunun Asyadan Avrupa
ya ne suretle geçtiği malum de
ğildir. Çünkü Asya ile Avrupa 
arasında medeniyetleri intikal 
ettiren Yunanlılarda sabunun 
nıalıim olduğuna dair hiç bir ta· 
rihi vesikaya rastgelinmiyor. 

Pompci harabelerinde gayet 
zarif sabunluklar bulunmuş olma. 
sına göre Romalılar tarafın.dan 

Şarktan alınarak yadiğar bırakıl

mış olduğu kabul edilebilir. 

. "' . 
İyi bir sabun par::,. 

risinde delikler bulıı 
nulduğu vakit par~;i 
muşak bir cinme deg 
der. Fakat parmakları 
maz, kağıdı Jekeleın;~ 
kokusu fenalaşınaz. 
saf olup .clmadığırıı a 

kolaydır. rçJ 
Islatılmış bir P' ~ 

bir cam üzerine bırak ... 
"CY 

dursun .. Ertesi günil ~ 
girmekten men ve klüplerde mu - lerdm uzaklaııtırmak değil, bilakis Memleketimizde yalnız 124 lise 
kayyet buluMnlıırm da kayıtlarının oraya girmeğe mecbur tatmaktadır. vardır. Bunların her birinde yal
tC'rkin edilmesini bildirdi. Ve her - 13 neli maddenin 2 nci fıkrasında lııe nız salon yapmak için asgari onar 
kesin kendi mensup olduğu mek - gençlerin klüplere giremiyecekleri bin liraya ihtiyaç varclır. Etti mi 
tcpte, muesscsede spor yapacakla • hakkında hiçbir kayıt ve en ufak 124 lisede 124 0000 Jirn. Bu Jiseleri
rını da ilave etti. Güzel. .. Umum Mü- bir ima dahi yoktur. Şu halde, ka- mi.ı:dcn 40 tanesi deniz sporlarilc 
dürlilk bu kararı verirken Beden nunlar nasıl nnayruıanın çerçevesi meşgul olabilecek vaziyettedirler. 
Terbiyesi Kurumuna istinat ettiği - dahilinde olursa, talimatnameler de Onun için bunlara lazım olan tek 
ni de söylilyordu. ait oldufu kanunun esasına uygun çüte (210), iki çikte (270), dört 

Beden Terbiyesi teşkilatı mek
teplilerin klüplere tescil edilmeme
si hakkında hiçbir karar vermedi
ği gibi böyle bir kararın leh ve a
leyhinde de hiç bir tasavvur bes
lemiş değildir. 

de kalan ıslaklığı teta) 
Sabun iyi ise bu ısl 
kandır, şeffaftır ve 1'G 

Fen ve san'atm terakkisi nis- ıe: • ' 
betinde sabunun şekli, terkibi Çok iyi bir tuvalet 

~ . b 
çok degişmiş, bugün muhtelif de etmek istersenız 
esansları veya ilaçları ihtiva e- niz yapmalısınız. ıoO ıı# 
den çeşit çeşit sabWllar yapılmış. beyaz sabun alınız. J3 
tır. van içerisine koyunıJ'° 

Halbuki Beden Terbiyesi Kanunu olarak yapılır. Kaldı ki beden ter - tek (550) liradır. Gayet tabüd.ir ki 
Mecliste konuşulurken mektep tale- biyesi müdür!Uğilnün mekteplerin, bunlardan her liseye süs kabilinden 
helerinin klüplere girip g!rmiyecek k!Uplerlc olan alakasını kesmeleri birer tane verilecek değil ya ... Mcv
leri hakkındaki maddesi milnakaşa için, esas olarak ele aldfğı talimat - eudu 3000 i aşan Haydarpaşa lise
nıevzuu olmuş ve bazı millet vekil- name (1931) scne!li tarihini taşımak '!İne bunlardan birer tane vermek 
leri bu hususun tavzihini istemişler tadır. Beden Terbiyesi Kanunu ise elbette ki çok gülünç olacaktır. Şim

Genel direktör bir devlet memu 
ru sıfatiyle bu memnuiyetleri ko
yan makamlardan ayni müsamaha 
ya devama müsaade edilip e.dilmi -
yeceğini sormuş ve bu memnui
yetlerin kat'i olduğu merkezinde 

Cild sabunlanırsa derinin me- 100 gram bal, 20 gralll 

ve ezcümle şöyle bir müzakere cc - 29-6-938 tarihinde kabul ve 16- di bunun kayıkhanesi, kızağı, küreği cevap geldiği için tescil lisansları 
reyan etmiştir. 7-938 tarihinde de neşri ile mu - vesair Hıtiyaçlan ile bunun için as- imza edilmemiş bunların sa. 

jb hl ı)lbl (T-" J") n k t im t • bipleri de lisansları Olma.dıkların-ra m ıın nocac ı - u ayye o u~ ur. gan bir hesap 200-250 bin liraya ih-
maddenln (IS ncU madde) fklncl fık Bu vaziyette gayet tabiidir ki tiyaç varclır. dan dolayı klüplerinin maçlarına 
rasmda lkJ kellme nazan dikkatimi 1931 de yapılan talimatname 1938 Geride daha yapacağımız 10 kil- iştirak edememek zaruretinde kal-
ceJbettl; mektep ,.e kıc:la dışo;ıda. de neşredilen kanuna uymaz. sur spor şubesi daha var. Artık on- mışlardır. Yoksa mekteplilerin 

samatını kapayan yabancı mad
deler ortadan kalkar. insanın yal
nız ağız ve akciğerleriyle tenef
füs etmediği, derinin de teneffüs
te çok mühim bir vazife gördüğü 
bugün herkesçe malUm ofan bir 
hakikattir. Fakat her sabun cilde 
muhakkak faydalı değildir. Mu-
hnrriş olan sabunlar da vardır .. 
Sabunun muharriş olması yapıl

dığı ma.ddeye göre değişir. A
lelade kullandığımız sal.ıunlar fe
na cins zeytinyağı ve bir kalevi 
ile yapılır • 

Bu kalevi sud kostik olursa cil-

de Benjuvan, 10 gratıl dl 
yunuz. Bunları havan 
t<'n ı>ı>nra bir kaba ıc: 
kabı kaynar su dolu b 
üzerine yerleştircrelc .. 
ritiniz. S-;,nra bunu •~ 
zünüz ve bırakınız ~ 
güzel bir tuvalet sab 
miş olursunuz. IJ 

Gliserinli sab~.ın:ar 
için çok iyi.dir. faJcat 

diniz yapam"zernız. 
tiğiniz iyi bir mark•t' 

icap eder • ~ 

Ko;a.,.en, bllhl\Ssa iç '11iiyctlerdekl Yine kanunda merkez istişare he- !ar jçin de ne kadar paraya ihtiyaç klüplcre girmemeleri veya ora -
klüplerin yüzde 80, 90 faal azlL!lmı yetinden bahsetmektedir. Bu heye. göıiileceğini varın siz hesap edin. !arda idman yapmamaları, hatta 
tcşkJI ed:.-n mektep talebeJeridlr. tin vazifeleri arasmdan biri de ''teş- Halbuki bizim elimizdeki bütün klüp kapısından içeri ayak bas
nu kelime belki llerdo 5ultcfslrc kilatı 11;;nend.iren talimatnnmeleri gelir mlkdarı (350.000) lira. mamaları gibi mütalealar ve fikir
uğrar diye tn,7.ih etmelerini rica e- hazırlamak,, kaydı vardır. Acaba bu Direktörlilğiln ve ona bağlı tcşki- ler katiyen hatıra gelmiş değil.dir. 
dl~onım. lllcldcplilcr spor faaliyet talimatname iailgaro hey tind n •tın trt ı;ıtiMnı. 1lılil1! ··-luali-21.ar.d~ 

~ağma geldikleri rnlut mektepteki geçmiş midir? Hayır. Zira talimat - Umumi bütçeden ayrılacak tah _. da bütün bu kayıtlar düşünülme. 
u.zlfelerinc halel gelmemek sarlile, name 1-1-939 tarihinden itibaren sisat, vilayet hususi idare bütçele- ycrek asker, talebe ve sivil k!Up

Avrııpada en son ~ 
di o kadar tahriş etmez. Fakat valet ı:abunlarının ter ,ı 

klüplere lnti ap etmelerinde mah _ tatbika başlanmış halbuki istişare rinc bir sene evvelki nakdi tah!!isnt !erden sporcu almaçaktır. 

7.ur \ar mıdır, yok mudur? Lütfen heyeti ise 17-1-939 tarihinde ilk yekünlarının yüzde ikisi nisbetindc 8 h f 1 k 1 
ta\'].ih etsinler. içtimamı yapmı§tır, konulacak tahsisat, (dikkat edilsin) u a ta yapı aca maç ar 
Tekirdağ snyla\'l ve muhtelit en- Merkez istişare heyetinin vazife- geliri 50.000 liradan fazla olan be- Beden Terbiyeıi latanbul Böl-

cümen mazbata muharriri Rahmi A- !eri meyanında bulunan bu fıkraya lediyelerin bir sene evvelki tahsisat ::esi Futbol Ajanlığıncan: 
pak bu hususa cevaben: Mektep _ istinaden, talimatnameler hazırla - yekunlarının yüzde dördli, teberru- 21 - 1 - 939 cumartesi günü ya-
lerdcki spor işlerini Maarü, kı§lalar- nıncaya kadar geçecek müddet zar- lar, spor müsabaka ve müsamerelc- pılacak maçlar: 
<lakini Milli Müdafaa, ceza evlerin- fında spor faaliyetinin munttal bir rinin hasılatile diğer çeşit gelirler. Şeref stadı: 
dekini de Adliye Vekaletinin idare halde kalmaması için genel direk- * • • Anadoluhisar - Kasımpaşa B ta-
cdeceğini bildiriyor. Bu sözlerde törlük yine beden terbiyesi kanu • Burada 193~ senesinde. içinde kımlan saat 14,30 hakem Saba. 
sorduğu sualin cevabını bulamıyan nundan aldığı .salab.iyctıe, 31 mayıs spor, beden terbiyesi ve jimnastiği haddin Yaraman. 
İbrahim Diblan tekrar: 1939 tarihine lı:adar Türk Spor ihtiva eden bir gençlik teııkilatı ya- 22 - 1 - 939 pazar günü yapıla-

- Dı_şardald klüplero lnföıap c· Kurumu nlumnamesinin aynen pılması düşünülmüş. cak maçlar: 
derel•ler mi; etmlyecekler 011 ~ Banu tatbik edileceği bir tamimle bütUn Bunun için elyevm Alman gençlik Ta'ksim stadı: 
anlamak istiyorum, diyor. bölgelere bildirmi§; bu suretle, ka· teşkilatı umumi katibi bulunan dok- Galatasaray - Beykoz A takım-

-!!ahr.ıl Apak-'.\lekk'plcr milsta- nun mahiyetin] almasını temin ettiği tor Kari Dim şehrimize davet edil- !arı saat 15 hakem Ahmet Adem 
kilen kendi dahillcrindc faally-et ya- esasen kazai hükümleri ihtiva eden mi11 verdiği raporun memleketimizde Gödüm. 
J>a<'ııklardır. mezkur nizamnamenin de (son tali- tatbik saliasma konulabilmesi i _ Yan hakemleri Neşet ve Bekir. 

~ ........ M._ ..,,.....__ - ---
potas kostik tercihan kullaruldığı 
için deriyi daha çok tahriş eder. 
Yıkanmak için kullanılan sabun
ların iyi bir sabun olmasına .dik
kat etmek Iazımdır. 

Tuvalet bahsinin henüz tama· 
miyle halledemediği mühim bir 
meseleye burada temas edeceğiz. 
Yüzü sabunlamalr mı? Muhtelif 
tuvalet yazılarım okumuş olanlar 
bu suale hem evet, hem de hayır 
şeklin.de cevap verilmiş olduğunu 
tabii hatırlarlar. 

Biz bu suale §U cevabı verece. 
ğiz: Bazı yüzleri sabunlamak za
rarlıdır. Diğer bir takım yüzleri 
de muhakkak surette sabunlamak 

şarttır. 

Bu cevapla da tatmin eclilemiyen m.atname ile) e..,asma aykırı hare _ çin bu raporun tetkikine ve ta- Şeref Stadı: lamanız lazım, hatta zaruridir .. 
ve uzun zamanlar T. S. K. başkanlr- ket etmiı5 olmaktadır. Zira T. S. K, d)Iine ~imdi Üsküdar tramvayları Kasımpaşa - Ortaköy A takım- Fakat yüzünüz çabuk çatlayan de· 

Yüzünüz normal, yahut yağlı 
ise haftada en az iki defa sabun-

ğı yapmrş bulunan Aydın saylavı nizamnamesinde talebelerin klüp _ Şirketi mildürü lbrahim Kemal me- !arı saat 9,30 hakem Şazi Tezcan. rili ise 
0 

vakit yalnız tatlı badem 
Adnan Menderes: !ere girmelerini meneden bir mad- mur edilmişti. Eyüp - Galata Gençler A takım- yağı ile yapılmış sabunlar kulla. 

- Arkada~mıın ~rdufu, teşkil o· de yoktur. Uzun tetkiklerden sonra İbrahim lan saat 13,15 hakem Necdet Ge- nabilirsiniz. 

lunacak kliiplerc mektep talebeleri- Bu kararın acele olarak verildi - Kemal esa.'ilı tetebbülcre istinat e- zen. Yüzünde sık sık sivilceler çı
nın girip glrmiyeceği hakkındaydı. ğini .işaret ederken bir de bütçe me den bir rapor hazırladr. Anadoluhisar - Beylerbeyi A kan bayanlar ise limonlu sabun-
1\ıınunda mektep talebelerinin açı- selesini ve mekteplerimizde henüz Verilen raporda evvela bunun, takımları, saat 13. Hakem Adnan !ardan fay.da görürler. Yüzünüz· 

lacak klüplcre yahut mcwut olup spor teşkili.tlannın da noksanlığını sporun en ileri gittiği 9 viliiyettc Akın. de siyah lekeler hasıl oluyorsa 
d:ı bu kanuna intibak edecek klüp- hatırlatalım. Memlek~timi.zde bu - tatbikı isteniyor ve bunun için de 2 Beşiktaş - Hilal A talumları sa- kafurulu sabun kullanmanız Ja_ 
lere ginnlyecekleri hakkmda bir güne kadar dokuz federasyon ida - milyon liraya ihtiyaç gösteriliyordu. a~ 14,45 hakem Şazi Tezcan. zım demelctir • 

iJUV t' ı auı .. .,~ cıdı:ıullı 

temiz zeytinyağı ile ;I 
sahın, 12 gram berg tıt' 
S.ıl:unu esansla bera -JI 
vand~ dövünüz. fJatıl 

d .. k"' parÇ rışı:ıca ort oşe 

de l:esiniz ve bir kaÇ ~ 
tunuz. Sonra kullaP8 

ı:ı • • 
ô 

Tı.valet sabunları. J.~ 

rr.ı. ~ n bir ınahfaz~ ıÇ b 
lanmalıdır. En iyı s'ııt 

1 , ~,atı ;,_a ar:, porse.en " 1, 
yapılmış olan mahfaı:• '{f 

. ·rıe 
r.ıahfazaların :çerısı ·rilİ' 
çuk bir safha yer.ıeştı~~ 
ılu ı:afhanın üzerıtle 

ııc • • 
·r ıY 

Kullanılm••1cıcak bı ı ı . ·r e 
sabun par!reı:aı 1nı bı 1ceıı 
sine oturtunuz. Isını~ .,t 
bir kaç damla gliserı~ııil 

. b " ·1~ve edı 
nız ır esans ı a iİ 

retle elde edilen 111•~ 
d .. k .. .. Bu parrala . o unuz. :s e if 
maktan kurtarmış " 

el.de etmiş 01ursun11ı:ucO 

kayıt yokiur. :clnaenaleylı gircbHir· re ettiği 13 ıpor nev'i vardı: Atle· Bunun ,üzerine hükümet 0 zaman Yan hakemleri Ru~en ve Şevki 
ler lmnnatindcylm. lizm: atçılık, (dağcılık', kayak, bini- içln verdiği bir kararda raponın tat- Çanga. 

ııarut ~ 111 
sahas•11 f 

22-1-939 paıaf 1 
·· .. ı asında rutgucu sa ı 

Eğer yüzünüzün derisi ço'k ince ı 
maçlar: r,eııç 

Bu müzakerelerden sonra bir de cilik), bil!iklet, (güreş, boks). fut - bikmtn tehirini bildirmişti. Fenerbahçe stadı: 
ise o vakit her gün yüz;jnüze d L• 

bolca bir krem tabakası sürünüz. 1 - Alem :ır ırıJ:ıt' 
Bundan sonra yüzünüzü Lano- Barutgüci.i A ttık~~flçltf, kanunu gözden geçirelim. Hiçbir ye bol, su ııporlan (voleybol, basketbol Şimdi, mekteplerimizde spor ya - Davutpaşa - Anadclu A takım-

rinde mekteplilerin ve gençlerin tenis) iskrim. pacak muntazam bir spor salonu !arı, saat 11. Hakem Tarık Özeren- 0 2 - Alemdar ıll11 
!inli bir sabun ile yıkayınız. n- Barutgücii B ta.Jtııtl 

klüplere girmiyecekleri hakkmda Bugün mekt,.ple.rimizde tatbik e- yokken, hatla 1stnnbııl gibi spor.un ~in. 

b!r kayıt yoktur. Bilakis 4 ncü mad- dilen spor u.sulii i<1e sa.dece lsveç en ileri gitmiş beldesinde bir şehir Süleymaniye - Istanbulspor A mPdik. 
de: jimnMtiğidir. Bugi.in son talimatna· stadı henüz yapılmamışken, ve Be - takımları saat 13. Hakem İzzet Şimdi, bizim bütUn temennimiz, 

Grnı:'ler itin Jdüplcrc ı:innek n m,. hükümleri icabınca mekteplercle den Terbiyesi Kanununda da genç- Muhi.ddin Apak. Yan hakemleri memleketimiz spor için senc1erce çn 
bo;; z:ımanlarmaa beden terblyf"slnf' yukarıda ııaydığnnn: spor ~ubelerln- Ieri klüplere girmekten meneden, Fikret Kayral ve Ziya Kuyumlu. lır~mış ve ?u işin başında bulunmuş 
dm am etmek mecburidir. Han~ ya~ de mütehs.ıı.sı~ bJrP.r öiretmen bu - hatta bunu ima eden en küçük bir Fenerbahge - Topkapı A takım- çılan kıyml"tli me>busumuz Cevd e>t 
fakl ,·:ıtanda.5lann ne kadar mücldet- lundurmak mecburiyeti ve bu .spor- esa-' yokken böyle lJir karar ve>r - ları saat ı~.45 hakem Refik Os- Kerim lncedayı ile Ilürhan Feleğin 
le , .e han~ me,11imlerde ır;por mü - lan yapacak vasıta ve e:ıha Jfıznn - mekte Beden Terbiyeııj Umum MU- man Toj. Yan hakemleri Salahad- de bulunduğu isti~are heyetinin ya-
ltdlefiy<"ti alhndA buhınacaklan Ye dır. Bu i~e para i~idir. Beden ter - dürlü~ü biraz neelt" etmiş ve ynptı- din özbaykal ve Halil Uzer. .,:ı.cağı içitmnlarda bu knrann daha 
ne gibi deH\İr , .e mües e9elerde be· biyeııi genel direktörlüğünün bUtçe- ğı tamimle ~porun ilerlC'm<.'si için henüz zamansız olduğunu görerek 
den hareketlerinin tıı.tblkı la:r.ımge- ıi yanılmıyorsak (350.000) liradır. h~zırlanmış Beden Terbiyesi l\:nnu- rnknbe altımı almak, hlare heyetle- ~f'ri almalarını ve Maarif VC'knle>ti· 
IC"C'C'ği İ<'ra Vekilleri Jır,-dinec ta - Bunda teşkilat ml!n!luplarının aln - nunuıı da esa!lı haricine çıkmış bu- rini tC'şkll eden zevatın ahlak ve se· nin de mekteplerinde spor dökUmnn 
~in o:t•nur. c&ğı maaş da t~bii oıarak dahil. lunmaktadır. He!e bu kararını, be- ciyelcrinin kuvvetli olmasına dikkat ıannı temin Pdinceye kndar olsun 

Mü::akercye mevzu teşkil eden 13 Şimdi ~karki sporlan yapmak i· lExfü'" ve mc>bus sr>çlmine ic:tirak, etmekle ve hatta her mektebi bir tl\lebeler1n eskisi gibi klüplere in -
ncü maddenin 2 ncl fıkrası da ~öyl~ r.in lbrr.ıı ola1\ 'VfMiti temlnd.ı ih- r.ıartllere intiılap etmek haklnnnı klübe bağlıyarak 'Qu işin develtin ti~anlann:ı. müs11.nda cdilmC'si hu -
tiiyor: \lyacmın eluak parayt, tn nwn •· haiz bulunan ~:ük~ck tah~"11 ''t üni - sıkı mürakabesi altında bu ııuretle ınısundll B~dcn Terbiyesi Umum 

!liektep ve 1.ıı;ls dışuııb elU n saıs olarak kabul ve şöylece UstUn- verslte &"ençllğine te~mil de bilme- yapılmasını tı•min etml'k. \'eril~n \iUcliitlüğü vMıtasile yar.ıacafö ikin 
dııtı:ı çok beden tcrblybl mUkellefl- k:Sr'J bir heaapla en a 0 ai,!t be~ mU::;on )'tı: ne Clereee7·e kadar hnklıJır. eon karann zararları spor sa.hala- ci bir tl\llllınini beklemekten lbaret-
Y<'tl taltını1a h94nnan ~. kaMıtı&, liraya 1hür.ac•ıJE oıd .. tıt g(irjiijyor. ~..c~ ılmd46ilı: yapMaclı.k en y~rln- j nmızd:ı h~r hl\fta g6riilıınektedir.

1
' Ur. 

~elılr ve mUnferlt ma.hailerdc klüp, Şöyle ki: ':le karar 'sp6t ktttplcrini &ıkrb1r mu-.. Fnkııt faydasını daha lıentiz gör - T. K. Dofülnğ 

k s• Yeni yapılaca (lıı ~ 
'Vali Liitfi ıvrd~ ..... 11d' • tıw 

de yapılan bir ıç .ş 
ı rı ) ~ 

mizdc spor saha ı:ı ·.ı jÇ 
. bll 17 

karar verilmış, . ti· 
. d ·11111~ •iti heyet teşkıl e ı • I" 

tn1't' 
Bu heyete ının fC ~ 

• • ""'f ht Hilaw~ıı ~ıı 
ısı .o u ar, 11 >· ~ 
sin, İstanbulspord::ı (ltl)ııl 
AnadoluhisU.: td; 
Fuat seçilmışlcrd ~ ~ 

Komite azasınde.rı)rıı~ 
ikinci reisi Muhtarıcı4 

d ı•j;;Jl ıtl ler hakkın a: ~ 1,_rıtl 
eldeki idman sııh!l · Aıe 

it W' 
yade işe yarar. b ·r. 

w. • so"vlemı§ti cegını,, J 
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A~tUJ$'ltıra ly~cç2Ja 

ır şehir ateş r' AZA N: L. Busc ~ı 35 Yıhm vahsiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 
• 

Çemberinde! 
anuın, şehrin hariçle irtibatını kesti; ateş 

bir türlü önlenemiyor -'"uıt 
in ralyada b' 
1. §Chri ta ır §ehrin etrafında çıkan Şehirdeki sen insanları kaçıran otomobil ateı::. 
11cını· marn en :ı 
aı 1§tir, Ya sararak hariç ile irtiba. hattını yarmağa muvaffak olamadı. Bu otomo. 
"llıııtır. At ~~.ın fevkalade tehlikeli l:ir bil yolcular ndan lı~r kadın ile bir erkek ve bir 
Jt, Poı· eşı onlem k .. 

ıa v .. e uzere çalışan 300 çocuk duman.dan boğularak ölmU.<lerdir. Bü-
Çıknıa c gonüU"l · . " A ktadır. u erının bütün gayretleri tün yollar kül ile kaplıdır . 

. \'Uıtraı Burada hararet 45 derecededir. Rüzgar bü-
tlcti Yadaki De r yük bir şiddetle esmekte ve felaketi gittikçe 
~ b ndcn bi . ~ 1 Herald gazetesi mu-
·, U llliithj.,, ~1•1.telsız telefondan istifade e- yaklaştırmaktadır. Yazıhanemden dışarıya bak-
1 Ve f :w e aketi d" tığım zar:ıan sokağın karşı tarafını görmeğc 

aciay1 .. unyaya haber vere· 
"Scbr· ,_ §oylc anlatmıştır. muvaffak olamıyorum. Felakete uğrayan kimse. 
itte 1 AtUrtarrnak . . terden bir çokları şehirde dumandan ve karbcn-
. b Çalışıyo ıçın 300 kişi bütün kuv. dan zehirlenerek ölmüşlerdir. Her taraftan im· 

f lltün gayruz. Rununla beraber sarfet- d d · ~- · F k b h' b. a ıstemeıı.teyız. •a at u çırpınmamız ıç ır 
C\'kaıa retler b . 

Çc b de büyük .. oşa gıtmektedir. Fe- netice vermiyccektir. Ateş çemberini yarmak . 
ilt Ilı Cri sarın tur. Şehirde büyük bir imkansız.dır. Şehrin şimalinden geren Yara ır-

.. l( 1Ştır ş· · 3 

c11 ildınlar · ımdıye 'kadar 21 ölü mağı yangının en §iddetli yerine tesadüf etmekte 
) lt~t~klaştır~ıtocu.kla~ı ve ihtiyarları şe- olduğundan sularının harareti fevkalade artmış, 

~v·ı ~Rd {;~~~=::· u:;:::ı:,~:;zi ı ı~~~;;::~;;~;ı· ~:~:;,;, ;~;~;;:~· sok-
Polinezyalı, biri yumu~ak, diğeri 

ıcrt olan iki tahtayı biribirine sür
terek ateş yakar. Sonra buna ku
rumuş otlar ila\'e eder, üflemek su· 
retile bu ateş alevlenir. Ondan son
ra ağaç dallarile ateş büyütülür. 
Bu ateşe taşlar yerleştirilir. Bu taş-veka ı eti 

ransada 
• lar kızdıkları zamandır ki Polinez

lk bir ' evleneceklere 
düş~~~ş verilmesi 

~ıı~ nuıuyor 
' ~'bi~e Vekıli M. Mark 
•ıad· ın son · 

i bU . 1Selerj ıçtimaında 
na . !ltnnjs hakkında fikir-
ıic ~~retıe ;c doğumun azat· 
j,.: t .. 11eJc, rj.,,ı..en~leri e\ leruneğe 
~·n k . Q,(ıa doğ 

eJ .:,n<lılerine ruc;u e\ len-
. ~tdı&ıni iter- .~saret vermek 
~\.;ark nük ı surmu~tür. 
lı,~ ar, C\'l 
:"'lir) a Yeni bir en:ne aylık· 
tazı CUnaktad kanun proje 

\1 Sız Sthh· ır. 
tt'dığj . 1Ye Vekil' 

bır Il'ıülfilt ı, gazetecile-
Sô}·lenf atta cz...;:-1 

-.... ~\'le ıştir: -.wuıe 

Cs.i b?enlere Ufak • 
oıu ır çok hır maaş 

;:rı bir u:~:~eketıerde tat 
bir da tatbiki ur: Bu usulün 

lır h kanıın Pr . ıç~n çok ente-
. · Qu h OJesı h 
öhenın usu ta ne d" ~ırlan-

ar \"' ek üzere b' U~Undük· 
" Vek·1ı ır çok il he 1 erle t me-

Pariste {Kediler klübü) namın· Sergide bir çok sınıf ha11nn ke-
da bir teşekkül vardır. Bu klüp her dileri teşhir olunmaktadır: Artist 

sene beynelmilel bir kedi sergisi kedileri, şair kedileri, entellektilel 

açmaktdaır. Bir kaç gün evvel de zümrenin kedileri ve batta bekarla 

bu beynelmilel kedi sergisinin t>n nn sadık arkadaşı olan kediler .. 

yalc pişirilecek yemeği bu yer fırı
nının üzerine yerleştirir, üstünü de 
~alınca örtülerle örter. Bu suretle 
yemek ya kızgın taşların üstünde 
yavaş yavaş pi~r. yahut da bu a
teşin üstüne büyük bir kapla su ko
nur. Pişirilecek şeyler bu suyun 
buharıaaa pişirilir. Ondan dolayı 

Polinezyahların yemekleri gayet 
lezeztli olur. 
Hoş bu aşk ve dans adalarının 

yerlileri bu iş için dahi ekseriya 
zahmete girmezler. Zira buradaki 
adaların birçoklarında hftla yerin 
çatlaklarından fı~kıran buharlar ve 
kaynar sular vardır. Yerliler yemek 
!erini tabiatin bu hazır mutfağında 

beşincisi küşad olunmuştur. Dün. 
Sergi tertip heyeti bu nadide ke- kolayca pişirirler. 

yanın dör bir tarafından gelen cins .:ı·1 · · f' t k h da b" Yani, Polinez)·alı da, kendi ihti-cins kedilerin istirahatlerini te- .uı erı mısa ır e me usun ı r 
çok müşkülatla karşılaşmaktadır .. yaçlan nisbetinde tabiatin her tür· 

min için hususi surette kafesler ha. 
zırlanmıştır. Bu kafeslerin bir çok-

Sahiplerinin çok kıymet verdikleri lü vasıtalarından tenbelliği lehine 

ları kuş tüyü yastıklar ve seten 
örtülerle süslüdür. Hatta bir çok 

kediler, daima hususi brr rejimle 

beslendiklerinden bunların gıda-

kafesler kıymetli ipeklilerle örtül· larını temin sergi komitesi için 
müş, incilerle süslenmiştir. mühim bir dert teşkil etmektedir. 

mükemmel surette istifade etmesini 
pek güzel bilir!... 

Bekar klübünün avlu unda pi· 
şen yemekleri büyük bir yer fırını 
üstünde pişmekte, etrafa pişen ye· 

' Psinde d .. cınas ettım. 
tıır l\ ll'ıüteveıı·togutn.1ann azaı-

' VQ.. ı bir 
et ,. glilnlann endişe me\ ı 

eren artmaı;ın ~ı.. l !Kıza O HABER ' iN RESiMLi ZABITA 
. u \llllıı §ahsiyetler a .. :ııem 

de Un k e'tlenme ay-
ı tıı., kar§ılan.~~Illnasını iyi b. 

""lerjn· ~·'<ll{tadırla n ır 
~I ı tetkik . r. oğum 
~Yanı ettım ve m t-

i e \a,._._ rnernn . aa 
en .... -<l!llatiıın ~nıyet bir ne-
•ı "ııeı er. . ha 
taı,~n, lngilizler n ızlardaki 
''et' .ardaki C\lc ' Almanlar 

1 ~sıı Oldur~. nrnelere naza· 
erı.n ~ 5unu g·· d . tn . &un or um. Ev-
bırincı • g~~ıkr;e azalam . 

l r. arn11ı ikr • ı 
~ı ı .. adı buh-
d "atlan art 
Oğunııa tırmak ve b. 
i . rın Çoğ 1 ınne-

lı~ ~ırı ll'ıaddi b~ rna ını temin 
ler..· 1rn &el"'Ak ımdan feda-
' ·•ıın t ··" ledir B er itr e tnel{ Uıe • u husu· 
1 ""ı~az <>lunct !e kanuni ted-

·~tı,.61 ugu taka· d aJc ""' er clct ır e çok 
So tır. l lk h~1 olunacağı mu· 

da ~ kadar aıt ede .. evlenmele· 
~ ı_r Sene no ..... acab'Inı ve son-

'l.ad .. ual b' 
leyim ar toğaıaca'r ı~. ~~ilde 

bu . · gını umıt et· 

lb~~u~urnaz kan 
Unun ~lıye ile d un Projesnin 

1tın d e alfiltad i'tıo İl e rnali . ardır. 
tıll'ft. e ararn ... ..ı ~ e. Vekili Pol 
"t> ""'Hır -.ıa hır anı C..\tlet\ece.,, aşmaya 
lıa . 1'1ere • . 

~ı~·ad \erılecek 
bir k e bir ikra . aylığın 
lbtı :ı ereye tnahsu mıye Şeklinde 

tın Ot r s olaca~,. m'k-
tııtıAoq .... • 1, 

-

Gazelli yarım adası yerlileri 

- 11~ -
meklerin, et, balık, av eti ve yemiş
lerin iştiha verici kokusu dağılmak
taydı. 

Bizim Pohua gayet obur, bir a
dam olduğu için gözü, biribiri peşi
ne yuvarladığı ka,·a içkisinden zi
yade arkamızda dumanlan tüten bu 
nefis yemeklerdeydi. 
Pohuanın karşısında mehtap ışı

ğında gümüşlcnmi~ esmer tenleri 
pır ıldayarak çınlçıp!"l!;: danseden 
bütün bu kadınlara hayret vencı 

bir l~kaydilikle baktığına dikkat et· 
tim. Kulağına iğilerek sordum: 

- Pohua, dedim, hani sen sizin 
yerlilerin pek kı~kanç olduklarını 
~öylüyorrlun? .• 

Pohua yuvarladığı kava kadehle
rinden gözleri kızannış bir halde 
yüzüme baktı. 

- Ne demek istiyorsun, Mau? di

ye sordu. 
Adeti vecdiçinde danseden bu 

çıplak kadınları göstererek: 
- Baksana, dedim, kızlar çırıl

çıplak dansediyorlar!.. 
Pohua gayet filozofana bir tavır

la başını salladı : 

- Bizim atalarımız çıplak yaşar· 
larmış! dedi. Onun için bizim adada 
bekar klübüne bir kabile reisi gel
diği zaman ataların adetlerine ria-

ROMANI· 

., 

yet edilir. Vakia kadınlar çıplak a· 
ma, hiç kim e kendi kadınından 

'.Ja~kasına bakmaz bile!... 
Filhakika dan eden genç erkekle· 

rin e.,ascn etraflarını görecek halle· 
ri yoktu. Kendilerini o kadar dansa 
vermişler, dümbeleklerin çılgın tem 
poları ve sarhoş kadınların şakrak 
~arkılarilc o kadar kendilerinden 
geçmiş görünüyorlardı. 

Hele kabile reisinin genç oğluyla 
dilber Taupu o kadar coşkun bir 
urettc dasnediyorlardı ki her iki· 

::.i de ter içinde kalmışlardı. ln· 
;an Polin<'zyalılarm dansedışlcrine 
1akmca hayretten kendi!'.ini kurta· 
ramaz, bu insanların d!şıli erkekli • 
Ja:~ birkaç am danc;etse1er gene 
yorulmıyacaklanna yemin edebi· 

lir! ... 

Biz medeni şehirlerimizde süs, 
dans, ve aşka dü~kün kadın ve er
·eklerimizi ahlakça zayıf insanlar 
addeder, hatta, çok yerlerde ahlak
·ız telakki ederiz. Halbuki Polinez
ya adalarında süs, dans ve aşktan 
başka insanlar hiçbir şey düşün· 
ınezler, bunlara düşkünlük bilakis 
ahlak \'C anane icabıdır .. Bu taupu 
nun bütün meziyeti her şeyden ev· 
.'el gayet güzel da_etme:ııdir! 

Yani, görülüyor ki, Polinezya a· 
dalarının insanları yeryüzünün yal· 
nız si.is, dans, avlanma ve se\işme
.icn başka hiçbir ~y düşünmeyen 
lrtist insanlarıdır.! 

lia)'Tet etmemek kabil değildir ki 
bizler tarafından yarı vahşi telAkki 
edilen bu insanlar çırılçıplak bulun 
dukları. sırf aşk ve şehvetten ibaret 
bir dans olan Hula dansını bütün 
C\•klerile ornadıklan halde hare

ketlerinde zerre kadar kabalık ve 
hayyanilik goriilmrz. Bu adamlar 
seh\ ani duygularını o kadar bed!ı-.. 
leştirmeyi bilmişlerdir . 

Ka~ınızda esmer tenli, gür ve 
l> • 

ıvrcık saçları çiçeklerle bezenmı~. 
he) kel gibı son derece mütenasip 
vücutlu bu genç kadınların elleri
ıi çırpındıra çırpındıra, 'ücutlarını 
kıvrandıra ki\ randıra dansecli~le
rini gözonünc getiriniz. Bu dansın 
~ir de Okyanus denizlerimn koyu, 
Tümiio:.lere batmış mehtabında oy
~andıtrını ta \"\'Ur ediniz .. Eğer ka· 
vanm bıberli \C kokaininkıne benzi 
yen neşeli sarhoşluğu altında ise • 
niz ba~mızm dönmemesine imkan 
\ar mıoır? 
Polinezyatılann bir portakal ko· 

,,,uı;u kadar serin gecelerinde )'aşa
yıp da bunun aksini iddia edebilme 
ye imkan yoktur. 

Halbuki enç Polinezyalılan. çır
çıplak sevgililcrile birlikte oynadık
ları bu aşk dansı ancak pek uzun 
J...allerden onm tahrik edebilmek

tedir. 
( Dwamı t·ar ). 
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Habeır"lın fcarnlhıü ~omaınu: 35 va(ğaını: DkDmDm -1- Nakleden: 

Yeni bir lıô.dise sarayı altüst etmiş, 
liiinkô.r Orlıanı gine çileden çıkarmıştı 

1 
Hangsi, Spanapulosun yazıhane 

sinin kapısını vurdu ve cevap bek
lemeksizin içeri girdi. 

Eftim Spanopulos ya.zı masası ö
nünde oturmugtu. Japonun içeri gir
mesi Uzerine irkildi. Masanm üstün
deki kfiğıtları acele toplıyarak çek
mesine koydu ve hiddetini nazik bir 
tebesııUm arkasında sakladı: 

- Yalan söyIUyorstlll 
di. Yalanmız, açık bir )1 
yUzünUzden okunuyor• /1 
hislerini saklamakta JılÇ 
değiller. Biz bu işte ç~-IJI. 

Neyse, merak etJile) ti 
miyorum. Benden giıliııe' 
yokmuıı. Bununla. bel'S 
benden saklayın ve çe 
!ayın. Benim bu ta 

Btı sırada yeni eöhretlcr bae kal- ğu sıtmadan mUteessiren vefat ey· 
dmyor. Kara Abdilrrahmanm da ledi. 
adı okunuyor. 1345 tarihlerine gi· eGnç prensin pederine tesmlmen 
riyoruz. vefat ettiğine dair bir gUphe ver -

Gazi Abdürrahmıın öldU. BllyUk memek için Umurbey Sıbistan mu
:A.ndrenikos öleli epeyce oldu. Sar- hare'beslnin nihayetine kadar kala
ya öldll. Anasız, babasız kalan Ka- cağını vaadeyle~ iken Asyaya av
ra AbdUrrahman sarayda anılmaz det eyledi. 
oldu. Bu vukuat esnasında Jan Paleo-

Kaç zamandır unutulan AdUrrah- loğun valdesi Kantagözilniln eserine 
mnnm bikAyeleri ve hayatı birer cf· tevfikan Tilrkmcnlerle tedafüi ve 
sane, birer destan gibi dilden dile tecavfizi bir ittifak akdini tasmim 
intikal etti ve halk aralarında: ederek Sarohan hAkimine mUracaat 

ettiyse de Kantngöziln ile Umur Bey 
- Kimbflir nerede ölUp kaldı! di- arasmdaki mllveddet bu teşebbUsU 

ye dll§UndUler. aklnı bıraktı. 

Htı.nkA.r 57 ya.şma basmış, Nilüfer O zaman Anadolu hUkfunetlerin • 
i:le epeyce çökUp lhtiyarla.mI§tI. , den biri ihtiyarı sefer edeceği vakrt 

Zaten Nililfer, htınıdlr Orhanm ha ordunun tehalUk ve ganaimine iııU
yatmda değişiklikten son derecede rak etmek şart.ile ecnebi bir kıtanm 
muztariptl. Artık eski n~esi kal - iltihakı ldet idi. 
:mamış, hUnkara eski itimadı tüken
mJv, kendi de bedbin olup harem.in 
bir kenarına çekilmiıı, söz söylemek· 
ten blle usıınmış bir haldeydi. 

Bu sırada yeni bir h~dise sarayı 
yine altllst etmiş, hfinkar Orhanı yi

ne çileden çıkarmıştı. 

''Donanmadan mahrum olan U • 
murbey beyinlerinde mUna.zlilnfih 
bir arnzi~i kendisine terk etmek ve 
mukaddema KnntagözU Apus Po -
na.mas da ziyaretle beygir ve si -
llltan ibaret hediyelere ruıil olan 
oğlu Süleyma.nı birlikte götilrerek 
muhafaza eylemek şartile Sıı.rohnn 
hft.kiminden nrazl dahilinden mUnı
runa. müsaade istihsal ettikten son
raA.nadolu sahilini 20000 sUvari ile 
takip ederek Çanıı.kkaleden Avru • 
paya geçti. 

Umur Bey bu. fırsattan bilistifa
de silahlı arkadaglarmı imparator!· 
çe tarafından Kantagözün lehine çe
virmek memuriyetile Sarohan or • 
dusuna iltihak ettirdiği iki bin ne -
ferden ibaret bir kuvvetle funali 
ne tamamen nail oldu. (1),. 

(1) Kantaı;özilnUn tarihf. 
Jlammer tarihl cllt l, sayfa 202, 

203. 
Hfıdiselerf hUnkAr Orhan dikkatle 

takip ediyordu. HUnklir, Umur Bey· 
le KnntagözUn arasındaki dostluğu 
bilmiyor değildi ve bir gtin kulağına 
eğilen samsa çavuşunun eu sözü
nU hJç unutmamıştı: 

- HUnktımn, KantagözünUn ke
rimesi eevketlOma lAyık bir nimet
tir kasem ederim. 

Padi§ab, kime sorduysa ve nasıl 
Dimitoka ilçUncU defa olarak Bl· bir vesile ile lakrrdıyı bu Bizanslı 

Tarihin fevkalade sayfalarını 

teııekkül eden bu Mdise i§te Orha
nm baylo bir gece birdenbire ver
diği kararla b3.1lamıg bulu:ıuyor ,. 
du. 

HilnkAr Orhan ertesi gUn yanma 
hiç kimseyi kabul etmemlg, yalnız 
dört kişi ile sıkı fıkı konU§muıı,(2) 
öğle yemeğinde de çok negeli gö -
rilnmüııtU. 

Bu dört kişi, en mutena elbisele
rini giydiler, en mutena hediyeler 
topladılar ve o gUn Bizansa hare -
ket ettiler. 

Saray işin içyUzUnU anlamamış, 

bu elçilerin hUnkô.r tarafından gön
derilmesi sebepleri etrafında bin -
bir ihtimal yürUtülmliş, fakat hiç
biri meselenin hakiki içyüzünc e
rememlgtir. 

Yalnız harem dairesinde mUhim 
bir toplantı vardr. 

Nilüfer, iki nedimesi ve Nirena 
ile bir kUçilk odada endişe ilo bir 
meseleyi görüşüyorlardı. 
Kapıda bekliyenler içeriye kim -

secikleri bırakmadılar. 
Nilüferle, Nirenayı aynı odada 

görmek saraylılara ilk defa nasip 
olan bir işti. 

Çapraz eğlence : 

4 

2 

3 ı-;-r.. 
5 
Eı 

7 
8 ...,_ı---ı---

9 

Hiç Nilüfer, kendi hayatını mah
veden rakibile bir araya gelebilir 
miydi? 

Bu haremde çabucak kulaktan ku 
1ağa yayıldr. 

Nililferin, Nirenn ile bir oluşun
da mutlaka hünkar ile alakalı bir 
mesele vardr. 

Mnıı.heza kapı deliğine gözlerini 
dayamış, kulaklarmı gererek bir 
anten gibi içeriyi dinliyen arap kal 
fa b ui.şin ne olduğunu ıı.nlamış bu
lunuyordu. 

Nilllfer, her şeye rağmen saray 
entrikalarına vakıf olmayan saf 
bir kadmdr. 

Hünklirtn harem içine birkaç ca
sus sevkcdeceğinl aklına bile ge
tirmemişti. EzeUmle kendisine kul 
köle görUnen Arap kalfadan böyle 
hir hareket asla beklemezdi • 

Nitekim onu kapryıı. nöbetçi koy
muştu. Halbuki işte ummadığı taş 
ba.~ yanyordıt. 

Arap kalfa, hantmmm bu gizli 
toplantısını öğrenmek fçln kendini 
bir tehlikeye atmış btilunuyordu. 

r(Devamı var) 
(2) Tarihler, 'bu elçilerin fslmle

rlnl '.fayin t':tmlyorlar. 

Soldan sağa: ı 

1 - Onün aksi - Kötü, 2 - 'Ana· 
dolunun şark havalisinde bir kaza
mız, 3 - Sert • Karın süratle ve 
küçük küçük yağışı, 4 - Yüksek 
- İskambilde birin adı • lsviçrede 
meşhur bir ~ir, 5 - Bir nevi ba· 
yıytıcı ilaç. 6 - Tırnakları boya
yan bir kadın, Hii.cı, 7 - Ad - Spor 
cuların kestirme ifadelerinden biri 
- Vukua getirme, 8 - Nimetler -
Yunan mabudlarından biri, 9 -
Güçlü kuvvetli, 10 - Kiraya ver -
me - llaç. 

- Bonjur Hangsl. 
Japon ilerledi: • 
- Bonjur. Sizi rahatsız etmedin\ 

ya? 
- Ne mUnasebet! Evime, bu ka

dar erken saatte de olsa daima hoş 
geldiniz. Sizi böyle pljema ile kabul 
ettiğim için beni mazur görUnüz. 
Şimdi yataktan kalktım. 

Spanapulos, yüzüklerle dolu iri 
elini misafirine uzattı. Hangsi elini 
uzattığı srrada, masanın üzerindeki 
karmakarışık kağıtları yeni farket
miş gibi: 

- Ne yapıyordunuz bunlarla? de-

di. 
Gözlerile masanın üzerindeki par

çalanmış ve kesilmiş gazeteleri, bir 
kola kutusunu ve makası işaret edi

yordu. 
Yasak edilmiş gibi bir oyun oy -

narken yakalanmış bir çocuk tav -
rile Yunanlr cevap verdi: 

- Bilmece hallediyordum. 
Kısa bir sükuttan sonra bir ma

zeret göstermeğe kendini mecbur 
addetmiş gibi ilave etti: 

- Bu da benim bir mrınim? 
Japon, soğuk bir eda ile: 
_Herkesin bir merakı vardır, de 

dl. Fakat ben sizin yerinizde olsam 
böyle çocukça işlere giriştiğim za • 
man daha ihtiyatlı davrıı.nımn. Bu 
tavııiye size yerinde değil gibi gö -
rüntir belki ama öyle değil ..• Siz be
cerikli bir adamamız azizim Spano .. 
lhtiyatklrlığınız meşhurdur. Böyle 
olduğu halde ..• 

- Ne ehemmiyeti var Sizden sak 
]anacak bir ecyim yok ki aziz suç 
ortağım!. 

za.ns devleti arazisinin gasıp hükfı- kıza intikal ettirdiY!e onun hakkın· 
met tarafmdıın çiğnenmekte oldu- da dudaklarını kulaklarma vardı -
ğunu gördU. 1 ran lezzetli medih ve senalar duy • 

MtmıSaltıtlle beraber lksantiya muştu. · 

ve Merop havalisinde Mora budu - Hünkll.r, Nırenadan da bıkmt§h. 
duna kadar hakinı olup o aralık Bi· Nilüfer zaten dUnya.sından vazgeç _ 
zans devletinin en tehlikeli düşmanı mlşti. 

Yukardan aşağı: '"• -ııı- • ~ 

l - Bir nevi kuş ki e!sanelerde a
dı geçer - Bir insanın sıfatını ve 
hüviyetini sormak için kullanılan 
5ual kelimesi, 2 - Şöhreti büyük. 
3 - Kesin - Dıvarcmın tesviye a· 
leti, 4 - Temiz • ilave - f ransızca 
deniz. 5 - Endaht, 6 - Methetme, 
7 - Beraber olma - Mısırlıların 
Allahlarından biri • Bir nevi söz ver 
me, 8 -Ümitli - İşaret cdatlarından 

'' -2-3~s~1-a91o /------
Japon, eğildi. Endişe verici, M -

yai bir tebessüm dudaklarını gerdi, 
badem gözlerini biraz daha uzattı. 
En hiddetli zamanlannda bile ylik
selmiyen sesiyle mukabele etti: 

f f ü L AT 

olan Bulgar Momitizila.s ile muharip Onn bu yıı.nm asrı geçen ömriln· 
btilunan Kantngözliniln muaveneti - de yeni bir hayat, yeni ve taze bir 
ne gitap ile Peritareom önilnde Ma- enerji ve kudret aııılayacak bir dil
mitlzilAm mnğllıp ve lksantiyadan bere ihtiyacı vardı. 
tnrdederck hnzineslle Bulgaristana 
geçmeğc icbar eyledi. lşte KantagözünUn ktzı pekalft. bu 

arzusuna göreydi. Sanki h!ilık onun 
için yaratmıştı bu Bizanslı dilberi. 

Hem do tam zamaruydr. Şimdi 

Kantagözünün kuvveill bir dosta ih
tiyacı vardı. 

biri, 9 - Fasulyeden mamul bir ne 
vi yiyecek, 10 - Bir frenk adı • 
iştira etme. 

2~~+--
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- Evet, benden gizli bir şeyiniz 

olmaması tazım. Hakkınız var. Bunu 
isbat için banrı şu dosyayı, ben içeri 
girdiğim zaman aleUlcelo çekmece
ye attığınız gazete kupurlannı ba -
na göstermenizi ... 

Spanopulosun yanakları kızardı. 
Japonun sözlerini bitirmesine ,·akıt 

bırakmadan: 

- Evet, tabii! dedi. 
Hangsi gayet ıııakin devam elli: 
- Bunları bana göstermenizi is-

MuvaCfıı.kıyetlcrinden kesbi ce -
Baret cyliyen mUttefikler Bulgar 
Kralı tarafından muhasara edilen 
Ferenin imdadına varmak veyahut 
İstanbul üzerine yilrUmek eıkla -
rmdan hangisinin ihtiyar edilmesi 
lUzumuna dair icra ettikleri muza -
!kerede KantagözUniln reyi hilafına 
91arak ikinci ı:ıık ihtjynr olundu. 

Orhan o gece adama.kıllı karar 
vermiş ve hayatına lezzet katacak 
bu yeni Bizanslı dilberi kucağına 

almış gibi lezzetli hayal içinde bir 
gece geçirmiştl. 

Büyük Piyangosu tiyeceğim. Sizin de niyetiniz zaten 
bu değil mi? 

Japon, ellerini masanın kenarına 
dayıyarak Spanapulosa doğru oğil 
dl. Muhatabının gözlerinin içine bak 
tı. Sonra dudaklannda gene o mu-

Ordu Apamca yani İstanbul kapı
larma vasıl olduğu esnıı.da KUçük -
çekmece ile Balıklı arasında kain 

Yarın olunca ilk işi çavuşlardan 

birini Uçilikle Kantagözilne gönder-
bir sarayda Süleyman müpteıt~ oldu mek olacaktı. 

Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 
Büyük ikramiye 50,000 liradır 

ammalı tebessümle: 

-ınam1E&arn•ınr~ı mı~'r.!"tı;ı~., ... =, ..... cm• ·1... . • ,,.. 111' ~~CDEınlJCJ!JC!!!!Jml 011timll•••I 
- Fakat korkarım ki, eseriniz karşısında 

bir tek kelime söyliyemiyeceğim. 
Bu sözünü bir vaat gibi kabul ederek: 

' - Şu halde, kabw ediyorsunuz değil mi, 
bayan Melike? diye ısrar ettim. Gelip tab
lomu göreceksiniz, değil mi? .• 

- Bunu cidden istiyor musunuz? 
- Tabii 1 mademki öğledenberi sizi bu 

maksatla arıyorum ... 
Gülümsiyerek ayağa kalktı. Fakat kom· 

plimanlarımı ciddiye almak istemediğini 
gösteren bir tavırla: 

- Oo, dedi, görüyorum ki benim naçiz 
fikirlerime bu kadar kıymet vermenize se
beb, bu yerlere olan merbutiyetimdir ... 
Böyle olmasa köyden herhangi bir çocuğu 
getirip fikrini sorabilirdiniz, def,ril mi? 
Bunları söylerken, bir yandan da elle

rile ilzerindeki toz toprağı silkiyordu. 
llk defa olarak, onun ne kadar zarif, 

biçimli bir vücudu oldubruna dikkat ettim. 
Bacakları çıplak değildi. Fakat ince, piirüz 
süz bir ipekli çorap gi}•miş olduğundan 

çıplak gibi duruyordu. Bu ipek çoraplar, 
bana GüllU ninenin sözlerini hatırlattı. 

-39-
Genç kızı daha dikkatle tetkike başladım. 

Basit, fakat pek zarif olan elbisesi, şe
hirli ze,·kine göre biçilmiş bol etekli bir köy 
lü entarisiydi. Ününde belinden bağlanmış 
etrafı dantelli bir beyaz önlük vardı. Geçen 
gün büyük bir maharetle yün işliyen min· 
yon, beyaz ellerine baktım: Hafif mani
kürlü tırnaklan bir köy kızından ziyade, 
salon kadınına yaraşacak gibiydi. Sonda. 
gözüm elindeki kitaba ilişti: Tuhaf şey! 
fransızcaydı. Hem de Viktor Hügonun 
Quatre - Vingt - treize adlı eseri! Bu kız, 
demek Viktor Ilügoyu okuyacak kadar 
f ransızca biliyordu. Sonra, Fran ız büyük 
ihtilaline ait bir eser!.. Bu nadide kır çiçe· 
ğine ne ad verebileceğimi kestiremiyorum.! 

Birkaç dakika birlikte sessizce yürüdük· 
ten sonra. harabeye geldik. Melike derhal 
tablomun bulunduğu9yere ilerledi. Ben de 

sokuldum. Duygularım serbestçe söyleye
bilmesi için, ağzımı açmadan beklemekle 
beraber, gözlerimi yüzüne dikmiş, dikkat 
ve merakla bakıyor, yüz çizgilerinin hare· 
ketinden bir mana çıkarmağa çalışıyordum. 

Cenç kız. ilk önce, tablodan bir metre u· 
zağa gıderek sesini çıkarmadan seyre dal· 
dı. 

Yüzünde, duygularını meydana vuran 
hiçbir kıpırdanış yok, nazarları sabitleş· 

miş ... Yalnız, ara sıra gözlerini kırpıştm· 
yor: sanki bakışlarındaki görüş kudretini 
arttırmak, e eri bütün teferrüatile birden 
kavramak İ3tiyor .. 

Böyle uzun hir an geçiyor. Ec:er ile as
lı arasında herhangi bir te~erniata ait mu· 
kayese yapmak i;in hi; bacını kaldırıp ha· 
rabeye ba~{mıyor .. En ince teferrüatına ka
dar, buralan harıza ma o kadar mükemmel 

nakşetmiş olmalı ki, buna lüzum görmü· 
yor bile ... 

Nihayet, ileri doğru bir hareket yapı· 
yor; ve sanki bir rüyadan uyanır gibi: 

- Güzel! Çok güzel! diyor. Sizin yüksek 
bir istidat ve kabiliyetiniz var. Evvelıi, ta· 
mamile aslına benzetmi~siniz. Sonra, bu 
metruk harabelerden taşan melankoliyi pek 
güzel canlandırmışsmız .. Bu resimde vah· 
ı;i bir şiiriyet var. Hele şu taşlar, adeta 
ruhları varmış gibi... 

Derin bir heyecan içinde onu dinliyorum. 
Lisanı beni şaşırtıyor. Güzel sanatlar aka· 
c!emisindeki profesörlerim de ancak böyle 
bir ifade kullanırdı .. Belki profesörlerimin 
tenkidi daha kuvvetli, daha tumturaklı, da· 
ha klasik olurdu; fakat, basit bir ifade ile 
ve - sanki. duygularını anlatmaktan w 
benimle paylaşmaktan tabii bir şey yok 
muş gibi - bir itminan ile konuşan l\leli· 
kenin s<izleri kadar rnmimi ve içten bir 
heyecanın i;acJe..,i olamazdı. 

(Devamı var) 

dinleyin. , 
- Gene bir tavsiye JPI· 

bakalmı. 

- Kapı kilitlerine 
mıı.nda etmeği mli~.,ı'· 
elektrik mekanızınası ~ 
kasının ismini ve adre5 

reyim de bunlardan ~~ 
nenWn bir tarafında fi'. 
ton vasıtasile kapıyı .iS • 
bi açıp kapamanız bu :ıııe J 
mUmkUn olur. lyi bir ~ 
mi? Kapınızda bundall 
m.in ben apansızın içeri 
baskın vereınezdiın· bi1 

Yunanh, canı sıkılJJllt 
muhatabmm sözUnil 1'~ 

- Y ctlşir artık ge 
sabah erkenden bana et 
mek için gelmedim Jı ıııl 
Ne var? Yeni bir baht' 

- Evet. 
-Nedir? 
- üç haftadır bekle 

lar ..• 
- Nihayet geldi mi! er' 
- Hayır. Gelmek UJ 

bildirildi 
- Tafsilat?. 
- Hiçbir tafsilat )'olı'.· 

mız, bildiğiniz fnbrtkadsllt 
di. Şimdi Almanyada )lt 

transit yerlerinde buıuııt 
sabahki posta ile ınaıuııı• 

-Mikdar? . J_ 
- MUhlm ... SiparıŞ 
Hangsi malların :ıni1' 

zasından saydı: ""-
- 3 kilo 700 graJJl )CO 

rihde, 2 kilo 800 gnını ııı .. "--"' 
libde, 2 kilo afyon Lf}>Ş 
gramlık diğer muhtcıi! 
Frov Fronbergde... . (/ 
Yunanlının gözlerı se 

!adı: "1 
- MUkemmel! Bil)'nıı: 

cek bir mikdar ... 
J'(iıJ• 

Ellerini uğuşturuY0 d~ 
- Büyük kar aın_n. 9" 

cebimizde değil... lşın ~ 
rafı bundan sonra :ınall 
yadan Fransaya yakalll 

i 1• G" rUk 2111 
t rmek azmı. um ö• 
da pek sıkı, hudutJnr 
ediliyor. il 

- İlk tecrUbemizde pjj 
Bu işlerde siz mahirS1 

tibim ve dostum ..• 

Hangsi bu mcscıctertıı 
dır. el< f} 

- Takdiriniz beni P~ 
sis etli. :Pnkat "Dlr sı!i 

bımeseli bu şekilde k~U Jl)ı 
zım... Yoksa korkına6'8o 

nız? I~~ 
- Hayır. Fakat i?ıt)ıJ 

münasip görüyorunt· J3 
beklemelerini cmrettitxl·

1
r ~ 

üç haftadan- evvel bl<•pf 
mıyacağtm. O zamana _J 
rol biraz gevşer. ~ 

111~ 
Spano yerinden 

1 
ğırdr: l< ıııJ_J 

- üç hafta bcklerne)llÇ "
le şey olmaz. EliJilizdO ~ 
madı. Stok tükendi. r;b,; I 
rimiz malsız kaldı. J3 dl>"'t 
ilAçsızlıktan eikfıyet e r 

t]\'0 • 
gün benden mal is · {)Ç 

büyilk müşteri.ıniZ dO 
bekliyor. 

- Bu kadar acele s.ı>°'" 
malları siz gctiriniZ SP .,,; 

- Hangs1 ! l< 1' 
_ üç hafta bekleme 

sözUmü söyledim· )!#' 
- Burada crorcdell 

mi. siz mi? 
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°'°" thılatan vı . 

Open cBVihfrCiYi~· ~kikaten hf dd~ÜÖİımişti 
~~ bağırarak konuşuyordu 

Doğru sözlü bir adanı 
Hftk&vecn 

litti ... " Ropen Ceva-
"" •C d .. ~}·er u? aksam cere

:ı .. ı ı en ınce t f 
"'IJattıın 'R e errüa-
~ İnanın , Open Ce\ ahir

ı~tıın c 
btıı :'Yhiınizd~ hasusiuk e· 

e kendi . aztrladığı 
. n.OJ>en clunıe !'ardım 

i tııhıce Çok Cevahırci} an 
koıllrnd memnun old 
.L~"' an tutarak u 
't,--.;rat>eree ko . sokağa °:}'an henr:!ıte merkezine 

ıııse 'Yokt Uz . gelmişti. 
ı. u. Gırdik kapı-

.vana d 
oğrun Yürü 

)' bir ~~' rerek ga· 
afta karan ~e sordu: 

ne tibi l nı bizden sakla-
, ayda ta 
. savvur ettin 

tan~ 
il (e".ı· . dı. Ronıı.n '"'-· 

·"'ısı ~ '-A!va--
Q ~vap \ erd· • . • d'<fı B- ı. 

~ bizzat :_ .utün muvaffa· 
l!tj """nın er "'°'- Yorsun ınden çık-

·"lllıı Stnin'd on.dan. Halbuki 
. ınuvauak~ğiı. Bütün Hm 

Ola '<lir ki ıyetlerile teza
~!in. lllat!Qp olan netice 

~lıı a~:2·~acaksımz? 
vıraı k -·'<Ul:tliı bo 

etldini zulmuş. 
toplayınca ba-

Ytt konut 'dan e §efiyiın ben. lste 
a:ıı-L • t danıc:'l"r\ d 

lba( -cuıJ}·etini :."'~·~ an ya-
' <>1 haızun. Böy· 

' sa bundan size 
. birha 

. . ha ~eketindeki Yanlı~
~~:'<l)~tına rnaı ol 
~;·~cıl·an ur. 

p~ ~~ hakikaten 
llıeıcıkı ırarak konuc:u· 

l'ahncn ~~ir hadise ~!
. Sebebi b unakaşayı an-

et ' U Vak • Ci Yirı bene] adan son· randa en \ .. 'n 
iı~_.·· n . ~\open 

il~ içind· &ızienrnedibini 
tlıee ben· ır. 

. i. 1'.,,_ ı pek a1r;1.a ı 
içi ;(' <u1.at n <1l\. ( ar et-

' tııii}ıitndi OPen Ce\ ahir-
i . l'terat \e. O, bizim her 
1
%rdu. b . faaliyetimizi 
Ula biı~....ıedıın Ya, ben de 
~·ı "!n""'en "! ı i.tın a et oluyor 

.. olduğu ~~ mukadderatın; 
•e bıı... 'adar 'ak 
~ -1c1. hiını ) ınlaş-
lıı \':ı~· et ediyordum ar -ıYeti nı · 

"' itti}t a attı. o gün 
QGwa_ az edilrni r 

''Q(Vet • 1· 
ıa::t basııa~ba ma yaftalar 

ı~n tevz· \e bunlar ko-
~ır \'erild'~· heyetlerine 
ll e ellerde ı~ı dakikada a· 
u Yaftalar ulunacaktı. 

'rıee liınç,::r•hp tevzi e· 
i llaıa liarp gazetelerinde 
~ r etrarın:aı~tesinde bu 

tat l'ap 1 a şıddetıi, sü-
' '· 

1 acaktı ~ aftaı . 
ıı ba ar hilhass . 
~ &lıyacağı ~ ıhtilaı ha· 
tı. 't 'te kaıabatık u ulhareke 
tıı~ aftalar liın Yerlerde a
. llu rıo. dam \clk komi tc-

Slttetıe lI gac:ını ta ıya-' sa ınÇak 
lı hu ray \e b gazete'eri 

lfıta(laCUınıar , evletialiyycye 
'· ra __ .~apıyordu. 

···uııyet \ . 
Ati erılmiş ola· 

t)k ?Ja ~Ube . . 
~ı da· ının ha 1 
t ()l ıre~ind . . zır adığı 
Jı. Urıacaktı e ıhtılaı harcka 

l,... •ıt11a1 h . 
~ ~un arekatı b 
erı i.k once /\,. a~laınadan 
ıtıı.,,.;1~r 'rupa a.~'ilek ll'ıurahh c §Ubele-
trlllc . et hane a. bulunduk-
. rıı .... l}e ıle t 1 likıaı .. ,111eti ernas ede 
tıı~ <lava ınnarnına Yapıla
afraıc tretıeri is:n tahakkuku· 
llalc} oıUnab 1. enccekti E~ 

arın ı ırse · ~er 
tr 0 

1 ınuc1araa . ~alliycue-
ti~.stnanıı d ıçın bu mem 
o"'- tı. t\ le ti ile te 
~'«tYarı masa 
tile f bu ınUk 
lıi"'l aa!ıyett arrerat mu 

"'' erj • e b 1 na-
rıı S<ıv..ı,. U Unacaklann 

Ropen Ce\·alıirciyan kemali dik·ı midin riyaseti altında mühim ve 
katle Tomayanı dinliyordu. Sarih gizli bir içtima oldu. Bu içtimada 
bir şekilde görülüyordu ki bütün Istanbula davet edilen Hopcn Ce· 
işler (Tomayan, Kayayan ve An- vahirciyan, 1\lmdıkyan bulundu. 
don Reştuni) nin eline kalıyordu. Bazı ermenilerin daha içtimada bu· 
Bunlar heyetlerin umumi katiple· lunduklanm sonra öğrendik ama, 
riydilcr. lstediklerini yapacak- bunların kim oldu!:runu bir türlü 
lar ve meydanı bo§ bulunca istedik- ınhyamadık. 
leri gibi at koşturacaklardı. Bu içtimada kanunuevvelde baş-

Bu heyetlerin bu işlerin arasında lıyacak harekata karşı alınacak 
ne benim ne de Ce\·ahirciyanın adı tedbirler tetkik olunmuş ve bütün 
vardı. Bu noktayı bizim sormamı· Imçak teşkil:..tının ele geçmesi im
za vakit bırakmadan Tomayan de· '.\anları p!anlaştmlmıştı. Yalnız 

di ki: Atx:lülhamit bir noktada çok ısrar 
- Siz komitenin ı-,misi bulunu· !tmişti. Padişah, vakanın ele başı· 

yorsunuz. Fiilen bir vazife deruhte arından olduğu anlaşılan Eliz To
etmek istediğiniz zaman her iş size mayanın da ele gcçm0 ini i tiyordu. 
açıktır. Bu kadın en büyük tehlike te~kil 

Bana da d{>ndü: ?diyordu. Bunun l stanbula getiril· 
- Sen de dedi. TeşkilMın umumi mesi için t.>;izli tertibat alındı \·e 

mürakabesini yapmak gibi çok bü· bu i~e Ropcn Cevahirciyarı memur 
yük bir iş başında bulunuyorsun. ~ildi • 

Ben, bunları öğrenen ve kendisi· Ayni zamanda yaYeri ekrem Fu· 
ne bir mevki verilmediğini gören :ı.t paşa gayet garip bir haberle Ab· 
Ropcn Ce\ahirciyamn kızacağını ju\hamidi çileden çıkardı. 
sanıyordum. Halbuki Ropen Ceva- Talasta Salamon adında bir ya· 
hirciyan için için gülüyor ve çok hudinin de Hı;l~al:'ara karı~tıırım 
memnun görünüyordu. bildirerek bu işin bir ermeni mese-

lkidc birde: lesi halinden bir ekalliyet davaq şek 
- Ya! diye gQya hakiki bir hay· !ine gelmesi tehlikesinden bahsetti. 

ret işareti veriyor ve başını sallıya· llu haber, Abdülhamidi olduğu 

rak bütün itinasma rağmen istih- kadar nazırları ve sadrazamı da 
fafını saklıyamıyarak dinliyordu. !wrkuya düşürmüştü. Acaba kaş 

Tomayan ayağa kalktı: yaparken göz mü çıkarılmıştı? Bun 
- Artlk, dedi. Görüyorsunuz ki ar, Hınçaklann bütün teferrüatile 

filiyata geçmekten başka yapılacak ellerine düşmelerini beklerken acaba 
iş kalmamıştır. ateş saçab'l sarmış ve iş yahudilerc 

Ropcn Cevahirciyan ve ben bu ve diğer ekalliyetlere de sirayet mi 
sözü tasdik ettik. Hakikaten bu va· ?tmişti? Bu cihetin anla~ılması çok 
ziyetten sonra yapılacak şey Fırat lazımdı. Padişah Ropcn Cevahirci· 
Ermenistanı hülyasını hakikate çı· yana haykırdı: 
karmak ve bu muhteris adamın re· - Yoksa biz alet mi oluyoruz 
isicumhurluğunu tahakkuk ettirmek Ropcn efendi? 
ti.. Ropen Cevahirciyan da şaşalamış 

Bundan sonra Hmçak rüesasını tr. Böyle bir adı ilk defa 'duyuyor· 
meşhur ya[ta vukuatını hazırla· du. - Şcvketlu padişahım, dedi. 
makla meşgul görüyoruz. Bu j:-e Kulun bütün hadiseleri günü günü 
Ermeni ihtilal gazetelerinin halkı 1~ takip ederek huzuru şahaneleri
isyana teşvik eden yazılarile başlan ne arzetmekteyim. Fakat Fuat paşa 
dr. Ve iş sarayın dikkatini çekecek ·1azretleıinin beyan buyurdukları 
kadar aleYlencli. hadise hakkında bir guna malı1ma-

Bunun üzerine sarayda Ab<lülha- tım yoktur. Eğer bu iş bir ekalliyet 

Yaz•n: 
Ekrem Suad dedi ki: lo yaptım. Gel, gör ve fikrini söy-ı yakışıyordu, Daha münasipti .. da-
- Tuhaftır, bu zamanın adam- le.. ha .... 

ları terbiyeli görünmek için daima • Ekre.1:1'1, ressamın atölyesine git. - Hakktmz var, geçen senenin 
yalan söylemeğe mütemayildirler.. tı ve guzel tabloyu seyrettikten şapkası, zevkiseliminizle övünebL 
Herkes, karşısındakinin hoşuna sonra: ' lirsiniz doğrusu, zaten bunun far. 
gitmek için düşündüğünün aksi::ıi - Mevzuunuz yanlış, dedi, böy- kına varmıştım •• Eğer kadife 
söylemekte hiç bir beis görmüyor. le bir resim hakikate mutabık .de- şapkam hoşunuza gidiyorsa gidin 
Adeta riya insanlar için artık bir ğil., onu hizmetçimin başın.da seyredin. 
prensip oldu. - Fakat, bu hakikat değil, bir Çünkü ona verdim .. Hizmetçi ka-

Bu sözler üzerine romancı Fik. hayal... dm da, sizin gibi, onu gayet iyi 
ret coşkun, arkadaşına şu cevabı - Hayalden hakikate yaklaş- buluyor .. 

verdi: malı! • - Çok icr söylüyorsun Mela-
- Evet, azizim. Fakat metho- Bu söz üzerine ressam dayana- hat .. , 

lunmak arzusu insanlarla beraber madı: - Beyefendi, her sözünüzden 
mevcud olagelmiştir; ve bir içtimai anlıyorum ki tabiatınız r-J">k fena ..• 

b . . - Azizim fikrinizi sorduğum• r-
mec urıyettır. Çok doğru söyle- Kabil deg~il anlaşaınıyacag~ız. Mu··. 

b dan dolayı pek müteessifim. Çün. 
mek azan terbiyesizliğe müncer temaıliyen böyle manasız §eyler 
1 kü sana'ttan hiç anlamadığınızı 

0 
ur. görüyorum. Sizin işiniz kalemdeki söylüyorsunuz. Eğer evlcnseydin 
- Ben hiç bir zaman, hiç kim. halim ne olurdu? Bana kalırsa sı·z . kağıtlar .. Sakın onlardan başka 

seyı methetmek mecburiyetini evlenmeyiniz .. Allaha ısmarl-""ık .. , bir şeyler uğraşmayınız. "'° 
duymadım. Arkamdan gelmekten sizi menedi-

- Evet, fakat senelerdenberi Ekrem, Ressamın atölyesinden 1 k yorum .• 
memur oldugv un halde nihayet bir çı tı. Siyah ve büyük gözlerile G k dı 

enç a n, mümeyiz muavini-
mümeyiz muavinliğine kadar yük- kendisini teshir eden sevgilisi . . 1 • . 

Melahatle, sinemalardan birinin nın söz erını dinlemeden, öfkey-
selebildin l le yürüdü, gitti, 

_Zarar yok .. Her şeyden evvel antresinde buluştu. Sevişmeğe C'dd b 
d~gvruluk .. Kaleme ger kaldım, gi- müsaid bir muhallebicide oturdu- l~klı en, u kadınlar garip mah. 

x u ardı vesselam.. Önlerin.de doğ-
d. d lar. Melahat, aşıkına sordu: 
ıyorum, ostum... ru birşey söylenmesine bir türlü 

- Yeni şapkamı nasıl buluyor-... . * 
Ekrem Suadın idare ettiği ka

lemde genç 1. · memur vardı ki 
vekalet müsteşarlarından birinin 
akrabasındandı. Bu delikanlı, dai-
renin işlerini yapmaktansa bir ta
kım kafiyeler aramayı tercih eder -
di. Bu yüzden mümeyyiz muavini
nin sıksık tekdirlerine uğrardı. 

Bugün de, şiir merakı yüzün
den yanlış bir iş yaparak amirin
den bir sürü azar işitti. 

Ekrem Suad kalemden çıkın,-:a, 

ahbaplarından ressam Çallı lbrahi

me rastladı. Ressam elini arkada
şının omuzuna koyarak dedi ki: 

- Azizim, sen doğru bir adam
sın. Bu seneki sergi için bir tab-

:la\ ası haline gelmiş bulunsaydı, 

nihayet kölenizin de malumatı taal· 
'.Ok ederdi. Bu Salamonun kim ol· 
duğunu tahkik etmeme iradeişaha
nclerini rica ederim . 

(Devamı ı·ar) 

tahammül edemezlerdi, Bu şerait 
sun Ekrem. 

altında bekar kalmak şüphesiz 
Ekrem Suad, yeşil kordelalarla daha isabetti. insan, hakikati ka-

ve tüylerle süslü 'küçük şapkayı nsma da söyleyemiyecek olduktan 
ciddi bakışlarla tetkik etti. Moda-

nın sık sık değiştiğinden kat'iyyen 
haberi olmadığı için şapkayı pek 
fena buldu. Bilhassa yukarı doğ

ru kalkan sol tarafı, sevgilisine 
hafifmeşrep bir eda veriyordu. iyi 
gör~nmek arzusiyle, hakikati feda 
etmemek endişesi arasında bir 
müddet tereddüt etti. Nihaye sor
du: 

- Fikrimi açıkça söyliycyim 
. ' mı .. 
- Rica ederim • 
- Bilmem amma, bı.ı şapka se-

nin yüzünü biraz bozuyor. Galiba 
fazla neş'eli bir yüz gibi gösteri
yor. 

- Desene bir kokote benziyo
rum!. 

- Estağfirullah .. Fakat bence 
kadife şapkan sana daha çok 

sonra .. 

Ekrem Suad, düşüne duşüne, 

eski arkadaşı Reşadın evine git
ti. On beş senedir, haftarun bir 
~ki günü bu en aziz ahbabının e. 
vinde yemek yemeyi adet edinmiş
ti. Bu suretle biraz aile hayatı 
geçirmiş olurdu. 

Tesadüfen bu akşam yemekleii 
pek güzel değildi. Reşadın karısı 
yeni bir hizmetçi bulmuştu. Fakat 
bu kadın pek iyi yemek pişirmey· 
bilmiyordu. Kebap çok pişmiş, c 
tin lezzeti kaybolmuştu. Kuşkon 
maz ezilmişti. Salça adeta su gi 
bi bir şeydi .. Tatlının şekeri az 
dı •• 
Reşadın karısı: 

- Ekrem bey bu akşam bir şe~ 
yemiyorsunuz, dedi, galiba yemek

( Liitf en say/ ayı çeviriniz) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~---------
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belki ..• 
Emperya boğuk boğuk mml

dandı: 

- Leonor mu?. 
- Rica ederim madam... Ni-

çin geldiğinizi bari çabuk söy
leyiniz .. 

Emperya gözlerini bir nokta
ya dikerek teker teker: 

- Rolan Kandiyano Vene. 
dikte! dedi .. 

Bu sırada, duvarı, örten ipek 
perde arkasından bir inilti, a
deta bir feryad iş:dildi. Bu bir 
kadın sesiydi.. 

Kinden, garazden titriyen 
Emperya bu sesi işitmemişti... 

Altiyeri de sersemlemiş b:r hal
deydi.. Neye uğradığını bileme. 
mişti.. Tamamiyle kendisinden 
geçmişti. Bu kadın feryadını 

o da işidememişti .. 
Altiyeri sararmıştı.. Hayret

le açılan ağzından kendini bil
miyerek bir kaç kelime dökül
dü .. Fakat bu kelimelerden ma. 
na çıkartmıya çalışmak çocuk
luk olurdu. 

Bu dakikaya kadar, onun, Ro
lan Kandiyanonun mutlaka bo
ğulduğuna dair sarsılmaz bir 
inanışı vardı. Demek ölmemişti. 
Demek yaşıyordu .• Demek bu 
adamın pençelerinden kurtul. 
mıya imkan yoktu. 

7ı'rcflH haberin. generali ne 

hale getirdiğini Emperya görü
yordu .. 

- Anlıyorsunuz ki gündüz 
ziyaretinde hiç de haksız değil-
mişim .. 

Altiyeri alnına elini götüre
rek kekeledi: 

- Büyük engizitöre hab.!r 
vermeli .. 

- Haber verdim .. 
- Polisleri koşturmalı .• 
- Bu da yapd<lı .• 
- Cumhur reisini de haber 

dar etmeli .• 
- Bu sizin vazifeniz .. 
- Kardinal Bamboya da .... 
- imkanı yok .. 
- Neden?. 
- Çünkü Bambo, bu dakika-

da yaşamıyor .. 

- Yaşamıyor mu? Bambo!. ..• 
- Evet.. V enedikte bulun-

.duğunu haber verdiğim adam 
tarafından öldürüldü. 

AJt;yeri ayağa kalktı .. Masa
nın gözünde bulunan iki ta. 
hancayı alarak cebine yerleşt1r
di .. Sonra gidip bir kapı açtı .. 
Orada toplanan asker1ere göz 
gczılirdi .. Dinlenme.eliğine emin 
olduktan sonra gene gelip ye
rine oturdu. Alnında toplanan 
ter danelerini sildi. Boğuk bir 
sesle de: 

- Hepsini anlat .. de.di.. Hiç 
bir noktayı atlamadan.. Artık 
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ki Aretenin katibi de Jan di Lo
ranzo da Rolan Kandiyanodan 
başkası değil. Buna eminim. 

Dandolo ne söyliyeceğini bi -
lemez bir hale gelmişti. 

Emperya devam etti: 
- Rolanın maksadını anla -

mamak çocukluk olur. Bamboyu 
öldürdü. Kızımı kaçırdı ve ben
.den ayırdı. Bütün bµnlar ben -
den intikam almak içindir. Fa
kat beni neden öldürmedi, işte 
buna aklım ermiyor. 

Dandolo cevap verdi: 
- Cesur olunuz madam. 
- Cesur olmak kolay monsen 

yor. Fakat ben bir anneyim. Ca 
nımdan çok sevdiğim kmm bu -
gün onun elin.dedir. 

O elinde bulundukça, bana 
her şey yaptırabilir. Böyle bir 
vaziyetle karşılaşmaktansa ölü
mü tercih ederim. 

Sizden küçük bir ümidim ol
masaydı kendimi kanala atmak
ta bir an tereddüt etmezdim. 

- Benim de bir kizım var. 
- Asıl size koşmamın sebebi 

burada. Rolan Kandinayo ölme
miştir. Bugün yaşıyor ve bizden 
intikam almalt iÇin uğraşıyor. 
Doğrusu bana karşı hazırladığı 
plan çok kurnazcadır. O korku -
lcak bir adamdır monscnyor. 

- Bunları ben de biliyorum. 
- Biliyordunuz fakat haber 

vermiyordunuz. 
- Evet ... Rolanın bugün Ve

ne.diğe geldiğini bana da biraz 
evvel haber verdiler, 

- Kim haber vermişse doğru 
söylemiş. Bir zaman Pavlo a -
diyle dolaşan Rolan Kandiyano 
bugün Jan di L~ranzo adiyle do
laşıyor. Onu hemen tevkife ça
lışmazsanız vay halimize. Ne o
lursa olsun monsenyor, bugün 
bana lazım olan kızımdır, Bana 
onu bulunuz. Rolanı yakala}'! -
nız. Onu ben sorguya çekmek is 
tiyorum. Fakat ben ne syölüyo
rum. Bana hiçbir şey lazım değil, 
yalnız kızımı bulunuz bana ... 

- Size benim Rolaru tevkif 
etmek isteme.diğimi 'kim söyle • 
di? Heyecanınız, sanırsam, ne 
söylemek istediğimi anlamıya -
cak bir hale koymuş sizi. 

- Haklısınız çok heyecanlı -
yım monsenyor. Beni affediniz. 

- Müsterih olunuz. Bütün 
kuvvetim şimdi onun peşindedir. 
üç güne varmaz, Rolan elimiz
dedir. 

- Uç gün mü? Bu çok uzun. 
- Yalnız siz bana Jan di Lo-

ranzo dediğiniz adamın şekli, 

kıyafeti hakkında malumat veri
niz. 

Emperya uzun uzadıya Leran
zonun şeklini anlattı Dandıolo not 
tuttu. 



ıo 

Evlendirme 
vekaıeti 

(Oaş tnra~ı 7 ncid~) 

tan, reni evlilerin daima Fran aclr j 
ikamet etmiş olmaları 'e bundar. 1 

sonra da vatandan ay:ı'mamaları ı 1 
le alakaJar bulunacağı bildirilm.::. İ 

tedir. · 

1 
Fransa nüfusu glinden güne azal 

maktadır. Do·um yekunları dığe 

komşu milletle. c nazaran çok dü
~üktur. 

Fran ız sıhhiye \"ekili bu tehlike~· 
kar~lam::ık üzere iı:e hükfun:!tin e: 
ko;'lllasıru i tcmektedir. Bu ,·aziyet 
karşrnnda F;ansada bir de C\ len· 
dirme 'ekô.kti ihdas olunacağı \ t 
sıhhiye vekili M. Mark Rukann 
ayni zamanda e\ lendirme vekilliği 
vazife::ıini de ifa edeceği bildirilmek 
tedir . 

leri beğenmediniz .• 
- Doğrusunu söyliyeyim mi, 

kebap yan k kokuyordu. 
- Ben hissetmedim. Fakat, kus. 

konmazdan .da az yediniz .. 
- Salçasına konan yağ taze de. 

;iildi de .• 
Bu söz Reşadr çileden çıkardı .. 

:Adeta öfkeyle: 

- Baksan a, dedi, eğer yemek
ler fena ise yapacak bir ~ey var: 
Buraya gelmemek .. Senin ka.dar 
mlinasebetsiz bir adam görmedim 
ki !..Sa na ,aile efradımrzdan biri 
üniısin gibi muamele ettiğimiz 

İÇin mi b;.i;le si.:yl::yorsun ?. 
Ekrem Suad ıapkasrnı alarak 

sıktı. Pek mahzundu. Demek en 
samimi arkadaşı bile kendisini ko
yuyordu. O halde .doğruluktan is. 
b1ı:rah etmeliydi. 

• • • 
Ertesi günü, mensup olduğu 

vekalet müsteşanndan bir mektup 
aldı. Bu mektupta tekaiid edildiği .. 
bild:riliyor.du. Kafiye meraklısr kü-
5\ı"'k memur intikamım almıştı. 

Can çıkar, huy çıkmaz: Ekrem 
Suad hala düşündüğünü olduğu 

gibi söylemekte devam ediyor ve 
herkes ondan kaçıyor; herkes ona 
''budala,, diyor. 
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RABF.R - Ak~am po~fn!llt 

Köylerin ihtiyaçları 
tesbit edıldi 

Yol inşaatında büyük 
gruplar çalıştırılacak 

Portakal mahsulü her yıl 
milyonlarca artıyor 

Trabzon, (Hususi) - Vilayeti- Finike (Husu.,i) - Fin:ke. Tür· j Lim:ımmıza gelen Denizbank \'3" 

m"zdeki kaymakamlar, valinin reis kiycnin en çok port~I lırnon \'C purları, portakal mahsulü zamar.ıeı· 
liği altında toplantı yapm•şlardır. mandaiina yetiştiren ye: lcrinden rmda c;:ferlerini sıklaştıracak \ep 
Uç gün süren bu toplantıda vilii - birisidir,. 19:37 de 8 milyon, 1938 dr İzmir - Antalya doğru seferini ya 

yetin mühim işleri etrafında karar 10 milyon portakal istihs:.1 etmı~- pan postalar da bu mevsimde ikı 
lar alınmıştır. Bilhassa köy bütçe~ tır. Bil ıassa portakal mevsimlerin· saat rötar yaparak limanımıza u;
lerinin verimli bir hale konması i- de her Yapur, seferinde 80-100 ton rıyacak olurlarsa ihracat bir kat da 
çin bazı tedbirler alınmıştır. Sağ · portaka' götürmektedir. Finike<~e ha artacaktır. 

hk, mektep, okuma odaları, spor her sene 12.000 ile 20.000 arasında Fini!.;:1...'Cie kaymakam karpuzu a· 
teşkilatı. radyo ve telefon tes:sat portakal fidanı dikilmektedir. Bı. I dmda bir karpuz çıkar. Bu karpuz 
gibi mühim ve acil ihtiyaçlar ılk -urctlc ~rtakalcılık gittikçe inkiş::ı. Di;arbakır karpuzları iic rekabet 
plana alınarak bütçeler buna gö- ctmektedır. edecek büyüklüktedir. Rivayete gö 
re hazırlanmıştır. Köy bütçelerinin 

~e bu karpuzun tohumlarını vakti;-
paralarmın bundan s~ra milli ban 1ü bir araya teksif edilecek, yapıl- e Diya::bakırda bulunmuş olau tir 
kalarda saklanması esas olarak ka- ması s·raya konulmuq olan ana 

· ,. kaymakam getirmiştir. Fımkenin 
bul edilmiştir. yollarda çalıştırılacaktır. 

münbit topraklarında bu mahsul 
Dağınık kuvvetlerle mühim işler Köy kanununun her mıntakada 

çok taammüm etmiştir. Bu karpuz· 
llaşarılamıyaca :ı göz önünde tu · mutlaka verimli olmasına çalışıl · !ardan ikisi hazan bir katıra }'ilk 
tularak 500·1000 ve daha fazla köy ması kararlaştırılmıştır. 

:>lacak <ığırlıktadır. 
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'flilf 1<4 Uf 
diyip geçmeyin 

Kasabamızda 1932 de bir pirinç 
labrikası açılmıştı. Fabrika her sene 
20, 25 bin çuval çeltik, 8·10 bin çu· 
va! pirinç çıkarmaktadır. Bunda:1 
başka pirinç fabrikasının istihsal 
ettiği elektrik, kasabanın aydınlan
.nasını da temin etmektedir. 
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• 
işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• r .IP böyle başlar! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P j R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz J 
Aspfrin'in tesirli ve hakiki olduğunu ffi markası garanti eder. 

Satınalırken dı~ında ve tabletlerin üstünde 

EB markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

• 

Finikcdc pamuk da yetiştirilmeğc 
başlanmıştır. Pamuk istihsali gittik 
;e artmaktadır. Bu sene pamuk için 
daha fazla arazi tahsis edilecektir. 
?inikcde zengin ormanlar çoktur. 
Ta eski devirlerdenbcri burası or
nanları yüzünden birçok topluluk
lara sahne olmuştur. Finike orman· 
:arından çıkarılan keresteler, şimdi 
; e kadar tskcndedye piyasalannda 
mühim mevki alnu~tır. Finike, bir 
~se ıle Elmalıya bağlıdır. Limanı

mız ticaretini bilhassa lstanbul ve 
lzmire yapmaktadır. 

Finikede Portakal ve limondan 
başka, hububat ta yetişmektedir. 

Bılhassa yabancı adalara limanımız 
:fan et hayvanı, tavuk, yumurta ih· 
raç edil:ncktedir. Kasabamızda son 
eneler içinde çok in~a faaliyeti ol· 
muştur. Finike, güzel manzaralı 

muntaz3m bir kasaba haline gelmek 
tedir. Kasabamızda yeni bir halk-::· 
''İ bina31 inşasına yakında başlana· 
:aktır . 

Finike köylerinde yeni mektepler 
açılmıştır. Kumcu nahiye mcrkeıin 
:b Ye Adrasanda, Kuzca Ye Gö· 
:.lene nnhiye merkezlerinde beşer 
lersan~li ve yatılı ilkmekteplcr açıl· 
:nı~tır. Diğ:!r köylerd:! de mektepler 
;,. apılr.1aktadır. 
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Sonra şu11meşrep kadın aya. 
ğa kalktı. Ayrılmak arzusunu 
gösterdi. Büyük engizitörü se
lamlıyarak kapıya doğruldu ve 
çıkıp gitti. 

Koridor.dan geçerken bir ih
tiyar, oda hizmetçisine: 

- Efendimize, evi için güzel 
bir müşteri buldum. Kim oldu
ğunu az sonra kendilerine arze. 
derim. diyordu. 

Emperya aşağıya indi. Gon
doluna atladı. Önce kendi e
vine emir verdiği halde, az açıl
dıktan sonra fikr:ni değiştirdi: • - Altiyerinin sarayına!. de-
di. 

• . . 
Dandolo, oda!imda yalnız ka. 

lınca, .düşünmiye başlamıştı .. 
Şimdi ne yapacaktı. Kızı '.kar
ş:sına ~ıkıp ta hesap sormıya 

baııladığı zaman ne diyecekti?. 
Art.k Rolan Kandiyanoya, 

daha fazla müsamaha göcterc
miyecekti. Bu kadından kor
kulurdu. Bu kadın, kızınr kur
tarmak için bütün Venediği alt
üst edebilirdi. Kendi kendine: 

- Ben mahvoldum .. Kurtul
mak, ancak intiharla kabil ola
bilir .. diyordu. 
Ayağa kalktı .. Yürüyemiyor, 

baca'klarr titriyordu. Tekrar o
turdu. Bu sırada kendisini Fili
bin görmek istediğini, Olivolo 

• 
adasındaki eve bulduğu bir mü1 
teri hakkında izahat vermek ıs
tediğini haber verdiler. 

Az sonra kabul edebileceğini 
söyledi .• 

Eyi satması lazımdı .. Bir ta· 
raftan bunu düşünürken, bir ta
raftan da Rolana karşı alacağı 

vaziyeti tesbite ~alı§ıyor.du • 
Nihayet 'karar verdi. Rolanın 

Bamboyu öldürdükten scnra 
duyduğu haz, duyduğu sevinç 
fazlaysa, Venedikte çok kalmaz. 
dı. Bu müd:iet zarfında da Dan· 
dolo, zahirde takip ederek, ha· 
kikattc takip edecekleri yan. 
lış yollara sevkederek onun Ve
ncdikten uz:ıkla§masını temin 
edecekti. Bu plarun kend:vinc 
vediği sevinçle ihtiyar hizmet
çisini çağırdı: 

- Ne o? Evi satıyor musun ? 

diye sordu .. 
- Evet monsenyör.. Mü-

kemmel bir müşteri buldum ... 
Müsa:ıde ederseniz beni de bu
günkü vaziyet:mdt. muhafaza 
edecek .. 

- Nasıl istersen Filip .. 
- Teşekkür e-Oerim, monsen-

yör ... 
- Fiyatr konuştunuz mu?. 
- Söylediğiniz rakamr kabul 

etti, monsenyör .. 
- Devri ne zaman yapaca• 

ğız?. 

- Hemen bugün monsenyör. 
Her şeyi hazırladım.. Kağıdla

rı da imza için getirdim. 
ihtiyar Filip kağıtları çıka

rarak Dandoloya uzattı. 

- Bu akşam gelip parayı ve
recek, ve binayı tesellüm etmiş 
bulunacak monsenyör. 

Dandolo kağıtları imzaladı. 

Ayni zamanda sordu: 
- Adı ne lıu a.damın?. 

- Yallah pek iyi beceremi-
yorum. Bir ecnebi .. Kendi eliy. 
le yazdığı kağıdı takdim edeyim 
de bakınız. 

İhtiyar Filip cebinden çıkar
d· bı 'kfi:!ıdı uzattı. Dan.dolo al
a .. 

- Jan di Loranzol 
Sapsarı kesildi. Maamafih sc. 

ğuk kanlılı.:ını muhafazaya ı;a

lı ;arak: 
- S.:ıat kiı~ta gelecek bu a

Ga 'TI? dedi. 
- Gecenin yedisiyle sekizi a· 

rasında ... 
- Pcl:i o hal.de .. Bıralt ben. 

d~ bu senedi şimdi.. lki s:ıat 

sonra gelir alırsın. . 
ihtıyar Filip hürmetle eğ:Ic

rck çekilip gitti. 

Empcryanın Dandolonun sara
yından ayrıldıktan sonra Altiye
rinin sarayına gitmekte ne gi. 
bi bir maksadı vardı?. 

Bunu bilmiyoruz. Kendiıini 

takip edersek bu merakımızı gi
dermiş olacağız. 

Emperya, bir silah müzesine 
benziyen sarayın koridorların

dan geçti. Büy~k engizitörün 
sarayı nekaC:ar sakinse. Altiye
rin 'n sarayı da o nisbette gli
rültülü ve §a~aalıydı .. 
Adım başınci:ı sırmalara bü

rünmÜJ zabitlerle karşıla§ yor
du. 

Emperya b'.r müddet yuru
dükten sonra methalinde bir 
zabitin beklediği bir k?ridora, 
oradan da Altiyerinin huzuru
na girdi .. 

Altiyeri birdenbire karşısınöa 
Eınperyayı görünce şaşırmıştı : 

- Siz dedi, böyle giipe gün
düz burada? .. Şu sırada böyle 
bir ziyaretin t<;hlil,eli olduğunu 
düşün~mcdiniz mi? Her hal.de 
mjhim bir şey olsa gerek. .• 
Şüphesiz, sizinle gündüz gö
rüşmememi kararlaştırdığımızı 

unutmadınız. 

- O sahtekarlığı hazrrladr~r
mız gece değil mi monsenyör? 

Altiyeri etrafına korkulu göz 
lcrle baktıktan sonra cevap ver
di: 
- Sus! Bizi dinleyebilirler .. 

- Kim .dinleyecek? Askerler 
mi? Ne çıkar?. 

- Hayır... Askerler değil, 

Türkiye RadY0 
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MüSHil EKE •
1 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilumum e_c· 

zanelerde bulunur • 

DKso ,, 
Siro 

~:toraı 
'UtU(}Jelli bUtun ··'k' ~" ge . o • 
tt......80kturur çu;r, baı
.~ler • bronşları 
~ ~o ' neııe " . 
~ c. tur, 6ÖğUsı ?tiP· 

«.tılara b. en za-
~ ılhasaa 
1 tavsiyedir ea. 
NcıL12 . 

E:czA. l<AN2UK 
9ey0~1 NE:st 

.. 
ŞURUBU 

'G4:?1 
. l'u~~~~~~~~~~~~~~~~-'!. 
hcı kava Kurumu satınaıma 
ıo~~Pı>iYan °01 SYonundan : 

·vvu af go biletler' i · 
rıaltasa ~ Yaptırılacak 1 çın 150.00o el ve f0.000 duvar pl!nı 
e PiYa, Yapılacağınd ve 2?"-1-939 cuma gUnU saat 15 de 
b tıgo direktör};~ istekli olanların §artnamcsini görmek 

ııı l>ö ...... ,~- -;:;:ğU::::rn-:-uh-a_s:..:.eb.:..esı=·n:.:e:...m=U:.:ra:c:aa:tln=n.:·~<~3:3:2):__ : • u "llCij İc 'a 

tı:ıAııı ra Ienıurıu. I 
rıı lldn AA 

.. 
1
: 11 haıe~ ~~şıne ıs No. dıı Beyoğlu DlJrdUncU 

ıı Sarrır \' aınetsahı me 1 b h ı. k 
tı ı. rını ''eledi y ~- SU · Un U 
ııı.~~ lıiııııı . an -
-~' rınint b ki 11"""1 d ?le11Aııııesırıde ik sküdar Hu. 8 m fili D e O 
1902 la 2 haııra :ırne ,.e istih. 
~ Gır lılı ilam n 938 ~ünlü Ye 

.~lltliıı: llarıııııı~ i~e surüp gö • 
ta~Olbc O~ın:ın erağ edilen 

~l'rer ~ aııe Sok n~a tnahııllc'lin. 
tıl ~ o ile ..._ atsında kiiin 7 

ııa ldint •11ura1ı;1ı; 
it~ llııııa ıı An nm s:ıyrı 1 "tbı. tashih :ıstas Dimltrin. 

h tlı~ 'illette lııe 'e otu · 
tal'\t le ı.ı. lllcsnrif' z lırıı 
ıı ııı1~""'ll$fliııc k ı mubnkcrue 

llı,lıa l lthııAı nrnr \·crllmiş 

Beyoğlu Şişhane yokuşunda 
Okcu Musa mahallesi tramvay 
caddesi 48 numaralı evde oturmak
ta ve !stanbul Sirkeci Muradiye 
caddesi 40 numarah dükkan ile 
Ankara Tahtakale caddesinde 
79 numaralı dükkanda elbiseci 
ve tuhafiyecilik yapmakta iken 
29 - 9 - 938 tarihinde ölen Sala-ı ıııııa~ hı l~rıı rııuktcıi icra -em 

lleıl t ~bıı- elinizin mc h -
ıı.ı_ 'bliğj ~otuz g·· .. t ul mon Zakutonun, terekesine ala-

d "llll ı. llcı k un nıuddet. khl l b' ·· • Ik 1 
t t:ı 11Jb ucl'ltıucıb~rnr verilmiş ol. ca ann ta e ı uzerıne c onu up 

, ıı~ ita aren 30 Qü:~rar llün tnri. resmen tasfiyesine karar verilmiş
ltaıres ttıııcdflUn· lnn hükmünü tir. İlan tarihinden başlamak Uze. 
~~ilde infazı 

1

~i~nk~irdc kn. re ölüden her ne suretle olursa 

Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ve nezlenin, romatizma, baş \'O diş ağrılannın en tesirli ila
cıdır. Teneke kutularda oldu~"tlndan dalma terkip ve tcslıini mu. 
hafaza eder. Her eczanede teldik kutu u 7,5 kuruştur. 

Dcaıboını<dla gün<dle ~ a ~ 
!kaşe aaınalbDDDır 

;..,a\°:'rı>f'.l;l;· ; .. ı.·-·· ... ,. .... ~ , . . • .. .. . 1 ..ı; . 
# /f , ,..,.. • • •"' I , • , • • · ,• f.J, \ .._ 

ATATÜRK 
Albümünün 
3 Uncu tabı çıktr 
M Uvezzilerdc :ı 
nsteyDnnz 

d.,,. Dr. Suphi Şenses -14 

Jdrar yolları hastalıkları ' 
. mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması karw 
şısında Leklcr apartıırum. Fa· 

kirlere parasız. Tel. 43924 
maııı=:ıammagmmm~- -

• llıqı.n Olmak ... e i etıııe sidıle 
J( "" ' c olsun ala akl t k l kında kanunu medeninin 561 ve ltbJpı.""ln:ı knli ra emrinin c r veya ere eye a- NevralJIG> N~zle 

t ıu .... ~ oJuıırı'l 1,. rıı oJınnk im i liikadar bulunanların bir ay zar- 569 uncu maddeleri mucibince ne 
• • · .... ırıı 'ra en · - f d 

1 l N z 'Var i ırıne kıır. ın a Beyoğlu dördüncü sulh hu- terekeyi ve ne de mirasçıları ta-
.t ~ luı~ lu dosy:~il claır_cmııin kuk mahkemesine müracaatla ala- kip edemiyecekleri ve bu ilanın 

tnu ilan e ınurncaat kl 
(Y n > tebliğ olu_ ca arını kaydettirmeleri ve müd- kefalet sebebiyle alacaklı olanlara 

• l. 2033) detinde kaydettirmeyenler hak- da şamil olacağı itan olunur. 

----=~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

l. 

TÜRK ULUSU 
~ Yavrulannızın gürbüz 

ve TÜRK GİBi 
kuvvetli yetişmesini 

istiyorsanız. 

Onlan yalnız 

ÇAPAMARKA'mn 
Pirinç, mercimek ve sair 

hububat unlerile 
besleyiniz. 

. Baş Vf\ Diş oğrlları 

in. i ir 

939 T 
32,000 

1 F iKRAMiYE PLANI f BUGÜN·KUMBARAN~A·ATACAGINIZ·5· _ RU~] 

~Utalar· 
1eyıQ1 

1 <R 
~ Adet 

8 
16 
60 
95 

,, 
,, 
,, 
,, 

2So -=----- ,, 
435 

,, 

'l'. ı ş n 

• ee A 

IRAMUKAFA1 
bat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 

ikinciteşrin tarihler;nde 
çekilecektir 

IYELER: 

1 2000 liralık c::: 2.000 lira 
ıooo 

" - 5.000 soo ,, 
" - 4.000 

250 
,, 

,, - 4.000 
ıoo " ,, - 6.000 

" 50 ,, = 4.750 
25 

,, 
" - 6.250 

" 
32.000 

bı ankas 
tlktır'llt •na para yaırmaklo, yalnız purı: 

ş olmaz, aynı zamandıt tallhinizl 
de denemiş olurunz. 

·-. -
------------""' -----~ 

--

• 
YAR,N·KURACAGINIZ · EViN· E - il~-

T. C. 
ZiRAAT BANK 

o 64 
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J.lOLANTSh lıAN~ 
L_UNi NV.__:j 

,,. . . 
Operatör Dr. Cafer Tayyar 

ŞiŞLt CERRAHI KLiNIOI 
Havadar, ucuz hususi has

tane, her nevi erkek ve ka· 
dm ameliyatları, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka
dın ve doğum). Zarureti olan-

lara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, 35·261 

• 

HARF:R - Akııam postu. 

• • 
L t 

RCA'nın yenı otomatik buluşlu ahizeleri her müşkü.: 
lü bir çırpıda halletti. 
RCA'nm piyasaya yeni çıkardığı ahizeler radyocu
luğun şaşılacak icatlanndan biridir. 
Bir havadisi dakikasında arayan, bir programı &ama
nında kolla.yan radyo amatörünün istediği istasyonu 
bulmak için ne kadar titizlendiği malumdur. 

Şimdiye kadar bir düğmeye basmakla arzu edilen 
istasyonu bulabilen makineler için 250 lirayı gözden 
çıkarmak lazımdı. 

Bugün RCA'nın her keseye elverişli ve beş otomatik 
düğmeli yeni ahizeleri piyasaya çıktı. Bu makineler 
fiatı ve mükemmeliyeti itibarile merakldan haJdka· 
ten şa~ırtıyor. 

95 modeli beŞ limlialCuzun v e orta dalgalarda- oto• 
matik buluşlu yeni RCA'lar kaç lirayadır biliyor mu• 
sunuz 7 .. . 

ı 

VERESİYE: 

70. - Liraya 
> 

Yent senenin «ucuz fiatlı» 
yeğane otomatik makina
lannı dinlemek ve fevka· 
ladeliğini anlamak üzere 
hemen koşunuz. 
Sonra geç kahrsınıı. 
Çünkü 95 modeli otomati!t 
RCA'lar ~apışılıyor .. 

A LA z! 
Grip - N eZle -Bı~onşit-Soğuk algın lığı -Romatizma - Baş ve Di; 

ağrılarımı. ve kırıklıktan h~sıl ol.ın bütün ağrılara kar~ı binlerce ki§i tarafından kullanılan ve tesirindeki sür'at ve kat'iyet 
ten dolayı herke~ tara fından takdir ile tavsiye edilen: 

SEFALiNi TERCiH EDi N • 1 z 
Yağmurlu, karlı, ~ ~.!:,! '~ sı!!: ~r~n~en kumlli iliç 1 Bir kaıe s~e ~~i~anda ~!,~~ate kaı~ıturor 

Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. icabında günde 3 tane alınabilir. 

Her eczaneden ısrarla 
~~~~~~~~~~~~~~~-;:: 

S E F . A LiN 
istey·iniz \ Te tecrübe ediniz. 

Taklitlerinde~ sakınınız. 


