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Cumhuriyet Adliyesini aylardanberi meşgul eden esrarlı bir macera 

illi Müdafaa Vekilimizin imzasını 
aklit ve böylece hükômet namına 
tayyare ısmarllyanlar yakalandı 

Suçlular tayyareleri 
Frankoya satacaklardı 

Gözler Müsabakası Hariciye Vekaleti memurlarından 
TafslDAtnınu 1 4 n c ü 

HABER'in 
l 939 Senesi ve yıl dönUmU için hazırladığı 

büyük mükafatla 

..__sayfada o kuyunu z bir kaç kişi tevkif olundu 
! Elebaş' Ekrem Göynük 

Fransada yakalandı 
Macarlar arasında 

Çekoslovakgada 
Kısmi 

seferberlik 
lehler de Çek hududunda 
Alt. alay asker tahşit ettiler 
~ (Yazısı 7 incide) 

r 

• "Millei.. vafmruntın kurtulan mürettebatından Sabri ... 

u Millet ., v a purunun i k i taa 
ıııtıı ı ı tayfası b u s abah g eldl 

Nasıl 
kurtulmuşlar? 
Kuduran dalgalar arasında, tüy-

1<:aıı11Jursım "Atmaca b.rısa~ah mahlem~ ~uzurunda, kendisine ta- leri ürperten korkunç boğuşmanın b yın edılen cezayı dınhyor. bütün tafsilatını anlatıyorlar ursun Atına ea ........................................... .................................................... . 
l 

"Millct", fırtına patlar patlamaz, çok yakınma dmılrllyen bir 1 

29 1 h 
• Yunan vapurundan ~mak l<;terken üzerine blndlrmlı; çarpma ' y 1 a p 1 s neticesinde anbarlarmdAan biri delinmiş;•• dümeni parçalanmıı; 

baştan kara etmek imkanı kalmamış ve böylece ... 
1111111111111111111 • 1111111111111111111111 1 1111 111 1111 1 1 111111 1111111 1 111 1 111111 1111111111111111 

Ya t 8 e a k Bilyilk fırtına esnasında Ereğli- Facianın yegane iki canlı şahidi 
de 17 kişiyle beraber sulara gömil- olan Ahmet ve Sabri bil! kendile-

.... • • • • len ''Millet" vapurundan kurtulan rine gelememi!il bir halde bulunu. 

Muhakemenin 
yakında Ankara
da başlanması 

bekteniyor 
Sağlam olarak öğrendiğimize ~ 

re adliyemiz geçen bahardanberl 
yabancı topraklarda i§lenmif büyük 
bir suçun takibiyle meıgul olmakta
dır. 

Hariciye ve Kilit Müdafaa vekl
letlerlnin tevdll ile tahrik olunan bu 

Hldlseyl ilk öğrenen Vaşington davannı mahiyeti, bu iki vekllet 

Büyük El~lmlz Münir (Devamı 7 incide) 

•• 
Uç feci 
kaza oldu 

Şişlide bir otobils, Maslakta bir 
otomobil, Tophanede bir tramvay 

adam. çiğnedi 

Bir ölü, biri ağır olmak üzere 
· ıki yarah var 

ı evklfhane cınayetı muhakemesi güverte lostro~osu Ahmet Aydın yorlardı. Bilhassa .Ahmet çok he-

b 
ile ateşçi Sabn Sarı bu sabah An- yecanlı ve adeta bır tarafına doku- ÜSTTE: Kazayı yapan tramvayın va1manı r(or1ci4a] ot tsll bllıl'° 

U sabah bitirildi .(l'azısı 7 incide) talya vapuru ile limanımıza gel- nulsa ağlıyarak haldeydi. çisi ... ALTTA: seysise/er mühendisi Yakt1p; kazayı yapan otobüs ırc 
mlşlerdlr. _.. Devamı 6 sncıda zavallı kazazedenin ba11nı vurdulu camı muayene ediyor. 



lngiliz siyasi muharriri şu kanaatte 

« Diktatörlerin blöfler:ne baş 
eğmemeliyiz ! » 

Sunday Piktorial'clan: 
Bugün endişe ve buhran İ!;İnde geçen on iki ıwyı arkamızda 

bırakımı ve yeni bir seneye girmiş bulunuyoruz. 
Eğer geçen bir seneki hndiselerclen ders aldıksa 1939 aeneei

nin sakin bir yıl olacağını pek düşünemeyiz. .Bugün hadiseler bü
yük bir sür'atle ~royan ediyor. Onun için, önümüzdeki on iki ay 
içinde bir çok hadiseler olacağı muhakkaktır. 

Geçen bir sene zarfında neler olduğunu gözden geçirirsek 
bunu daha iyi anlanz. Bundn, ne ümit edilmedik badi,~lerin çıktı

ğını ve bunların gene nasd hiç ümit olunmaz bir neticeye bağlan
cbklannı göreceğiz •• 

.hıponya 1938 senesinin ilk haftasında da Çine sulh teklif et
mİ§tİ; son haftasında da ayni teklifi tekrarlamıı bulunuyor. Ara
dan ge9fn bir sene zarfrnda da Çinliler garbe doğru çekildiler ve 
Kanton, Nankin, Hankoa Japonların eline geçti. 

Geçen sene §Ubatta Akdenizde ''korsanlar, ,görülJ:i ve bunun 
üzerine Fransa ile lngiltere Nyon konferansında büyük bir ıiddet 
gösterdiler. hnlya da konferansa ittirak etti ve, garip değil mi, 
koraanlık hareketi bir daha göriilmedi •• 

Ayni ay Jngiliz Hariciye Nazırı Eden çekildi. FaLat on ay 
sonra da lngiliz - ltalyan anlaıması hala tatbik mevkiine konul· 
rDU§ değildir. 

Buna ne mina vermek laznn? önümüzdeki ~r ve Mister 
Çemberlaynm Roma 1eyahati bunu iJJlb edecek.. 

Dilencilik yasaktır. Belediye zabıtası, dilencileri şiddetle takip eder. 
Dilencilili bir nevi meslek yapan birçokları, bu şiddetli takipten kur

tulmak için, son zamanlarda bir kurnazlık yoluna saptılar. Birer tor 
ba mısırla, şehrin kalabalık köşebaş larına oturdular ve güvercinleri, ser· 
bestçe "icrayi sanat!,, için bir vasıta yaptılar: Hrıyır sahiplerini, muay 
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yen bir iicret mukabilinde, güvercinlere mısır serpmefe 
yorlar. 

ta1ırik Jf İl 
llitı 

Şimdiye kadar cami at'luların da, meclreselerdt görm.eğe alıştıl.,,ıı 
z gifrercinler, artık şehrin en kala lık yerlerine kadar inmiş bulufff' 
yorlar. 

lııı hı 
fıııa ı 
•tte 
a le 
hllııı 
~ın ıı 
hesa ı 
<lıkıa 
liahı 
'arre 
tdı~c 

l.ı11 
ıı t ıı Jngiliz Hariciye Nazırının islifa ettiği günlerde lnglftere ile 

Amerika arasında ticaret müzakereleri başladı ve senaıin IOllUEa 

doğru iyi bir neticeye vardı. 
Gene ıubat ayında Şuşnig, Berhtesgaden'e giderek Hitlerle 

görüştü; tam bir ay sonra da Avusturya Almanyaya ilhak olundu. 
Bunun üzerine Muş0Jini, Brenner geçidinde Alman askerlerini 

göri!nce cndi§eye düştü. 
Nisanda, Çek.oslovakyadaki Sü

det Almanlarının şefi Henlayn ta· 
lt:plerini ileri sürüyor ve ondan 
sonra nazi hücumu başlıyor. 

:tfayıs başında Her Hitler Ro
maya gidiyor. O zaman, bu ihti
pmlı ziyaretin ltalyada ne gibi 
c.1dişeler doğuracağını biz de u· 
zaktan takip ediyorduk. Yazın son 
günlerine doğru da Orta Avrupa
da kara bulutlar dolaşımya başla
dı. 

1939 senesine girerken geçen 
seneden alacğımız dersler neler
dir?. Bence yalnız bir ders var ki, 
bütün diğerlerini de ihtiva etmek
tedir: 

Afatürkün kabri 
Komisyon tetkiklerir.e 

devam ediyor 
Ankara, 7 - Atatürkün kabrinin 

yapılacağı yeri tesbit etmek üzere 
kurulmuş olan komisyon rap'.>rlan
nı Meclis parti grupuna vermiş, par 
ti grupu da bu raporları tetkik et 
mek üzere 15 kişilik bir heyet seç
miştir. 

Askeri barem 
kanununda tadi aı 
Mitil Müdafaa Veka~eti bu hususta 

bir kanun layıhası hazır;adı 

E aş vekil~~~ 
' •tt, Maden arama işlerinf lır; i 

tetkik etti ~~: 
Ankara, 7 - Başvekil Celal S" ltı11 

yar, dün sa.at 10,30 da maden ti r ilk 
kik ve arama enstitüsüne gidere ltnı 
tetkıklerde bulunmuştur. Ba!\I ~ta 
kil enstitü uınum mUdürü }{e ı ~11 

Gencerin .dairesinde bir müdÔ lıtı~ 
meşgul olmuş ve aonra derle 111111 
sergisine ve fotogrametri §UbtS caı 

geçmiştir. \' 

İngiliz ve Fransız hük\lınetler: 

Hitlere bir kere değil, Uç kere ih· 
tarda bulundular ve Çekoslovak
yanın istiklaline dokunacak olur
ıa bunun çok fena neticelere vara 
cağını haber verdiler. 

Fa'kat Hitler planlanru tatbik 
ten geri kalmadı. Mayısta hazır

lanmış olan bu planlar Teşriniev
vclde tamamiyle tatbik edilmiş 

bulunuyor.du. 
Hitlerin parolası: "Söz değil 

iş'· ,idi. 
15 eylülle 30 eylüle kadar Al 

manyada İngiliz başvekili ile 
Hitler üç kere görüştü •. Bu sıra

da İngiliz filosu seferber edilmiş, 
tngilterede halka gaz maskeleri 
dağıtılmış, parklarda sığnaklar a· 
çılmıştı. Fransa da ordusunu sefer 
ber etti. 

Fakat Hitler tam, evvel.den ha
ber verdi~i gün Çekoslovalı:yaya 

girdi. 1938 senesi biterken Alman 
hudutları içinde 1 milyon Çekr.>s
lovak bulunuyordu 1 • 

Münih anlaşmasından sonra 
ıulh ve sükun kelimeleri dillerde 
pek fazla dolaşmıya başladı. Fa· 
kat bunlan tekrar edeıtler yalnız 

demokrat milletlerdir. Almanya, 
görlilmeıniş, bir şiddetle yahudi 
aleyhtarlığını arttırdı ve Ingiliz 
devlet adamlarına hücumlarda bu-
lundu. 

İtalya da, Fransa} ı umumi bir 
grev tehlikesi 'karşısında görünce, 
bundan istifade ederek Tunus, 
Korsika ve Nis üzerinde talepler 
ileri sürdü ve İtalyan - Fransız 

mUnasebatın ıtekrar gergin bir şel 
le soktu. 

tngilterede hükCtmet milli mü· 
dafaa işlerine yavaş yavaş dah'
fazla ehemmiyet vermiye başla

mıştı. 

Bu sırada Okyanusun ötesinden 
Almanya ve Japonyaya karşı A
merikan Birleşik devletlerinin ses· 
duyuldu .• 

• • • 
Hulasa, 1938 senesi hiç de ho~ 

bir şekilde geçmiş bulunmuyor .. 
Pak.at hoıa gitmiyecek tecrüb!l"r 
bllt, eğer verdikleri dersleri iyice 
ö:rendikse, bizim için faydalı ol
r.ıuş demektir. 

Doğru ol! Blöf yapma 1. • 
Almanay ve Almanyanın tabii 

olan İtalya, umdeleri hiç te bizim 
umdelerimize benzemiyen ve bi· 
zim bağlı olduğumw: umdelere 
muanz olan kimseler tarafından 

idare edilen bir blok teşkil ediyor
lar. 

Bu diktatörler ne :stcdiklerini 
biliyor. Proğramlarını evvelden 
haber veriyorlar. Ordularını kuv
vetlendiriyorlar ve bu kuvvet on· 
lann iktısadi zayıflıklarını kapatı· 
) or •. Dünyayı harp tehdidi ile kor· 
kutuyorlar. 

Demokrasiler onların bu pek te 
kibar olmıyan hareketleri karşı

sında pşmyorlar ve aadece pro
testolarda bulunuyorlar. Nota üs· 
time nota gönderiyorlar. Fakat, 
as bir kaplana bir ''çocuklar için 
yatakta ckunat:ak masallar,. kitabı 
uzatmanın ne fay<lası olur?. 

Biz sulh istiyoruz ve bu arzu
muzda samimiyiz. Fakat istediği· 
miz, hakka dayanan bir sulhtür ... 
Halbuki böyle bir sulh ta ancak, 
bu diktatörleri ıuna kani etmekle 
kabildir: Korkumuzdan istifade 

Bu raporlarda ileri silrülen yerler 
hakkında 15 kişilik heyet tetkiklere 
başlamı, ve dün buraları gezilerek 
en mfinasip olan mevkii seçmek i· 
çin çalışılmıştır. 

llk olarak Çankaya köcıkünü" 
tepesi ve köşkün arkasına isabet e
den sahalar gezilmiştir. Raporlarda 
bu mevkilerin Ankara ovasına çok 
hflldm olan yegAne yerler olduğu da 
bildirilmektedir. Diğer taraftan ay· 
n bir raporla teklif edilen Etnog 
rafya müzesinin olduğu yer de gezil· 
miştir. 

Yeni mebuslar dun 
yemin ettiler 

Ankara 6 - Meclisin bugünkü 
toplantısında, yeni mebuslardan 
Hüseyin Cahit Yalçın, Sadullah 
Güney, general Naci Tınazm tahlif· 
leri yapılmış, general Kazım Ka 
rabekir, Sadettin ve amiral Fahri· 
nin intihap mazbataları tasdik edil· 
miştir. 

Sipah:ocagı kongresi 
ederek bizi avlayamazlar, harp bi- 8. hl 0 - llık k ini . . _. . ıpa cagı yı ongres ge-
zı korkutan hır §ey degıldır. 1 k U U - H bi d ece p:ızar g n ocagm ar ye c- 1 

• ınasın a yapaca . a a , o. Onlara nerede, ne zaman ve na· ı ki b" d ktır F k t 

r ' karşı koyacagımızı ~ararlaştır- cağrn ba miktarı çok olduğundan 
mamız lazımdır. O vakıt karşı ko· b 'Ik t 1 t d k · t h'- ıl . . . .. . u ı op an ı a e senye us 
yabılır ve dıktatorlerın bloflarına olmıyacağı muhakkak addedllmck-
baş eğmeyiz. tcdlr. 
Eğer böyle hareket edecek olur 

s 1938 senesi tecrübelerin.den -<>----

ders almış olduğumuzu gösteririz. Erenköy istasycn 
ve 1939 senesi ile beraber milletler caddesi tamir ed:liyor 
arasında yeni bir münasebat dev· Belediye, A.cilen tamiri iktıza e-
resi açılmış olur. 

1938 den alınan derslerin tatbi
k için en büyük fırsat başvekil 
Çemberlaynrn Romaya gittiği za
n.an düşecek. 

Çcmberlaynın Musoliniye tun· 

den yolları sırasiyle münakasaya 
koymaktadır. Bu meyanda, pek ber 
b:ıd bir halde bulunan Erenköy is
tasyon caddesinin de lcilen tamiri 
takarrür etmiştir. 

tarı söylemesi lazım: zırladığımızı kabul ediyorum. Fa· 

Ankara, 7 - Milli Müdafaa Ve
kaleti askeri barem kanununda ya
pılacak deği§iklilder için bir layiha 
hazırlamışt r. Layiha yakında 

meclise verilecektir. 
Ltyiha ile ordu mensuf-lannın 

maaı dereceleri yeniden tesbit e 
dilmektedir. Bu arada mevcut ma 
31flara zam yaınlacain s8ylcniyor. 

Memurlar baremi 
Meclis bütie encümeni dün de 

toplanmıı ve devlet memurlarının 
maaı ve ücretlerinin tedaül esas 
tarını yeniden tesbit etmekte olan 
layiha üzerinde meşgul olmu~tur. 
Maa~h <levlet memurlarının (ha 

kimler ve mualimler dahil, zabıtan 
ve askeri memurlar hariç) derece
leri ve her dereceye maaş miktar
lariyle tediye miktan layihada şu 
şekilde göster:lınektedir. 

1 inci derece: 150 tutarı 600 
2 nci 

" 3 üncO " 

125 
100 

,, 

" 

Yeni Beyoğlu 
kaymakamı 

500 
400 

Çankaya kaymak:ımlığma tayin 
olunan Danişten boşalan Beyoğlu 

kaymakamlığına Bakırkö1 kayma
kamı Ahmet Hamdi tayin edilmiş. 
reni kaymakam dün yeni vazifesine 
başlamıştır. 

--0--

Bakırköyden kaçan 
iki hasta 

"- ltalyanın Kızıldenizde, kat, bu iılerde lüzumu kadar isti 
Tunusta ve Balear a~alarında cal gösterilmediğinden endi~e ed: 
fazla iddialarda bulunmasına ra· yorum. Bu böyle giderse diktatör 
zı olamayız. Donanmamız Ak- ler 193-8 deki siyasetlerini tatbil 
denizdeki yollarımızı muhafaza edecekler ve gene czerimiz.de m~ 
ebnek iç}ndir. Eğer Hindistan, vaffakıyet kazanacaklardır. 
Avustralya ve Singapurla olan Bir harp çıkacak olursa bundan Dün saat 16,30 da Merkezefen
yolumuzu kesmiye te~o~b~ e- o harbi çıkaranlar kadar, müdaiar- eli civarında yerde yatan iki yaralı 
decek olursanız Süveyt kanalı- tertibatını ih:nal etmiş olanlar dt görülmüştür. Yapılan tahkikatta 
nı kapatmakta tereddüt etme· mes'ul tutulabilir. bunların Balı:ırköy hastahanes'.n
yiz., , Biz hiç kimseyi tehdit etmiyo- den kaçarak htanbula gelirken 
Fakat hava hücumundan kor- 1 ruz. Müdafaamızı hazırlarken y-:>lda biribirlerini çakı ile yarala· 

kan bir millet bunları söyleyemez. bila!ds, kendimizi olduğu k:ı ·ar 1 yan iki celi olduğu anla:ılmıştır. 
Biz havadan yana korkuyor mu-

1 

demokrasi medeniyeti;ıi de kur· Her iki hastanın isimleri Salihtir. 
yuz? Hava hücumlarına karşı mü· tarmıı olacağız. Yaralılar Bak rköy hastahanesine 
dafaamızı büyük bir gayretle ha- Stephen Kinır Hali iade edilmiıler.dir, 

4 üncü 
5 inci 
6 ıncı 
7 ncı 
8 inci 
9 uncu 

10 uncu 
11 inci 
1" ncl 

13 üncÜ: 
14 üncü 
1 S inci 
lira. 

.. 
,, 
" .. 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

20 
15 
10 

" 
300 

" 
260 

.. 210 

" 170 

" 140 
,, 120 
.. 100 

" 85 
7 

,, 6Q 

.. 50 .. 40 

Tekaüd ve ha-cırah hesapların 
da ve muhtelif kanunların maaş 

u::ıullerine taalluk eden hi!kümle
rinde cetvelin ikinci sütununda 
yazılı maaş miktarları ve emsali 
faslına ait hJkümlcrde de esas o
lacak rakamlar tcsbit edilmiştir. 

Layihada memuriyete giri~ 

şaı tlan da bulunmaktadır. 
Buna göre ort:ı tahsil görmüş 

olanlar 15 inci dereceye girecek· 
terdir. 

Sermayesinin yanda.n fazlası 

devlete ait oaln ba"lka ve müesse
seler hakkındaki barem layihas 
da bugünlerde encümende görüşü
lecektir. Asl:eri barem layihasiyle 
:1i3er iki layiha en kısa bir zaman· 
da meclis"n umumi heyetinde gö
rüşülecektir • 

Baro bugün 
toplanıyor 

lstanbul barosu bugün öğleden 
Jonra adliye binasın ·a senelik u
:numi içtimı:unı yapacaktır. T~p
lantıda, bütçe müzakere ed:tecek 
ve ayrıca gc;e:ı sefer ki intihapta 
b:ış kalan bir kaç yere yeni azalar 
seçilecektir. 

Bir avukatın, yapılan umumi 
seçimb yeniden yapılması hakkın
da verdiği takrir üzerine bu sefer
ki içt:ma n da çok münak:;ışalı ve 
gürilltülü olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Takrirde intihap günü salonda 
ekseriyet olup olmadığının iyice 
tesbit e.1ilme:liği iddia ed:lmekte 
ve bu yüz.den intihabın yer.ilenme-
3i icap ettiği bildirilmekte.1ir. 

Esasen geçen toplantıda da sa
londa ekseriyet olup olmadığı me· 
selesi gürültülere sebep olmuş ve 
bir kısım aza "ehseriyet vardır.,. 

bir kısmı da "yoktur,, diye bağır
mışlar bu yüzden daha sonraki 
t~plantıların a.dliye kori.!orlann
da yapılması ileri sürülmüştil. 

Celal Bayarın tetkikleri .,; hare 
13,30 a kadar devam etmif liar 

•t daıcı 
Başvekil memnun olarak enstı tc\(, 
den aynlmıştır. tını, 

Ba vekil cern.ı Ba a , ~ıı 

Azdavay nuntakasında ya 'aıı 
maden araıtmnaları itiyle de dl lıaı 
gul olmuştur. MalCtm olduğu ııa Ilı 
re Reisicümhur İsmet 1nön.li d~ ·" ~il 
havalıde seyahat ederken, ~ 1

11; 

bu civar<la'ki kömür madenJJ" t lu 

işletilmesi hakkında dileklerde ti ıı 1 

tL 
lunmuşlardı. Q L 
Mütehasıslar verdikleri ra.P°': ı· 

!arda bu mıntakada ZonguldP 1, 11 

kadar zengin bir kömür damardl ~1 
bulunduğunu bildirmişler<lir. " 

Bu madenin yaş itibariyle zotı ~ r, 
guldaktan da eski olduğu 'karO' ~ ıı 
dilmektedir. ~ıı 

Bundan başka gene maden ~~ lt:ı 
kik ve arama enstitüsüniln yapfJI 
araştırmalarda bilhassa ceıı:,ı lı 
m.ıntakalannda zengin alöminf""l i ıı 
madenlerine de rastlanmıştır. ~ 

Memleketimizde motör aan•f .~ 
inin kurulmasını kolaylaştır•~ 
olrın bu madenler Konya civarııt 
vardır. 

Esnaf cemiyetleri kongresi 
Esnaf cem.lyetlerlnln ilk defa f" 

çcn sene yapılmağa başlanan be~ 
ti umumiyeleri bu sene daha ger 'tıı 

mikyasta yapılacağı için hazrruı ' t 

!ar yapılmaktadır. Esnaf cemtyetlf Ilı 
ri idare heyetleri, bir ay içinde )~ t 
pılacak olan heyeti umum.lyeı~::, 
e.snafm biltUn dileklerinin akaeW 'tı 

si için şehrin her tarafmda yer-~ 
kendi cemiyetleri n.ıalarlle tenıP· 
bulunmaktadırlar. 

Esnaf cemiyetleri, aimdiye kad" 
daima ayn olarak yapılan idare Jı'• ~ 
yeti seçimlerinin bu sene ilk def 
olarak heyeti umumiyelerle berf 
bcr yapılmasını mUnasib göruıllf Jıll 
!erdir. Ticaret odası da bu •j
tasvib et.miştlr. Bu suretle ~sn 
daha toplu olarak lntihab hak~ 
kullanmasına imkb hll.sıl olacak 
idare heyetine seçilecek oıanlfl' 
·faha i;i g5rUlcrek ve bilinerek of• 
taya çıkarılacaktır . 

Esna! cemiyetleri heyeti uınuıııl' 
ye1erinden sonra mllşterek dile~ 
tesbit edilip bunların husulil 1 .f'I 
çalışılacağı gibi cemiyetlerin ıa,) ~ 
ayn dilekleri de yerine getirilcıct 
Ur. 
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Sıkıntı 
. ) ?\SA!'\ oğlu günden giinc her 
d~~u k Şeyi daha ~·nlrnk, müınkün ol· 
liu he\ aı.lar çabuk ~ apıııak isliyor. 
tın, e~ tliiııranııı lıcnıcn her tarn

ır •tıe 0
. k::ıuar yayıldı ki diiıı on sa-

aı l!ıtıigi · b .. k le ,. mı:ı: yere u~un ı.lo ·u:ı: sa· 
lıııını ar'.11ak, otomobilin, tayyarenin 
tin hırkac kilometre arttırmak i· 
hcs~<:clj gündüzlü çalışıınl:ır, hadsiz 
dılıa sıı Para s:ırfeılcnlcr var. Ara· 
lıatı;~ııı elde et.lince dunıyorl:ır 1111 '! 
•arre '. tekrar ~·alışıyor, tekrnr para 
~~i. ~ 1Yor Ye lıiraz sürat daha elde 

lorlar. 

huıu . 
ıı.~ln 1 ~bu ınsanl:ır, giclccekleri yere 

1 Ütaq ııran enci varmak istiyorlar? 
b,r t tl~rhal görülmesi Ummgelen 
aetBiı'·lerı.' kavuşmak istedikleri IJi r 
lı~; 1 \

1 cr_ı mi v:ır? Çoğu z:ım:ııı ha
~•aı : eı ıni ) irnı i dört, kırk sekiz 
llırıu~ııra yaps:ıl:ır da olur. O işten 
ltıh ilca rahat edecekler de onu11 ... ııı-
tQn(-

1 .ıcele ediyorlar? O da değil; 
re ltni ~ .dlindükten sonra .kcnılileriııe 
\'( lıe ııı/ır seyahat çıkaracak, :yeni bir 
f lı~ll . lacaklar. Hakikat şu ki huı:;ii-
d lıt0/ 11 s::ııı1 :rerinde oturmaktan sıkı
..J hıı11 tı'rı a:c.le bir işi olmazsa sıkılı:ror; 
P" lııAu 1 ı:ı n de yola cıkmak Ye yolcu
:ıı caı eJ?lıuk bitirmek için sebcbler i-

1l'or .• 

h \"oıcuıug~ . d·~· 
:ıı-eı. u 5cvmı:ror; ıe\' ıgı şey 

lfarek:~ ctrnck ve bir yere rnrmak. 
·t~ cfalci ı llııı ile munısalat anı ara!ın-

~<ılt ıa<ıtıı:ı.n, :ynni asıl ·yolculuk elene· 
J tııııızı tııaıı zarfında ı.la ~•kılıyor. As
y;ı ~n~e il geıııileri l n,·aş yavaş Rcmiye 
JI \•aıı 11lcktcn ~ıkı;) or; Jıozı tıüyük 
ef haı tırıarda denizi görmeden de sc:r:ı· 
e ~ etnıek kalıilmiş. Kara :rolculuğu· 

~~tıge~incc o lıüsbütün değişti. E\ki· 
ı llıı. l~Jcu dediğiniz etrafına lıakar· 
~ ınr~'. Şıındi trene binerken ceplerini 
tıd' t iı.ı llazeteler, kitaplarla dolduruyor. 

ile 1~d~ Pek okumayan adam bile trc· 
il Oi rıınce okumağa kalkıyor. Çünkü 
>'lıtır~uç saati, lıergün lıiraz daha a-
1~'4 asını istediği zamaııı <la sıkıntı 

de ., .• 
oecırıyor, 

,,ailnun . . . k. 
"Sı ıcın z::ınncderım ·ı ::ısrımı-

o~ tj r lt:ı.t asrı demek pek doğru değil· 
at ıı11n·- Oııun asıl vasfı, sıkıntıdır. Bu

iltı. 
U~ k Jnsanı sıkılıyor YC O sıkınlı-

tet' ı,h Urtulmak icin bin türlü çareye 
vf' lerd llr11Yor; sürat ele :ıııcak lıu care· 

eıı. biridir. 
rtıl lıira 
yrl lcııi l avunmak için yeni şeyler, 

~a(aı°1 cnıleketler görmek istiyoruz. 
lltl 01ıları görmekle de içimizdeki 

liJQ1~ 1 ~ı.laıı kurtuJamıyacağımızı bil· 
q «lıı .. 

~ .. ıcın etrafa bakmıyoruz. S:ı· 

l ııe/~r:ıtin lıizi sıkıntıdan kurlara· 
11~11 eğınj umduk; fakat onu ela gün· 
~-~t'rı.c ıstırab verici bir hnlc ge· 

~ tıı. Saaııe yüz )irmi, yiiı oluz e c c 1 etrc giden bir otomobili idare 
f' &claııı lıclki mütemadi lıir dik· 

'I lıa1i;.,- I·' - . . L" . b rt' la ue o uugu ı~·ın ır nen nz 
c~ 1ıılıLi;·ke111Jini urntalıilir;faknt o oto· 

'tıı1 
1

1<?ki yolcular lıic şüphesiz scr-
11ııl00 llYor 'e büyük bir zevk duya· 
~I ıı~;· _Bunun için siiralin, hir had· 
~ ~e . 1 ktaıı sonra ela ze, kli ol:ıbilccc· 

111aıı::ıınıyorum. 
ıra . 

'"ıııı~ıı-, sürat asrı cle~il, sıkıntı asrı, 
1 arı/•3tılccrı, nHı.Uunun içindir ki z:ı 
lııa!l 1 1111 7.ııı en büyiik şairi, yani za· 
lı ~ /1ıız1 rn iyi if:ıde eden şair gene 
t ı eh'ıı· 'ı· . ,, ··1·· ' ·1 ar " c t ır; gene: ey o um. ı ı· 

llıı~ fkaptaıı! vakii !o!CJdİ, haydi ue· 
•I liJ 

t~ 1 ın; lıu memleket bizi sıkıyor, 
<llij 

~'ıı Ilı! lıanli hareket e<leJim !., eli· ,. . . 
~ ı._'Hruir. Dikkat edin, z:ımnııımız 

l{~-

~~ıı <l~ıt oyunları da her zanı:ıııkin· 
ilıı~·illı:ı çoğ:ılılı, kain eler lıl·r za· 

f ~ ' 11 llen daha fnzlalaşlı. Lun!ar 
ıl,ı? Stkıldığıınızın delilleri dl•ğil mi· 

Nurıılalıl Ataç 
lı IJ • 

C,, t~ ııış r· ı ~ ı ı ~ ·· ı 1 · - \il aı::ııııa ça ınc ıgınn ~o-
~· 11

! ı::a • • 1 • 1 Q,1~ • zetesının genç 11111 ıarrır e· 
)~t 1

1 
ıı lıi,.i lııı.ıı:ı ılrr~ verip medeni· 

.\ l:ıı1 ~c olc!ıığıınu iiğrctınek i~tcıniş. 
~l~111 ,1 az1 olsun, hti.snü - niyet .~ahilıi 
tn,ı "·: fakat hiç zahmet etmesin; 

~a,ı~rııı ho~ ~ere yıır:ır. Ilan:ı şimdiye 
1 Irırcleni,·eti ü~rrlınrk istivcn • J fJI 1 J ~ ~ 

l'tıa 1ı' 
0 ~lu :ım:ı lıiçlıiri ınıınff:ık o

ı. l'\c ) apalııu? lstidıı<l ı nı yok. 
N. A. 

HABER <:- ..\.kşam postası s 

- Diş tababeti meldebinde klinik çal 1şmaları ııe ralışmaları kontrol eden dorent Sual, lsmail Gilrkan ve a sislan Ferruh 
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1Wr 1 Dünyamn en medeni milletlerile omuzbaşı 
Ekrem Göynük skandah ve dev- .. .. b. · f .. · 
letle satıcı arasındaki parazitler yuruyen ır ır an muessesemız 

Çok mühim bir noksan, talebenin cerrahi vekayiini NE semer, ne dürbün, ne ta.ryarc, ne top tüfC'lt, ne fabri
ka işl<ırl me\'Zubahs olmadan, ılevleUe satıcı arasına gi

renler, bir parazitten başka. bir Ş<'Y telakki edilemezlerdi. 
Gaz:?temiz, daha ilk intil)arı sıralarrnda, komis3·onculuğun 

ortadan k:ı.ldınlma.<,ı zamanının ~ok~an geldiğini uzun uzun yaz
ını~ rn dikkati çekmeye çahşmı:;~ı. Ilu m('seJc üzerinde nasıl 
meşgul olunmaıtlı ki, ccblcrinde b~ş on kuru~u bulunanlar en 
kıirh iş olarak komisyonculuğu göriiyorlar, ~cnilcn bin .bir do~ 
lapla. krsa bir zaman i~indc be5 on kuruı;.larını, bc5 on milyon ku. 

sonuna kadar takibine mani oluyor 
Çocuk dişleri 

Bu 
se~vlsine alt projeler ikmal olunmuştur 
şube yakında ihya olunacak. 

1 
i 

' 

ru~a ~ıl•arabillyorlardı. 

Dc\letle ıı<ııl satıcı ara.'lma. girmek ~ircııin Jccscsini doldur
makt..'ın, devletin iki taraflı zararmd:.ın ba<;lm. bir neticeye vara- • 
mıyordu. 

Uaddizatınc.la mcııru olan komisyonculuğun, de,'lctin bi.iyük 
işlerinde gayriıne~ru mahiyetler arzettiğini görıncmi5, i~ilmmıi§, 
tesblt etmemiş saylla.mayız. 

lnönü'nün, vekiller heyetimle 'er<li~i Ye t1ünkü gazetclcnlc 
gösterişli şekillerde yer bulan .kararın büyüklüğünü ,.e yerinde 
olusuna biz, yakın bir zamanda ı:ok daha l~I anlamış buluna. 
cağız. 

lliç şilphe yok ki bugün, vekaletlerin yalnız büyük mil<ya~
taki alı5Ycri<;l<"rde, <loğrudan doğruya lıarcltetc geçnwlerimkn 
yarm, daha l<üçük mikyastalcilcre de 1eşmil cdil<'ccğiııi umuyo-

ı ruz. 

i Devletin büyük i~lcrinc k:ı.nşan lcomisyonculuğun, faytlaılan 
~ ziyade zararh olduğu muhakliaktrr. Bu zarar söylediğimiz gilıi 
i yalnn: bir taraflı değildir. Bundan hem devlet paraea, hem ah
J lak bakımından da komhyoııcu zarar görüyordu. Para hırsının 

1

, ahlik sukutunu nasıl hazırladığına bugünkü nüshamızda inH';iar 
eden Ekrem Göynük skanclall yepyeni bir misaldir. 

Bu yeni Ye yerinde kararından dolayı Cumhuriyet Iliikiıme- , 

''Sinek küçük ama, mide bulan ~ 
tlırır,, derler. Diş de mini mini bir 
kemik parçası gibi, amat srrasmda 
btitün uzviyeti altilst edecek kadar, 

ehemmiyet gösterir. 
1ü33 üniversite reformundan son. 

ra diş şubesinde yeni ve çok verim. 
Ji organizasyon yapılmış, mevcut 

1 olmıyan yeniservisler ihdas olun -
muş, diş tababeti mel~tebi Balkan -
!arda bir örneği bulunmayan yüksek 
randımanlı bir müessese haline gel· 
miştir. Alakadarlarının maddi deliL 
!ere istinaden söyledikleri gibi bu 
gün diş tababeti mektebi Fransa, Bu 
dapeşte, Viyana mekteplerinin aya. 
rmdadrr. Balkanlı talebelerin yer 
aldıkları mektep 933 ten sonra eğri 
ve bozuk çeneleri ve dişleri düzel • 

en (artodorsi) denilen bir co::-vis 
t esis olunmur;ıtur. 933 yılına kadar 

davi kliniği ile muhtelit mesai gös 

.eren bu mühim şubeden sonra (kli 
niiı: protez) da sistcrıatik bir mesa

iye sevkolundu. 

Talebe, röntgene konulmanuş bir 
20 yaş dişine müdahale etmez. Hat. 
ta bu tecziyeyi dahi mucib o~acak 
kadar mühim görülür. 

Mütehassısların izahına nazaran, 
yirmi yaş dişin.in kökleri birtakun 
sürprizler arzedebiliyor. Bu dişin 

kemiği de e:usrikiyeti buhınmaması 

1 
timize nekadar te5cl~kür ets~k azdır. Aksaklıkları sezen, sal•at- ! 
bkJarı düzeltmeye çn.lı5anlarnnız ,·ar olsımlar. ! 

Eskiden ga~Ti mu2y~ n zamanlar 
la ve küçiik mikyast:ı. J .aliyet gös. 
tcrebilcn bu S:!rvis bugun müstakil 
'ıüviyetiyle en hli) ük randımanı ve

ren bir şube halindedir. 

~ itibarile ayrı bir hurusiyet arzeder. 

--....... ........................................................................................... : 

Giresun ve Mer- Cihangir muntazam yola 

kavuşuyor • 
sın abideleri 

Bugün diş tababeti mektebi bazı 
ufak tefek noksanlarile cidden yük
sek vC'rimli ve klinik mesaisi füb:ıri
lc halkın en büyük dert ve ıztrrabı
na vasıta'>ız yardım gösteren bir ir. 

Bizzat doçenlin miidalıale 
bir valw 

tikleri klinik mesaisi her safha bit-
tikçe asistan, doçent veya profesö. 

Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi fan müessesesidir • 

rün ,·:zesinden geçmekte ve o tale· 
be diğer safhaya ancak bu vizeden 
sonra geçebilmektedir. 

Türk sanatkarlar1 Kırdar, dün Cihangire g:derek bu Bugün mekte bin en büyük karak-
Dünyanın en medeni tarzı mesa· 

civardaki yol ve kaldırımların va- teri sistemli, kontrollli mesaiye tabi 
isi ve sistemli tedris usulü takip o. 

tarafından yapılacak ziyetini tetkik etmiştir. Lutfi Kır- oluşudur. lunan mektepte klinik mesaisi rönt 
dar gördüg~ü noksanlar hakkında Bilhassa talebenin mesaisi §id-

gen kontrolüne de tabidir. 
Jazrmgelen ted'birlerin almmas:nı detle kontrol altında bulundurul -

Röntgen kontrolü de iki devre ge-
Güzel San'cıtlar akademisinde 

çalışan abide komisyonu dün sa· 

at 15 de yaptığı toplantıda Gire

sun ve Mersin vilayetlerinde ya

pılacak ahi.deler hakkında maketi 

reddetmiş ve buralardaki abideleri 

Türk san'atkarlarının yapmas.nı 

kararlaştırmıştır. 

ve bu civardaki bozuk yolun der· 1 m'.lkladır. Her servisde asistanların çiriyor. Mesela bir kök tedavisinde 
hal tamirini emretmiştir. ı ve aleduerecat doçent ve profesör- önce tel konup köklin şekli, uzunlu. 

Belediye reisi Bebek - lstinye !erin daimi kontrol Ye nezaretleri ğu, gösterdiği manzarayı tesbit f!· 

yolunu da tetkik etmiş ve yolun altında çalışan talcbc»in mesaisi fiş. elen röntgen görüldükten ı:onra tc
bir an evvel bitirilmesi için direk- ler ve karnelerle ta~dıı olunmakta- davi yapılıp dolgu bitince tekrar bir 
tifler vermi( tir. dır. röntgen muayenesine tfıbi tutulu _ 

Lutfi Krrc:.ar bu arada Haliçte· Ezcümle gerek tcd:1\'i sahasında yor ve bu mesai ancak bu suretle 
ki Bahriye müzesini de gezmiştir. ve gerekse diğer ser,;isl"rdeki mesa· servis doçenti veya profesörü taro.

ileriııclc safhalar halinde takip et- fındruı vize oluTI'l biliyor. 

# .. " • • • - " ..... " • '; t 

Loyd Corc'un bir makalesi 

l NGJLTERENtN esl<i na~Yekili 

J,oyd Corc; bir makale yazıyor Ye 

buntla. dünya 'aziyctini tetkik ederek: 
"Acaba yeni yıl ne getirecek?,, 
Su:ı.line şöyl::.ı ceyab \'eriyor: 

"Üyle bir sürü 'ahim beynelmilel me
selelerle kar,ılaşryoruz ki bunların lıerhan 
~isi j~·i illarc edilmezse bir wnunıi harb 
doğurabilir.,, 

Ne garib tecelli bu! İnsanlar birlc~incc 
insan do~'uyor, blri<''1CID<'yince lıarb. , 

Bu emektar pollUkacıya bakılırsa dün
ya hakikaten öküzün boynuzunda duruyor. 

Japonya Çini istiyor. İtalya Tımusu, 

Korsfüayı, Kisi istiyor, Almanya. müstem

leke istiyor, İn~lterc pazar istiyor, Ame. 
rika ticaret gemilerine yol istiyor, l"ranko 
zafer lstiyo!'. 

Ve bütiin diinya ırnUı istiyor. 

Üki.iz ürkecek bu ~idi~le. Diinyııyı boy_ 
nazları Üzl'riııılc ta.,:yan öküz;.in de> cam· 
na tnk diyc'.!c!c. 

dan pa~a yaımı:ı~ı dii~ünüyor, kimi boynu. 

zandan çakı imaline el atıyor. Kimi stıka
t:ı.tı benimdir diyor. Öl•Uzii dü~ürıen yok. 

fümi südüne sahih çıkıyor, kimi deri:.i
ni yüzmcğe Jıazırlanıyor, 1'imi ayaldarın-

nu en uysal hayrn.nm bir çifte atıp di.iıı
yay:ı. dokuz cloğurta~ağı yalan değil. Koı•ı:ı. 
emeldi poJililmcının malmlcsini ol·udnktan 

sonra insan diinyanm iç yiizünü de anlı

yor: "En biiyük tclılike, diktatörlerin biri 
biri ardınca ve ko!aylılda kazandıkları mu_ 
Y:ı.ffakıyeUer yüzünden kemUlerine ııek 
faz~a gün~ncıelcrindc ve demokrasi lider· 
!erinin lstilılmr eilllınelcrkdeılir. 

Jfalbnld 1939 scn('sinin tC'hlik('leri bu 
yanlı<ı dü~ünec!erdcdi:-.,, 

Şimı1i ılarn :ınfaşılıyor. Ililtün bu ihtiHif
Jar bir ı.o~·d Corc m~-;clcsidir. 

"D~vlcUeriıı ba•_.l:ırınılal•i!rr yanlı')tadır

lnr, o:ı.l:ır çcl,ilme:i, biz ~eçmeliyi:r.1 , de
me:: nl:ın bu hi;!•ii:n, "~ar bana 1.ir eğlen
ce yar,. ı:ıoli!.ib:::ıhi:ının if:!.ıl '<ı:dir. 

Ilatınmmla .kaldığına göre 1914 de 

Loyll Corc gibi ebe doldorl:mn rlinde yi
ne harlı doğınur:,;tu. 

Uer milletin tesalmba knlkı-;tığı bu or
ta malı ncnad, clördilncü sali hayatınıl:ı, 
on clört, on beş baba \'C anasından miirck_ 
keb bir cbe\·eyn grupumı ıla fclfılıctine be 
rabcr sürüldedi. 

O zaman politikacılar üstadı I.oyd Core 
ağamız bu mücrim neH:ulm SC'Y~ ic..,inılcn 
yn.l.:acığını lnırtarabilmi5ti. 

Anın, bu sefer do~aral< ncnacl, ı;rnc 

lı:ırb olurs:ı, yalnız aılsız lmhramanların 

basını ycm<'klc lrnlmaz, cemiyctlC'ri fuhşa. 

sel kcdip anası babası meşkük bir doğuma 
sebrb olan ve islu~rnlclcrinde Iaflrı peynir 

~eıni'Si ~ iirüt<'n patronları da yerden ~ere 
!;'alar. 

Politilmeılar ! 
Mazlum bc~~ri;;ct 39 uncu düğii.mdcdir. 

liırklamadan I.entllnizi konıyun. Dcıı:zc 

<~ii5r.1ı :rılana 11arılır. 

Uiiny:ı: r bo~·mızla-ımla tutan öhüzi.i. hoş 
tutun. 

Yava5 atın iclime<..i ııck olur. 

Bu itibarla bu iş ancak röntgen mu .. 
aycnesinden sonra icap eden müda
haleye arzolunur. 

Kliniğe üçüncü \'e dördüncil sı • 
nıflar veriliyor. lki posta halinde 
muntazam ve dikkatli bir sna teşek
külü ile yapılan bu amell tatbikat 
tarımda yalnrz bir fark vardır. ü. 
çüncü sınıfta yalmz tedavi vardır. 

Bunlar cerrahi kısmına geçmezler. 
Hnlbuki son smıfta aynı zamanda 
cerrahi de vardrr. 

Klinik kısmında bir tedavi rönt
geni vardır. Talebe bundan istifade 
etmektedir. 

Talebeye saat 8 - 9 ve 9 • 10 ara
sında iki nazari ders verilmektedir. 
10 • 13 arasında da scr\'islere tevzi 
olunmaktadırlar. 

Halkm tehacümil 
Şahsi intı >:!. ıtı.ı k:ı.yda vesile bul

duğum bu noktada biraz durmak is
terim. Klinik mc.saif!ini bir hasta ha. 

!inde fakat gazeteciliği unııtmıya -
rak lelkikim srrasmda. bir doçent 
ır.iirac:ıat ederek dişinin hastalığın. 
dan bahsetti. 

Vaki olan s<:>ri ve müessir müda_ 
haleden doı::ent kadar ben de mem· 
leket adına ve hesabına haz duy -
dum. 

:Mektebin sistemli ve dikkatli ve 
'wntrollü klinik mesaisinin halk ü
zerinde uyandırdığı emniyet ve aıa. 
!en çok dikkate şayan bir haldedir. 
Kliniğe deh§elli tehacüm olmakta
lır. 

Talebe, profesöı !erinin, doçent-
'erinin nihayet asistanlarının sami _ 
mi ve candan alak:ı Ye kontrolleri 
::ı.ltmda derin bir haz ve ilgi ile mü
~ac:ıat edenlerin dertlerine derman 
"'llmakta, hem bilgilerini ilerletmek. 
te, hem de halkın ızlır:ıplarma de· 
va bulmaktndırl--r. B1ı şubenin pro
fesörü eski müdlir Kazım :Cs:ıttır. 

Suat İsmail Giirk"ıı eh ccrrulıi ana
tomi doçentidir. F e trul1 da a.<::.,.•a"l· 

clrr. 

Kıymet \ 'C dc~erl erini hulkın ' üzii 
~ nrr·mm 1 imrüdc 



Aakara radfosı 
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Ereğli faciasının 
ı mesulü kim? 

Gemi leşlerinin bulunduğu mıntakada ergeç 
kaza olacağı müteaddit raporlarla bildirilmişti 

Ereğlide vukua gelen son facianm sebebleri, mahallinde De
nlzbank enspektörleri tarafından tetkik edilmektedir. Deniz
bank, bilhassa bu faciayı tahlisiyemiz ve lmanlarmıızın vaziyeti 
bakımından tetkik ettirmektedir. Bu tetkikler esnasında birçok 
layanı dikkat noktalara tesadüf edildiği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, deniz ticareti mtldürlüğü de, bir şilebimizin 
garkolması ve dokuz şilebin de karaya vurması ile neticelenen 
bu hAdise etrafında tlhkikat yapmaktadır. 

"Millet" vapurunun üzerinden geçtiği esnada batmasına se. 
hebiyet veren batmış Fransız vapurunun yakmmda bir tahlisiye 
istasyonu vücuda getirilmesi ve burada ergeç bir kaza olacağı 
lı1kkında verilmiş mUteaddid raporlar bulunduğu şimdi meyda
na ç kmaktadır. Çünkü bu Fransız şilebi Rus donanmasmm Ereğ· 
1i limanını bombardıman ettikleri esnada batırdıkları birkaç ge
ltlinıiz:len biri olan "10 Temmuz" isimli vapurun enkazmaı iki se-
n evvel çarparak batmıştı. Ereğli limarunm içinde bulunan tam 
28 vapur leşinden iki parçası işte böyle ü<Jt üste batmış bulun
IXıaktadır. aSkin havalarda üstte bulunan Fransız şilebinin leşi 
ıneydana çıktığı halde fırtınalı havalarda kaybolmkta ve bö:> le 
kazalara sebeb olmaktadır. 

Mıllet vapuru battıktan sonra, dire!derin üzerinde dört beş 
•aat feryad ettikten sonra yağan tipiye mukavemet edemiyerek 
d nize yuvarlanıp boğulan biçarelerin evvelce burada kurulması 
latenilen tahlisiye istasyonu bulunsaydı bu akıbete uğramrya
caklan iddia edilmektedir. Tahlisiyemizin, denizde fel.Aketzede
lere er· eceği modem vasıt~lardan mahrum bulunmasının da bu 
&ibi kazaların tekerrürüne sebebiyet verdiği görülmektedir. Ha. 
ltrlardadır ki, geçen sene Hi<Jar faciasında da tahlisiye zamanın
da yetişememişti. 

Ereğli limanındaki gemi leşlerinin çıkarılmayışınm bu vazi· 
Y tlerin başlıca sebf:blerinden olduğu anlaşılmaktadır. Bu leşle
ri çıkarmağa birçok ecnebi firması, bir de Türk grupu talib ol
n:ıuştur. Fakat konulan 11artlarla kimse bu işe yanaşmamakta
dır. 

Ereğli:le vapurlar nöhet beklemiyecek 
Ereğli ve diğer mmtakalarda kömür yUkliyen §ileplerin nö

bet beklemek yüzünden günlerce boıuna kömür sarfettil:leri gö. 
liller k bu hususta bir çare bulunması kararlatmı1 ve yapılan 
tetkiklerde de vapurların boğazda bekliyerek aıralan geldikçe 
treğliye gidip yük almalan mtlıaaStb görWmUıtur. Bu suretle ay
nı zamanda fırtmalar eenumda bir kaza olmasının da önüne ge
lmiş olacaktır. Bu vaziyet lktısat vekaletine bildirilmiştir. Ve-

} l' in kabulil takdirinde bu yüzden senede 100 bin ton boşuna 
lehe &'eçlbnbJ olacaktt?'. 

,,,., .... ,,. ....... .,,.. .................................... ,...,.. ..... ~ .... """ ....... ..-.v 

Şehrin 
temizliğini temin 
Tem'zlik işleri kadrosu 

takviye ediliyor 
l'ali ve belediye reisi Lutfi Kır

.~.' şehrin pisiği ile mUcadele için 
-.:ttbirl r almağa başlamıgtır. Vali 
e b ledi)e rei imiz, ötedenberl bir 

Çok ika~ etlere mevzu olan sebze 

~.in yva halini gezip tetkik etmig, 
~IU'lda en ziyade nazarı dikkati 

lb d n şey haldeki pislik olmuş-

Otobüs 

ve 
servisleri 

Be'.edıye 

Belediye otobüs imfyazını iş· 
letmek için lüzumu olan 500 bin 
lirayı temin maka.adiyle bankalar
la temasa batlamııtır. Bu arada 
otobüs getirtebilecek acentelerle 

de ıörü§meler yapılma!:tad r. Ya
pılan hazırlıklar tamamlanırsa ilk
bahardan itibaren otobüs servisle
rini belediye eline alacaktır. 

llr. nun i~tiyacı karşthyamadığını mey. 
l.ntti Kırdar, şehrin gıda merke- dana koymuştur. 
i t kil eden bu yerde temizliğe 

r r vermiş ve bu meyanda h<'r 
~li kanın ayn.i tipte birer çöp te-

Vali, Balıkpazarı ve civarını tet
kik ettiği zaman buralardaki pislik 
de nazan dikkatini celbntmiştir. 

ın aahib olmuı mecburiyeti- Temizlik 1.§leri amelesinin ihtiya-
konulmasını bildirmi§tir. ca Wl gelmemesi dolayısiyle eeh· 

il e çöpleri kaldırmak için bir rin temizliğinin 18.yıkiyle yapılama-
1'1 d ncı kadrosu vardır. Fakat dığı anl~ıldığmdan ılmdi temizlik 

n arz tti<ı-t manzara bu kadro - işleri kadrosu takviye edilmektedir. 

lngiliz Başvekilin:n ytlbaşı tebrikleri 
} NGf L TEREDE noel ve yılbaşı tebriklerinin resimli kart postal-

larla yapılması i.det olmuştur. Herkes hoşuna giden bir re~ 
erek tebriklerini "arkasına yaiar. Bu sene İngiliz başvekili dostlarına 

d eliği tebrik kaıtlannı kendisini Londradan Münibe götüren meş
r tayyarenin resimlerinden seçmiştir. Tayyarenin uçuş vaziyetinde 
~i alınmış bulunmaktadır. Altında: "Münib - eylQI 1938,, kelime
~ Yazılıdır. 

Bir kız çocuğunun burnunda yeşeren fasulye 
J TAL YANIN Breso ~de dört yaşlarında bir kız çocuğu bun.· 

le dan 1 ay kadar evvel kazara burun deliğine bir fasulye tanesi 
~§. ~akat annesind.en babasından azar işitmemek için kimseye 

tt r ley Sôylememiş ve fasulyeyi çıkarmak için burnunu epey kanştır
ğı halde buna muvaffak olamamış. On on beş gün sonra burnunda 
Uthıo ağnlar duyması ve bilhassa zor nefes almağa başlaması üzeri-

131 her §eyi annesine ağlıyarak anlatmış ve derhal hastaneye götürülen 
a bir ameliyat yapılmak icap etmiş. Burun deliğinden bir fasul

cak yerde y~rmiş bir fasulye filizi çıkmasın mı? 

ıraıumner~@L~@rll!lfimlm 

Hindistanda h3diseleı· 
Halka ateş eden 

Bir Ingiliz binbaşısı 
dayakla öldürüldü 

lngiltere asker 
sevkediyor 

Londra, 7 - Hindistanda Oriua 
hilkumeti dahilınde Ranpurda va
him hadiseler olmu11tur. 

Orada bir siyasi tegekkül mene
dilerek &.:..asından bir kısmı tevkif 
olunmuş, bunun üzerine karışıklık
lar çıkmıştır. Orissa Hind hükfıme. 
tinin İngiliz rolitik ajanı binbaeı 
Reginald Bazalgette hadise mahalli
ne gitmişÜr. 
Halkın Ranpur racasmın sarayı

na doğru yürüdüğünü gören binba
,ı Bazalgette, beraberinde bir Hind-
i zabit olduğu halde halka karşı 

koyınuş vıe dağılmalarını emretmif· 
tir. Halk, bu emre itaat etmediğin
:len binb::ışı, halkm üzerine ateı et. 
ıniştir. Bunun üzerine halk hücum 
P-derP-k kendisini bastonla döğe dö
ğe ö!dilrmüştUr. Bazalgette'e refa· 
kat etmekte olan Hindli zabit, ağµ

Bttyttk demokrasilerin dünyaya 13"9 Iıcdlycsl: Sulh ... 
- Fransızca Mariyan'dan -

surette yaralanmıştır. 
Öldilrülen zabit, 1919 danberi 

~:nn':listan siyasi servi.sinde bulun
makta dı. 

Daladye Cezayirden 
Fransaya döndü 

Had"3 ter Uzerlne lngilterenln on 
br-inci P"'nc;np alayına mensub b!r 
•ab 1r I\alkütadan Ranpura hareket 

ntmiştir. 

-o--

Hitler .. Bek 
mü!akail 

Pariı, 7 - Fransu Başvekili 

Daladye ile refakatindeki heyet 
:iün Cezayire gelmiş, akşam üs

tü Fo§ kruvazörüyle Tulona hare 
ktt etmiş, hu sabah, Tulona vasıl 
olmuştur. Ba!vekil:n seyahati bôy 
lece bitmit olmaktadır . 

Dalad} e Cczayire &eldiği za
raan sahil bataryaları, başvekili 

Fransızlara göre sel..imlamıılardır. 45 tayyare, li-

Almanya, Lehistana manın üzerinde uçmuştur. 

no'.dainazarml kabul tçinde birçok yerliler ve arap 
rüesası bulunan kesif b:r halk k:!t 

ettiremedi lesi, maktuller abidesine gide11 

Paris, 7 (A.A.) - Alman - Leh yolda Baıvekili sürekli alkı~larla 
:nüıakerelerinin neticesi hakland~ lc .. tıılamıtlardır. 
Varşova ve Berlinde muhafaza edi Datadye, ibidenin önüne bir 
len 1 etumiyete rağmen siyasi Parh ~denk koymuıtur.. Binlerce kiş" 
:nahfillerinde, Beckin Alrnanyanm .Vlarseilla:se'i söylemiştir. 

:ıoktai nazarına iştirak etmediği SÖ} Saat 10 da taıvekil 12,000 ki-
enmel.te:lir. Bu cihet Munkas ha şinin iştirak ettiği bir geçit res-
1isesi hwmda Pat ajansı ta.-afın· minde hazır bulunmuştur. Halk, 

1an neşredile.1 te')liğje serahatlt başvekili ve orduyu alkışlamışt r. 
~örülm~te:lir. Filhakika tebliğd Büt~n şehir, bayraklar ve taklar 
Polonyanm l\lacaristanın nokta la süslenm:gtir. 
,ıaza•mı müdafaa ettiği ı,-e Karpal Daladye, bundan sonra yazlık 
'araltı l kraynasınm zararına ola· saraya gitmiı ve şimali Afrika-
ak müşterek bir Polonya - Maca· nın askeri ve ıivil ıefleriyle mü-
~istan hududunun ihdasını yenı him bir askeri konfcrane akdet 
:len talep eylediği müşahede edil miştir. 
mektedir. Almanyanm ise bunu Bu konferansı müteakip Dalad-
istemediği malumdur. ye, yazlık ıarayda terefino verilen 

Periyi temsil eden açık saçık heykal 1 

L ONDRA parklarından birindeki, bir periyi temsil eden bir 
kadın heykeli, parkın temizlik işlerini ıC:Srmiye memur ha

demeler tarafından her gün su ve sabunla yıkanmaktaymıf... Fakat 
1 o civarda oturanlar, bu yıkanma itinin arzettili manzarayı biraz 
tuhaf b-.ılmuşlar ve belediyeye şikiyet ederek, bu yan çıplak kadın 

heykelinin oradan kaldırılmasını, başka bir yere götürülmesini is
temişlerdir. 

Şimdi perinin şeh:r içinden uzaklaştırılıp civardaki bir korulU
ğa nakli kararlastırılmıştır. 

Brezilyada bekArlardan vergi ahmyor 
N ÜFUSUNUN çoğalmasına yardım maksadı ile bir çok memleket· 

lerde bazı tedbirlere baş vurulmaktadır. Bu arada, bek!rlardan 
vergi alınması ileri sürülüyor. 

Brezilya hük11meti bu hususta bir kanun çıkarmıştır. Buna göre, 
:.!5 ile 65 yaşındaki bek~ erkeklerden vergi alınacak ve bu paralar ço
cukları çok ailelere dağıtılacaktır. 

Brezilya cumhWTeisi Vargas bu karan verirken kendisi de erkek
lere bir numune göstermekt~ir. Vargas bugün 54 yaşındadır ve dört 
~ocuk ahibidir. 

bir öğle yemeğ"nde hazır bulun-
muştur. 

D.ıladyeni ı nutku 
Daladye Cezayir valisinin ver 

Jigi ziyafette ezcümle demiştir ki: 
··- Fransa bütün memleketler

le barış istiyor. Fakat bu arzu bir 
zaaf eseri olarak telakki ediliyor
sa o zaman "durunuz!,, diye hay
kırmak icap edecektir. 

Ben şiddetle polimikleri takbih 
etmiycrum. Hatta bunları yapan· 
ıara, Fransızlara Fransayı hazır

lanmaya mecbur ettikleri için tetk 
kür bile ediyorum. Fransanın bir 
'tarış toprak terketm:yeceğini söy
ledim. Fransanın buna muhalefet 
edecegini ve tehditelrc ve kor!mt 
r.ıalaıa kulak asmryacakt r.,, 

"lblyan - Fransız 
gergi :ıli:i arttı,, 
Roma, 6 ( A.A.) - Fransız baş· 

vekili Dalad enin Korsika ve Tu
nus seyahatinden sonra Fransız -
İtalyan mün:.sebetlerinin aldığı 

vaziyeti tahlil eden (Avvenire) 
gazetesi diyor k": 

'•Daladyenin Korsika • Tunus 
.. eyahatinin neticesinde söylene
bilecek yegan söz, İtalyan - Fran 
sız gerginliginin arttığıdır. Nu
tukları, j::stleri, tazyik hareketle
rini ve tahr:kleri yeniden hatır

latmağa lüzum yoktur. Italyanlar, 
Adada ve Akdenizin öbür kıyısın
da olan bitenlerin hepsini biliyor
lar e sembolik hançer darbesini 
ve tahkir edilen bayrağımızı u-
nutm yacaklar.,, 

--0-

Berlinde bugUnkU idam 
Berlin, 7 (A.A.) - Bu sabah 

genç birkat il idam edilmiştir. Bu 
son 6 gün içinde Almanya.da infaz 
edilen altıncı idam hükmüdiir. 

ŞEHiR TİYATROSU 
6 - 1 - 939 Per.ıembt 

Saat 20,30 da 
Tepebaşı Dram Kısmı 

ASJIODE 
lstiklAl caddesi komedi kısmı 

MUM SôNDO 

E TVCRl ı. srnı 
TEK 1 l\"ATROSI 

Komedi 3 perde 
YAZAN: Crltil lliisahiıoiilu 
Yakında: İNS~S M~Bl"T 

iÇERDE: 

• Maarir miıdüri)elinin, )erınıhı 
yapacağı tetkiklerden sonra C:atalca 
ortnmeklebinin genişletilmes ine k:ı
r.ır verilmiştir. 

• Yapılıın son lı ı ı st ı l i sl iğc göre 
lzml de bir serıe ıçinıle Hl çift C\• 

lenmiştir. Geçen senekine n:ız:aran 
bu rakamda 217 çi ı lı ı ı fıızlulık var
dır. 

•İzmir beledı)csı ı ı afınd::ın satın 
alınan havagazi folırik:ısırıda Alınaıı
yadan gelirilen )eni makinelerin 
kıırulmasma b'aslanınıştır. 

• Kabzımallar dün valiye müracaa· 
la bulunarak halde alınan vergiden, 
yfikletme \'C boşaltma işlerinın inli· 
zamsızlığından şikayet elm işlerdir. 

• Beledi:ye, şubelere, gönderdiği 

bir tamimle, tamir ir;-in HrHen para• 
ların hangı ) ollnra sarf edileceğini 
.ormuştur. 

• Maliye tetkik heyeti reisi Esat 
fekeli aTpu ve kadastro umum mü
ı l\ir vekilliğine tayin edilmiştir • 

• Amerikan firmaları il ti sal 'ekd· 
1,iiletine miıracaat ederek 10 milyon 
kutu ton balığı isleml•lerdir. 

• lrak dahilıH nazırlığına la) in e
lil<'n eski Ankara elçisi Naci Şe' ket 

dün Ankarııdan B:ıilıl.ıd ı hareket 
ctmi'$tir. 

• Adil eHakın posla ıle teblığine 

dair hazırlanan kanun lfıyihası mec
lıste, pazartesi günü goruşilleceklır. 

• Vakıflar umum ıniidtirlı\ğli bul• 
~esine 73 bin liralık munza m tah:ı;i· 

.. aı konulıııasıııa ve 12 bın lıralık mu 
nak.ale ya.pılmıısına karar verılmişlir. 

• Bakırköy kaymakamlığına ta) in 
·d ·len Uahilı > c 'ekaleli şulıc miıdür
lcı inden Gafur şehrinıııe gelmiş "e 
lı•ıı vuzırc ine !ı.ı lamı~tır. 

• Bel ız ı tta ku ulan ın l. ıl.ıp müze· 
~i )akında vıılı tıırafınd. n ııtılnc ık· 
t ır. Müzenin tıınzımi I ş ı ıle mcşg ıl 

olnn basma ve )ıızma l'SCrlcr mu· 
ı.h;rırı~u ,·nlışmasını ııııııııınlıınııştır. 

• Başvekil Celôl Bayarın bugunler· 
de Bolu charında bir SC)ahate çıka
cağı haber verilınekledir, 
IJJŞ.tHD.4.: 

DIŞARDA: 

• Purble sinema s:ılıiplcri, başH!• 

kil muavini Şotan ile göriışluklen 

'ionra sınemaları bugtin açnııya ka• 
r:ır vermişlerdir. Memurlardan müte
şekkil bir komisyon vergi meselesini 
tetkik edecek ve netice1e kadar bele· 
diye tarafından kararlaşan vergi tal· 
bik edilmiyecektir. 

• Bulgaristanda hüktlmetin karan 
ile, bundan böyle deniz tar"kl ilo 
hükumet hesabına getirilecek bütün 
eşya Bulgar npurlarile nakloluna• 
caktır. lluktlmet müteahhitlerle akte
Jecc!ti nıuk:l\·elclerde bunu şart koşa• 
caktır. 

• Hinıl hükumeti sah günü Lond· 
rada toplanacak olan beynelmilel 
Uuğday konferansına iştiraki kabul 
etmiştir. Bu suretle konferansa 22 
hükflmet temsll edilecektir. 

• Evenlng Standard gazetesi Mısır 
kralı Farukln kraliçenin yaz başlan• 
gıcında İngiltereyi ziyaret edecekleri 
ve orada birkaç hafta kaldıktan son• 
ra Parise gideceklerini yazıyor. 

• Times gazetesi ile İngiliz gaiete
lerinin ekserisi, dün Derlino geldik• 
leri zaman llJÜsadere edilmişlerdir. 
'.\lilsaderenin esbabı malflm değildir •• 

• Filistin konferansının kAnunusa· 
nı sonunda açılncatı ümit edllmektc
dır. Konferansa İngiliz müstemleke 
nazırı Malcolm Macdonald ha kani k 
edecektir. 

Yeni Neıriyat 

Ka!em 
Bu aylık sanat ve edebiyat mec

muasının 8 inci sayı ı da ç k dol
'JUn münderecatla inti ar etm"stır. 

"Kalem ,in bu sayı,.mda bilhassa 
\hmet Kutsi Tecer. Mu ta a •11at 
Kem3letfn Kami. S, Kem11 ' "d· 



AsAeclift 

Bombardıman tayyaresi ehem
miyetini kaybediyor ! 

Sunday Express'den: 
Bombardıman tayyaresinin verdiği korl<u yavaş )"&Va§ azalı

.~or. Senelerdenberi bombardıman tayyareleri hakkında iki ayn 
kanaati Nidafa edenler vardı. 
Bunlardan bn::ıe göre bombardı-man tayyaresine la.ırşı hiç bir m'.i 

dafaa silahı kullanıic.."118Zdı, Di-ğerleri ise bombardnnao tayyares 
inin hiçbir rolü olamıyacağıru ::1-dia ediyorlardı. 

Bugünkü karı:ıate göre bunlann ikisi ~e yanh'.ftır. Bombardı

man tayyaresinin harpte bir rclü olacaktır. Fakat müdafaa vası

talan da, ona kar§ı bir silah te~il edebilir. Bu •uretle, ta,f)'Ve 
bir müddet için faaliyet gösterebilir, 

Fakat, ondan sonra müdafaa silahlan onu durduracaktır, 
Bundan bir kaç 1-.afta evvel lngiliz hava nezareti dü§ınanla 

çarpı§acak tayyare filolarının arttırılacağını haber verdi. Buna se
bep, tayyv.relerin hücumdan ziyade bir müdafaa silahı olduğunun 

anla§ılrnı§ bulunmasıdır. Çünkü, hücum gayesi olrruyan ve ıırf 
müdafaası için hazırlanan lngiltere, tayyareye ancak bu maksatla 
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"Millet,, vapurundan 
kurtulanlar şehrimizde 

Halit, ateşçi Rizeli Sabri, at~ diril 
görereli o~man, ateşçi Görereli ııa· 1 

san, gemici Amasralı Ahmet, gemiCI bir f 
Hizeli Ismail, gemici Rizeli Ali. IJ13' )-l't 
rangoz Rizeli 0!;man, ahçı GelibO' kı 

CJıS"" Baştaraf ı 1 ncide 
Antalya vapurunda kendilerini 

ı kar§ıhyan gazetecilerle ve hattiı. 
dostlariyle dahi görüşmek isteme
mişler, herkesten kaçarak ve bir
kaç sandal değiştirerek Karaköye 
geçmişlerdir. 

Kara.köy rıhtımında çok hazin 
sahneler olmu:ı, Millet vapurunda 
boğulan kimselerin tanıdık ve ak
rabaları ağlaşarak iki gemicinin bo
yunlarına sarılmıııtardır. Ahmet ve 
Sabri buradan doğuca Barzilay a. :J; 
centasma gitmişlerdir. 

lulu Hüsnüydü. 
1

1l' 
Diz bu vaziyette batacağımız anı 

beklerken birdenbire büyük bir dal !trt ı 
ga kaptan köprüsünü parçaladı. :aıı. llleL 
radakiler denize döküldüler. •U,,cı 

Kamarot çarmıhta beş dakika ı.a· <luğ, 
dar kalarak sonra dalgalarda ka) 
boldu. Ateşçi Dursun davlumbazıll j 
altında kaldı ve bir daha göremedı~ l~ 

ihtiyaç gösterebilir. 
Şimdi, bir tayyare filosunun 

müdafaada nasıl iş göreceğini göz· 
den i:.cçirclim : 

Ahmet acenta espektörü Ilemzi
;}'i görünce kendini tutamamış, hıç
kırarak boynuna .t5arılmış ve: Güverte lostromosu 'Alımct Aydın bu sabah vapıİrdan çıktığı sırada ... 

Du vaziyet bizi kendimizden ge' Q()ltı 
çirdi. İçimizde yüzmek bilmirerıJe! 
feryat ediyor, hepimiz de ağlaşaral\ !t\it1 
biribirimize sarılıyorduk. Fakat na· ltııtl 
la geminin burnu batmıyordu. BeJ1 liJ 
böyle durmaktansa biran evvel de- l>ar 
nize atılınağı göze aldım. Bulu!l' lo~. 
duğum mataforanın üzerinde duraıf c1fae · 
gemici Aliye: "gel denize atlara' aıı: 
lım,, dedim. O aldırmadı. Ben aş3~ ' 

Londranın müdafaasına tahsis 
cdilmi' olan tayyareler küçük tip
tedir ve saatte 300 mil &ür'atleri 
vardır. Tek satıhlı olan bu tayya
reler tek m-::törlildür ve motörleri 
1000 beygir kuvvetindedir. 

Pilotun oturduğu yerin üstü 
şeffaf bir madde ile örtülüdür. Bu 
suretle pilot, önünü ve etrafını gö
rebilecek vaziyettedir. 

Tayyarenin her iki kanadına 

dörder makineli tüfek yerle§tİril· 

mi§tir. Ma1dneli tüfeklerin ateş 

istikametleri o suretle tanzim e
dilmiştir ki, hepsinin hedefi bir 
nokta.da birle~mektedir ve bu nok
ta tayyareden 200 metre kadar ö
tesidir. 

Makineli tüfekler müteharrik 
değildir ve onlara istikameti tay
yare verecektir. Silahlan, önünde
ki bir Sletle istikameti ve mesafe
yi tayin ederek bizzat pilot idare 
etınektedir. Pilot bir düğmeye 

basınca makineli tüfeklerin sekizi 
birden ayni noktaya ateş edecek
tir. 

Filonun başındaki tayyarenin 
pilotu, bulunduğu yerde kulakla
rındaki telefonla rasıda bağlıdır .• 
Kendisine bir aralık şöyle bir emir 
gelir: 
"Düşmana' yaklaşıy.~rsunuz !.,, 
Pilot gözlerini ufka çevirmiştir. 

Hakikaten, karşıdan alçalıp yük
selerek gelen bir takım siyah nok
talar vardır. Bunlar, tlünşman~n 

bir bombardıman filosudur. 
Pilot derhal kendi filosunu da 

tam onların istikametine çevırı 

yor ve ateş mesafesine gelir gel
mez, önündeki düğmeye basıyor 

ve bir anda sekiz makineli tüfek 
hep birden ateş ediyor. Saniyede 
yüz kadar makineli tiifek mermi
si hedefe 1iaplanıyor. 

Baştaki tayyareden sonra filo
nun diğer tayyareleri de ateşe 

başlamışlardır. 

Bu ateşe bir iki dakika devam 
etmek 'kafidir. Çünkü müdafaa 
tayyarelerinin vazifesi bitmiş, ka
ra müdafaa vasıtalarının vazife5i 
başlamıştır, 

Tayyarelerin ateşi karşısında 
büyük zarara uğramış ıelduklan 

muhakkak sayılabilecek düşman 

bombardıman tayyareleri faaliyet 
kabiliyetlerini nisbeten kaybet
mişlerdir. 

Bu anda müdafaa topları kar
§ısırıda bulundukları için bombar
dımana da Jayıkiyle geçemiyecek· 
lerdir • 

Esasen, havadaki çarpışma ve 
aşağıdan başlıyan top ateşi kar
şısında düşmanın bom\)ardıman 

tayyareleri hedeflerini şaşırmış

lardır. 

Hedefsiz bir şekilde yapacak
ları bombardımanların da tesiri, 
ancak tesadüfe bağlr olacağı için, 
pek btiyük olmıyacaktır. 

Düşman, bu ilk teşebbüsü aka 
mete uğradıktan sonra tekrar bom 
bardıman tayyaresi göndermiyc 
pek cesaret edemiyecektir. Çün
kü, netice alınmadan yapılan bom 
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"- &balarrmı, kardeşlerimi kay
bettim,, diye ağlryarak gemideki 
arkadaşları ve gemidlerin baba di
ye hitab ettikleri süvarilerinin ö
lümüne kar§ı duyduğu teessürü 
meydana vurmuştur. 

Sabri, arkadaşı kadar teessür 
duymakla beraber, ondan daha so
ğukkanlıdır. Esasen tek başına yiL 
zerek karaya çıkan ve bu sırada 

çok heyecanlı dakikalar geçiren 
Sabrinin anlattıklarını okuyanlar 
dahi onun ne kadar soğukkanlı bir 
gemici olduğunu anlıyacaklardır. 

Acenta espektörü Remzi iki ge
micinin hatırını sorduktan sonra on
ların istirahatlerini temin edecek 
tedbirler almış ve daha başka istek
leri bulunul,> bulunmadığını da öğ
renmek istemiştir. !ki gemici ona 
karşı teşekkUr etmişler ve başka 
bir dilekte bulunmamışlardır. 

F acıanın en doğru tafsilatı 

Bu sırada evvel~ Ahmet ve son
ra da Sabri başlarrndnn geçen ha
diseyi en ufak teferrüatxna varınca. 
ya kadar gazetemize anlatmağr ka
bul etmişlerdir. İki gemicinin an -
lattıklarr şimdiye kadar şehrimize 

"- Yunan vapuru dört numaralı 
anbnra çarptı, batıyonlZt diye ba -
ğırmaya başladrlar. 

Ben derhal kıça koştum. Anbar 
kapağınr açrp baktım. Bir kapı ka. 
dar büyük bir delik açılmış, bura· 
dan sular hücum ederek anbarı dol-
durmuştu. Derhal Besim kaptana 
haber verdim. Fakat :iş işten geç -
mişti. Çilnkli müsademede vapurun 
dümeni de parçalanmıştı. Sahile 
baştan kara etmek için bUtün uğ. 
raşmamıı boş olmuştu. Gemi başı
boş ve serseri bir vaziyette sular
la sürüklenmcğe başlannştı. Fırtı

na da şiddetlenmişti. Dalgalar gü. 
verteyi aşıyordu. Müthiş bir kar ti
pisi etrafı göz gözil görmez bir ha
le getirmişti. 

Sular 3 numaralı anbara 

hücum ediyor 
Bu a"'lard:ı. dört numaralı anbar-

dan sonra sular üç numaralı anba· 
r::. da dolmağa başladı. Biz artık 

şa§ırmış, hangi deliği tıkıyacağımı 
7.I hangi tarafa koşacağrmızı bil -
' miyorduk. Müsademenin vukuun • 

dan bir saat kadar geçmititi. Saat 

sUnü de aldı. Ben kafama ·vuran bir 
dalgayla sersemlemiş bir halde su
lara yuvarlandım. 

Can hevliyle yüzmeğe çalışırken 
süvari Besim kaptanla çarkçıbaşı 

ve iki ateşçi bir tahtaya sarılmışlar, 
çırpınıyorlardı. Tutundukları tahta 
çok küçüktü. Hepsini taşıyamıya -
cağı belliydi. Sonn. içlerinde hiç 
yüzme biimiyenler de vardı. Ben i
yi yüzme bildiğim halde başımdan 
yaralandığım için onlara yardım e
decek vaziyette değildim. Yüzmcğe 
başladım. Bu sırada. denizdo bir 
tahlisiye .simidi buldum. Boynumda 
bir tane vardı. Bunun da üzerine 
oturarak bir müddet dinlendim. Son 
ra uzaklarda gördüğüm bir vapura 
doğru yüzmeğe başladım. Mütema. 
diyen su yutuyor, dalgaların beni 
bir havaya, bir de aşağıya doğru 

indirip kaldırma'3iyle sersem oluyor
dum. Bir saate yakın bir zaman 
yllzdükten sonra isminin Şadan ol
duğunu gördüğüm bir vapura yak· 
!aştım. Bir ince ip attılar; tutama
dım. tklriciyI yakaladım, ako.t bu 

defa da yukarı çıkmam için uzattık
ları ip merdiven kısa geldi, yetişe
miyordum. Ucuna. bir halat bağlr. 

indim. Diğer arkadaşlara,: lııt, 

rol\ 
111111•1 

"" 1111 
il' 111 

5,5 vardı. Dört numaralı anbardan 
gelen malümatın bir rok noktalar- yarak uzattı! t d " sonra üç numara da doldu ve su- ar, ınnan ım. 

"- Benimle gelen varsa gelsiJl. ~ ~ 
Yoksa burada soğuktan öleceğiz,, ~llnt 

diyerek denize atladım. Benden e\" a.10 c 
'el ikinci kaptan Tahir ile gemid l'\ııy1 
Amasralı Ahmet denize atlamışlar >0ııta 
dı. Baktım beş metre ileride ikind ~ " 
kaptan bize bakıyor ve bir türlil "1 .,, 
gemiyi terkedemiyordu. Ben yüı· ~da 
meğe ba~ladım. On metre kadar ile' bitıa: 
ride de gemici Amasralı Ahmede ~tıı 
rastladım. Ahmet çırpmıyor, boğul' ~ 
mak üzere bulunuyordu. Hemetl ~ 
yakaladım. O da bana sarıldı. Fakat ~ 
bu defa ikimiz birden sulara batı' ~ 
yorduk, ben kendimi kurtarmak i• la~ 
çin on dakika mücadele ettim. MeO- '' ll 
buren bu arkada~ımı sularda bıra· :
karak bitap bir halde yüzmeğe baş b 
!adım. J,5 saat kadar onra ken ·~ 1.r 8tı 
mi kumlukta buldum. Fakat aya~3 ~llh 
kalktıi:'lm zaman dizlerim tutmuyot )\ c: 
du. Kıyıya kadar ellerimle emekliye" ~ ~ 
emekliye gittim. Oraya düştüm. Gö~ ~ 

"ıı 11 ıı 
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da yanlrş olduğunu göstermiştir. 
Evvela, hadisenin şahitlerinden 

Ahmetli dinliyelim: 

!ar bu defa makine dairesine hü • 
cum etti. Buradaki arkadaşlarmıız Ölümle karşı karşıya.. !erimi açtıE;rım zaman Ahmetle ay!l1 lt t.ı 
da yukarı fırlıyarak canlarını kur- Fakat tam güverteye yaklaştı- kulübede bulunduğumu anladım: C •• 'J il '' ..... -.. .... " -Biz pazar günü, yani fırtına 

gecesinden bir gün evvel, Ereğli 

limanının içinde rıhtıma yakın bir 
yerde demirliydik. Mevkiimiz Buz
hane önlerine isabet eden kısımdı. 
Ve ayni gün öğleden sonra Yunan 
bandıralı :\!arya Nomiko vapurn da 

tarmağa çalıştılar. Gemi artık batı- ğım sıra.da ip merdiven birdenbi- Sonradan öğrendiğimize göre, geını· ~ 
k d 

,_ t t k ci Amasralı Ahmet de sahile kadar 'bna 
Mü·'afaa tayyaresinin makineli 

tüfekleri ate, ettiği zamın 200 
metre ileride bir noktada 

birle~mektedir. 

d 
. .. bizim arkamıza P'elcrek ''ÜZ metre 

bar ıman seferlerı duşman ıçın "" J 

b .. "k b' 1 kt n· - kadar açığımızda demirledi. uyu ır zarar o aca ır. ıger . . . . .. . 
t ft b d 

.. 
1 

b 1 Fılvakı bu vazıvet gilnduz !çın ara an, u çarpışma a o en om _ • 
b d t 

. ·ı tl 

1 

tehlikeli degndi. Çünkü rüzgar poy_ 
ar ıman ayyaresı pı -:: arının . . . · a·- 1 · . k 1 k razdan esıyor ve gemılerın arasın-

yerıne ıger erının onu ması o-ı 

1 b
. . d - 'J.d' daki mesafe bir tehlike vukuuna 

ay ır ış egı ır. 
, meydan venniyecek bir hadde bu-

Demek oluyor ki, bombardıman lunuyordu. Fakat geceyarısından 

tayyarelerine karşı müdafaada, 1 sonra saat Uçte çıkan yıldız karayel 
yukarıda tarif ettiğimiz şekildeki fırtınası vaziyeti tehlikeli bir şekle 
tayyarelerin çıkarılması, onların 1 

soktu. Yunan gemisiyle aramızdaki 
rollerini büyük bir mikyasta e- mesafe az geliyordu. Bilhassa saat 
hemmiyets:zleştiriyor ve bu suret-

1 
dörtte şiddetlenen fırtına ile her 

le yeni nazariyeye göre, bom-
1 
an tehlikeli bir vaziyet olması ihti

bard.man tayyarelerinin oldukça mall başgöstermişti. Bu sırada sü
kolay mağlUp edilebilir birer silah varimiz Besim, Yunan vapuruna ba. 
oldukları isbat ediliyor. ğırmağa başladı, bu de feryad edi

Victor Burnett 
yorduk. 

Fırtına, gemilerin baş taraflarını 
rüzgara karşı çevirdiği için Yunan 
gemisinin burnu bizim vapurun kıç 
tarafına yakın bir hale gelmiili, her 
hangi bir manevra muhakkak su -
rette çarpışmayla neticelenecekti. 

Yunan vapuruna biraz açılması 

ic;in yaptığımız feryatlardan bir ne
tice çıkmayınca Besim kaptan: 

yordu. 
Rahilden 7-8 yüz metre açıkta i

dik ki, kıç taraf birdenbire sulara 
gömüldü. Burun yukarda kalmış -
tı. Bu vaziyette hemen kaptan 
köprüsüne ve baş kasaraya koştuk. 

Artık sulara gömülmemizi 
belki yorduk 

Kaptan köprüsünde 6 kişi toplan-
mıştık. Bunlar, sUvari Besim, çark
çıbaşı Şaban, ateşçi İzzet, ateşçi Ri. 
zeli Dursun, kamarot Kayserili 
Dursun ve bendim. 

Artık her an batmamızı bekliyor
duk. Bu sırada ben tahlisiye man-
L-ır ve slmidlerini çıkardım. Yelek-
teri birer birer bütün gemicilere 
giydirdim. Kendim de bir yeleği ar
kama geçirdim. En son olarak Be
sim kaptanın yanma yaklaştım. O 

ne yelek, ne de tahlisiye almak is

temedi. Fakat ben ısrarla bir yelek 
de ona giydirdim. Ve birkaç tahlL 
siye de yanma bırakarak: 

- Bey babacığım, ne olur ne ol. 
maz. Bunlar da yanında dursun, de
dim. 

Tahlisiye sandallarını indirmek 
tc5cbbüslimüz de yarıda kaldı. Müt
hiş dalgalar sandalları bir anda de-

"- Çocuklar, onlar liıf anlamr- virdiler. 
yor. Hiç olmazsa bi7. kalkalım, yok. Bu vaziyette hepimiz artık ölüm-
sa rarpışacağız!,. dedi. le pençcleşmeğe hazır bir vaziyet 

re en yu arısm an ı:ıoı-::·p u e rar .. .. v • al' ı 

sulara yuvarl.•ndım. Hem de bu yuzmuş fakat bu~a ragmen bır ~ ~lı 
sefer, çok feci bir hale girmiştim: ga ~nu al~~ak gozden kaybetrnış.; lıt 
!p merdivenin tutunduğum par lkı gemıcı de batmalarına sebe ~ 
çalarmdan bir halkası boynuma ola~ak Yunan Yapurunu göstermek· ~ 
geçmiş diğer bir halkası da belime ted.ır. Buarada: ~ 
dolanm:ştı. "-Denizcilikte bir şart vardır: ~ 

Sular.da hareket edemez bir hale O da sonradan demirliyen Yapur ' 

gelmiştim .. Son bir gayretle panta· 
lonumu ve bütün elbiselerimi par
çaladım. Evvela belimdeki halkayı 
çıkardım. Fakat boğazımdaki be
ni boğacak derecede sıkıyordu. 

Bunu da güçhalle çıkarabildim. 
Fakat artık kuvvetim kalmamıştı .. 
Bereket sahile yakın bir yerde 
idim. Biraz çırpındıktan sonra a
yaklarımın kumlukta yere .değdi
ni gördüm. 

Kalkarak kıyıya kadar yürü
düm. Fakat orada yuvarlandım. 

Bu sırada iki kişinin beni yerden 
kaldırdığını hatırlıyorum. Bun· 
dan sonra kendimi bir klübede so-
ba başında gördüm. Bu, Uzunkum 
da Kireççi Mustafa Kaptanın ku
lübesi, beni kurtaran da cnun iki 
oğluydu. 

Başımdan, belimden ve yüzüm
den olan yaraların tedavisi ve tah
kikat için bugüne kadar Ereğlide 
kaldık., , 

Sabri nasıl kurtulmuş? 

olacak kazadan mcsuldür. YU' ~ 
nan vapuru bizden sonra demirlemiş ~1~ 
tir., Bundan ba5ka da fırtına zama· ~ 
nında feryatlarımıza, düdükle işaret ~ 
!erimize rağmen bizden biraz olsu!l %
açılmamıştır.,, demektedirler. ~ 

)\ 1 

üçüncü defa 
ameliyata yatan 

artist 

lıııı 

IIolivuttan bildirildiğine göreme~ 
hur artist Vilyam Pavel tekrar ame· 
liyat olmak üzere hastaneye girmiş. 

"Tekrar,, diyoruz, çünkü Vilyam ı. ı 
Pm·clin bu üçüncü ameliyatr. Buil' 'ltı 
dan evvel iki kere daha ameliyat ~ 
olmuş ve ikisinde de tehlikeli bir va· ~~ 
ziyetten kurtulmuştu. ~l 

Bu seferki hastalığının ne oldll' 
ğu bildirilmiyor. IIattfi gizli tutır 

luyorrnuş. Çünkü, sıhhati hakkıil' 
da endi~e artarsa sigorta şirketleri' 
nin his~e senetleri di.ışecektir • 

Derhal vira demir kumandasiyle almtştık. Bu anda şiddetli bir dalga Ahmedin başından geçenler.den Diğer taraftan, artist yeni bir filı11 
·e\ irmektcydi. I Iastalığı yüzündell 
bu film de yarı kalmıştır ve hasta' 
neden çıktığı zaman devam edıl' 
mek üzere bırakılmıştır. Başartist 
J olduğu Ye onsuz hemen hiçbir san· 
.1e bulunmadığı için Vilyam p:ı· 

demir almağa ve demir liz~rinde kaptan köprüsünün yan parmaklık- sonra kurtulanların ikincisi olan 
seyre ba5ladık. t:ırmı parçaladı. Sabri de kurtuluşunu şöyle anlat

Sulara atılma~a hazırlanmıştık. tı: 

Yunan vapurile çarpışma Kazanlar söndüğü için imdad düdü
'!li de calamıyorduk. ı.·akat c:alsak 

Saat dört buçuk olmuştu. Bu sı- da imdada gelecek kim olabilirdi? 

- Avda şanım iyi gitti mi? 
rada rnanevramızla vapurumıJzun 

kıçı yana doğru düştü. Herhalde 
Yunan vapuru da manevra yarımak 

- Fevkalade! Satıcı Y:.izde 20 ta olacak ki. arka tarafımızda bir 
iskonto yapmağ'.l ra.u oldu. j ısarsınh I!iittik. Kıçta bulunan tay-

falar süvariye: 

Hazin bir veda .•• 
Birinci dalgıınrn arkasından he

pimiz biribirimize sarıldık, a~l:ı5a • 
rak vcdalaııtık. Bu anda ikinci bir 
cisimle sersemlemi§ bir halde su -

"- Geminin artık batacağını 

anladıktan sonra on üç kişi baş 

kasarada toplandık. Hepimiz tah· 
lisiye yeleklerini giymiş hazırdık. 
Bu on üç kişi, benden başka 

Bu on üç kişi benden başka ikin
ci kaptan Tahir, ikinci çarkçı :-.ıu

rat. makine lostromo::ıu Bahaeddin, 
yağcı Gerzeli Hasan, ateşçi Rizeli 

\·el hastanede iken filmin 'başka ta' 

raflarının çevrilmesine de imk8.Il 
yoktur. . 
Şimdiki halde, artistin çabuk j)'l 

:>lup hastaneden çıkması beklerıi' 
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eklerle Macarlar Bu sabah üç Katil Dursunun bu 

arasında . kaza oldu ~~~~~bi~ !!!~Om~!!.~~a~~ 
m U h a r e b e bacağı ile on üç yerinden vurarak nakaşası üzerine ka\ga ettiklerini, 

Diln gece yarıaından bugün Bu aır&da direkıiyonu kıran fC ··ıduren Dursun \tmacanm muha lareketle ınden şüphelenmesi üze • 

\'aııcwa, 7 (A.A.) - Pragdan Pat ajansı bil
.,.!'Qlıı~I' 1 

. P.-aam iyi haber alan mahfillerinde dolqan 
l&riaya söre Çekoslovakya hükUmeti fen lata-

ıı.ıo'llla·-

llriitebauıalannı tahaan davet etmek ıuretile 
---~- bir aeferberlik yapmaktadır. 

Praa, 7 (A.A.) -Gazeteler, Polonyanın Te
ıt..n• eı..nnc1a latalannı tahıit ettiğini haber ver

Ye Çek hudutlan civarında alb piyade ve 
~alayı ile 1 O makinelitüfek müfrezesi bulun.,._11 tasrih eylemektedirler. 
.ia .. _~udapeıte, 7 (A.A.) -Yan resmi M.T.t. A
L:"' Çekoalovaklann 23,15 ıe kadar Munkaaı 
~bardımana devam ettiklerini bildirmektedir. 

Macar latalan ıimdiye kadar Çeklerden dört 
~ iki otomatik tüfek ve birçok tüfek al-

lta:u.enin mahiyeti nedir? nm dolru olınadılmı, bDAkbı 1&· 

.._._ 1 - lılacariatanla Çekoa. bahleylıı saat Oçe doiru Mllııkacz
ı..ıı.-.........__ anamda QOk fthlm bir hl· de De kifllilt bir Çekoelovak devri-

....... ye.ıno tumıs edilmle ve bir jan-

~tede, ,.., reaıl bir men· dannanm yaralaımuf oldufwıu ve 
flll'alllllııılı-. lıUdidıcllilu s6n .. , o 1&· bunun Oesrlne mOlademe vukubul-

" 1 1 1111• olmak bere 9 Ma- dufwıu blldJrmelttecUr. 
" • ÇelullloYü neferi telef ol- Almanyanıa tefebhtlal 

• Ba telefat, d8ll abah aaat Pam, '1 - Kaear hWtillnett Bu. 

01 .. .....,_ .. _ Ceu.Jovak ukerlerl ile Uk dapeftedekl Alman w İtalyan ae· 
tedblgllerln tıç mhh kam- firlerlne budud bldlffednt bildirmla, 

ôğleye kadar, bir vatandaıın ölü· fiir de otom"..bili bir hendele yu· kemesine bugün saat 10 5 da ağır :ine ta ıdığı ve her ihtimale k3!}1 

mü, birinin ölüm halinde ümitsiz v:..rlanuıur. cezada de\'am edilmiş \e saat 12 ye .;akladığı bıçağı ile onu yaralıyarak 
bir tekilde ağır yaralanması, di- Zincirlı"'kuyu ile Maslak orta çeyrek kala karara bağlanarak biti- atıl bir hale getirmek i<:tediğini fa· 
zavalhnm da bacağının kopma· ıından, Şifliden 4 • 5 kilometre ö rilmiştir. kat maalesef Bekirin öldüğünü an· 
ıiyle neticelenen bir otomobil, bir 

1 
te4e oa1n bu feci vak'a. du~ulur'. Muhakeme başladığı zaman suçlu !atmakta hadisede kin ve iğbirar bu 

tramvay ve bir de otobilı kua11 duyulmaz, evvell Polis Müdüru Dursun bir istida vermiş ve dosya· lunmadığmı söyliyerek 20 sene hür
olmuıtur. Sı:.dreddin, biraz ıonra da n6betçi sına konm\lflur. j riyetten uzaklaştmlmıı bir adam 
Şehrimizde itliyen motlSrlü ve· müddeiumumi Sadreddin ve bele- Bunu müteakip ~t olarak cel· için bu cezanın zaten k!fi oldulumı 

aaiti nakliyeden her birinin bir diye ıeyrüsefer mühendisi Yakup bedilen tevkifhane doktoru Jak Bar evl!t ve ayalinin perişan bir halde 
cana kıyan bu 'kualannı f(>yle aı· vak'a yerine gelmiflerdir, but dinlenmiı ve kendisine maktul bulundufunu ileri sürmekte ve Adi'" 
ralayalım: Tahkikata gece saat ikiye kadar Bekirin ceketi gösterilerek hasıl olan Ulne karar istemekteydi. 
Maslak yolunda otomobil devam ediımiıtir. . kesiklerin bıçak darbesile vukubu· ı Sergarc iyan meteleai 

Kazaya kwıban gıden uker •li· lup bulmadıtı sorulmuştur. Bundan sonra müddeiumumilik 
kazası vari binicilik mektebi erlerinden Dursunu tanıdığını söylıyen dok· makamında bulunan Feridun, bir 

Bir adamın ayaklan koptu dir. Umitaiz bir halde butahaneye tor Jak Barbut ceketi inceden ince delil olmak üzere bir tezkereyi riya-
ölüm halinde yaralandı kaldmhp tedavisine baf™lmııtır. ye tetkik ederek şunlan anlatmıştır: sete verdı. Bu tezkerede sergardiyan 
Dün ıecc Maslak yolunda bir Tramvay kazası ··- Bekiri ben muayene etmiş· Osmanm, tevkifhaneye yeni tayin 

askerimizin çok aiu ıurette ya· Zavallı bir pncin bacatı tim. Ceketin sağ yakasına ve kola edildiği ve hatta tevkifhanenin da· 
ralanmasi ve bacaklarımn kopma· kuilcli yakm kısmına tesadüf eden kesile· hilf taksimatını bilmedifi zikiolumr 
siyle neticelenen feci bir otıomo- Bu aabü Karaköy ile Tophane ler bıçakla yapılan darbeden tevel· yordu. Maltlm olduğu üzere 09mr 
bil kazaıı olmuıtur. Mısır prense•· arasında, tut 6015 te 14 yapnda lüt etm.işti~.. . 1 nın hemşerilik dolayısile Bekirfn 
lc:rinde Semihaya ait olup, Kahire bir Ermeni çocupnun tramvay Cep ıçensındekı yırtık. bıçaktan elindeki bıçağı alıp sakladılı iddia-
28 numaralı pllkayı ve aynca Mı- altında sat bacağuwı ezilmesi ve hasıl olamaz. ı sı vardı. Bu delil bu iddiayı cerh r 
sır Turing klilp iıaretini taııyan haıtahanedc kesilmesiyle neticele- Zaten cekette kesik olarak görülen çin .mahkemeye tevdi olunmuştur. 
ve hiç Türkçe bllmlyen Dimitro nen kaza da fiiyle olmuttur: yerler yaralara da tevafuk etmekte Miiddeiumuminin talebi 
isminde bir toföriln idaresindeki Be- admdaJd bu r.ocuk, 165 ve bıçalm içerden dışan dolnı de-1 M""dd · uml hMi · ı.a,A.-
otomobil C!ün gece içi bot olarak ·• • li1 dışardan i · dolru ·rdilini . u eıum seyı "UAAI"' 

numarah motris, 532 romork nu· . çen gı ettikten sonra ceza kanununun 448 
Şitliden btinyeye dotru gi~rken, marah Fatih • Bqiktq tramvayı göstermektedı~... 1 inci maddesi mucibince Dunıunun 
toför yolda karfıdan ıeten r ıeto- Fatihe doiru hareket ettiii sırada Bu suretle nyaset makamının an· . . . . tedi 
mobil 0 CSrUnce, •Öz almamak için !amale istedi~ nokta tavazzuh etmiş cezasmm tayı~ ıs . •. 

• • romorkun ön kapısına atlaır'.:C iı 5 ' 1 Mahkeme müzakere ırın vt1Pnn 
hemen büyük llmbalan söndür- bulundu. Mahkeme, cehde bulunan . .,. 1 --

Macu-. Çekc:Nllovak hududu· 
~rek Oroaves kuabasmı it· 
'ti Mmıbch adındaki ufak teh· 

temit. tramvay baaamağw ıki tah saat kadar tatıl olundu 
mu ... ve arabanın en w; .. ük limba· b" b .. ıh.. bu kesı"klen" yapması ih· • bu aeftrlere Jlacarfetanm bu bldl- • -~ ta bir hayli apnmıı bulunduiu i· ır ıç"6... 1 Mahk · "k · • cıeJ • .. _..._ 
1annı yaknuıttır. t" l" ;,_..;nde aracıtmnalar yan- emenın ı rncı sesı ~ seden tevelllld edebilecek bUlün • çin ayatı kayımı ve arabanın altJ· ıma 1 ..._... y k" ıh maktul Bek" • ı. .. ...._: 

Ancak bu küçük llm'balar ileri- nu• bulunuyordu. Çünkil Bekirin 5& zaman . . ınn _.~, 
m ...... ıı .. etı--' teberrl etmekte ol na ıürüklenmittir. Y kan e k ........... ~. namma _..., 

..... ~ o::n • sini oöıtenniyece'k uadar kuvvet- de bir bı_.lh hamil bulundufu iddi· 91 v 1 __ 1 !w"'"·'6~ . . ~ d-"'--u Çe'"-1-'- hn'-A- ••-e bil • Hldiae...ı etraftan ıörenlerin !w"61 da öst b stida .-
~ ~ tevecctlh etmeleıi Ozerine 

olan uharebe da "'6.... • .... u•- 11a1&1DeWll • sizdir ve ıoför de buna rapen o- ~· lm t vasmı g eren ır 1 n:ıua. 
m etmasm .. 11 .... 1&1.1 de '"-'be -•·"- ,.,,-h~ı üzerine ıııs numarah vat ası yapı ışır. Faka ahk · ol ...... A.JG. ı · _,_,...,_ w.ı......... llA r Vea11&19W-• tOJnObiliııin 1üra'tini &z)atmamlf• T li Doktorun "ıfadesile bu vaziyet an· t m enJe• V8Sl u~ ÇlD 

)t._ ._.......... man Satılmq Vural arabayı dur- bu __,,..a tt kara okund 
~ budud muhafalan, mtlte- Berllııde iyi haber alan mabfel- tır. durmuı ve 'kuaya ulrayan ço- Iapldıktan sonra reis, suçluya bir 1 nu n:uue ı ve r u. 

"'-dl.-. .. _ berine atet açllUllardlr. lerde .&ylenlldlllne sere Almanya itte bu sırada birdenbire iki cuk. aaj ayap uUmit bulundu· diyeceli olup olmadılıru sordu: Karar _ 
~~--aluılua 1*1, bendefe dflt- hlltOmetl lıfDııba bldJaNf dolayı- metre bdar ileride iki aüerin ju halde arabanın altından çıb· Su~u bir feY söylemedi. Bu karara gore! ~u, evveli c:aa ...:.:deldlw esir edDmJttlr. llyle Prq .,.. Buda~ Deldlnde ytırildillilJıil sBrOnce, derhal fren· n1arak butllaaııeye ıöııderilmit· Bunu müteakip tevkifhanede gar- kanununun 448 ıncı maddesi mud 

'daa bemen juulanna tlıld•tle tetebbGRe RlaDarü ..._ lere .animıt. fakat ltftten ıesmlt- tir Haıtahanede bacaktan baJU diyanbaşılık eden Hilseyin ollu Ha bince 18 yıl ağır hapse mahkQm e-
..._ motnmeıen yola aıJralll • HD Çekoalovak ve llacar htlkOmet· tir. Askerlerden birine olanca •er.; kaİınadıiı anlqddıjmdan knil· san şahit olarak dinlendi. dildi. 501 inci maddenin ilk fıkrası 

:- ,_ bunun tızertne ıqo.. setn· lertııbı mtıracaa.tı berine verilen atiyle çarpan araba zavallıyı hava· meline lllzum gijrlllmilt ve hemen 48 Parça esrar meseleli del!letile cezanın üçte biri tenzil o-
llp 111uharebe bqlamı~tır. Viy na hakem kararma riayete bu ya fırlatmr~ ve baeaklannı kopar- ameliyat yapılmııtır. Şahit dedi ki: j ıundu ve evvelce mevcut bir ay 15 

w_b_llkt_1UD_et1_-_•_•_ ..... _~ __ t1ı_. ___ mtn" __ • --------- ite sabıtj .,. milddeiumuml· "- Ben maktul Bekire Dunun ıünlük hapis dolayısile mahkOmi· 

Milli Müdafaa Vekilinin lik el koyduiu gibi. aeyriı.efer· hakkında bir veY söylemedim. Dur- l yetinin imtizaa karşısında 81 inci 
den makine mühendisi Beıir de sunun kaympederi olan Alinin 49 maddenin 1 ve 3 üncü fıkralan mu
bldbenin tetıdklne memur edil· paket esranm yakalamqtmı. Bun· 

1 
cibince bu. müddet 12 aene bir ay 

mlftlr. dan dolayı bana muiberdir. Bqin· ~ hapse tahvil edildi. 

OtobUs kazası ci ceza mahkemesinde bu hal bak· j MahkQıni tı · b" -' kmda mesel "ndaı dolayı ye enn ır araya .... -
Bir adam ildi esrar esı mesi itibarile 77 ve 19 uncu madde-

imzas~nı taklit edenler 
( Btlfl•a/11 btt:ilü) 

veJdl .. erk&nmm tmalanm takUd 
etmek veya kendllertne bu Ud vekA. 
letiıı ..ı&bbtetU adamlan daGDO 
verip vemıraıar aydurmak teklinde 
sahteUrlık yapma olmakla beraber 
Tilrklye Cumhuriyetinin barld alya-

• -,_Otic topçan IUt 1',20 de yeni- setini gflç!Ofe utratacat bir' mem· 

~ ..:-h• ıehrlne at.et açmqtır. leket pllffl tetJdl etmem ihtimalle
.._ ~ alman Çek ukerlertnln ifa- rl de bu Rçwı ahtü&rlık mahlye

L~• sere, ' nmnarah Çek pi- tini afırlqtırmaktaydr. 
,_._ aıa,.. llacar arulalnde bulu. Hldile ıudur: 
:: 0.Wwes mnldlnl jgal lçln e- Bilindiği illere hpaya toprakla-

aiauttır. n yıllanlanberl Dd bnlı milcadele 
.._, ~onk ..terleri ve Ukran· safına ayrıbmt bulunuyor. Bu iki 
lıı.a ~en henb Kacar topra- saftan herbhi de kendi mmr1an clı-

tabılJe ttmemlelerdlr. pıdan harb lletlerl. harb malseme. 
lt,..., O* kurmay lllbayı De cUfer il tedarik etmektedirler. hpaııya

'-blt aat 15 de Munkacz'a gel- dald ba vaki harb ball, bqka dev
~ ._ bldlleye JUhtlılda bir kil- letlerdeıı kendilerine taraftar bul-

llablttn Hbeb oldufunu bildir- dutu gibi gerek bu devletlere, re
~· Çek sabltlert belediyeye gl. rek bunlarm dıpıda kalanlara men
~,...._., Çek bataryalan tehir n- sup birtakım açık g&zler de pek ta

~ ateee devam edince, Çek al- bU olarak meydan alan alllh tlca. 
~. iaaJretlnl glslememlt, fakat retlnln karışık maceralarına kapıl
.. ~ durduracak vaziyet- mı, bulunuyorlnr. 
111ıı.. tliDamtmı .aylemlftlr. Şehirde lete, adllyemlsln elkoydufu ıuç 
~ laftılk olmue. bir asker ve bir aralarmda devlet memuru da bulu· 
~ ~. Çekler ıehlr nan birkaç betbahtm İspanyanın 
~ bnet tabp'lne devim et- mubarib kuvvetlerine - riva)!ete glS-
~ re l'raııkoya - aatmat mabadlyle 
c;.~" a&re Amerika veya Kanada glbl yerler-

1ı11 l>lt.; taraftan r ....... lovakya at- den İspanya bldl8e1erinde ta
"' ..._ . • -- ~ mamlyle bitaraf olan TUr -
-......~ bahmmattadır. Pragda kiye Cumhuriyeti adına tay
~- remnl bir teblllde, Mlln- yare aatmatma teeebbllsOne ılrit· 
~ fthfm hldise Jıakkmda 
L~ lkldetU bir talılrfbt yapıl. mlş ve bunun icabı olaı;ak da geniş 
~ olchılu ve talıldkatm muhte· ve korlnmc mlkyuta nhteklrl,P 

~ ;:_~Macar _ (;ek komisyonuna kallt1'Dlll olmalandır. MylencHğine 
_,.. glSre, almmağa tetebbOI edilen tay-
-...~ edllecelfnln Macar maslahat- yareler 40 tanedir. 
,~ bDdlrildlli kaydedilmekte- Yabancı memleketlerde l>Gyle 

• 

~ ,elen haberlere --~ 6 (A. A.) - Karpat Ukraıı· 
lrubat sabiti Praga ı nedr-

' bir raporda mOfrezelerinln Ma.. 
kıt.atma taamıs ettJll iddiası· 

sahte stfatla reemt alıtverit teıeb-
bllsUnden btlkikmetlmls Vqlngton 
bllyUk elçlliflmlzln bir blldlrlşlle ha
h rdar olmqtur. Vqbıgton btlytlk 
elçfmb Milnlr Ertegtln bu yuısmda 
Ttlrklye namma birçok tayyareler 
alıfverili yolunda bir teeebbOlten 

mal6mat aldllım bl1dlrmekte,.u. Bir vat.andqm ölilmOne Hbe- =e:::.mu' ve ben de "° lerin delaletile bu müddetin dörtte 
Halbuki hllk6metln bir yabancı biyet veren feci ot.obi1a kazamnm Dursune bana bir aralık "sen biraz QçU olan 9 sene 22 gün mevcut 20 
memleketteki herhangi bir alım .._ taf.ul da d 
tmı lflnden o memleketteld elçisine tı fU ur: irak ol. Yot<sa sen bilirsin,, demiştir. senelik mahkQmiyetine il!ve edil· 
haber verilmek resmi teamWlerden Panpltıdald prajından çıkıp, Suçlu Dursun, phidin ifadesini di. Yani, katil Dursun, 29 sene 22 

bot olarak Şifliye hareket mahalli kabul etmedi. gün hapis yatacak. Bundan bqka 
olduiu için l>Gyle teamoı harldnde ne elden Halid Jl'enenize ait ve fO" fml 
teıebbOI vukuu btlytıt el~ dik· far Habibin ldarealndeld 3057 nu· DUnunun diğer bir 3800 kuruş muhakeme masra 
katiııden kaçmamJftl ve hemen Ha· maralı ŞitU Jl'atih otobOall, lltli mahk6miyeti da ödiyecektir. Karar kabiH tem-
rlclye veklletlne keyftyetteıı haber Etfal butabaneti dftmldald kil Dursunun Beykoz ceza mahkeme- yizdir • 

vermlttL çGk ~ aobtmm &ıOnden ıe- sinde bir ay on beş gün hapse_mah· ----------

t-~ ıı:ı:~=: ;.~:: çerken, bu sokakta 19 numarada ~ oldulu ve 23·5·935 te ıkmal Teukı"fhanede s·ııAh 
..,... (iAU oturan Denhbank memurlarından edıp çıktılı hakkındaki derkenar o· ~ a 

bir memurun bir hareketinden IDP- kund 1 
he ederek buna dDtkat celbi eme- :;:ıı:,~: .:n~~~':i!e çı: B~ sonra suçlunun istidası araması yapıhyor 
tiyle ptennft oldufu teyakkuzla okud 

nuı ve tramvay iıtaayonuna dotru nı bizzat reis u. ı 
blrleşmlt ve bu sayede baluıettlii- _1 d" ? 'T'... 1-uı.-- d bir hafta ı .. ı .. de hula ilerlemiıtir. Sapa ne ıyor .1...-v.ıuııwuıe e lfAW 

mlz suçun ip ucu ele goçmlttlr. ftte bu anda, tam tramvay bat- Suçlu istidasında. 20 seneye mah· arka arkaya vukua celen ild ~·a 
Hemen b&flıyan tahkOt ve tet.Jdk- tmm yanında, Mahmut o~lin üzerine alakadarlar aıkı t~ler 

ler, ruvald g6ya htlldllnetfmlz tara.. üzerine dilf1nilt den, bir taraftan da kırılan camlar almaia karar vermitlerclir. Bu •· 
ôndan mparff edilmesi latenWyor- Bir taraftan aademenin pdCletin- yüzünden, batından pek alır au- rada ilk tedbir olarak biribirleriyle 
mq gibi Amerikan fabrfkalarlle ba· rette yaralanan biçare adam bitkin ' ıeçinemiyen mevkufları:ı yerleri 
zı muamelelere glrlfilcHğlnl pter- lan baldmıda havas Yavas 1_ bir halde ve kanlar içinde yere yu· değittirilmittir. 
mit, bu 18.hteklrlıkta bqlıca t.mU var1anmııtır. 1 Ayrıca tevkifhanede sık ü a· 
olmak "1phesi 1dmler tlzerlnde dlS- Dl tahkikatı yapılırken bu adı da OtobilaU kullanan Habib 20. 25 ramalar yapılmaktadır. Bu arada 
nOp du.rdufu da meydaaa çıkm11tır. bazı ihbarlarla o tahkikata kant· senelılc çok nld ve tecrübeli bir• bazılarının üzerinde çiviler, demb: 

6aylencllğtne glSre ialıtektrlıim iDii bulmıqtuk. unla 
btse taalltlk eden tarafı Mllll Mnda- Öfrendflimbe ~re, adllyen!n toför olmaama ve hldiıeye ıöre parçaları bulunmaktadır. B • 

ilk tahkikatı hariçten elde edilen de pek libabatli vaziyette bulun· rın hariçten aokulmadıiı anlqıl• 
raa Veklllnln tmzaamr taklid et- malQmatla da Derı-•· ve Ekrem mamasına rapen aotukkanhhiı· dığı için mevlnıflann içeride bul· 
met, Amerlkadaıı hariciye vekile- .,...... h · bu _ .. _ al 

~-nı. bir rlva.,ete -re a-• sa- nı muhafaza edememiı ve otomo· dukları er ıeyı, aı- manı tfne gelen bir telgrafa cevab tefkll .. --. "' 6 " 3 .... 1 k b .... ,. '-u-
manda "-..._ bir devletin de takibi. bilini ıtirerek vak'a ~allinden ayaklarını koparara ·~ J1&&11&• edecek ibarelerle ve .Anbranm ta. ._... t 

be telgraf merkezlerinden birinden le, ll'ranada tevkif edllmlftlr. kaçnuı ve biru ileride de otobü· aoktuklan meydana çıkmqtır. Bu 
.. Ekrem Hamdi" fmsulle bir tel- Rivayete sGre Ekrem GaynWt'Dr ıü bırakarak kaçmıJtır. 1 cibi Aletlere sahip olanlar da ce-
grat çekmektir. bu tevkifi bir l'ramı11 kadını Ue bir- Zabıta ite deıhal elkoymu1 ve zalarını bitirip ıerbeıt çıkarlarken 

Kesele bunun Userlne derhal ad· lllrteyken ~lklerl bir otomobil yaralı hemen Etfal haatabaneaine bunlan arkadaflanna hediye et· 
Uyeye tevcH edllmft ve bqlıyan Dk kazası berine, oralarda adı Ekmn kaldınlmıpa da uvalh adam .bi·' mektedirler. 
tablclkat netlcell hariciye VP.klle- Hamdi yazılan ve buraca Ekrem raz sonra ölmilttUr • Aynca •~ vak'alar ile dahllt in· 
tinde çalıean bir Dtl kili tevkif olun Göyntlk diye aranılan Ekrem'ln bil. Nöbetçi milddeiumuml ile •Y-1 zibata memur olanların mes'uliyet 
c!ufu gibi bir mUddettlr Franaada vlyetlnl b• kadınm haber vermem- r~fer müh~disi Y~p bldi~ye dereceleri de arqtınlmaktadır. 
yaeıyan ve ~n bahara doğru af. le mllmktln olmut ve timdi Franla· vu ıyet etmifler vak a yennde Bu tahkibtm sonunda yeni • 
lesini de oraya aldmuı Ekrem da Nim ıehri haatanealııde mnkaf kefil yapıbnlft f&bitlerin Uadclc.ri den l&mnıelen tedbirler almıcak-
Göyntlk adlı bir TUrkllıı de arqtı- olarak yatmlmakta balunmqtur. alııımıftır. af tır . 
ntmuma bqlanmıştır. Suçun mahiyeti mncrlmbı iademe Kaçan toför Habib her tar ta 

Ekrem Gövntlk, bu soyadmt al- mini clSrlllmedlil için yakmda bu- aranmaktadır. OtobU. sahibi Ha Vali, mldcleiumumi ile 
mlldan evvel tstanbulda Kmahadada raya gettrDme.ı ve bu mtlmldla ol· lld Fenen"z ıun1an aaylemlıtlr: görilftll 
oturup Ekrem HamcH adı ve XlS- mua bile ll)'abmda ve yakmda ''-Çok milteeaairim. Benim 1 Vali LOtfi Kırdar, diln mllclclci• 
nlg llkablyle tanmmakta ve bam tl bu merakh maceranm Ankarada ıoföriim memleketin en nki toför umuml Hikmet Onatı slyant • 
cari te§ebbOslerle allkalanmalday- muhakeme91ııe baelanıJmuı bekle- lerindendi. Bu ifde onun lrabaha mit Ye yama ... t bdar sadlt-
dr. Bahriye veklll Ihsan ve ark&dq· nfyor. ti olmadıfr muhakkaktır.,, mUftUr. 
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Sahasızlık 
Spor kalkmnıa.mızr yapacak olan Reden terbiyesi genel direkt.ör

Jüğü birçok ihtiyaç 'e noksanlarla karsılaşrnış bulunmaktadır. Bu ihti

~ aç 'c noksnnl:ır o k::ui:ır çok 'e o kadar madtli fedakarlığa ihtiyaç 
~östcrnıektedir ki bunların hcpsi:ıi birden beklcmrk hayal ve hcp~.tni 
birden i:o.temek hak-.ızlık o!ur. 

Türk sporcu.sunun rnahnımiyct listesini gözden geçirecek olursak 
birçok mahrumiyetlerle karşılaşmış oluruz. Ru bir Piürü mahrumiyet 
içinde bocahyıı.n Türk sporcusuna el uzatmak istenirken işin Jurtasiy<ı 
dhetini bırakıp pratik ve fiili mcs:ıi sarrı ı;ızmı~elir. CumJıuriyct re
jiminin muvaffakıyet sırlarından biri ele programlı çalışması olmu~tur. 
Biz bu programlı çalışmayı spor J~ledmizde de tatbik edecek olursak 
gayeye ulaşmak için en kcstimıc ~·olu bulmuş olacağız. İhtiyaçları
mızın e.n başında \'C en mühimmi olarak da saha derdimiz gelmekte
dir ki, bu dcrd ötedenbcri en mühim d(•rt olarak ka.bul edilmiş, teş
his konmu~, fakat tecla,isine bir türlii ba:ılana.mamıı:;tır. Hakfüat o. 
lan cihet Piporcularunızm ı;arııur dcryal:ırııula yüzdüğüdür. Ben saha 
J~ini ikiye a.yınyorunı: 

1 - Şehlr stadlan. 
2 - Klüb stadlan. 
Şehir stadlan: her belediye kendi şehir planını ya.ptmrken şehir 

stadını da plim çerr;eYesinc soktuğu için z:ınıanl:ı da ols:ı. şehir stad
lan \·ücuda gelecektir. Ve bu st::dlar büyük paraya müte,·al•kıf bu
lunmakta Ye temsili müsabakalar için her şehirde lazundır. 

K.lüb stadlan: Bizim üzerinde durduğumuz \"C sporumuzun inki~a-• 
fmda başlı<'-& amil olan st:ı.dlar l~lüb stadlandır. Bugünkü sı>or sed-
yemiz küçük stadlan dQldumı:ığ·a kafidir. Xlzami bir phti, ,.e nizami 
bir fut&ol sa.hası olan ve 20-25 bin kişiyi oturtacak tribünü olan bir 
kJüb stadı 200 - 250 bin liraya çıkabilir. \'c böyle bir stadın idaresi 
klüblerlmlzdeh birine rnrildiğl takdirde klüblerirnizin \'aridatı çoğaldı. 
ğı gibi stad masrafı da 8-10 senede amorti edilir. Çünkü: 

Böyle bir stadın senelik safi ha~ılatı büyilk şehirlerimizde hlçbir 
zaman 30 bin liradan a.5ağı dü5mez. Bunun 10 bin lira.<ıı stadı idare e
den klübe nrilip kalan 20 bin lirası amortisman karşılığı olarak ayn
hrsa. 10 senede 200 bin lira amorti ·edilmiş olur. Stadlarnnız için ya
pacnğmıız plindıı. memleketin ilerde mazhar olacağı spor inkişafını 
gözönüncle tutmak tabii esas ve şarttır. 

Yazınım ba.slangıcmda llıtiyaçla.mnızı bir programa. sokmak 18.zon 
olduğunu ,.e bütün noksanların birden ba5arılamıyacağmı §art olarak 
koymuştum. Bir stadın 10 senede tamamen masrafını çıkardığını ka.
iıul ettiğimize göre beden terbiyesi genel dlrektörJllğtl mllll bankala
runızla bir anlaşma yaparak sta.d işini pek ala halledebilir. Emlak ve 
E)1am bankası uzun 'adeyle ipotek mukabiJi ikrazat yapan bir mües
s!'sedir. Bu milli rnücsses.emiz müsait şartlarla. bu işi üzerine ala.hl. 
lir ,.e başara.bilir. Muhtelif :;chirlerimizdc yapılacak olan 10 stad be

heri 200 bin liradan iki milyona baliğ olur. Banu maafa.lz 2,5 milyon 
lira olarak kabul edebiliriz. Senelik taksit 250 bin lira oluyor demek
tir ki, stadlann nridatlannm yansı kifayet etmediği takdlrde genel 
direktörlüğün -ekliyec<'ği miktar pek cüz'i kalır. :Eğer kliiblerimlz1n 
lam randman vermesini istiyorsak onların bugüne kadar kendi varhk
Jan içinde yaşatabildikleri böyle bir stad idaresi bu işi tamamen ba
şarır. 

Eğer memlekette atletizmi, futbolü ve sair spor şubelerimizi iler
letmek istiyorsak en·eta işe sahadan başhyalnn. Sporcularımıza ~lı
tacak bir yer Yerelim. Eğer mekteplerde, müess<'satta, kışlalarda be
den teııbiyesi kanununu tatbik etmek istiyorsak işe sahadan başlamak 
li.zmıglecektlr. Eğer halkımızm spora olan rağbetini ~oğaltmak ıstı. 
)'orsak her sınıf halkın ucuz se:rredebilem•ği (15 kuruştan başhyan) 
stadla.mnrzı ~oğaltalırn. Daha a~ık maıUL<ıiylo işimizi bir program tah
tn;ıda . senelere tak'Jlrn cdellm. Bu işin murnffak olacağına. da. kat'iy
yen şüphemiz olmasın. Çünkii demlryollamnız, fabrikalanmız bu lşta 
bize en büyük bir örnektir. Demiryollarmıız senelere taksim edilmiş 
bir programın mahsulüdür. Mumffıık olmuş bir programın ma.hsulü
J}ür. Spor l,tmizdc de beden terbiyesi genel dirl"ktörlüğünün ,·erimll 
programını ve bu programın nınyaffakryctli mahsuJlerini bekllyonız. 

Aclil l'URDAKUL 

Rugby maçı mı, harp Askeri liseler futbol şampi-
meydam mı ?! yonası devam ediyor 

Paris, 6 (A. A.) - Faris mınta- Dün Maltepe Deniz 
kasının asken taknn.ıar arasında lisesini, Bursa da 
rugbi şam:t>iyonluğu için bugün mu-
hafız alayı taknnı ile seyyar jan- Kuleliyi yendi 
darma takımı arasında yapılan maç- Askeri liseler arasındaki futbol 
ta her iki takını da o kadar şiddet- birincilik müsabakalarına dün sa -
li oynamıştır ki, oyunculardan üçü balı da Şeref stadında devam edil
ağır yaralı olarak hastaneye kaldı- 1 di. 

rılmıştır. ~u. esnada iki partiye ay. ı tik müsabaka Maltepe ile deniz 
rılan seyırcılcr arasında da kavga lisesi arasındaydı. Şazi Tezeanın ha. 
çı!cmış ve birçok kimseler yaralan- kemliğiyle yapılan bu karşılaşma -
m "~ı.r. 

. ~ 

Şişp mfülnfaası bir telılikeyl atlatmak I~ln can lıe,·Uyle çalışıyor. Ve Muhtelit go1lcrlnı1en birini atarlien 

Rum muhteliti- Şişliyi 3-2 yendi· 
Maç çok heyecanlı oldu. Şişlililer 

3 - O nıağlup vaz;yette i'ki gol yaptılar 
iki tarafı tutan seyirciler arasında ! 

ha hislere bile glrlşlldl 
Yortu dolayısiyle dün Taksim raftarlarım kızdıracak şekilde alay_ 

stadında gayrifedere klüpler ara - lara başlamışlar ve bunu gören 
smda muhtelif maçlar yapılmıştır. koyu Şişlililer ise bu alaya kareı 

Bu arada kendi sınıfındaki teşek

küller arasında çok kuvvetli olan 
Şişli takımı, Amavutköy, Galata -
spor ve Kurtuluş klüblerinin muh
tcliti ile bir map yapmıştır. Hayli 

zevkli ve heyecanh olan bu maç 
bilhassa Şişli taraftarlarının aşırı 
tezahüratı arasında oynanmıştır. 

Yenilmez bir takım 
Şişli klilbünün yenilmez bir ta

kını olduğunu bile iddiaya kalkışan 
bu koyu Şişlililer işi o dereceye ka. 
dar vardırmışlardır ki, takımları 

2-0 mağlıib vaziyetteyken bile ra -

kiplerine mensup k:imselerle yüksek 
para bahislerine girişmekten çekin

takrınlarmın ikinci devrede muhak
kak surette 2-0 lık vaziyeti kapatıp 
galip geleceğini iddia etmişlerdir. 

Taraftarlar arasında 
bahisler 
Bu arada tribllnlerde 10 liraya 

kadar bahisler tutuşulmuş ve Şişli 
klilbil taraftarlarmm bu talebini 
muhtelit klilb mensupları 2-0 galib 
vaziyette oldukları için tereddüdsUz 
kabul etmişlerdir. Fakat ne çare ki 
tali, takımlarına güvenen bir çok 
kimselere yar olmamış ve Şişlllile-
rin canlarını dişlerine takarak ça
lışmalarına rağmen onları 3..2 mağ
lfıb ettirmiştir. 

memişlerdir. Birinci devre 2-0 Şiş- Maçın bu neticesinden sonra tri
li aleyhine bittikten sonra bu sene bünlerde bahisleri kazananlarla kay 
hemen hemen Şişlinin ilk defa mağ bedenler biribirlerine girmişler ve 

lübiyetlni görmekte olan muhtelit stadyumda bir para kavgasıdır baş

klüb taraftarları, rakiplerini vo ta- lamıştır. Fakat bu~1;!reket to-- . . .. . ....... ~ -

Yarınki lik maçları 
ne neticeler verebilir 

Günün en enteresan müsabakası 
Galatasaray - Vefa maçı olacaktır 
Galatasaray - Vefa mızılılar; takımlarından çıkarmağa 

mecbur oldukları oyuncular yerine 
yine onlar kadar kryınetlilerini ko-

Yarın yapılacak ilk maçları ara
sında şüphesiz en mühim karşılaş
ma Galatasaray _ Vefa takımları yabilmişlerdir. 
arasında olacaktır. Bilhassa mekteb Galatasaray takımında kaleden 
il ve askerlerin klüblerde oynaya- 1 itibaren hemen bütün hatlarda bu 
maması hakkındaki karardan son- şekilde değişiklikler vardır. 
ra takımlarında mühim değişiklik- Diğer taraftan Vefa takımında 

da bazı tekaüd oyuncuların oynı -ler yapan bu iki klübün maçı daha 
meraklı bir hale gelmiştir. 

Esasen Vefa - Galafasaray maçı 

.;;:il; 

Rom muhteiltl kalecisi Ka.ndllll 

kat ve yumruğa dökülmemiş ve ta
raftarlar arasında ağız münakaşa
siyle ve alayla kapanmıştır. 

Şişli takımı, yenilmez olduğunu 

ispat etmek istediğini dün sahaya 
en kuvvetli şekliyle çıkmasile mey-

bi oldular, fakat bu uzun 
Akınları bilhassa sağ tarafla orta. 
run bozuk oyunlarıyla neticesiz kal· 
dr. 

İkinci gol 
Arkasından muhtelit tekrar hl • 

dana vurmuştur. ·kim vaziyete geçti. Bu defa da. sağ 
Kuvvetli Şişli takmıı bu mühim iç Stefanidis kale önünde yakaladı· 

maç için şöyle teşkil edilmişti: ğr topu kalecinin müdafaasına vakit 
Armenak • Vlastardl, Ma.rtayan - bırakmadan ikinci defa Şişli ağla· 

Agob, Pançef, Arşcvir - Soldur, Şa- rma taktı. 
_..._..... t. 

''aş, Nubar, Mikrob, Dlran. 

Buna karı;ı muhtelitte Pera takı
mından oyuncu bulunmamakla be
raber diğer klüblerin en iyi ele -
manlarından teşekkül etmişti: 

Ka.ndtlli - İhsan, İstavro - Bobi, 
Paskal, l\laruU _ Gogo~ tstafanidls, 

Tanaş, Angeli, Nlno. 

Bu takımda Galataspordan yedi, 
Arnavutköyünden üç ve Kurtuluş

tan da bir oyuncu vardı. 

Muhtelit hakim 

Bu golden aonra Si9Wilv.., takıuı· 
larında değişiklik yaptılar. Pançe-
fi santrfora, Nubarı santrhafa aldı· 
lar. Bu şekil daha isabetli oldu. Fa. 
kat bu sırada birinci devre bitti. 

İkinci devre 
Bu devreye Şişlililer birinci dev

renin aksine olarak çok canlı baş· 
ladılar. Derhal muhtelit kalesine l· 
ner~k bir çember içine aldılar. BU 
vaziyet taraftarları ümide düşürdli· 
Gitgide büsbütün açılan Şişli oyun· 
cuları üst üste kornerler kazandık• 
!arı halde istifade edemediler. 

Muhtelitin üçüncü golü 
Şişlinin tam hakimiyetine rağmen 

muhtelit oyuncuları da seyrek ol .. 
makla beraber tehlikeli akınlar ya• 
pıyorlardı. Bunlardan birinde 18 in
ci dakikada kalecinin topu elinden 
kaçırmasından istifade ederek Ü • 

çüncü golü de yaptı. 

3-0 mağlıib vizaycte düşen Şişli· 
lilcr, buna rağmen bozulmadılar 'Ve 
derhal eskisinden daha güzel oyna· 
mağa başlıyarak muhtelit kalesine 
saldırdılar. 

Şişlinin birinci golü 
Bu arada 22 inci dakikada Nu • 

barın çektiği sıkı bir şüt muhtelit 
müdafaasından 1stavronun kafasına 
çarparak falsolu bir şekilde kaleye 
gj.rdi. Şişli böylelikle birinci golU • 

nil kazandı. 
Bundan sonra Şişlililer daha ziya· 

de açıldılar ve adamakıllı mub,teUt 
yarım sahasına yerleştiler. Bu ıı. 
rada Mikrob sol açığa ve Diran da 

sol içe geçti. 

nın ilk devresini 2-1 galip bitiren 

Büyük bir kOSUCU öldü :Maltepeliler ikinci devredeki çok 
• üstün oyunları neticesinde maçI 5-2 son senelerde bilhassa en heyecanlı 

Londra, 6 (A. A.) - Dünyanın 

yacağı söylenmektedir. Bu arada 
eski meşhurlardan müdafi Hayri 
Ragıbm da tekrar sahada görülece
ği haber verilmektedir. 

Oyuna Şişli başladığı haJ,de akın· 
Iarı derhal kesildi. Muhtelit oyun
cuları hemen hakimiyeti aldılar. 

Şişli ümidin fevkinde bozuk oynu -
yor, yaptığı akınlarda kale önüne 
kadar güzel paslarla inen oyuncu
lar kat'iyyen müessir olamıyor ve 
topu muhtelit mlldafaasma kaptırı
yorlardı. Buna mukabil muhtelit 
forvcd hattı Şişli akınınıa rağmen 

daha tehlikesiz, oyunculardan mü

rekkep olmasına rağmen açık paslı 
hücumlarla sık sık gol vaziyetlerine 
giriyorlardı. Bugün bozuk oynıyan 
Şişli müdafilerinin önünde bu tarz 
semeresini vermekte gecikmedi. 

Penaltıdan ikinci gol 
Şişlinin mütemadi akınlarındaJl 

birinde çekilen bir şilt tesadUfeJl 
muhtelit müdafii 1stavrinin kolun• 
çarptı. Kasdi olmıyan bu hareketi 
hakem Nuri Bosut penaltı ile ceııı· 
lanc\ırdığı için Diran ikinci sayıyı d• 

yaptı. 

en tanınmış koşucularından Harry 
Hutdıens dün 81 yaşında ölmtiştür. 
1883 senesinde mumaileyh 30 sa. 
niy<'do 300 yardalık bir mesafe~i 

Jmtetmiııti. Bu rekor o zamandan
b ri kınlmamıştrr. 

Şişli B takımı, Moda 
B yi 3 - O yendi 

Şişli • Muhtelit maçından evvel 
kararlaşan :Moda B ve Şişli B ta -
lmnlarından ~işlililer 3-0 galib gel-

diler."' 

kazandılar. 

!kinci oyun da Şazi Tezcanm ida-
resinde Kuleli ile Bursa lisesi ara
.smda yapılmış ve kendilerine çok 
güvenen Kuleli takımı bu yanlış dii
şünmenin acısını bire karşı iki gol
le yenilerek çekmişlerdir. 

Meşhur tenisçi Budge 
dün yenildi 

Filadelfiya, 6 (A. A.) - Vines 
rakibi Budge'ye 6-3, 6-3, 6-4 gallb 

ge~tir. 

geçen maçlar arasına girmiştir. 

Bazı sebebler dolayısiyle eski 
kuvvetlerini kaybeden san kırını -
zilılar, Vefanın .sert ve enerjik oyu
nu karşısında daima güçlük çek -
mektedirler. Fakat yarınki maç ev. 
velkilerden daha sıkı ve heyecanlı 
olacaktır. Çünkü Galatasaraylrlar 
ımn karardan sonra hayli değişik 

bir kadroyla. sahaya. çıkacaklardır. 
Fakat bu hiçbir zaman sarı kırmızı
lıların eskisinden daha zayıf düştü
ğüne delalet etmez. Çünkü sarı kır-

Netice itibariyle bu maçın nor -
mal şartlar dairesinde Galatasaray 
lehine bitmesi tahmin edileblir. Fa. 
kat sarı kırmızılıları bu neticeyi 
herhalde kolay elde cdemiycceklcr

dir. 

İstanbulspor - Beykoz 
Bu maç da Gıılatasaray - Vefa 

karşılaşmasından sonra en mühim 
oyundur. 1kı takımdan bilhassa İs -
tanbulspor son kar:ır<lan çok müte

_.- Devamı 14 üncüde 

Muhtelitin ilk golü 
Muhtelitin sol içi Angeli kaleye 

kadar sürdüğü topu Armenagm 

plonjonuna rağmen içeri sokarak 

birinci golü yaptr. 
Goldeıı sonra Şişlililer canlanır gi 

Qyu:ı bundan soera daha ziyade 
heyecanlandı. ŞişlilY:er muhakka1' 
surette galib gclmelr ve hiç oımaı· 
sa beraberliği temin için biltün e• 
nerjileriyle çalışmağa başladılar· 
Fakat bütün bu hücumlar boşa gitit
Ve maç t:ı ~-~ ~1~1tnin ma!'ft~-
le bitti. S. A. 

B 



~ Tabiat Dersleri 
Kara ormanlar hakimi 
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~fih bu sözlerim yerlileri 
!1a1ka Yola getirmişti. Etrafımızdaki 
~ gevşedi, ufak bir yol açıldı. 

~ kucaklıyarak vahşile: ?ra

Yerliler Neclayı almağa geldikleri 
zaman teker teker hep~ini temizler, 
gene de Neclayı ,·ermem. dedi. 

lle ı. .. _. çıkardım .. Baktım, on ıkı ta
di ""llUClr yerli de arkamızı takip e
~Ordu. O zaman, artık Neclayı da 
itli ~ÖZönünde tutacaklarını ve yir 'dört saati bekliyeceklerini anla
'b ~ecla henüz kurtulamamıştı. 
'trlil . r~_._-erın ellerinde okları vardr. 
_""lllra geldik, Rızanın ayağını sa
~ bir köşeye yatırdım, yerliler 
~ sarmışlar. gizli bir kontrol 
~~stardı .. Necla başından geçen 

YI §Öyle anlatmağa başladı: 
~ llüseyin gitmişti.. Su içmek 
~ l:adırdan çıktım, ,trmağın ya
h kadar gittim .. Ta~ ~u içn_ıe
h... baııadığun zaman ılerıden bır 
~n üzerime doğru gelmekte 
~llillnu gördüm. Aklım başımdan 
'llenıen koşarak kaçmağa başla 

li'akat bir müddet sonra kapla· 
~ l'etişeceğini tahmin ediyor~u~. 
tl 8trada biraz ileride yerlılerın 
~ara kurdukları bir tuzak 
~~çarptı .. Var kuvvetimle ora
~ ~O§tum. !çeriye girerek kapağı

kapadun. 

l
~İanm başına felaketin nereden 
lini bu sözlerden anlamıştım. 

'8...-.. -!t kadın kendi ayağile felakete 
ttt'ı~enmişti .. O hikayesine devam . 

Vaziyet gittikçe fecileşiyordu .. Ôğ 
le olmuştu, saatler her zamankin
den daha çabuk geçiyordu. Rıza da 
ben de büyük bir endişe içindeydik. 
l\1aamafih Necla neşesini muhafa
za ediyordu: 

Gece yaklaşmıştı. Çadırdan çık
tım. Baktım kapan bıraktığım vazi
yetteydi. Henüz hiçbir değişiklik 

olmamıştı ve zaman pek çabuk geçi
yordu .. Akşam olup güneş batınca 
hepimizi bir keder kaplamıştı .. Ay 
ufukta yükselmişti. Artık Neclanın 
neşesi de kaçmıştı. 1 Iepimiz derin 
bir endişe içinde bekleşiyorduk. 

Ay ufukta yükseliyor, çadırır 

dışındaki muhafızlar sessiz adımlar
l:ı dolaşıyorlardı.. Yirmi dört saat 
vaade dolmak üzereydi. Hiçbir ses 
duyulmuyor, tenekeler vahşi bir 
sesle çalınmıyordu.. Yerliler dün 
gece ayı onlara gösterip: 

- Yirmi dört saat müsaade .. 
Dediğim zaman ayın bulunduğu 

yeri gözlüyorlar, ay gene ayni yere 
gelince vadenin dolacağını ve kar<ı 
kaplanı elde edeceklerini düşünü
yorlardı .. 

Vakit yaklaşmıştı .. Dışanda yer 
Iiler birikiyorlardı. Binlerce göz ça 
ciıra çevrilmişti. Birkaç dakika son
ra her taraf tan vahşi sesler yükse
lecek, tenekeler çalınacak, yerliler 
oklarını havaya fırlatarak, dansede
rek çadıra girip Neclayı öldürecek
lerdi. 

Zürafanın dili incelerek uzamr 

ve çengel gibi 'kıvrılabilir. Dalları 

da bu şekilde yakalar. 

... 
Karınca yiyen ismindeki bu 

hayvan tıpkı bir radyo spikeri gi-

bi hayatım diliyle kazanır. Dili 

Ott: ... Bir kaç dakika sonra kaplan 
.·~""1atl kayboldu. Tuzağın kapı:::a aÇtnağa çalıştım, muvaffak o
dfın dıtn. Ilk geçen yerliye seslen
. ""ferli bana baktı sonra vahşi 

d~:erntt kopararak kaçtı .. Birkaç 
-~llta ~ 'Y112ıleıce -yerlt kapanın 

~na toplanmış, tenekelerden çı 
~ \'ahşi gürültüler bütün ormanı 

Rızaya tabancamı vermiştim. Si- fevkalade uzun sinek kağıdı kadar 

lahım da masanın üzerinde duru- yapıŞkandır. Bu. .sayede ditini, h. 
yordu. 

l>latnıştı. Hepsi bir ağızdan: "ka 
~ kaplan, kara kaplan,, diye bağ
~ ltyorlar, kapanın etrafında danse
Yorlardı. 
Vakarun nasıl cereyan etmiş oldu
u 3Jılamıştım. Neclaya: 
'Çadırdan çıkayım deme ... diye 
~ih ettim, dı~arı çıktım .. Çadırın 

hndaki muhafızlar sessiz sada· 
~dolaşıyor fakat çadırı biran için 
~en kaybetmiyorlardı. 
!Saıih bana bir keçi tedarik etmiş

l(eçiyi alarak kapanın içine bağ 
ıtn. Tekrar çadıra döndüm .. 

\..:..' aıza, dedim.. Henüz herşey 
:'(Qıiş değildir .. Bu vahşi yerliler 

laYı öldüreceklerdi. Onu kurtar-
~ için hakiki kaplan tutacağımı 

ettim ve bunun için de yirmi 
saat müsaade istedim. 
~bu sözlerim üzerine: 
. ~asıl vaad mi ettin? diye in· 

~ Caresiz, dedim .. Dışarıda terti

Bu sırada dı°Şarıda vahşi bir çığ
lık koptu. Çadırın kapısına birisi 
hücum etti. Derhal silahıma sarıl
dım. 

Fakat gelen Salihti.. Nefes nefese 
içeri girdi.. 

- Beyim, beyim kaplan yakalan
dı .. dedi. 

- Nasıl dedim .. kapanda mı? 
- Evet beyim .. Kapanın içinde. 

Hem de zayıf bir kaplan, kara kap 
lan değil.. Herkes memnun oldu be
yim .. Kadını artık serbest bırakı

yprlar, dedi. 
Çadırın bir köşesinde Neci& başı

nı kocasının omuzuna dayamış ses
sizce ağlıyordu. 

Bitti 

BiLMECE 
1937 senesi şubatının 29 uncu 

günü doğmuş olan bir çocuk önü
müzdeki senenin 30 nisanında kaç 
yaşında olur. Senesini, ayını ve gü

nünü hesab ediniz. 

rmca yuvalarına hortum gibi sar
kıtarak içerden karıncaları çeker 

ve böylece hayatını temin eder .. - - --
Kış ve kar 

Çocuklar .. günlerdenberi bekledi
ğimiz kar nihayet yeni senenin ilk 
gününde yağdı. Geçen pazartesi sa
bahı kalktığımız zaman her tarafı 
0eyaz örtüsüne bürünmüş buldunuz. 

Çocuklar, lstanbula kar daima 
şimalden gelir ve şimal rüzgarile 
birlikte yağar .. Maarnafih şehrimiz 
deniz tesirine maruz olduğu için 
lstanbulda kış mevsimi pek şiddetli 

olmaz. Kar azam ionbeş gün müd
detle yerde kalır. 1stanbulda en zi
yade şubat ayında kış şiddetlidir. 

Kar yağmasını hepiniz istersiniz, 
kan hepiniz seversiniz değil mi? .. 
Hele karın rüzgarsız bir lıı.avada 

Japa lapa yağmasını seyretmek 
sonra durgun ve güneşli bir kış gü 
nü arkadaşlarınızla kar topu oyna-Bu bilmecemizi halledenlerden Yi ald~m .. 

tıı.,: 1"-' do"'rt saate kadar kapfanı ele a' ka la 'rı'nde res·m çıl·armak l'.~·lll. birinciye altın uçlu bir dolma ka- m '· r r ı,. ı " 
bı.:?~ğimi zannediyorum. Neclayı lem, ikinciye büyük bir şişe kolon- hepinizin hoşuna gider .• 
ııı".'ldan benim çadırıma nakletme- ya ve ayrıca 200 okuyucumuza muh- Fakat çocuklar kendinizi soğuktan 

Kurbağanın ağzının içinde lastik 
nföi ve yapışkan bir dili var -
dır. Erişebildiği yere kadar, dilini 
uzatarak sinekleri ve diğer böcek
leri bu şekilde yakalar ve sonra di
lini boğazına doğru çevirir. 

* Cennet kuşu 
Yeni Gine ve civardaki adalar ile 

\\"Ustralyanm şimalindeki orman
'arda çok parlak ve güzel renkli tüy 
'ü bir kuş yaşar .. Bu kuşun adı cen 
net kuşudur. 
Meşhur hayvanat füimi Linne 

Jk defa olarak bu kuşu gördüğü za
man: "Böyle bir kuş ancak cennet
te yaşar,, demiş ve böyle kuşun is
ni de cennet kuşu kalmıştır. 

Cennet kuşu karga ailesindendir, 
·akat katiyen kargaya benzemez .. 
Tabiatteki en güezl renkler bu ku
un üzerinde toplanmıştır .. ~unlar 
'an uzun h-uyruklu cinsi ağaçlar 
izerinde, kısa kuyruklu cinsi de yer 
:!rde yaşar .• 

Tüyleri fevkalade parlaktır .. Bil
'ıassa yanın metreden fazla uzayıp 
.... üzel kavisler resmeden uzun tüyle
;inin aralan çok güzel renklerle süs 
lüdür. Bu uzun tüyler mor renkte
dir. Gaga~ı açık mavi, ayaklan so
luk penbedir .. Başı sarıdır .. Güneşte 
dolaştığı zaman altın gibi parıl~ar. 
Cennet kuşlarının mor, sarı, yeşıl ve 
eflaton renklerden tüyleri fevkala
de f.üzel bir uıanzara arzeder .. Bil
rnM~ bunların ktnnm kuyruklula· 
rmm seyrine doyum olmaz .. Cennet 
kuşu da güzelliğini bilir ve mağrur 
bir hali vardır. -

Biliyor musunuz ? 

Hindliler fesliyen çıçegının 

kokusuna dini bir ehemmiyet 
atfeder ve çiçeğe karşı ilahi 
bir hürmet beslerler. 

HABER'in yazı müsabakası 

Kupon. No: 4 

kalar yapmayınız .. 
Sonra kış günü soğuklarda siz 

paltonuza bürünmüşken, soğuktan 
titriyen çıplak ayaklı mektep arka-~imkan yok. Ç~nk.ü yerlil~r telif hediyeler vereceğiz. korumayı unutmayınız. Gerçi kar 

~ etrafını çe\lrmış vazı- 111111111ııını1.--ıııwırııııınıııııııııımu._,~ çok iyidir, sıhhat getirir, hastalık- ia~larınızı da düşünün .. Onlara da 
~ "rler. Salihi imdat getirmesi ~- lan kaldırır, fakat kar topu oynayıp yardım edin, eski ayakkaplarınızı, 

l'olladım. Fakat öyle zannedı-°"'- H A B E p, terledikten sonra açılıp saçılır, palto j)altolannızı onlara verin .. 
ıı. ''llll ki yerliler Salihin gitmesine 
"'"1.. · · ÇOCUK SA y;: ASI nuzu çıkartırsanız soğuk alır ve has Her zaman için hem kendinizi "-~ Usaade etmezler. Çaresiz yırmı 
~~saat bckliyece~·z. Bilmece kupona ta olursunuz .. Oyunlarınıza dikkat ıem de yanınızdakileri düşünerek 

7 ..,_ın. cı"k"nun _ 1939 ediniz .. Uşümek doğru değildir. Bil- hareket ediniz; en iyi insan, başka. '- ernek kolay, faka. t zama_n JK ö ......... , ........... . " hassa arkadaşlarınızla tehlikeli şa- !arını da düşünen insandır . 
~ .s:1buk geçiyordu kı, ay seyr~-
~tlrtniş, yüksek ağaçların gen- :can-.a::::::ın::::::::::=x=:::ıc:::::::::r.:::==m•:a=-..ı:m=::=::::.m:::~.:.m:=:=:::m::::ı::::.-:::::::c= 
~ kaybolup gitmişti.. Sabah ol,u .. Günün ilk ışıklan kara or
~ aydınlatıyordu. Çıktım ka-

.;a baktım hiçbir şey yoktu.: 
lr.L_tltrar çadıra döndüm. Bırkaç 
~ Yedik, Rıza ile 'Neclaya fe· 
~tı unutturıru& için havadan s~
~ ltı.evzular üzerinde konuşmaga 

il. dıın. Fakat hiçbir şey onları 
~tyordu .. Rızanın gözleri va:ı-
' lllanzara alıyordu: 
~ Senaen bir tek şey istiyorum,, 
, .. dedi.. Hiic,eoyin benim sil~- ı 

alrnış, seninkini bana ver.. ~·:...:;;;;.·ii..ar:.......:.~--------~ .... ı-~..--.a.;.;;ı......:.-~==-ııo..:ı 
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Şaka: 

Biliyor 
Bir Fransız zabiti, geceleyin 

.ıöbetçileri kontrola çıkmıştı. Ku. 
ı.ıbenin biri'le yakla .... nca aıoker: 

- Durr!. 
D~ye bağırdı. Zabit. 
- Kıta k~mutam .. 
Deyip yL;ı,na devam etıuck is

~edi. Asker yı:niden: 
- Durrr!.. 
Diye bağırdı.. De .ııck askrt pa. 

rolayı bilmiyordu. Zabit sor<lu: 
- Nasıl sen paolayı biimiyor 

musun, sana ne:: emır "t'ı r:ik? 
Askeı taLii biı ~ck?Jc]c cevap 

verdi: 
- Verdiğiniz emri çok iyi bili

yorum .. üç kere "Dur!.,, diye ba
ğır, sonra ateş et demiştiniz ... Da. 
ha iki oldu. Bir kere daha bağırıp 
ate' edeceğim .. 

Atmak 
İki arkadaş konuşuyordu. Biri: 
- Fransada öyle hızlı giden bi. 

sikletler vardır ki rüzgarına ya'ka
lansan muhakkak düşersin! .• 

Arkadaşı: 

- O da bir şey mi? İran da öyle 
bisikletler vardır ki, önünüzden 
geçtiği zaman yaln:zca ıslık gibi 
bir ses duyar, bisikleti göremezsi-
niz .. Hatta bir gün öyle hızlı git
meğe başladı ki arka tekerlek ön 
tekerleğe yetişti de, bisiklet alt 
üst oldu, işte o zaman üzerinde a. 
.dam olduğunu gördük. 

Ameliyattan sonra olmuş 
Sarhoşun biri on beşinci bardağı 

yuvarlamıştı. Arkadaşı sordu: 
- Ne diye bu kadar içiyorsun, 

günah değil mi?. 
-Ne yapayım, bir ameliyat ge. 

çirmiştim, doktorun bir unutkan
hğı neticesi bu hale geldim. 

- Nasıl?. 
- Ameliyattan sonra doktcr 

midemde sünger unutmuştu. 

Aman sus 
llırı;ız eldivenleri, mendilleri çal· 

ıuş, tutulmuş karakola getirilmiş
ti. Komi,er sordu: 

- Peki eldivenleri, mendilleri ça
'arc:.ın da çekmecedeki paral.ara ne
len elini sürmez::;in, Bunun da se
cbini ~iiyle .. 
Hır:;ız: 

- .\man komi~er gozunu c:.eve
.dm, şimdi de sana dert anlatmı· 

yalını .. Ayni şeyden demin evde 
':arım kafa tuttu, şimdi de sen baş
'ama .. 

Aptallaştırır 
Hoca talebesini imtihana ~ekmişti .. 

Fe\'kalade hararet neşreden sobayı 
i~aret ederek: 

- Söyle bakayım, harlretin va 
sıfları nedir? 

Çocuk düşündü, sonra karar ved· 
ıniş gibi: 

- Vallahi hararetin bende bir tek 
tesirini görüyorum .. Sıcak olduğÜ 
zaman müthiş aptallaşıyonı.m . 

Taksit 
Kadın çocuğuna almış olduğu 

küçük arabanın son taksitini ver
mek üzere mağazaya gitmişti. 

Mağazanın sahibi fevkalade mem. 
nundu.. Çocuğun hatırını sorma
yı bir vazife bildi: 

- Nasıl hanım efendi çocuğu

nuz afiyettedir inşallah? . 
- Çok şükür .. On güne kadar 

evleniyor!.. 

Benzemiyor 
İki ahbap karşılaşmışlardL BL 

rinin yanında çocuğu da vardı. 
- Yallah hanımefendi, bu yav

runuz aileniz efradından tamamen 
ayn bir hususiyete sahip ... 

- Ne gibi .. 
- Fevkalade zeki, hiç te ah-

mak değil. • 

Haber, bugünden başlayarak, 1939 senesi münasebetile, 
küçük okuyucuları arasında bir güzel yazı müsabakası açma
ya karar vermi~tir. Küçük okuyucularımız yazacakları yazı

nın rnevzuunda serbest olmfyacaklardır. Yukarıya koyduğu- 1 
muz resim gibi 5 tane muhtelif resim koyacağız, küçük okuyu
cularımız. bu beş resim içinden beğendikleri herhangi bir ta-

nesini bize 250 kelime içinde güzel bir şekilde hikaye edecek· 
!erdir. Seçtikleri resmi en güzel hikaye eden on okuyucumuza 
gazetemiz. muhtelif kıymette hakikaten kıymetli hediyeler 
verecektir. 

Mü~abakaya i~tirak için acele etmeyiniz. Koymayı vaa
delfğimiz hu beş resim gazetemizde çıksın, bunları toplayı

nız. lç~erinden birini seçiniz ve yazmaya başlayınız.Sonresmin 
çıktı6rı haftayı takip eden yirmi gün içinde bize yazdıklarını

zı açık adreslerinizle gönderiniz. Şunu unutmayınız; kazana
cağınız hediyeleri alabilmek için isimlerin neşredildiği güne 
kadar her hafta sayfanızın öir kö~sinde bulacağınu kuponla
rı toplamamı 'e bize göndermeniz lfızımdır. 

ft•••••••••••••• ••••••••••H••aaaaaaaaaaaaaaaaa•-a-aaaaa ... aaaaaa-aaaaaaaaauaaeaaaa-



10 Rı\BER - Akşam pnstu, 

Türkiye Cu111huriyet Merkeı 
On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından ara 

nılmadığından dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif banka 
ve müesseseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edil 
mek üzere Bankamıza devredilen paralann mikdan aşağıda göste 
rilm.iştir. İşbu paralar bankamıza devredildikleri tarihten itibaren 
ilci sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müsbite ib 
razı suretile idare merkezimize veya şubelerimize müracaat edile 
rek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amor 
tisrnan sandığına intikal edecektir. Bu müddetin hitamından sonra 
vaki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı ilan olunur. 

(115) 
Osmanlı Bankası Yenicami Şubesi 19/5/937 tevdiatı 

lStM ADRES 
Hrlssl Bt. Paraskeva Yenimahalle Beşiktan 
İbrahim Şevki Meçhul 
Fevziye Zilha •• 
Hidayet B. Mehmet Bahçekapı Güm. de 

zaptiye 
Odabaşı Hasan Tah. Molla Gürani Sami pa.. 

sin 
Yusuf Ziya. 
Ahmet Çavuş B. Meh· 
met 

şa arsası 

Meçhul 
Yedikule Zeytinburnu 
demirhanesinde döke ~ 
meci 

Mehmet Arif B. Reşit Sultan Beyazıt 
İbrahim B. Hüseyin Kabasakal Bal sokak 
Nimet Bt. Ahmet Horhor Hamidiye S. 

Aksaray 
Sirkeci t~mail Ef. han Zarife bt. Halil 

İbrahim Hakkı 
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b. Süleymaniye medrese • 
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Fatma bt. Ali 
Hüseyin b. Mehmet 

Mihrinaz bt. Halil 

Abdülkadir b. Halil 
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Kadıköy Veznedar so -
kak 
Güm. kapı memuru 

Ayasofya 
Beyazıt Çömlekçilerde 
ahçı 

Şehzadebaşı Kırkçeşır.e 

Cad. 42. 
Fatih Çarşambada ho -
ca 

Ayşe Cemal bt. Ab- Sarıyer Yenimahalle 
dullah 
Abdülkadir b. Meh"' Koska Soğanağa Malı. 
met No. 13 
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lmbros adasından 
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Çerkeşli Kastamonu 

.T. L. 
17.87 

5.03 
164.-
185.74 

38.40 

3.31 
360.24 

5.32 
3.36 
1.61 

9.21 
16.01 

s.32 
4.08 
8.44 

25.56 

170.30 
82.-

44.16 

44.08 

3.64 

12.89 

125.-

110.-
32.16 

31.81 

(5.94 

'.Ayşe dudu bt Abdul. Şehzadebaşı Kmktu - 29.39 
lah tumba Cad. No. 9 
Mustafa b. zevcesi 
Hafız Mehmet Emin Beşiktaş 
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b. Ali . Cad. No. 24 
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Hüseyin b. Ahmet 
Fahrettin b. Abdullah 
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Alay emini mütekaidi 
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1.31 

12.64 
30.66 

30.07 

3.65 
43.44 

73.40 
236.40 

149.10 
45.28 

2.94 

90.26 

120.-
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55.40 
4.54 
1.08 
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13.54 

151.06 

174.82 
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7.66 
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sı.02 
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Ali çavuş b. Mustab 
GUlfidan bt. Abdullah Ayasofya So~kçeşme 
Mustafa Fevzi b. Ha. Sanhan .Mebusu 
cı Yusuf, 
Selma bt. N eyir 
Beyza b. Neyir 
Hikmet b. Osman Fatih Haydermah Fe-

rader camisi 
Ahmet Ziyaettin b. Fatih Tophane Medre· 
Veli resesi 
Yakup Sabri b. Mus- EIAziz 98 Al. 1. Tb. i. 
tafa marnı 

Hoşkadem b. Abdul- Cihangir Sonnagir ma • 
Iah hal. 25 
Elektevols Tomadis "' Limon iskelesi No. 45 
Acakel Stepan Vezirhan No. 17 
Ali ağa b. Ahmet Harem iskelesi hamal 
Mehmet Mekl, MUll. Alay 9 Tb. 2 Bölük 1 
zim 
Sait Fettullah b. Mo- Baldatll hoca 
hammed, 
Hüseyin b. Huan 

Hafız Abdullah b. 
Yusuf 
Abdurrahman b. Ab· Mülhim redir taDUru 
durrahman, 
Dr. Mehmet Rıfkı b. 
Halil Kolalası 
Fatma Mediha b. ö. 
mer, 
Emine B. Abdullah 
Mehmet Aıif b. izzet 

İbrahim b. Ali 
Çavuş Ahmet b. Ha
san 
Hasan b. Mehmet 

Hatice Nuriye b. Meh 
met 
Hakkı b. Ahmet 
Ülfet Ayşe b. Ali Rı. 
za 
Akif b. Ra§lt 

Salih Eşref b. Ahmet 

Asım b. Numan 

Kadıköy Otan S. 22 

Çubuklu 

Abacı sokak No. 3 
Yüzbaşı 

Zeyttnbumu fabrikasın 
da . 

Beşiktaş Kılıcali Mah. 
Ba1mumcu s. No. 2 
Mı"azim 

Tavşantaş Saraç İsal< 
mah. th 22 
Mülazimi sani 3 dl re
dif Al. 2 ci Tb. 3 cü BJ. 
Ferhadağa Zeyrek Cad. 

No. 31 
Redif Serez fırkası pi ya 
de Tb. 
Askert doktor Dr. Reşit b. Recep 

Şerife b. Zekeriya 
Dram Gagamyan Aksaray Taşka!;ao Toı: 

kapı Cad. No. 229 
Mehmet Ziya b. Os· Ortaköy 
man 
Fatma b. İsmail Top. 
ÇU 

Musbah Suphi b. 
Mustafa 
Kemal b. Mehmet 
Rüştü 

Hayriye b. Tevfik 
Liman reisi Hacı 
Mehmet 
Selim b. Ahmet 
Hasan b. Şakir 

İsmail Hakkı b. Meh 
met 
Hasan Fuat b. Sait 

Hafız Şakir b. Davut 
Süleyman Hikmet b. 
Hamza 
Ömer Fevzi b. İbra
him 

Kabataş Fındıklı Maç. 
ka, 
Medine jandarma Th. 
Mül. evvel 
Sultanselim Türbe kapı 
sına karşı No. 54 
Anadoluhisar 

Asmaa1tı No. 60 
Fatih Kurwnlumescit 
Yorgancı 

Yüzbaşı 

Mütazimi evvel 
29 Al. 41 Tb. 4 CÜ fır
ka 

Arnavutköy 
Tabur k4tibi 6 a sava 
ri Or. 
Gilmilshane 

T.L. 
1.94 

6.44 
57.-
10.04: 
77.72 

27.92 

32.73 

1.61 
5.14 

1.47 
48.70 

149.-

100.-

20.14 

11.81 

154.-

3.53 

56.-
101.-

8.61 

6.18 
2.60 

120.20 

21.98 

216.-
10.46 

38.52 
6.93 

75.30 
18.21 

41.-

3.12 

109.-

147.-

1.98 

23.66 
2.59 

22.68 
10.36 

67.50 

24.62 

120.30 
4.92 

92.88 

80.44 

70.48 

2.83 
8.94 

85.40 

2.08 

7.12 

69.60 

40.87 

3.27 

41.18 
69.26 

8.03 

2t).19 

306 
150.10 

4.07 

• 
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Bankasından ~ 
tstM 

HaW b. Mustafa 
Mustafa b Ali 
!brahim Etem b. Re. 
şit 

Ayşe b. Eyüp 

Asadur Papa.zyan 

ADRES 
Tıbbiye mektebinde 
Bağdatlı 

Kadirga Şehsuvar Ma· 
hal. hastane sokak No. 
9 
Üsküdar Ba~arbaşı 
No. 25 

Vartuk PapBZyan Kasımpaşa Yeniçeşme 

No. 50 
Hacı Ahmet Hamdi Fatih Sırakahveler 
b. Hacı Hasan 
Mustafa Vasfi b. HU· Yüzbaşı 
seyin 
Naciye b. Hasan Çarşıkapı Hüseyinağa 

mahal. No. 23 
Mehmet Hakkı b. Hü· Cağaloğlu 

seyin 
Seit Ahmet b. Osman Sultan Beyazıt Hasan 

paşa caddesinde şekerci 

Mehmet Şevkf b. A. Mülazimi ebvel 
rif 

T.L 
69.20 
83.94 

22.99 

Osman b. Mehmet Asker. İnebolu ıı.36 
AbdUI Hafız b. Abdül Edirne bidayet hakim 

Virgini Dürgeryan 

Ali Ulvi b. Mehmet E· 
min 
Ahmet Rasim b. Os· 
man 
Yusuf izzet 
Murat Mansur b. 
Mustafa 
Mehmet Sabri b. ts. 
mail 
Osman B. Arif 

Hüseyin Avni b. E· 
min 
Nedime bt. Mehmet 

Ik bal 

Ali Rıza b. Mustafa 

IWilHı 
Kadri 
Seniha bt. Mustafa 
Naci 
Dr. Sıtkı b. Ömer 
Mehmet Tahir b. Mus 
tafa 
Ali b. HUseyln 

Rıfat Kemal b. Rasih 
Ahmet b Süleyman. 
Hayri Yaldızlalns 
Tahir b. İbrahim 

Vartuhi Druıiel 
Garabet T. Postahyan 
Abdülezel b. İbrahim 
Etem 
Mazhar b. İbrahim 
Etem 
Rüstem Tevfik b. Ab
dullah 
Mustafa thsan b. Ha. 
san 

muavini 
Galata Şerbethane so. 
kak 29 no. 
Fatih Abbas Paşa ca· 
misi karşısında 
Müli.zimi evvel Rumeli 
Boğaz redif taburu 
Üsküdar 
Yzb. Beyazıt Yahnika
pan mahallesi No. 22 
Mülazimi sani Alay 67 
Tb. 2 
Bostancıkta Kundu • 
raa 
Yzb. Erk!rulıarbiye 

harikta Kom. 
Unkapanı Hacıkadın 

Mah. lcadiye sokak 
No. 28 
Çarşamba Behciyez • 
mah No. 13 
Askeri doktor Şehre • 
mini Yahya Kur§\llllu 
camii 
D~\kW 1"Pl8ia81 Sa 
h s. 
Aksaray Sineklibakkal 

BUyükdere 
Binbaşı 

Mü12z;mt sanı Alay 
128 Tb. 3 Bl. 3 
Osmaniye Qteli 
Sanyerde bahçıvan 
Bahriye yüzbaşısı 
Ayasof ya Çıkmaz ha
mam S. No. 5 

Allalemcl Han. 
Samatya Altımenner 

Külhan sokak No. 35 
Samatya Altunermer 
Külhan sokak No. 35 
Unkapanı Hızır B. 
Mah. No. 19 
Edirne 

Hüseyin ağa B. Davut Sirkecı Kütahya oteli 
Çiftçi 

Mehmet Hamit b. Yu Sivas 
suf 
Hafız Tahsin b. Os· Tahir Yanyada imam 
man Tahir 
Fatma Zehra bt. Ha. Nişantaş 

san 
Recep Rıza 

leyman, 
Virjinl Zaruk 

b. Sil· Mül!zımrsa.nl 

Hacı Halil B. Hacı 

Şaban 

Menekee bt. Abdullah 
Vefik b. 'Sadi 

Ömer Fikri b. Hasan 

Har.ı Mehmet b. Hacı 
Halil 
Y. A. Hacı A bdonin 
Hasan Basri b. Abdul 
lah. 
Dimitrios Apotolos 

Ali Rıza b. Sait 

Viktorya Malkl 
Marie Kıryako 
Arakel Semerclyan 

Bakırköy istasyon cad 
No. 38 
Fatih Muhacır pazarı 

bakkal 
Çengelköy 
Sirkeci Gümrükte t>aş • 
kfitip 

Y zb. Sanayi mektebin. 
de muallim 
Sultanselim, tskeçeli 
çiftçi 
Tüccar 
Binbaşı. Zeyrek Tekne 
ler 
Büyükçekmecede bak 
k::ıl 
Mülazımıevvel Al. 124 
Tb. 1 Bl. 2 
Sirkeci 
Kadıköy 

Çakmakçılar ROşttl Ef. 

56.38 

1.01 
15.M 

61.70 

11.50 
l42.80 
ıo.-

63.-

210 . .0 

105.sO 
82.-

Han 
lDıvamt 15 ~ 
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1~tAik: ----
Toplu 

Esk} Darü!f · · kn h . unun müdernsler<ın· 
aı tec!~ıl Hakkı Baıtacıoğlu (Top 
le§r t'.ıs)_ adlı 230 sayfalık bir eser 

e ı. 
10Ptlu t . . 

lln \' .... eclrıs, ılkokul programı· 
·nci e~dı~.1 esaslara göre, birinci, i· 
ılil de Uçünçü sınıflardan teşek-
net~ en birind devredeki tedris 
l::sıı;·Unun adıdır .• 

llnın 1 
Programlarda ilkokulun ilk 

ıraın:;md~, tarih, coğrafya, effa, 
:tıklar ... gıbi dersler okutulur, ço· 
laları ;u İlimlere başlatılırdı. Son
lk Okuı u usulün doğru olmadığı, 
en11ı ~ Yeni başlıyan çoculdarda 

ttrııeıtıi bır ilim zihniyeti teşekkül 
n v ş 0Iduğu için bilginin, onla

,·ııd~~~dıkJan muhit ve zaman i-
0 ot \' e~Yayı ve cereyan eden sos
~ tabii Mdiseleri inceliyerek 

6 u b' dıntrnası lazrmgeldiği ve çün
~si~ok bilgileri, ilimlerin yaptığı 
octıkı ere ve tasniflere göre değil, 
lın ,. a.'1n bir kül teşkil eden eşya-

o 

lı 0~ hadiselerin incelenmesile il
iltilJd~tak elde edebilecekleri ileri 
lrııı h~· İşte hadiseleri ve eşyayı 
:aıııu ıç bir tasnife tabi tutmadan 
tıetlld 01arak incelemeyi istiyen bu 
eu .(toplu tedris) dir. 

>'r ~toctu ilk olarak 1926 yılında 
~kon be~en sonra tatbik mevkii
iiltrııı ~n (ıl~mektep müfredat pr~g 
J111ıeti ısternışti. Bu programla ı
tştıru ıı başlangıç olan dersler bir
''tı t>·erek ilkokulun ilk üç sınıfı 
la &e;.r. (hayat bilgisi), dersi vücu
b~1~rılcti. Hayat bilgisi çerçevesi 
~Se kalan türkçe, hesap ve ben
~rst r~irn, müzik, beden terbiyesi 
ıı b e:ınin hayat bilgisi dersine na-
ı..~ agla.na ~ .. t · b. d · "ilt cagım gos erır ır e ır-
ıı ıtı~·etveJi hazırlanarak ,(ilkmek
~ ':i 

1
llfredat programına) eklendi. 

l -.} hl{ bir tatbik devresinden son 
~'1aa · 

lştird· tıf \ ekaleti bu programı de-
<ın 1: ~~e }'erine 1936-37 ders yı

f f . Jlıbarcn (ilkokul programı) 
~ 0}du. Yeni program, bir (ted· 

~suıu kitabı) denecek derecede 
thi~llrct.ır. Eskisinde ilk. devrede 
' C:dılecek toplu tedrıs metodu 
• j a nıe\'cut olan esaslar bu 
~ togramda, tereddütleri orta

~n1 .aldınnak maksadile, daha et· 
ln~zah olurunuştur. 
.ı; ··İsmail Ha}<kı Baltacıoğlu ilk 

•'ı~1 ilk ~ç sınıfında bir tedris 
t lı:ııı~ olarak verilen toplu tedris 
l tığ 1 .hakkındaki fikirlerini, neş
ll! ~nı Yukarda kaydettiğimiz, 

80 ltr, , 0J>lu tedris) adlı eserde izah 
1ı ·<1.tedir 
~~ .. 
, lit hemen ilaxe ~edelim ki'. ts-

01 ()k1.ıt akk1 Baltacıoglu, esenn'e 
r Programının yalnız (Toplu 

. 79 ~Ilı bahsini mevzu ittihaz etmek 
tıJ ı:ı arnış, baştan başa bütün ilk 

62 1>- •• rogramını ele almıc: ve prog-
··~a h -s 
t~ı· ~im olan telakkilerle ken· 

70 l l'tı ~ılerini karşılaştırmıştır. 
1 ~~ıl Hakkı Baltacıoğlu, ilko-

58 !il t '0&ramının tenkidini yaptığı 
~~e hazan programa tara.fta~ 

.40 ~hıa l!ş ve verilen e::aslann ılml 
~ tıııt Yapmış, bazan da ona i

.04 tdeıı e~1~i.~ \'\! kendini itiraza . se.v
· 1\1 ·~nı sebebleri teşrih etmıştır. 

• 76 l~1~11!f hundan ~ekiz yıl önce 
'ıtıı ~1 Inektep) adlı bir eser neş-

§tı o 1 .... 1 .02 oııı · nda hakim o an goru~ er 
'1ıa 11 

!edris) te de yer tutmuş, 
.46 ~~le~Oğrusu; Toplu tedris, içtimai 

\ ııaz te teşrih ve izah olunan nok-
1.SO 1 ha arlara göre yazılmıştır. Kita· 
9.56 1 <li~ıncta bundan bahseden mü

,, Yor ki: 

1ııak1'0Plu tedris)i yazmaktan 
1!0 - sadım ilkokul programttıın 

g7Ud • f ... 
Jap a1ı doğruya bır te sırım 
ı:ı~ılltak değildir. lılnksadım i~·ti· 
ıı''P!, lJıektep prensiplerine gorc 
•r '

1 tedrisin ne olabileceğini gös 
nıekı· 

l'ış ır. 1 çt:mai mektep anla· 
•b:ıırı. t'i~cud veren pedagoji pren 

•erı b 
1 rştır: 

•94 •,:ıs; 1~'erbiyenin gayesi sosyal 
rı~ .e ııı tcşekkiiWdiir. Buna 
2 81Yet Prensipi) diyorum. 2.4' 

'1.41 
0.04' 

~ e ..._ Terbiyenin ::whiti gerçek 
'lzd' 

, >ıı111 ır (la biat, sosyete). Buna 

HABER - Akşam postası 11 

tedris 
travaydır. Buna (travay prensi
pi) diyorum. 

4 - Terbiyenin eseri ~osyal 
randımandır. Buna .(randıman 

prensipi) diyorum. 
S - Terbiye bir inisiyasiyon

dur. Buna (inisiyasyon prensipi) 
diyorum. 

Bu prensipler (içtimai mektep} 
de uzun uzadıya tahlil ve izah e
dilmiştir. Ancak onlara bu adları 
ilk defa burada veriyorum. Bu 
beş prensipi alıp ilk okul progra
mındaki bütün bahislere tatbik 
ediyorum ve çıkan neticeleri gö~ 
teri yorum.,: 

Programdaki prensiplerin, metod· 
lann hepsi yukarda işaret edilen 
şahsiyet, muhit, travay, randıman 
ve inisiyasyon prensiplerine göre e
tüd edilmiştir. Programın her bah
sinin bu beş prensiple karşılaştırıl
ması suretile elde edilen neticeler 
dikkate çok layıktır. 

Eserin en mühim bahsi olan Top· 
lu tedrisde ayni prensiplere göre 
incelenmiştir. Bu suretle İsmail Hak 
kı Baltacıoğlunun ortaya koyduğu 
toplu tedris telakkisi programının
kinden çok farklıdır. 

Bu münasebetle kaydedelim ki, 
toplu tedris telakkisi dünyanın her 
yerinde ayni §ekilde değildir. Bir 
çok pedagoglar toplu tedris kendi 
anlayışına göre tarif etmiş ve tat
bikatta ayn bir yoldan gitmiştir. 
BaltacıoğJu, eserinde toplu tedris 

metodunu münakaşa ederken, bil
gilerin toplu verilmesinin çocukta 
bilgilere karşı alaka uyandınnak i· 
çin kafi olmadığını, bilgilerin kaza
nılmasında lazım olan alakanın an
cak bir iş yapmak mecburiyeti ile 
doğabileceğini kaydettikten ve top
luluk filcrini mantık, zaman, mekan 
ve sosyete bakımından inceledikten 
sonra kendi telakkisini "aradığımız 
topluluk fikir soyundan değil, fiil 
soyu:1dandır.,, cümlesile icmal edi· 
yor. 

Eserin ancak 'bir kısmını kapla
yan Toplu tedris bahsi, çok ehem
miyetli olmakla beraber, bizim file· 
rimizce eserin en ehemmiyetli tara
fr, okulda çok kuwetli sosyal bir 
hayatın başlaması ve çocukların 

randımanlı bir çalışma münasebeti· 
le öğrenmesi lüzumunda ısrar edi-
şidir .• 

Biricik hakikat de bu değil midir? 
Okul binası, sınıflar ve sıralar 

yekOnu 'değildir. Orada sınıflar ye

Greta Garba 
komik oluyor! 

lsveçli yıldız, hafif mev
zulu bir flim çevirecek 
~ 

Greta Garbo 

Bu belki 1939 senesinin ilk bek· 
lenmedik hadiselerinden biri ola· 
cak. 

Avrupa gazetelerinin yazdıkları 

doğru ise, on beş senedenberi daima 
facia rolleri oynamış olan İsveçli 

artisti bundan sonra hep gülünçlü 
filmlerde göreceğiz. 

· Greta Garbonun yakında çevire
ceği ilk komik filmi "Ninoçka,, ,is
mini taşıyor. Filmin mevzuuna gö-

re, Ninoçka :<yani Greta Garbo) 
bazı ticaret işleri dolayısile Moslw
vadan Parise gönderilmiş tecrübe-

siz ve toy bir Rus kızıdır. Orada 
türlü tuhaf hadiseler başına geliyor. 

MalU.mdur ld, Greta Garbo, bir 

müddet Italyada, sonra Stokholmda 
kalarak, yaı;ı Avrupada geçirmiş \'e 

madam Küri mevzuu üzerine se
naryösü İngiliz muharrirlerinden 

Aldus Haösley tarafından hazırla
nan filmi çevinnek üzere Holivuda 
gitmiştr. 

Şimdi ha'öer Yerildiğine göre, ma
dam Küri filmi geri bırakılmıştır. 
Greta Garbo evvela "Ninoçka,,yr çe
virecektir .•• 

sebze, çiçek bahçeleri, hayvan kü· 
mesleri ve oyun sahası ... sıralar ye
rine masalar iskemleler, tezgahlar_ 
vardır. 

· Okul, talel:>e ve öğretmenler yekıl
nu değildir. Orada kendi kendini 

organize eden bir sosyete, plilnlı 

bir çalışmaya koyulmuş gruplar, bi
ribirile konuşan, biribirine danışan 
biribirine yardım eden çocuklar, tec· 
rübe ve bilgisile onlara yol gösteren 
öğretmenler vardır. 

lsmail Hakkı Baltacıoğlunun ese
ri bizi bu hakiki okula yaklaştın-

rine atölyeler, laboratuyarlar, mü- yor. Onu bütün meslek arkad<ışla· 
zeler, kütüphaneler, müzik, resim rına tavsiye ederiz .. 
ve beden terbiyesi salonları, mutfak, Fevzi SELEN 

y AZAN: L. Boscb 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman se,11aht 
- (§) -

Tanga adasında. ~amaada .! 

Fıçı adalarında ise e ı kıymetli mü· 
cevher kadınların boyunlarındaki 

ta~;dıkları balina dişlerinden ger· 
:i:tr lıklardır. Bu gerdanlığı yalnız 

1".k~k kibar tabaka ta~ıyabilir. ! 
Fakat Okyanusyadaki insanları 

ı·ahşi deyip hiç de istihfaf edemeyiz. 
Zira bütün Okyanm;ya kadınların
da tn büyük zarafetlerden biıi de 
kadınların, bilhassa Hanay ve Sa· 
maa kabilelerinde görüldüğü gibi. 
1 r:-gün başlarım taze çiçeklerden 
çc!t>P.klerle süslemeleridir. Gerdan
lık olarak ise ekseriya deniz böcek· 
!ermin kabukları kullanılır. Bu ka· 
buklar bütün olarak, yahut da Mik· 
ronezyada olduğu gibi küçük küçük 
parçaları kesilip bir ipe dizilmek 
suretile kolye haline l~o:ıur. 

Bu kolyelerin kıymeti nereden 
geliyor biliyor musu mz? Harikulfi.· 
de uzun, itinalı ve eziyetli bir ça
lışmayla hazırlanmalarından dola
yı. 

Zira bu deniz kabuklarını biribi
rine müsavi parçacık ar halinde kes· 
mek küçültmek ve düzeltmek için 
sarfcdilen emek pek büyüktür. Ka· 
buklar evvela mümkün olduğu ka
dar dikkatle müsavi parçalar halin
de kırılır. Sonra gayet iptidai bir 
:ıekilde kırmadan bin itina ile de 
delikler açılır. Sonra etrafları sür· 
tüle sürtüle bilene bilene düzeltilir. 
Adeta bir pırlanta ta~ı yontar gibil -

l\larşıı.l adası :.~·ılil"ı:ıtclen bir genç lin.dın 

şından bir peştemal üzuin" bir Fakat Okyant::::) C.ı taşman 
mücevher modaların.m hiçbirisi yelek giyiyorlar. Cel•ct v:.> 11" .~ı a· 
Gilbert adalannınki kadar oriji. Ion bir türlü tutunamıyt r. .w.ıa. 

amafih onlan da son z ular-nal değildir. 
Zira bu adalarea tfışınan en da giymiye alışanlar var. 

kıynJ.etli kolye ve J'?rdanhk mo· Polinczya kadınları ise umu -
dası ailenin ölen efr..ıdı.un köpek miyetle (Holoku) denilen. ve e. 
di 1 "dir' tekleri uzun gece gömleğine ben· 
b~;~ce. ·İ~ri elbisf>~ere gelince, ziyen bir gömlek giyerler, yaniı 

Polteryada umumi~·:::tıc dl:~1eler Polinezya kadınlarının sokrıl: kı -
ottan veya '(Tapa) den'! 11 ku _ yafetleri bizim kadınlar.nızın 
maştan yapılır. Fcl' ikisi de li.iks yatak kıyafetidir. 
kıyafetlerdir ve ancak dnns?arl~ Fakat rakıslar yapılırkim asıl 
dini merasimde g·iyiiir. yerlilerin eski kiyafetlcri o' ~c.ya 

Polinezyalıtarın Taııa dedikleri çıkarılır . 
kumaş o havalide bulunan ve ka- Erkekler umumi ve kal 1balık 
ğıt ağacı denilen bir ağacın ka. meydanlar haricinde vücu'ları . 
buklarının elyr ~ın lan yapılır bir nın üst kısımlarına hiı;:bi_ · şey 
nevi çuhadır. Bunu yerliler gayet giymemeyi tercih ederler. Yani 
iptidai vasıtaların. ra::an haki - babalarından gördükleri gi i ya· 
katen bir kağıt inceliğinde bile rı çıplak gezerler. Biçare P(i ' ıez
dokurlar. yalılara Avrupa modasının .,,irişi 

Yüz senedenl::cri Avrupalılarla hayli pahalıya maloluyor. Zira. 
ıapll.kları temaf !ar bura yerlile. çıplak yaşamıya alışmış olan bu 
rinin kıyafetleri Üz"rinde tesir adamcağızlar Avrupa kumaşları 
yapmıştır. Bugün Polinezra yer kullanmıya başlıyalıberi vücut • 
lileri arasında ı::~dern kıyafet Iarı hava değişikliklerine muka
olarak erkekler Avruna kuma. vcmetini kaybetmiye başlamış -...... 

tır. Biçareler bu yüzden sık sık 
eskiden hiç bilmedikleri grip ve 
zatürree gibi hastalıklara yaka . 
!anıp durmaktadırlar. 

Yani Avrupa medeniyetinin bu 
adamcağızlara bu suretle bir za -
ran daha dokunmuştur. 

Medeniyetleri en yüksek olan 
(Tanganlar) arasında ise Avru
pa medeniyetinin zi.ippcliği bile 
başlamıştır. 

Tangalarda frak bile artık gö -
rülmemiş bir şey d~;ilctir. Fakat 
burada bazı yerli reislerin giy · 
dikleri frak görülecek ve hayli 
meraklı bir şeydir. Zira kara de
rili bir yerlinin gurur ve azametle 
sırtına geçirdiği frak ceketi Uze. 
rinde vahşi kıyafetinin birçok 
otları sarktığını görürsünüz! 

Yeni Zelandada ise bu tapa de
nilen kumaş hiç kullanılmaz. Zi.ı 
ra buranın tabii mahsulleri ara • 
sında kıyafet teminine eh·erişli 
pek zengin mevat vardır. 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 

Eski devirlerde Yeni Zelanda
da bol kumaş tüylerinden yapıl~ 
mış mantolar giyerlerdi ki bu 
manlolar zarafetçe bizim kürk 
mantolarından hiç de aşağı değil 
dirler. İnsanı bu mantolar içinde 
bir yerli kadını gördl:ğü zaman 
kürk mantosilc baloya giden es. 
mer bir Avrupalı kadın gördüğü
ni.i zannederek hayrete dii§er. 
Kumaşlar ise yaşlıca kadınlar 

tarafından dokunur, fakat bu do
kuma da mukaddes merasimden 
sayılır. Dokuma işi bu kadınlara 
hususi rahipler tarafından talim 
edilir ve her dokuma ~eklinin bir 
takım efsun Ye sihir duaları Yar. 
dır . 

Bundan başka dokuma İ"krin
dc birçok (tabu) meınnuiyetlcri 
de vardır ki bunun haricine çı -
kıldığı zaman cinler tarafından 
şiddetli ccz~lara. çarpıltacağına 
inanılır. Fakat Polinezyada hangi 
elbise giyilirse giyilsin, tatu yer. 
!erinin görünmesi 5arttır. Tatu
lar her tür!U clbiscd:::n daha bü
yük !}ıklılctır. 

nciJıt 
~ ııt ~reusipi) diyornm. 

Tc, biyc;:iıı ı·asıtası sosyal 

Velhasıl Polirı0"j·a adalarında 
:1olaştığınız zaman. kah yüzleri, 
6Üzleri ve 'i.icutlnrı türlli türlü 
şekillerle adeta esmer renkte çi. 
nilcr gibi islenmiş insanlar; kah 
yarı b~lini bir p~tcmala sarmış 
göğüsleri VenUsU kıskandıran 
nefasette çırılcıplak kadınlar, kah 
nadir kuş tiiylcrinden renkli man 
tolar icine sarınmış yalınayak 
Avrupalı kontesleri ~ndıran yer
li kibarlar, kah b'r pcştemal üs
tüne giyilmiş bir Avrupalı frakı, 
onun da üstünde acayip acayip 
sarkan tüyler gJrcrek siyah renk. 
li bfr karnaval ~ehrindc dolaştı
ğınızı zannedersiniz.! .. 
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IHlaber'ln tavnın1 Romaııno: ~~ Yazan: Dklmlm 

Karanlık yavaş yavaş çöküyor, Ab-
dürrahmanın yüzüne soğuk ve keskin 

bir rüzgô.r çarpıyordu. 
Bir gece bir hadise, Dursunu o· .ıt Uz rinde ince es ı b r ad:ım mü- ·, .c :ıdığı mE'çhul s rgerdeyi .; erde - N .. var kara ne oldu, ne bu 

Himdcn kurtardı ve Abdilrrahmanın temadiyen bu altı ki i. e emirler üı ı.i.; eı ek atına aldı \'e süratlc dehşet? 

-40- Nakleden: F. 
Fakat iyi dilşUndün mil? Hadiseleri fe yaklaı;tı ve mahzun bir s 
mo'.!Clrn bir adamın görme.si icap et zından iki kelime doküldü: 
.i~i şcıkilde gördUğUnc emin misin? - Adiyô, Jan ! 
ropları, tayyareleri, zehirli gnzlcri, - Adlyö mü? Hayır Msri • 
>İr sürii imha ve tahrip aletlerini gitme, bana acı! Seni sevi) O 

le ilim ve fen do~rmadı mı ? - Biliyorum Jan, fakat 
Halbuki b<'n vicdanen mUstf.'ri _ tediğim 'l:O sandığım kadar 

him. Hiçbir şcıy \e hiçbir şahsı im- yorsun. 
3öhretine bir kat şöhret daha kat- vağdırıyordu: Jursuna yeli. ·. ı:ucnklıyarıı.k ayni J Ipara Abdürr:ıhman ağlıyarak ha etmiyorum. - Gitme Mari - Frans! 
tı. - Ha bire evlAtlar, ne durursuz. ıüratle şe!ıro yollandı. 1 ha.; kırdı: Yaptığım insan ömrUnU tayin et· - Kalmamın faydası var 

Dursun hünl..ardan izin istiyerek Bıçak üşürüp mel"unu sağ bırak _ Oursunun omuz başından bir kan - Aman şev!tctlüm, sonra arzı mekten ibaret. Ölümü ne evvele alı- Artık anladım: 
Keui§ sırtlannda ava çıkmış, o glin mayın. ·ı:-ıyordu. G nç Knra AbdUrralırna- ha1:ipay edc·rim. Önce Dursunu kur- \'orum. ne dP gcriletiyorum. haber veren makine" var. 
saraya gelen Kara arkadaşının Altı ki i sağ, sol ve ön tarafa i- un kucağında bayılmıştı. ı taralım. Yarası vahim. - Yanlış muhakeme edi~orsun Jan kapıya koşmuş vo 
yokluğundan mahzun kalmıştı. ·işer olarak .; a:, ıldılar, fakat hti Abdurrııhmnn, askC'r ocağı önün- Birkac dakika sonra yaralının Jan. Sc-nin imha ettiğln var: Ümidi ~raya dönerek durmuştu: 

Geç vakte kadar dönmı.; en Dur- "Uma henüz "lalı:it bulamadan Kam ' ı gC'Ç"rkrn nöbetçiy.} ha.; kırdı: ba~ına <!oldular. Hekimbaşı yarayı öldürüyorsun? - Tekrar gelcccğjne bıuıl 
sunu Nilüfer kadar Kara da merak Abdürrahman elindeki hançeri! - lçniye haber ilet, bin beş yilz yıkadı, sardı ve bir odaya kaldırdı- Jan alay etti: ver. 
etmJe ve: <ınğ kenara doğru yer alanlar ÜZC'. nctrc ilerde altı :-.dam ölü halde ya lıır. - Kılisede vaız dinliyorum ıanı Genç kız tereddUd etti. 

- Efendimiz, demi§ti. hin verir- rine fırladı. ıyor. 1 Hünkar, Nllilfer ha.;Tet ve dehşet yorum! mahzun bir gUIUmıeyişle ee 

seniz Dursunu karplamağa çıka - Birinin kamına bir tekme savur Ve durmaksızın saraya doğru baş içindeydiler. Nilüfer sordu: - Böyle müstehzi ve zalim olma dl: 
cağım. du. Herif iki kat kıvrılarak yere y1• virdi. Arkasından ocaktan fırh - - Kara, sen de yaralı mısın? Jan! - Daha düşüneceğim. B 

- Ama, ne zaman gelecek, bil - ğıldı ve bof;a gibi inliycrek atın n- anların boğuk ve anl~ılmaz ses. - Sanmam efendimiz. İzninizle Hiddetini yenmeğe c.;alışarak sor. aldanıyorum ve haksızım. 

mlyarsun ki. yakları arasına dof;ru .; uvarlandı. 1erini duyuyordu. çıktım. Süratle dağ yoluna gittim du: dUşün ve hangimizin haklı 

- O takdirde aramağa çıkmış o- Diğeri tam kalbinden hançeri ) <'· Saraya geldiler. Abdilrrahman 1 Yolda altı habisi Dursuna saldırmış. - Ne yapmamı istiyorsun Mari mı anlsmağa çalış. 

lurum. mi1 ve fışkıran !.:n:ı Kara Abdür. !:ucnğına Dursunu aldı ve boynun tar buldum. Evelallah, aonra hün - Frans? - Ne zaman görüşeceğiz! 

Nililfer Karanın aaçlarmı okııya. rahmanın gözlerini bir an için kapa- tnn bağladığı esirini omı :zlarına ta· kimnm ııayesindc mel'unlan leşlr.- - Bu i'jlen vazgeç. Meş'um ma- - Yakında ... Tumon aok 

rak: masma sebeb olmuştu. 'tarak süratıc içeri girdi. Kapıcılar, rlnl eerdim, ama, onlarla uğraşırken 
- Bak ha, dedi. Sakın bir yara- Öndekiler Abdürrahmana atıldı _ nöbetı;ilcır, eridin hayret ve dehşet hangisi olduğunu bilmediğim biri 

mazlık edip yine ortalığı birlbirine lar, diğer ikisi Dursuna saldırdılar. ·çinde kaldılar. Dursunu omuzundaıı vurdu. 
katma, ceza olarak seni hareme hap Kara Abdürrahmnn: HUnkiır Orhana, Ni!Ufere haber 

Şu yerde yatan, at Uzerlnde emir 

Kara Abdürrahman kapıdan çı -
karken. dönllp başını uzattı ve ya
Vqça: 

settirlrim. - Ya hey di.;c haykırarak gö;:._ ı1aldılar. d. . veren ı. 

sünden kavradığı birini, diğ<'rinin - Dursunu vurmuşlar. 
iizerine fırlattı ve her ikisi yere se· Hilııkfır, ö~ lcca fırladı ve hemen Kaçmak istedi, ama, Karanın e. 

kincni sustur. 
-Asla! 
Genç kız yalvarır gibi de\'am et· 

ti: 
- Sakin ol Jan. Beni korkutma

~:ı başladığını biliyor musun? De· 
min gözlerinde bana karşı müthiş 
bir hiddet sezrr gibl oldum. Niç· 

"Dö Provens,, ote!Jnde oturu 
Beni aramak istc"'Sen orada 
lirsin. 

Kapıyı açtı. Bekleme odalf 
ne getirilen salonda Bartall 
ı-rtçi fişl<>rini ta!lnif ~tr.ıl'kl8 

"'Uldti. Grnç kızı görilnrr yU 
dl\. Do~rulnrak s · ı verdi. rildiler. Bir an kaybetmiu n d"v , ... ,_ hekimbaşıya habC'r salındı. ı li!ıden kurtulur mu hünklnm? 

,, .. ' u HUnk" Nilüf b .. bi . b 
- O halde bilhassa yapacainn cutlu delikanlı iki mechul mütear • Orhan. Dursunun başında ağhyan ur ve er ırı nne a· kızp·orsun? Düşündüklerimi sana Frans bir tebe~sumıe onu s 

ld beni hareme kapayınız. Dedi. rızm üzerine saldırdı ve hançerinin Karo Abdilrrnhmanı gördüğil vakit 
1 kıştılar. Padişah, takdirle dolu göz- açıkça söylediğim için mi? yıp geçti. 

Yıılvarınm sana Jan, dikkat et. IC'rini A bdilrrahmana çevirerek: Benim :için ne devlet! sapıyla kafalarına vurdu, vurdu. tüyleri dikenleşti. 
- Bcrhildar ol evlat. Allah senJ - Yaramaz seni! Bu gece ba - Arka cebinden bir şeyler çıkarma- Kara Abdürrahmanın ne yüzil, ne 

b d S da bizd - saçları, ne Ustu başı kandan go··rUı- millete bağışlasın! Haydi, var i.!ıti-an a, ary& e yemekteler. ga çah§an birinin gözüne yapıştırdı-
!1lhat et. üst tarafını hallederiz. 

Muvaffakıyet ~olunda kör gibi yiL 
rilme. Ben bu yolun sonunda uçu. 
rum görüyorum. 

Buraya gel. eve dönme, olur mu? ğr bir yumruk ona bir an için daha milyordu. 
Sanki Nilllfer anne, Kara Ab- ktlçllkken gözUnU patlattı-r yenlçe. HUnk!lt' baylnn!T: ( Drvamı tıar J 

dllrrahman öz evlattı. Nillifer ken- riyi hatırlatacnk ayni hadiseye se. ·-- --------------------
dl evl.8.dmdan farketmediği Kara beb oldu. Herif böğürerek kafa:;::ıı Çapraz eğlence : 

13enl dtnl J°Rn. B nl eevt ·orsun 

değil mi? Aşkımız namına sana ~·al· 
varıyorum: Makinenin sf'bep olduğu 
felaketler artık kafi! Bugün herkes 

AbdUrrahmam lleta hadisesinden yere çarpa çarpa nefessiz kaldı. 
sonra daha çok sevml§tl. Durııunun acı feryadı, Abdürrah· 

Kara AbdUrrahman, her zaman. mam o tarafa fırlattı. Dursun omuz 
ld gibi bir tarla mmldanarak, bin· başını tutarak bir kenara yığılmış 
dlğt atmı bir defa şahlandırdı ve ·nlb·ordu. Abdürrabmruı bir hançe
blr kurşun gibi Keıif yoluna doğru nin havada parladığını gördü ve bir 
seğirtti. ok gibi kalkan bileğe sıçrıyarak ka-

lO B. · . O .. k senin dehan önünde eğiliyor. Artık 
-- ın yen.ne ~~me • z tur çe f zengtn ve meşhursun. Yanımda m~-

ve almanca ve ıngılızce adam. sut da olmak istemez misin! 

Soldan sağa: . Janın :, Uzü gUldU. Genç kıza mu • 
1 - Sahne - Kanatlı yemez ı;mcz habbetle baktı. Sonra hatırlatılan 

insan benzeri nesne, 2- Bilgi_ At. 
f etme. 3 - Dil. 4 - Hırsızların el 

Jan ona pavyonun dış k 
kııdar refakat etti. Son alS:r:U 

O gıdincc düşünceli bldı. 
dalgın gene; kızın arkaımıda!I 
Sonra birden şiddetle kapıvt 
H ılı hıır.lı lA.borntuvara dönd 
!.inenin yanına gitti. 

- Ne zrmnn öleceğim? 
cak sf'n biliyorsun. Yamı. 

d~ öbUr glin •.. Öğrenmek ar 
ayni zamane\ korkusu h rlıt 

ban:ı da htikim ... 
Karanlık yavaı yavaş çökUyor, fasi.; le giddetle \-urdu. 

'.A.bdllrrahmanm yüzüne soğuk ve Hançer duvara saplandı. Kol ça
keskin bir rllzglr çarpıyordu. Ha- tirdıyaı ak kırıldı. Kalan bir ki i 
va da bu aqam soğuktu. Kara Ab- kaçmağa ralLqtı, ama, Karıı Abdür-
4illrrahman, dizginlcrde donan elle- rahman duvardan kaptığı hançeri 
rini hohlryarak Il!IIrup söylendi: arkasından fırlattı ve herif yere 

bağı, 5 -Temiz olmıyan - son haf
ta içinde kalkınması maksadile bü
yük bir kongre yapılan iş. 6 - sağı 

nı kullanmıyan - Bayrağımızda 

var. 7 - Oz türk!;e şeytan. Elcezi
rede yaşamış büyük bir Türk dev· 
leti. 8 - Meşhur bir kurşunkalem 

~aadet levhasını zihninde canlandır. 
mak istiyormu§ gibi gözlerini ka • 
padı. Mari • Frans, Jurdan bu 

Fikrini kabul ettirdiği kanaatile sanacağı sırada peşinden bu' 
sevinen Mari Frans yeniden yal - lendi: 
\"ard: - Matmazel. 

- Ne hava be! sakın oğlan yol- kap:ındı. Han erin sırt kemi'?l.ni Yukandan aşağı: 

- Jan, sana aşkımız namma yal
vanyorum: Makinenden ayni! 

aa donmuı olmasın! ç:ıtlatarak gömüldüğü seslndcn bcl-
Fakat bir iki saatlik yolculuktan li oldu. 

90nra gözleri bllytlmil§ olduğu hal- Atlı dört nah uzakhışı)or. 
<le kendisini atından fırlatan bir bii. Gözl~rini kan bürümş Kara Ab· 

1 - Yük gemisi - trad getiren. 
2 - Bir erkek adı - Lambalardan 
çıkan duman • Beyaz, 3 - Isviçre
nin meşhur şehirlerinden biri - Soy
mal,tan sıgai şartiye (üçüncü hal}. 
4 Me-ken kurmuş kabile ( öz 
türkçe) - Güzel. 5 - Kibarlık, ince
lik. 6 - Musiki notalarından biri. 
nin aJı - Spor maçlarından bir kısım 
7 -- Hafızaya konan - Sanat (öz 
tprkçe ve fransızca) , 8 - Arapça 
hayır· Ucuzun aksi. 9-Fransızca 
bir harfin adı, ters tilrkçed' de o 
harfin adı olur._ MIŞıur güreşçiler .. 
den biriniq adı - Bir musiki aleti. 

fabrikası. 9 - Arapç3 inanışlar -
Ekmeğin maddei iptidaiyesi, 10 -
Söyleme (beyan, gelir). 

Dilran başını kaldırdı. Yllzllnlln 
ifadesi sertteıımi§, kqlan çaUlmıı· 
tı. Boğuk bir aeale: 

-Asla! dedL 

diseyle kargılaştı. Tüyleri Urper • dürrahman atından fırladı ve lıir 

ınlştf. '!mşek gibi kaçanın 3knsma koyul. 
Ne ganô bir hissi kablelvuku ol- du. 

muş, garlb bir tesadllfle Dursunu 
aramağa çıkmıştı. 

Dursun bir kenara yaslanmış, bir 
elinde kırbaç, diğer elinde parlıyan 
iğrl 'bir hançer olduğu halde: 

- Sokulmayın, sağ komam diye 
haykınyordu. Karşısında beş altı 

kf:ıl görUnUyordu. Biraz uzakta da 

Arlık cebindeki küçilk bir iğri ça
kıdan başka bir şeycikler yoktu. O
nu çıkardı ve nişanhyarak atın a
yaklan arasına fırlattı. Ve sevinçle 
haykırdı: 

- İsabet var. Mel'un, haydi şimdi 
k ~ bakalım. 

Birkaç dakika Bonra gırtlağından 

••ımwı1;ım•~01mnmaı.ı.ı ... ı~rm>1-
- Bugün değiU Başka bir defa, belki.. 

Hiç olmazsa "mendebur köpeğim,, kendi
sine yağdırdığınız tahkirleri hazmedince
ye kadar vakit geçsin!.. Tekrar, Allaha
ısmarladık. 

,23t.5(ıı7 
- Jan! 
- Aııla vazgeçmem. Anlıyor mu. 

sun, asla! 
Eliyle makineyi işaretle devam 

etti: 
- Bu mak1ne benim dimağımın 

ve ellerimin mahsulU ..• Bunu vücude 
getirmek için ne emek sarfettlğimi, 
ne kadar sıkıntı çektiğimi bir bil
sen! Bu m kine benim Uç senelik 
ömrümU yedL 

Mari - Frana ayağa kalktL Kaşi-

••ma:•ı:e·1!Dlmmmmm••• 
Maamafih, §UilU da itiraf etmeliyim 

ki, ona ilk hücumu ben yapmıı, kovala
mak suretile, onu aleyhime çevirmiştim. 
Kovalamamabydım. Benim bu hareketi. 
mi fena bulacağı tabll tdi. 

Bir söz söylememe vakit bırakmadan ar-
ka mı döndü; bir keçi yavrusu çevikliğile 
taşların üzerinden sekerek, uzaklaşıp gıt· 
ti. 

-26- Fakat eminim ki bana kızmasınm asıl 
sebebi, kendisini kovalamam deiil.. Çün 
kil o harabenin ve ormanın her tarafını 
o kadar tyi tanıyor ki, beni namı olsa 
atlatacağından emindi. Şu halde, neden 
kızdı? •• Şundan: Köpeline fena söz söy
ledim; halbuki o, hakikatte benim ha • 
yatımı kurtarmıştı. Bunun hiç llmı, cı· 
mı yok! Hayatımı o köpeğe borçlu oldu
ğum muhakkak •• Halbuki b;ına mukabil 
ben ne yaptım? Kıza da, köpeğine de 
bol bol kafa tuttum. Tabii kızar, ya! 

Peşinden koşmak, -xakalamak arzusunu 
duymakla beraber, yerimden kımıldama· 
dım. 

Bir müddet Melikenin arka5Indan bak
tıktan nra, ihtiyatla kuyuya yaklaştım 

ve a ~ tehl~nin büyüklüğünü göz
lerimle görerek bir kere daha ürperdim. 
Kuyunun aiıını hakikaten görmeme im
kan yoktu; ~rini kuru otlar bürümüştü. 
Ve tam da koetağum istikamet üzerindey
diy. Otların arasmdaıı içerisine bakbm. 
Göz alabildiğine derindi .• Karanlıktan di
bini göremedim. Bu korkunç kuyunun di
binde parçatamnı, bulunacağıma §ilphe 

yoktu. İnsan, ne kadar cesur ol a, böyle 
tat ız ihtimallerin kalbini dehşetle çarp
tınna ma mani olamıyor. 

Bu sırada l\lclike, artık gozdcn ka} bol
m:ık üzereydi. Durdu. Yüzüni.t bana dôn· 
dü: ellerini megafon gibi a~zına kora· 
rak seslendi: 

- Ayaklarınızı basbğınız yerlere 
iyi dikko.t ecin. Harabelerde tehlikeli 
olan başka yerler de vardır. Bura,J.nrda 
pek dolaşmasanız daha iyi olur! 

Bu nasihati verdikten so•ır:ı, ç m a -
ğaçlannın arkasında kayboldu. Demin 
dediği gibi, artık, kendi ü ....... ine dii ~ n 
vazifeyi yapmıştı. üst tarafı, ldna kalı_ 
yordu. İtiraf ederim ki Melikenin tavsl 
yesi çok yerinde idi. Çünkü beni ik:ız et 

memiş olsaydı, sehpamın ba;ına biran 
evvel gitmek için gene, taşların, çaWa. 
nn üzerinden aUıyarak, kestirmeden 
koşniağa çalıt&cak ve belki gene bir teh 
ilkeye düşecektim. 

Şimdi a~anmı dikkatle, ihtiyatla 
atıyordum. Ve gözlerimi yerden ayırmı. 
yordum. 

Ancak, sehpamın yanına sae salim 
geldikten sonradır ki, baş:ımdan geçen· 
leri liyıkile dUşilnmeğe vakıt bulabil· 
dim. 

Melikeyi nihayet bulmuştum; fakat 
ne mUtaazzim bir kız! .• Her halde, ya _ 
kmdan tanıdıktan sonra, pek hot bir ta· 
rafı olmasa gerek .• Halbuki. geçen gUn 
bende ne tatlı bir tesir bırakmJŞtı!. 

Evet, bütUn kibir ve azametine, ehem 
miyet vermemeslijine rağmen, Melike. 
nin bütün düşüncesi, beni, her ne baha
sına olursa olaun, kuyuya dilgmekten 
mcnetmekti. 

(Devamı var) 

Geri döndU. 
- Matmazel UiveyrJye! 
Biri, elinde ka.skti, hUnntt 

tavırl& ona hitab ediy du. 
- n_ni tanımadınız mı 7 

yen ... 
- Siz misiniz Adriyen ! 

tanıyamadım. Sizi buradn g!S 
mi ummuyordum. 

Adriyen Lö lua, babasınıJl 
rU, sadık bir adamdı. !ntib:ıt 
sesinden sonra llari - Frans 
zin vermeğe mecbur k~l U· 

gUlUmsllyordu: 
- Sizi gôrduğiıme pek ııı 

oldum matmazel. 1) i iniz iJ1 
- Teşekkür <'derim. Siz n 

ruz? Şimdi n rcc!esiniz? 
_ Çabuk iş buldcm. Şiındl 

Agolskinin ~anında çall§I) o 
bir patron ... Fakat M. Löve> 
biaini bulm3k mUmkUn mU 1 
için ne bil:> ük bir f lak et ına 

lıılari - Frans sokak orta&Jtl 
ki §OförUyle hasbıhali doğrU 
yordu. Fakat ondan pek 110 

tarzda a)nlmayı istemedi 
llf olsun diye bir sual sord1' 

- Burada ne yapıyorsuıııll 
di? . ~"* 

- Kontu bekliyorum. Arr i 
rada .•• Sokakta yer bulama~ 
ron "Güllü köşk'' c gitti. O ' 
lllmll haber veren makine,, O' 
ayene olmak istiyor. 

Genç kız içini çekti: 1" 
- HerkC!I gibi o da ıne 

yor demek? 
_ Evet, ml5syö gibl o da 

etti. 
1ıtart • Frans irkildi: 
~ Hangi m15syl5 ! 
- Pederiniz! 

(Dcı•amı ı•ar) 
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-5.t- Hatıraları anlatan ve vesikaları veren: A.K. 

Ahmet de donmuş kalmıştı. Ne 
söyliyeceğini şaşırmıştı: 

B u ka d: n güzelliği ve şuh 1 u ğ u ile Ahmet, doıtu llebmede dedi ki: - Ben senin yerinde olsam hiç 
Müthiş bir intikam! 

Şl'freler ele geçı'rebı'lı'rdı' ! - Sana esrarımı, sıkıntılarımı kimsenin düşünemiye.:eği bir in. söyliyebilir miyim? tikam tertip ederim. Senin gibi 
Mehmet cevap verdi: bir sanatkarın herkes gibi hare • 

( tliıi ilk gördüi'rüm zaman daha hayatı ve bilhassa !:ocamın ha Ankara. Merzifon, Niğde, Kay. - Rica ederim. Bu gibi şeyler ket etmesi ayıp olur. 

- Melahat, orada mısın sevgi
lim? Korkma bana ne oldu bile • 
miycrum. İstasyona girerken san. 
ki başıma bir şey düştü. Görmü • 
yorum. Hiç bir şey işitmiyorum. 
Yani kör ve sağır oldum. Beni 1.ıu· 

raya kadar bir polis getirdi. Ora· 
da mıı·n Melahat? 

lafa geldın ! demeden sordum: yatı mevzubahstır. Çünkü niha. seri, Mersin mıntak.ılarınoa ibti pek hoşuma gider: Ya mesutsun, - Ben de dündenberi arıyorum. 
..... Ne oldu? yet sen ecnebi topraklarındasın lal yapılacak ve bu 3tıretle Sino. bundan tabii clarak ben de mem- Bir şey bulduğumu zannediyorum. 

bl.""':_ Önce bir papaz bulup günah Neticeyi anladıktan sonra icabı bun (İnceburun) un.lan Seyha- nun olurum. Çünkü seni çok seve- - Söyle. 
-.arınaJıyım. nı düşüni.irüz. Yine s~ratle dö - nın (Karataş) burnund. kadar ge rim ... Yahut mesut değilsin, der . - Sonra söylerim, merak etme. 

' Eliz! nersin. niş Dir sahası kesilmiş olacaktı. dini döker, biraz müteselli otur • - Pekali, o kadar mütecessis 
..... Anı d di k d d Ben burada seni beklerim. E Hesapça ne garp~"n, ne şark · sWl. Hem eğer mesut değilsen bun değilim. Yalnız, biçimsiz bir şey 

ı...... ırorum, e · ocam an a gwer vazı'yet bo"vle ıs· .... b.;r mu··na. tan hu"kfunetin asker yardımı ya-
"'llla bana h · rk t k · f ., " dan benim hodbinliğim de okşan· yc.pmış olmiyaaın. 
aı... sa ıp 1 eme ıs ıyor sip fırsatla Tomayanı da al bcra· pılamıyacak, bu hudut dahilinde 

Melahat boğuk bir sesle: 
- Evet, buradayım! 
Dedi. Delikanlı apk: .-... ı, aına 1 "h t · · · nuş olur. ÇUnkil bilirsin ya, kalp - Merak etme. bir • ne 0 ur, nı aye ışımız ber gel. Görüyorsun ki benim mahsur kalan zabıt da ihtili.lci . 

lece çok değil. yazdığım davet mektubun~ ce . lerin eline düşecekti. fırtınalarından daima badeyim. - Müthiş bir intikam mı? 
l ~U kad•n bu güzelliği ve bu şuh- vap bile vermedi. İhtilal ordusu bu havaliden - Rica ~derim, latifeyi bırak. - Hem müthiş, hem acı. 

- Ne müthişi 
Diye haykırdı. Melahat 

döndü: 
o.1a 

~ ıle daha nice şifreler ele geçi- _Ya 0 zamana kadar bu işler Rusya havzasına doğru inecek tş cidden can sıkacak bir ıekilde - - Latife bertaraf, hayvanlığa 
~~a nice ~eyler becerebilirdi. hUkfimete aksetmiş bulunursa! ve küçük Ermenistan bu suretle dir. lüzum yok. - Daha ne duruyorsun? Gitse. 

la rne bir şifreli telgrafname u- _ Zannetmem. Şimdilik Ro - teessüs edecekti. - Melahat mi? _ Merak etme dedik ya, gaze- ne ayol! .• 
ttı. pen Cevahirciyanın, senin bu ka Hükumetle müzakerat kabul - Mellhat... telerin zabıta haberleri arasında Delikanlı fırladı. Ahmet, devam 
..... Bu asıl dedim. dar esrarı çözebildiğini öğrenme olunduğu zaman da Fırat havza - - Alikanı mı kesiyonun? ismimin geçmesini istemem. ediyordu: 
-Elbette' asıl, dedi. Nihayet kay• ~ği muh~kkaktır. Eğer bu ~a : sından gayri yerler feda olunabi. - Pek yakında ... Ve bundan do Ahmet, dostu Mehmetten aynl. - Melahat, elimden tut.· Beni 

hoıduğunu killl bilecek? Zaten sual ı ~ten bır casussa bunun nıy~ti lecek. fakat eski Pant hükünı . layı çok muazzep oluyorum. drlctan sonra Melahate uğradı. bırakma, beni terketme. Mademlci 
' b" b"ttab' b lan dal fııliyat zamanını beklemektır. darlıgıw nın ış· gal ettigwi yerler müı;ı - Sadakatsizlik mi gösteriyor? h::ıyatta artık ben sana kaldım! 
ı.:_ ız, ı ı ceva ı a B · t bb'' bal' d ik n ne Mühim bir işinden bahsederek o 
~ol u ış eşe us · m e ·e takil Ermenistana :thal oluna . _Ne vıa"ık ki, evet... Melahat pek yufk yürekli idi. 

'b acağız. ona ne hu''khmete yarar ı- gün ög·teden sonra harelcet edecek 
q, • u • caktı. he:nen höngür höngür ağlamağa 
~~n ko~~la v~rip ~i~. lokanta- Doğru bir mUtalaa idi. Ropen Bu harekat için :ıesaplar ya - - Sen de hayali, titiz, çok mü- trenle seyahate gideceğini ve üç ba~ladı.· 

ıt... ltttik. tık ışırn ..,freyı çozmek ol· Cevahircı·yana bır' telgraf "ek · tebaklcim bir adamam. ·· d''neceg-ı·n· haber verdi s 
"il. ..ı· tilr. t--tanbula avdet karanm~ı bı'l pılmış, icap eden ·n:&h, cephane. - Belki. gun sonra o ı . - Ah, Ahmet ..• Bu benim ce ~ 

~ .11:> hi k ik1 t Melahat, içinde meınnwıiyet ııı- t 
(Mı) (memurin istihbariye) ter- dirdim ve yın· e ilk posta ile dön para, za re, as er m an PS. zam ... Benim cezam... fitmiyor • 

bit olunmuştut - Biraz tafsillt veraenel ğı tutuşan gözlerini göstermemek d vil ·-ıı Ah, · d · 
in ilk harfleriydi. O halde şu dUm. sun eg mıc yemın e erım 

b.6: . _ Vermiyeceğim. Yalnız şu ka. için başını önüne iğdi. Dostuna, ki b k tlana ;ı;...... S 
~'lteye , asıl olunuyordu. Hariciye Biraz Marsilyada kaldık. Bu Görülüyordu ki Marailya şu · la d u cezaya a ca...... en .. 
Jı.... b . bir ki A Yal dar .CSyliyeyim ki beni Mürşide kendisini hava cereyan nn an d hi ılmıy - B"tiln 
""'Clt'etinı·n her sefarette istihbarat iki gün zarfında Marsilya ~ubesi esı canıtez teş lattı. nız k en ç ayr acagım. u 
lı.- B b d · 1 b' 1 h::.berdar etti. korumasını, boyun at ıSim unut • d • 
--ırıurlan , ...... dı "e bunlar son hA- ile de temas ettim. unlar da Şi· ura a şöy e ır 9ey st:y emeğe . • h<..yatınu senın yanın a geçırece. 

,. .... • c:ı b ld M 'd "? B k dı k mama'"ını sıkı sıkıya tavsıye ettı: 
er münasebetile Ropen Ceva- kago. s~rgisi mUnascbetiy!e ~ • mec ur o um; - Ül'fl e mı u a n pe ğim. Seni tedavi edeceğim. .• Dün.. 

Jtirti~·Yanın idare i altında bulunu· ~~mıüblır toplantı yapmagı du . - İhtilal harekalm1 l.~hyabil i . kalplidir. Hiç kimsenin ceha • - Çok gecikme! yada benim için yalnız sen vanın, 
S' .. nm şer. k . . 1 0 nl ı 1 ti lette kalmasını istemez. Derneği ve öpmesi için temiz al- yalnız sen .. , 

u. . . Artık teşkilitın tamam.P" lag·. me ıçın yanız smn ı ucv.e n Ah d d '•fr d b Lo dr d bul d de hazırladıgımv ız p!Anm tatbikı. - Mill'fideyi bu ihbara sevke - nınr me e uzatmayı a unut • Ahmet, bir kanapeye ıoturarak 
...:.···e e ızı~ n a a ~n u· vedildiğine kani bulunuyorlar. d 1 ı b h madı. Ahmet, kendi kendine ''kör 
~ve Elızın tekrar Amenkaya Suratle işlerini tesviye edip as . kifayet etmez. Avrupahlann bu en ıey ne c ursa o sun, en er dütündü. Artik biltün hiddeti ceı; 
...... ıatiğü bir müddettenberi gerek keri tensik ettikten sonra ihtilil hi.dise münasebetiyle de.,.hal işe halde ona minnettanm. Çünkü bu- ve sağır ha? biraz be'kle!,, diye dü. mişti. O kUçUk kalpte hem riya, 
ıanedtııJ dercini ve gerekse nutukl~ ira· başlamalı mütali.asında idiler. vaziyet etmelerini de temin et - dala mevkiine dil§mek pek acıklı şür.üyor ve hiddetini güçlükle giz. hem vefa ne kuvvetle hükilm .u-

Ba~:ı. bir harita ; __ ,.,1erdi mek llzımdır. Aksi takdirde bu bir •e~... liyebiliyordu. riiyordu! Bu min4""1ni "'-~- "'e 
terketti~ vazJlıyordU. '-Wlo Ç~ • :ıJ I' • ıl'4~ P" 

't.ınız Et·ı"'z1'.n.;de ben:- de anla.. Bu haritaya nazaran ihtilal mevzir bir isyan halinde kalır ve - Baıkalarm.nı diyeceğinden - Sevgili Ahmet, geleceğini gUzeldil 
• uu bugüıi yarın Osmanh devletinin sana ne? telgrafla bildir ki istikbaline gele- B vallr .. w:xr c...· 

nokta Ropen Cevahl·rcı'ya hareka. tı yed .. i şubeden idare ~- u za ruhun ç..,_.;.. .. IIA.Wtı _ kahir kuvveti bizi yerle yeksan B k b'l ban ·m 
~ efı.ı:ıQeki bu salahiyctti. Bizzat 

1 

lecektı. Üssulharekc olarak dag eder. - a sen ı e a acıyorsun, Y• • kafiydi. Dersi do pek iyi olmu§tu.. 
' lar tutulacaktı ıülmekle beraber içinden bir mer - Şüphesiz. biru sonra, elinde dılamur finca 

le1e mutıatııl!le etnlıl!k-için bir Ş dikk .t 1 b · · B k ' ha • H k d' ' h k kad ,__.kl -~n elinde ne büyük salahiyet . ayanı a .o an . u vaz.ıyeti en omıteye noktai nazarını. met geçıyor. em, en ıaıne A met, a pma ar ıo- ar- nile içeri giren Me!A!ıat, onu ne. 
~ 1 d 1 0 hal& . . .. bırkaç saat tetkık ettim. Dıyar. zı arzedeceğim. Alacağım netice- daha müdebbir hareket etmesini da dolaıtı, sonra, Melabatin evine ıeli bir halde gördil. Ahmett 
'1iıt a ıy ı. e 1:1ç.ın muş· bakırla Elazığ arasındaki Deve· yi size bildiririm. Sonra icabını tavsiye eden Milqideye ne demi§ döndü. Cebindeki· anahtarla kapı- _ Geç..ı diye ı.. .. .ıı..-1., galiba 

.tı haber ve.rm~~te gecıkıyordu.? boynu ge"idi tutulacak ve bu su. düşünürüz. ...., """tin'" l) 1' bilir misin?: •1Bak, Abaıetten kor- yı açarken kalbi neredeyse yerin. ~abl bir bahran.q 
ıyordum ki: retle Diyarbakır yolile yapılacak Benden alacaklan neticeye ka. kacak bir ıey yok. O bom kör, den fırlıyacaktı. _Artık görtıyor mueun?. 

t..::-.~z, bütün bu bul~, muaveneti askeriye önlenmiş o- dar keyfiyeti tehire karar verdi • hem sağırı,, tçerde iki ses işittt Bunlardan _ Garüyonım. ' 
~tunız muhakkak kı dog. lacaktı. Yukardan Kop dağı ve ler. Maahaza Şikago sergisi mü. _Kabil mi? 
~!»'·Belki Ropen Cevahirciyan ihtiyaten Zığana. tutulacak, bu nasebetiyle yapılacak umumi iç . biri erkek sesiydi. Ahmet. kapıyı - ltitiyor mu.sun? 
~t:ıhamidin bir casusu sıfatile' suretle Erzurumdan yapılacak timaı kararından vazgeçmediler. - Evet, evet. Hem 'kör, hem yavaşça açtı. Gördüğil manzara - tıitiyorum. 
~ ~p ettiği ?~k~daki §ÜP-1 askeri yardımın önüne geçilecekti. Nihayet buha daha vakıt vardı. sağır... şu: Melahat, danslardaki maha - -Ah ne sevindim! öyleyse '19t4 

ıa erım~ de h.~~~r .. ~akat bu Spikür dağı da Erzincan yolu i _ Benim maks:- ' ·-ı tstar..bulda vazl. - Eh, ıimt1i ne yapacaksın? retile sosyetelerin gözbebeği olan Ben 'kızkardepme gidece~ Sen 
1ıll aksı de duşünulcbılır. çin tahşit olunacaktı. yeti halledip dönünceye kadar her - Ne yapacağım, yalancıktan güzel bir delikanlının kucağın • geldiğin zaman buradaydı. Zavallı 

-:open Cevahirciyanın hüku • Yıldız dağı istika.netinden bin hangi bir patlak verilmı:ımesini te- bir seyahat icat edeceğim. daydı. meraktan çatlar. Haber vereyim 
~nezdinde itimat kazanabil - boğa dağlarına kadar ufak çete· min etmekti. - Ya 90llra? Genç kadın ve işıkı donmuı ona ... 
~için bizim aleyhimize olmı- ler bulunduruJacaktı. (Devamı var) - Sonra bilmem, dü§üneceğim. kalmışlardı. Hikiyeci 

)t bazı§eyleriyazarakbiriş ----------------------------------------------------------------------------,------------------------------------~------..... ~ 
PlYormU§ gibi görünebilir. 

ta~nkü bu zamana kadar Hın. 
Lill'J ele vermemesi sebebi 
~ edilemez. Kaldı ki bu ada -
=:ı ınazisini tetkik edince dai • 
lb ..... ~üyük mü8sse&llt ile i§ yap
~ başka bir §eysi görül • 

~~~rili olduğu maHimdur. 
~~ Naza.ret Kayserinin en 
~ ve en namlı ağalanndan 
~. Oğlunu çok medih ve se-
' ederdi. Kayserili olup da 
~LÇak teşkilitına ihanet edebil. 

.ıı; biraz mUşkWdiir. 
lıt.butıaıt edersek onun arkada11 
~dıkyan da rahip Daniyelln 
~el& bir tahkikata se -
111.: Oldu. Fakat bunun arkamı. 
~bir py çıkmadı. Rahip aer
:t bırakıldı. Ve f işeklillerin 
~ !nalzemesinden olduğu anla • 
1\ Bu ihbar bir netice verme-

~oınayan bu ihbara bir kıymet 
~ediği gibi Ermeni olması ve 
~ bulunması itibarile hak 
S esas kanunnamenin çizdiği 
~\ttı. cezl.81 da tatbik olunmadı. 
,.,__.dan sarfınazar herhangi bir 
~ JJıese1'si bile görüşülmedi. 
..;- Peki, bu suretle neyi labat 

ek istiyorsun? 
~ ~~ bu hareketlerin Ropen 
~"~ıyanın hüldimeti tavla. 
Ş ibaret birer desise olma
'l'~tinıaıı de çok kuvvetlidir. 
~ iı-U olmak lizımdır, fakat 
\ıt. enbire de bunun hUkilmetin 
)q_ tasusu olduğunu dil§iineme. 

tliz dedi ki: 
btt' Sen İstanbul& dl5n ve orada 

\>a2iyeti daha yakından takip 
llu :mühim f§tir, B lzln 
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.Emperya beyaz ellerini ateı 
gibi yanan alnına götürdü. Bo
ğuk boğuk mırıldandı: 

- Hayır aldanmadınız .. Sizden 
hiç bir ıey saklamak kabil değil .. 
Siz beni cidden korkutuyorsunuz. 

- Bütün zekamı, bütün anlayı
ıımı size hizmet için kullanmak, 
aize korku mu veriyor? Eğer öyle 
ise, bana izin veriniz.. Bir daha 
kartılaımamak üzere çıkıp gide • 
yim .• 

- Hayır, hayır ... Gitmeyiniz .. 
Korkum müphem bir korku .• Siz 
buna ehemmiyet vermeyiniz.. Ba· 

Şuhmeırep kadın kekeledi 
- tatediğinizi yapacağım .. Fa.. 

kat siz kimsiniz? Ne iıtiyorsunuz? 
Bunu anlayamıyorum. Fakat bil· 
yiılc bir kudretiniz olduğu mubak .. 
kak .. 

- O halde söyleyiniz. Sizi din· 
liyıcrum .• 

Emperya söze baıladı: 
- 1509 da birini ıeviyordum .• 

Hem öyle bir aıkla ki sormayın •• 
Şimdi bile kalbimi yoklasam bu 
aşktan kırmtılar bulurum. . 

Beyaz diılerini gıcırdatarak ili.. 
ve etti: 

ııma nasıl bir felaket gelirse gel- - Onu hem seviyor, hem de 
•in ... Yalnız kızını kurtulsun .•. Be- nefret ediyordum. Bu adama bü· 
nim için bu yeter •.. Doğru keşfet· tün mevcudiyetimi verdim. Değil 

tiniz • .En '!Gcrktuğwn, en çekindi· mülevves vücudumu, kalbimi de 
ğim adam Bambodur.. Biyankayı vermiştim .• Ondan tahkirden baş· 
•ördü.. Şimdi de sarayımda sön.. ka bir şey görmedim. Benimle a. 
mek .l:>ilmiyen bir aşkla f.ırdönü· lay etti. Aşkımı çiğnedi. Kalbimi 
yor. Beni kendisine müphem bir ezdi. .ÇUnkU o 'bir genç kızı ıev,i· 
ukte ile bağhyan da odur.. yordu. 

Rotan hafif bir titreme ile sar- - Adı ne bu adamın?. 
sıldı. Bambonun §uhmeşrep ka- - Rotu Kandiyano 1. • 
dmı avuçlan içine alımş olduğunu - Ya onun sevdiği genç kınıı? 
görüyordu. - Leonor Dandclo !. .Nihayet 
, Boğuk bir sesle sordu: intikam almıya karar verdJm. O 
'. - Bu bağ, bu ukde ne?. Düş il- sıralarda baıka bir apğnn daha 
n.üniiz •• lyi diiJilnünüz ve öylece vardı: Jan Davilla! Bir gün, bu 
cevap veriniz •. Deminden.beri, sak- adam, benim Rolan Kandiyanoyu 
Jaınak istediklerinizin hepsini ke!- sevdiğimi öğrendi. Ben de kendi• 
fettiğlml gördünllz. • Bunu da sini öldürmiye mecbur oldum. 
keıfedebileceğimi düşünerek ko· Rotan titredi.. 
JJ.UfUDUZ.ı Emperya devam etti: 
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anne kurtarmak d;ğil, yalvarmaz - Söyliyeceklerimin hepaini 
bile .. Çünkü o canavarın yalnız söylerim. 
"kız.nızı istiyorum,. demesi de a- Rolan derin bir sükOnetle cevap 
vmı elde etmesine yeter.. verdi. 

Emperya birdenbire yerinden - Söyliyeceklerinizi tam bir ıı· 
tııçrayarak kapıya koştu, kendile- ra taki pederek anlatır.ız .• Emin o· 
rini hiç kimsenin dinlemediğinden lur.uz, kızınızın tedavisini rica 
em'n olduktan sonra geri döndü .. etmemi§ bulunsaydınız, facia ko 
Rolana doğru yürüdü.. Boğuk kan hakikatleri öğrenmekten da 
bır sesle mırıldandı: ima uzak kalmayı tercih ederdtı 

- Bunları nereden öğ .. rndiniz? Zavallı çocuk .. Biçare masum., 
Beni o cadı, canavar kardinala Emperya inledi: 
bağlıyan meş'um yemim size kim - Masum .• 

1>öylrdi?.. - Evet, masum .. Çünkü baş· 
R6lan cevap verdi: kalarının işlediği cürümlerin ce· 
- Ne demek istediğinizi anla- zasmı: bu zavallı vücud çekiyor •• 

mıyorum .. Bana kimse bir şey söy- _ Rica ederim siz kimsiniz? ..• 
Icmiı değildir. Fakat tetkik edL Bana karşı şimdiye kadar kimse 
yor ve görüyorum .. İşte bu kadar .• bu derece hakim ve emreder gibi 
Yoksa, bilmiyert:k hakikate mi hareket etmemişti .. Şimdiye ka. 
temas etmiı oldum?. dar düşüncelerime girememişti ..• 

- Hiç bir şey bilmiyor muau- Siz kimsi~z?. Sizin kim olduğu• 
nuz?. nu%U öğrenmek istiyorum • 

- Hiç bir şeyi. • Emperya bunları söylerken Ro-
Emperya derin bir nefes aldı. lanı süzüyor ve onu tanımıya ça· 

Rolan ara vermeden ilave etti: lışıyordu. 

- Gerçi bir şey bilmiyorum •.. Rolan cevap verdi: 
Fakat kızınızın kurtulmasını isti· - Ben senyör Aratenin müte. 
yorsanız öğrenmeliyim.. vazi bir 'katibiyim.. Piz ve Flc-

Rolan kendisini tutamıyordu. ranaada okudum. Gençliğimi f el· 
Heyecanlanıycrdu •. Neredeyse her sefe kitapları arasında ceçirdim 94 

hakikati söyliyecek, işi açığa vu· İhtimal ki bu çalıpıalanm netice
racaktr .• Kendisini güç tuttu. Sah. Binde bir takım gizli sırlan ketfe. 
retmesi lazımdı. lntikamuır iyice debiliyorum.. Jan Dömedici benJ 
a!abilmeai için kendi bilmedikleri· yeni ôatadıma g6ndermit ve iti· 
rıi de öğrenmem lca2 cdlloedu. mat cclilcblUı bJü Qldutumu bil-
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tili~ll~Tt•ltf:ll 
Piyasada her zaman alıcı 

bulabilen bir mahsul 

HABER ' -ın 
Yeni 

Güzel 
tertip ettiğ i 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
Senesi lclnde yapılacak müsabakaların 

yok ki en büyüğüdür 
şüphe 

Edirne, (Hususi) - Trakyaca muş ve İsta.f!bulda urgan fabrika· 
babadan görme ve hiç bir metod~ siyle diğer bazı müesseseler TraJc 
istinat etmiyen ziraat yerine Poli· ya kendirlerinin daimi alıcısı .ol· 
kültür (çeşitli ziraat) sistemine r.ıuşlardır. . 
uygun olarak alınmış yeni verimli I Bunun sebebi Trakya kendirlerı 
tedbirler arasında bilhasas kendir elyafının hem daha ince ve hefll 
ziraati, üzuinde ehemmcyetle du· de <laha beyaz oluşudur. Bunuıı 
rulmağa değer b:r mevzu teşkil et- içindir ki piyasada Trakya kendil' 
mektedir. elyafı diğer mmtakalarımızın ye· 

1 

Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılına basacağı 11 lkincikanunun 1939 tarihinde baş. 

byacaktır. 

- Müsabakamızm izahı: 
Kadın okuyucularımızın evvelce çektirmi' veya yeni

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler baş resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde işaret edildiği şekilde kesip bize göndere
ceklerdir. Müsabakamıza iştirak için kadın okuyucularımızın 

bu şekiLde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 1kincika
nundan 1 l Mart 939 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 
bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde neşre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler .clduğu O

kuyucularımızdan sorulacaktır. 

Kimler mükafat kazanacaklar : 
Müsabaka resimlerinin intişarı devam ettiği müddetçe, ga. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ CöZE rey vermek hakkını haizdir. Rey

lerini beğendikleri göz reııimlerinin altlarında bulunacak nu
maralan topladığı kuponlarla birlikte idarehanemize gönde. 

rerek kallanrru1 olaoaklar ve ida"ehanemizden bunun için 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmiş reyler içinde 
adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kü
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne şekilde yapılacağını :.ilahare esaslı bir şekilde 

izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· 
sı bırakmamıya çahşacağ1z. 

Kadın okuyucularımızın göz resimlerini 
bekliyoruz. 
• Gözleri en çok rey kazanan beş kadın okuyacumuza ay

rıca para mükafatı verilecektir. 
Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön. 

dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü mGnascbotiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır. 

İsteyenlerin yalnız göz resimleri neşredileceğine ve bize 
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken
dilerini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz . Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten güzel olan 
gözlerinin güzellik derecesini ölçmüş bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini göndermek suretne 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe
lesiz: bırakmak istememiştir .. 

Okuyucular mız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayyün edecek en fazla rey almış bulunan beş göz sahibine şu 
miıkafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz aahi'tJ 20 lira 
,, ,, 15 ,, 
,, ,, .. ,, 12,5 ,, 

l kinci 
Oçüncü 
Dördüncü ,, ,, ,, ,, 10 ,, 
Beıinci 7 5 ,, ,, ,, " ' ., 

NOT: Bize gönderilecek gôz resimleri sahipler~nin müste
ar isimleriyle neşr«<lilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

DtKKA T: Mükafat kazanan göz sahiplerinin müka. 
fatlarını alabilmeleri için, bize gönderdikleri göz resimlerinin 
birer eşini de kendilerinde bulundurmak zahmetine ka~lanma
lan lazımdır. 

Mükafatlarını bize ancak kendilerinde buluna .. · 1 · . n goz 
~es.ı~ erını ~östermek suretiyle alabilirler. Herhangi bir 
ıhtılafa ~~ebıyet vermemesi için bu resmin, söylediğimiz gibi, 

Tavukları kızışt rarak fazla yu- tiştirdiği elyafa tercihan bir j1<i 
murtlamalarım muC:p olan ken- kuruş fazlasiyle sürülmektedir. 
di: tohumundan yüzde 27 yağ ve Ancak Ziraat Vekaleti bu ı:i· 
yağından boya, sabun yapılmakta- raati Trakyada iyice kökleştir· 
dır • ır.ek ve verim kabiliyetini arttır• 

Bilhassa ince ve yumuşak elya· mak için bu sene bazı tedbirler at· 
fından bez; kabalarından iplik, ip, mış bulunmakta.dır. 
sicim, yelken ve çadır bezleri imal Bu tedb:rler sayesinde kendil' 
edildiği için piyasada her zaman ziraatinin Trakyada çok kısa bir 
alıcı b:.ılan b:r mahsultlür. zamanda inkişaf etmesi umulmak· 

Nitekim üç senedenberi yer yer tadır. Ziraat Vekaleti bu maksatla 
başhyan ken:iir ziraati çok tutul keten - kendir mütehasısı Celali 

Yarı nki lik ınaçları 
T-akyaya göndererek ziraate el" 
verişli mmtakalarda etüdler yap· 
tırmış ve Kocaeli v:ıayetinden en 

OF" Başlara/ ı 8 wcidc iyi cins kendir tohumu getirterelC 
esslr olmuş ve hemen bütün genç tecrübe için Kırklareli vilayeti em 
oyuncularını kaybetmiştir. Sarı si - rine verdirmiştir. 

ynhhlar, bu yü .. den eski tekaüUeri- ö~rendiğime göre bu tohum· 
:ti. ve hatüı. ha. \tında ancak bir iki : vekaletin talimatı ve Kırklareli 
dc!a, o da çocukluklarmdıı lop oy- ziraat müdürünün nezareti altın• 
nıımıs id:ırecilerini bile takımda oy. da Kaynarca köyünde ekilere!C 
'tatmak mecburiyetinde kalmakta • te::rübe edilecek ve tecrübeler.det\ 
Jırlar. Yann da bu şekilde çıkacak 

1 
umulan netice elde edildiği takdil' 

:>lan bir lslanbulspor takımının Bey! de bu tohumlar önümüzdeki sene 
koz karşısında muvaffak olması Trakyanın kendir m.ntakaların• 

Çünkü Beykoz da son tamim ve tevzi edilecektir. 
karardan müteessir olma.~nn:ı. rağ -
men, bu, 1stnnbulspor kadar değil
dir. 

gazetemızde ne~redilen resmin ayni olması lazımdır. 
111111119._,.._.~!'ll~ll!t-."'!dl"-9'ı~~"Cı1"'11111ılllldll~lllllılllllııllll"lllllı"'WI"' Wl'JOiJ1...~~~~--x·-v-11·v-v"''L-,,,.. 

------- --~z.ı...... 

Beykozlular, esasen geçen hafta
ki Fencrbahçe oyununda mUkcm -
mel bir maç yapmalariylc bunu is
pat etmişlerdir. Bu vaziyete göre, 
yarınki maçın Beykoz tarafından 
kazanılaca~ı ·Uzdo •UzdUr. le an -

İ:::m i rde kültür 
64530 Talebe, 1436 
öğretmen, 383 okul var 

Ziraat Vekaleti satmalma komisyonundan: 
l 'fon SuJfat Ni~otin ahnacak 

1. - Açık eksiltme suretile bir ton sulfat nikotin satın alı. 
nacaktır. 

2. - Hepsinin muh:ımmen bedeli 3.500 lira, muvakkat temi. 
nat 262 lira 50 kuruştur. 

3. - Münakasa müddeti 5 -12 • 938 den itibaren 45 gündür. 
Münakasa 19-1-9:39 tarihine mUsadif Perşembe günü saat 15 de 
Ziraat Vekaleti binasında satmalma !Komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Şartname, Ankarada Ziraat Vekaleti satmalma komis
yoıı:unda, !stanbuldan Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak ve. 
rilir. 

5. - aTiiplerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 
249~ sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları 
ile birlikte mezkür tarihte komisyona gelmeleri. (4923) (8681) 
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hassa tav~ye etıniıtir. 

Ro!an itimat verici bir tavırla 

söylüyor, Emperya da inanıyor

du .. 
Birdenbire: 

- Sorunuz, dedi. Size cevap 
vermiye hazmın. 

- Demek karar verdiniz.. Ben 
soracak, siz cevap vereceksiniz ... 
Şu h.nlde konuşmalarıriıızı bir 
programla yapalım .. Karıştırmıya. 
lnn, Mademki bana itimad ediyor
sunuz. Suallerime tereddüt etme
den cevap veriniz. 

- Çalışacağım. • 
- Maamafih şu da var.. Belki 

bu zavallı kızcağızı diınyada mü
dafaa edebilecek bir başka hami
si daha vardır. Bunu bilhassa dik
katinize arzederim .• 

Empcrya hayretlo sordu : 
- Kim olabilir?. 
Rclan büyük bir safiyetle 

vap verdi: 
- Babası! 

- Babası mı?. 

cc-

- Bunda bu kadar hayret ede-
cek ne var?. Ben eminim ki ba
lı:ısı kızının vaziyetini bilse ona 
yardrm için koşına'lı:ta bir dakika. 
bile tereddüt etmiyecektir. Beni 
affediniz madam .. Biraz açık ko
nuşuyorum .• Fakat anla§mamız 

için bundan başka da çare yok. 
Sizi takdir ediyorum. Siz güzel, 
~uhmeşrep bir kadınsınız • • ,Şüphe 

yok ki babası da izin kadar n.szik 
ve zariftir .. Elbette ki bir köylü 
değildir. Belki de memleketin en 
nüfuzlularından biridir. 

Emperya helecana kapıldı. Kar
şıs.mda bu kadar açık konuşan 

acamdan çekinmiye başlıyordu •• 
Boğuk bir sesle : 

- Ben serbest ve hür yaşama· 

smı istiyen biriyim .• Siz isterseniz 
bunu ha,yasızlıkla tavsif edebilir
siniz. 

- Haydi söyleyiniz madam ... 
Çekinmeyiniz .• Her ~eyi açık ve 
serbest söyleyiniz .. Esrarmızı mu
hafaza edeceğimden emin olunuz. 
Haydi .. 

- Fakat, ben Biyankanın b:ı

basını bilmiyorum. 
- Size acıdım madam .. Bir sa· 

at, bir gün, bir sene sevdiğiniz ve 
altın gibi bir kızla tetvi~ c ttiğin · z 
aşk saatinizi unutacağıruza ihti. 
mal veremem. Bu hareketiniz o 
aşka karşı pek zalim bir hareket 
clur. Bu bana bir gün Terevizden 
daha uzak bir yerde Piyav dağla
rının yeşil eteklerindeki bir köy
de tesadüf ettiğim bir kadından, 

bir betbahttan dinlediğim bir vak· 
ayı hatırlattı. 

Emperya korkudan büyüyen 
gözlerini Rolana dikti . 

Rolan devam etti: 
- Piyav derbendlerinde yolu. 

nu kaybetmişti.. Kendisi rastla-
' 

Saç Bakımı -
Güzelliğin en birinci §artı 

UlHl.NCl SINIF OPERATOH 
Dr. Cafer Tayyar Kankut 

Paristen me:un 

bulsporlulann yapacakları, ancak, 
fazla gol yememek için enerjiyle 
oynıı.mnktır. 

Izmir, (Hususi) - Okullarda.ı1 
gelen malama üzerine lzmir ut 

Petrol Nizam 

Umum! cerr:ıh!; dim:ığ, sinir 
cerrahisi \'e k:ıdın do~urn mütc· 
hassısı, erkek ve kadın amc!iyaı. 
lnrı ve modern ameliyntlar, dimağ 
sinir, Y. buruşuklu!lu, meme, ka 
rın ~arkıklı~ı. ameliyalları. 

Fenerbahçe - Süleymaniye 
Bu oyunun da son karardan hiç 

müteessir olmıyan Fenerbahçe ta· 
rafından kazanılması muhakkaktır. 

tür direktörlüğü, vi ayetin bu se· 
neki talebe, okul ve öğretmen milC 
tarı hak'lı:ında bir statistik hazırla• 

mıştır. 

Bu statistiğe göre İzmir vila"' 
yetinde 53876 sı ilkokul, 10654 il 
crta okul ve lise derecesindeki o
kullar talebesi olmak üzere 64530 
talebe var.dır. 

Kepekleri ve saç dökülmesin· 

tedavi eden tesiri mUcerrcb bir 
ilaçtır 

lıluayene: Sabahları 10 dan 1!: 
ı;c /.:adar. Salı, pcrJemlıe ııl' rıı
martrsi oıinlu 10 darı 12 uc ı.-adar 
meccane11. 

Ga)Tifedere klüblcrden bazı yo -
ni oyuncular oyMtacakları söyle -
nen Süleymanlyclilcrin, yarınki ma
ça nasıl bir kadro ile çıkacakları 

belli d<.>ğildir. Fakat ne de olsa bu 
Beyoğlu Parmakkapı Rıımclıı 

lrnn ~n. 1: TPlernn: 4 tOllli. t'ı 

-~---............. . mıı.çta bir sürpriz olm:L!I beklene-
mez. S. A. 

• 
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dığım za man çok müteessirdi .. Te
essüre lüzum olmadığım söyle
dim. O da sizin gibi güzeldi. O 
da sizin gibi sergüzeşt peşinde 

dolaşan biriydi .. Bana hayatını an. 
!atmıştı. 

- Hayatını mı ?. 
- Evet .. Bunu size de anlata-

bilirim. Gün;,in birinde Romaya 
giderken haydutlar taraf ndan 
çevrilmiş.. Onu kara mağara adı 
vcril:m bir yere götürmüşler. 

Emperya kızarıp buzarıyordu. 

Bunlar Rolanın gözünden kc:çmı

yordu. Devam etti: 
- Haydutlar aralarından birini 

se;::re!( onunla kalmasını söyle -
mişl::r .. Kabul etmi~ ve iriyarı bir 
haydutlu seçerek meseleyi hal. 
Jetm:ş .. 

Emperya inledi.. Rol~ bunu 
i(:memiş gibi davrandı: 

- işte böylece madam. kardi
nallarda, prens evl:.tl;:rında gözü 
elan bu kadını tal:h, bir haydudun 
k .cağına atmış ve o da oncian bir 
kız evlad kazanmış .. 

Emperya: 
- Öyle öyle diye inledi.. işte 

o kad n b:nim ... 
- Siz misiniz madam?. Nasıl? . 

Doğrusu hayret içindeyi:n .. 
- Anlatığmız Lu hikay~ benim 

h ikayemdir .. Fakat bunu k:mden 
v.:: nasıl öğrendiniz .. işte buna bir 
türlü mana veremiyorum . • Bun-

ları bana neden 
anlayamadım .• 

anlatıyorsunuz, 

- Yanılmıyorsunuz madam ... 
Belki sizin başınızdan geçen baş

ka birinin de başından geçmiştir. 
Emperya başını salladı.. Bir 

titreme ile cevap verdi: 
- Siz Biyankanın babasını öğ. 

renmek istiyordunuz değil mi? • 
Onu şimdi öğreneceksiniz.. O bir 
hayduttu .• Fakat adını bilmediğim 
gibi bilmek te istemiyorum. rn
hayet öğrendiniz .. Biraz evvel, ba 
basının kim olduğunu bilmediğimi 
söyle1iği:n zaman yalan söyleme
miştim. 

Rolan sakin bir sesle cevap ver· 
di : 

- Şu halde, kızınızı, Eıırr.boya 

karşı babasının müda~aa edebile. 
ceğini hesalıa katmamak lazım ... 

Emp::rya birdenbire Rolanın e
lini yakaladı: 

- Bar.ılı:! Eamb::dan size l.i:n 
bahset.i. Benim bu heriften çel::-:.
diğ:mi size 'kim söyledi?. 

- Bizzat siz madam!.. Dal:a 
çok olmadı .. Bir l:aç dakika evvel 
bu ismi telaffuz ettiğinizi unut· 
tunuz mu?. Av:ızın·z çıktı~ı kıı. 

dar : "Beni bu karclinala, bu c.:n:ı. 
vara b:ığlıyan rabıtayı size k'm 
söylctli? ... dcmeC:iniz mi? Bu kar
dinahn kim ola::a~ nı rn'a:nak bu 
'k:ıdar gü!; bir şey mi? Yoksa y:ı.

nıldım mı?. 

öğretmen say.sı da 1436 dı~ 
Bunların 1013 il ilkokul öğretme• 

ni, 82 si eğitmen, 341 orta okul 
ö~retmenidir. 

Yalnız İzmbirle l:aza merkezle' 
rinde talebe miktarı 22450 dir. ıı:· 
mir merkezi köylerindeki talebe 
mi~(tarı 4829, vilayetin bütUıt 

köylerindeki talebe miktarı ô• 
24459 dur. 

Erkek lisesinde 539, erkek }ise• 
si şubesinde 539, Gazi ortaokU' 
hında 600, kız lisesinde 1600, te' 
cim lisesinde 300, akşam tecim o· 
kulunda 13-0, cumhuriyet kız enS' 
titüsünde 250, akşam kız san'at 
okulunda 1054, bölge san'at oku' 
lunda 399, Karataş orta okulund• 
7 50, Tilkilik orta oklulunda 7 40, 
Tilkilik orta okulu şubesinde 560• 
Karşıyaka orta okulunda 965, kJS 
öğretmen okulunda 790, Buca ortıı 
okJlunda 381, Buca orta okulu şu• 
be i olan Bornova orta ckulundıl. 
250, I~ızılçullu öğretmen okulutl; 
.da 287, ödemiş orta oku,lunda 451' 
taleb: vardır. 

Bütün vilayette ilk okuUarı11 

sa71sı 383 tür. Yalnız köylerde 
bulunan okullar·n miktan 312 dil' 
Izmirde 3 7, kaza merke::lerind0 

7 1 okul vardır. Eğitmenli köy o· 
kulları da 82 olduğuna göre kÖ1 
okulları 465 dir • 

1zm'r merkezinde 527., köyıcrd" 
436 öğretmen ve 62 si erkek, ıs i 
k:::dın ~1m:ı1t üzere 80 eğitmen ol· 
m:ık üzere ilk okullar.da 1095 ög· 
retmcn vardır. 

341 orta okul öğretmeni bu ııe· 
saab dahil değildir. Onlarla vil~· 
yetimiz dahilindeki öğretmen sıı· 
vısı 1436 ya baliğ olmaktadır. 
• Bergama ve Tire orta okuıtıı• 
rındaki talebe ve öğretmen ınilc• 
t:ırı ha1::kında henüz yerlerinde!\ 
k.:ltür dircktc;;!.:[';~ne maHirııat 
gelmemiştir. 



~NCIKANUN - 1939 HABER Aksam po8taaa 
ı: 

Türkiye Cuın huriyet Merkez 
(Başlara/ ı 10 uncuda) 

Osnıanlı Bankası Yenicami Şubesi 19, 5/ 937 tevdiatı 
ıtu . l$İM ADRES T. L. 
AbQ.~~n b. Hüseyin Bahriyeli. Kandıralı 34.22 
lab. Ülaziz b. Ahdul· Beroğlu 37.04 

~~er LU.tfi o. Meh- Fatih Hırkai~erif Mah, 25.32 
Kömürcü çıkmazı So. 

suı l!a;:::an Hikmet o. 

~ ltıza o. Mehmet 

~b.Maksut 
8-tı1e bt. Abdullah 

No. 3 
Tabur katibi 5 ci fırka 
nahiye taburu 4 cü 
Kol. 
Celep, Karagümrük, 
Karabaş Mah. No. 10 

Mülazimievvel 27 ci a· 
!ay süvari 
Fatih Altay Mah. Ta-

' bakzade So. 
0 etullab Meryem · 
. .\bciullah 

lia 
..\ ~Ye b. Dursun 
~lalı b. Mehmet Askeri dol:tor 21 cü 
~ fırka, 24 cü alay 

Gurzadyan, Alalemciyan H. 27 No. 

~b. Ahmet 
~ Boyacı oğlu 

Qltabet Halseyan 

.\top H. Şahpazyan 

!:ıllb- Remzi b. Ah· 

Aftıkaddes bt. Yakup 

~ b. Mustafa 

~ .\lı RiEa b. Meh'e bt. Emin 

~ tnvı b. Mehmet 

ıt ~erb.Numan 

~ u.taıa Nuri b. Ömer 

~'t Ltitfi b. Hüs. 
ı 

~Y.J,ıı. 'M11-u lıt. A-

~di b. H Mustafa 

~. Y angoçyan 

~de bt. H Veli 

~bUıe Hamide bt.Se 

~b.H:ı~n 

'rya 
~ lırUhittin b. lbra. 

~b. Ra§it 

~'bet Mucip b. Dede 

~~e bt. Ali 

~eııe Leonidi 

~d\1l'e bt. Halil 
· Salih b. Sellin 

~ 
&>~behan bt. Cevdet 
_"lllııe bt. Ali 

~ut Nail b. Ah

~b Fatma bt. Sü. 

~e Şaziye bt. Ah
:-ı:t §akir 

~b.Hüseyin 
~et Rasim b. Ke-

~t'ba Müfide bt. 

<lıı:~t Müfide 
"""'llles Bogosyan 

~ cttt, det b. Osman Ne. 

~IU 
"Ylna.n Hikmet 

~lranetti 
et b. İbrahim 

.ı.\linasyan nezdinde 
Ordulu 
Bahkpazan N'o. 4 Ku 
ru kahveci 
Köseleci, Fmdıkhyaıı 

han 30 .No. 
Kumkapı Ermeni pat
rikhane5inde kiltip 
Çorumlu 

Hasköv Furşmen Mah. 
No. 45 
Asker depo taburu ağır 
topçu BI. 3 
Niğdeli 

Haseki Ba~çımahrnut 

Selim Paşa çıkmazı No 
21 
Fatih Abbas Paşa ca • 
misi karşısında 
Ortaköy Pişmişoğ. S. 
No. 22 
Balıkpazar Maliye tah 
sil şubesinde 
Akçaşehirden 

Süleymaniyc Oeveoğlu 
medresesi 
İhtiyat mülazımı sani 

fırka 12 alay 36 
Gediı>paşa kilise So. 
No. 27 
Haseki Karakol sokak 
No. 10 
Pangaltı meyva sokak 
No. 4 
Mülazıımsani 14 cü ko 
lordu 26 cı fırka 78 ci 
alay 
Mustafa Şevket hare • 
mi 
Harbiye Nezaretinde 

muhasip 
Mülazimi evvel alay 
123 Tb. 2. BI. 8 
Ahırkapı şimendifer 

alayı 

Beşiktaş Şenlik dede 
Hamidiye S. 4 
Çiçekpazarı eczacı N. 
Kapsalı nezdinde 
Anadoluhisan 
Kocapasa aşçı kah\'e· 
sinde 

Eyüp Davutağa Mah. 
No.28 
Küçük Langa tramvay 
Cad. No. 122 
Üsküdar Ağahamam 
Ahmediye caddesi No. 
6 
Heybeliada Kürk • 
çü S. No. 1 
Düzceli, Adapazarı 
Samatya H. Kadın 

Malı. No. 18 
Evkaf kalemi mahsus 

müdürü 
Kadıköy Murat oğlu 

S. No. 45 
Gümrük memuru, Ak -
saray Yusufpasa Te • 
vekkül hamamı No. 8 
Tabur katibi Gedikpa· 

§3 Neviye caddesi No. 
28 
Cedit han No. 19 - 20 
Aksaray Yusufpa~a Ga 

ni Sadi mahallesi No. 
1 

146.80 

69.50 

4316 

37.27 

4.80 

1.97 
70.53 

99.20 

~.26 

105.20 

43.26 

133.30 

39.78 

23.97 

7.60 

!ll.20 

129.-

109.30 

45.98 

48.90 

3 57 

77.20 

109.80 

50.14 

. 22.98 

91.30 

1.98 

8.27 

37.07 

50.14 

130.20 

13.09 

1.82 
104.50 

-.63 

36.52 

268.-

51.18 

89.40 

22.48 
9.07 

2.29 

4.-

87.70 

~63.20 

1.75 
2.35 

lStM 
Cerrah Mehmet b. Is
mail 
Aleksandr Savide 

Sibaris Fındıkyan 
Ali Haydar b. Hacı 
Molla, 
Dr. Nevres Saldalcı. 
yan 
~1ehmet Emin, b. 1b 
rahim 

Cemil b. Acar 
Mehmet Tevfik 

Hatice Safinas bt. E 
min 
Fatma Münevver bt. 
Faik 
Tevfik b. Osman 
Mehmet Sabri b. Js 
mail Ilakkı 

Ahmet Nihat h. Os
man 

Hafız Halil b. Hasan, 

Mehmet Nedim b. Ba 

haeddin, 
Bağdasar Kalfa Agop 
yan, 
Dr. Emin paşa 

Hacı Şefik b. lsmail 
Simpat Davityan 

ADRES 
Sirkeci 

Kamando han No. 82 

Ortaköy Ta~rnerdiven 

Çakmakçılar Batten 
han No. 4 

Harbiye :"\ezaretin<le 
mütekait 
vsküdar Selimiye Tek. 
ke S, 36 No. 
l\laksudire han No. 27 
Sirkeci Karamürsel o· 
telinde 
Sultanahmet Cankur

taran Cad. 64 No. 
Kuzguncuk Paşalima 
nı yeni sokalc No. 19 
Ağır topçu yüzbaşısı 

f";küdar Evkaf Müd. 
tahsildarı Anadolu -
hisar iskele caddesi ?'\o. 
22 
Usküdar Gillfenhatun 
Gülfen sokak No. 18 
Ekmekçi, Üsküdar De· 
vecioğ. fmm No. 51 
Gebzede kaynıakam 

muavini 
Samatya Terkos sokak 
No. 6 
Dıvanyolu Firuzağa A· 
cıhamarn No. 20 
Mercan Han No. 10 
Pangaltı Çayır sokak 
No. 71 

T. L. 
57.94 

4.43 

3.65 
15.05 

2.42 

124.18 

4.41 
09.52 

27.60 

4.83 

1.62 
626.90 

3.02 

22.43 

9.85 

3.64 

57.42 

2.37 
8.45 

Osmanlı Bankası Yenicami Şubesi 24151937 tevdiatı 

Demirci Zade Musta. 
fa 
Süleyman Nazif paşa 
Hacı Hüseyin Şalcı 

Meçhul 

Nişantaş 

Valide Han No. 22 

Osmanlı Bankası Eı;;kişehir Şubesi 24131937 tevdiatj 

Karasava oğlu Michael 
Saatçi zade HüsnU 
4tı '!ille Ablnet Cev. 
d t 
Ankaralı Abdülkadir 
o"Ju Osman 
Yeyen oğlu Mustafa 
Mehmet Fikri 
Sandıkyan veresesi 

Mehmet Nuri 

İsmail Hakkı 

Kütahya 

.. 

" 

., 
Ec;kişehir 

Afron 

16.26 

4.95 
4.70 

74.79 
29.33 
29.51 

35.36 

49.18 
225.-

37.50 
39.22 

1.11 

Osmanlı Bankac:ı Yenicami $ube~i 2V619 ı7 tevdiatı 

Mehmet b. Hasan 

O.mıanlı Bankası Ordu şubesi 3/91937 tevdıatı 

Konstantin Haita 1eçhul 

O manh bankası Beyo/ilu şuhe!'i 30 ' J::! ı9:l7 

Miışel Andreseviç 
Şaban b. Abdullah 

Arif Vehbi 
Arda~ S"ferof 
Elis Beh:ır 
Triyandafilya Köse . 
oğlu 

ı\Ii Fehmi b. İzzet 

Pegof Anııa 
A. H. Eo '3"ıyan 
Capt. C'ourt 
Major Crokor 

Pangaltı 

Yenidünya Birahaııe:.i 

Taksim 
Suriye Çarşısı 
tst. Caddesi 
Şişli Selim.zade Han 
Sakızağacı 

Suterazisi sokak No. 4 
Bevoğlu 

Meçhul 
Kitabı mukaddes ed 
Meçhul 

" 

o~manlr Bankası Trabzon şubesi 2Gl l/938 

Kamil aZde Mehmet !'vteçhul 

0-manlr Bankası Yenicami Şubesi :..'9-3·38 

Ihsan Ahm~t 
U. 1\.1. Berberian 
Faik 
Sadıkzade Biraderler 

l\leçhul 

.. 
" 

Q:;manlı Banka~ı Ak~hir Şubesi 29131938 

Geıa Menzhart 

O manlı Bankası Beyoğlu Şubesi ısa•933 

Vasili Hrabovetzlıy Kasunpaşa karakol 
karşısı No. 25. 

30.42 

2.10 
12.50 

186.10 
1.30 

13.50 
9.10 

6.70 

4.
F4.50 

74.-
4.70 

9.75 

7.21 
44.27 
10.-
3.98 

25.70 

348.26 

Bankasından 
Osmanlı Bankası Yenicami Şubei 18-5-38 

Mahmut Celalettin b. 
l smali 
Halil Mith:ıt B. Hacı 
llüseyin 
Salih Hayri B. Hayri 
Sa!Mıattin Nevzat B. 
Ali Nevzat 
Hacer Şe\'ket B. Şerif 

iffet Bt. Suluki Z. Hak 
kı, Muhlis B. ıevcesi, 

Belkis B. Celalettin 

Mehmet Hilmi b. Halil 

Beşir Fuat B. Abdullah 

Zehra Bt. Hasan 

Ali Ata B. lsrnail 

Hayriye Bt. Yusuf Zi-
ya 
Halil B. Ahmet 

Mehmet B. Mehmet 

Hagop Boşnakyan 

M. Nehih B. Rıza 

Pulathaneli Z. Hafız 
Rıza 

Omer Fevzi • 
Yirmi beş Zade Meh . 
met Nuri 
Aviani G. 
Muhittin Nuri 
Ali Rıza 
Cemal Kapancıoğlu 
Mustafa Şükrü 
Hasan Hüseyin 
Ahmet B .Hüseyin 
l brahim Halil 
Mehmet Selim Şamlı 
Baron de Gerando 
Şadiye Kazını 

Bedros Hisaryan 
Hilmi B. Talip 
Bedros Attarmighiri ~ 

yan 
B. Hamamcıyan 
A:->kerl fabrikalar 
Salih Şevki 

S..!yrisefain idaresi Ban 
dmna vapuru katibi 
Emniyeti Umumiye me 
muru 
Dolmabahçe Sarayında 
Türk Sanayi Bankasın 
da meclisi idare azası 
Aksaray Muradpa53 
camii Şakirpaşa sokak 
No. 3 
Halkalı mektep müdü 
rü nezdinde 

Erenköy Suadiye sa -
bık adliye nazın Meh 
met Celaiettin evinde 
Maliyeden mütekait 
.Ağacamii No. 5.3 Be· 
yoğlu 

Nişantaş Yusuf İzzet -
tin sarayı 
İbrahim B. zevcesi Mo 
da Kııahiye sokak No. 
60 
Kartal maliye ittbesi 
tahsil dan 

Vefa Kovacılar lise~i 
karşısı 

Kırklareli Hacı Zeke • 
riya mahaaesi paşa • 
çeşmesi No. 151 
Süleymaniye Hoca 
Hamza mah. Deveoğlu 
yokuşu No. 2 
Avukat, Bakırköy Ka 
pancı No. 51 
Üsküdar İhsaniye orta 
So. No. 104 

Meçhul .. .. 
,, 
.. 
" 
n .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
" .. .. 

15 

20.91 

12.62 

16.43 
33.48 

2.21 

11.12 

428.30 

13.27 

27.06 

4.88 

2.29 

3.35 

27.93 

25.08 

1.87 

1.86 

3.-

2.06 
62.50 

11.13 
45.-
5.-
8.40 
6.90 
6.90 

_l3.90 
l3.90 

6.46 

9.5-l 
1.46 

74.80 
3.41 
1.52 

44.43 
18.75 
15.-

Osmanlı Bankası Edirne Şubesinin 31111938 tevdiatı 

Lleopatra Julien 
Paul Fukiau 
G. S. Çi-.idh 
Vasilios Sutıdis 
Yusuf 
l la:-an pehlh an B. 
.l\lehmet 
riü:eyin bin Jbrahim 
~ıuni,e 

. ·~o;;uhi bin Salim 
Şuafettin bin Ali 
Süle}man hin Ahmet 
Ya"'ıf bin ilacı Osman 

Emine binti Hasan 
Pakize hi 1tı lzıct 
Ahmet Nuri 
Ra~l Kohen 
Haçer I Iaçeryan 

Meçhul 

.. 

" 

,. 

" Redif alayı yüzba~ı 
Meçhtil . 

,, 

" .. 
.. 

O:ananlı Banka!\ınn 191111938 tevdiatı 

Hayrt:>ltin Yu.:ıul B. 
Ziya 

Barutun Kumruyan 
Cerciz Zade Abdülgani 

Emin Hadi B. Mehmet 

Hafız Muhittin 
Fresko Biraderler 
Bar.que C-0mmerciale 
de Tiflis 
Halil Ağa 
Zago Ser 

sultaMıahmet Firuza -
ğa !\lah. Hamam so
kak 12 
Dere sokak 8 Ortaköy 
Tüccar, 13 dolaplı S. 
,\mavutköy 
Sirkeci Hamidiye Cad 
No. 17 

Tifüs 

Erzurum 

• 

Maabadi bugün intlpr eden diler yevmi guetelerdedlr. 

5.69 
23.35 

257.63 
4.-

10.-
45.52 

71.62 
18.43 
99.14 
93.45 
22.67 
78.10 

33.38 
12.12 
59.03 

2.50 
0.20 

3.25 

7.16 
2.12 

4.60 

4.32 
2.-

239.56 

8.-
8.75 



16 HABER c- .ı\kpm postası 

== 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : .... : ··-------------•11 1111111• __________ .. 

Sürneroar1 k 
Cinsi Mikdarı Yük taşıma 

kabiliyeti 

Kamyonet 1 adet 1 ton 
Kamyon 2 ., 3 

" 
Kamyon 1 ,. 5, 5-6 ton 
Satış kamyonu 1 ,, 2 ,, 

Muhammen B. % 7,5 teminat 
Beheri tutarı 

Lira K. Lira K. Lira Kr. 
3000.- 225.-

2400.- 4800.- 360.-
4000.- 300.-
3100.- 232.50 

Eksiltme 
Saati 

14-
14.15 
14.30 
14.45 

Birleşik pa'Jl!~ ~el\~} s!~~,okuma fabrikaları müessesesi 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 " 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 ,. 
Ereğli Bez Fabrikası ,. 24 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 

Paketi 415 kuruş 

.. 480 " 
" 580 •• 

580 •• 

ı - İdaremizin Yavşan Tuzlası için 1 adet. !zmir ve Ankara Başmüdürlükleri için 2 adet, İz_ 
mir Şarap Fabrikası için ı adet ve İzmir Başmüdürlüğü için 1 adet kamyon şartnameleri muci. 
hince ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

10 Balyelik siparişler için ,, ,, 
:ı s 

25 
50 

il .. •• 
il 

,, 
'" " ,, ,, ,, 

575 
570 
565 
560 

., 
,. 
,, 

II - Muhammen bedcllerivle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. ,, ,, ., ,. ,, .. 
nı - Eksiltme 24-1 939. tarihine rastlryan salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataş. 

ta Levazım ve }.füba) aat ~ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Fiallarla Fabr ikada1 teslim şartile satılmaktadır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı sa
tış kamyonunun planı da görüle bilir. 

V - Yavşan Tuzlası için :ılınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin katalog
larile karoseri se!di ve dah"li taksimatını gösterir bir plfm ile b~nz!n sarfiyatını güsterir fenni 
tekliflerini ihale gUnünden beş gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen şubesine vermeleri la. 

zımdır. 

İplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara göndere ceklcri bedelleri mukabilinde 
;htiyaçlarr nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatla. 
ra yarayabilecek pamuk ipliği m üst?h!iklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yalnız S. 
reğli fabrikasına sipariıı edebilecekleri ilan olunur . 
..... .ı. .. " .. ,.....,_.._ ....... ...... ··--.. ...~.J ............ """"• ,. • ! .... !IB! ............... ~ 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \"e saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle 
Oksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

birlikte yukarıda adı gecen koınisyonn. gelmeleri ilan olunur. (14.3) 

*** 
I - Kısa müddetle teslim şartiyle 23 X 35 eb'admda ~ir ta. 

rafı temizlenmiş idare mongramım havi iyi cins 150000 adet man. 
tar pazarlıkla satın almacal~tır. 

Il - Eksiltme 12-I-939 tarihine rastlıyan per;;embc gü. 

nü saat 14 de Kabat:ışta Levazım ve Mübuyaat şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte tek· 

lif edecekleri iyi cins mantar nümuneleri ve % 7,5 giivenme para. 
larile birlikte yukarıda adı geçen Kcmisyona gelmeleri ilan olu. 
nur. (11'1) 

• • • 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 25000 

kilo bel ipi k1palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı:tur. 
II - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 1'1150 

lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 
ın - Eksiltme 16-1- 939 tarihine rastlıyan pazartesi gü. 

Dtl. saat 15 de Kabata.şta Levazım ve Mübayaat ~ubesincleki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. • 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabileceği gibi nUmune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7 .S 
gUvcnme parası makbuzu veya banka teminat r.1ektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar eks:ıtme günü e:ı g ~; s;:ı:ıt 14 e kac!ar 
yukarıda adı gc~er.ı komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ve· 
rilmesi lazımdır. (9485) 

• • • 
6/ 1 939 tarihinde a}Tı ayrı ihaJe edileceği ilan edilen 10.000 

d.det su altında kullanmağa mahsus elektrikli kapsül il "450.000,, 

adet 22 lik uzun \"e "50.000,, ndet 22 lik kısa nişan fişenği için 
tetkikat yapılmasına lüzum hasıl olduğundan açık eksiltmeleri. 
nin 17-1- 939 tarihine rastlıyaıı salı günü saat 14 ve 14,30 za 
tehfr edildiği ilan olunur. (142) 

••• 

Cinsi .Miktarı Tartma Muham. ro 7,5 saati 
kabili yeti bedeli teminatı 

Baskül "kolu" 1 adet 300 Kg. lık 100 : 

" ,. 1 ,, 500 Kg. ,, 110 : 15 
, .. ''otomatik., 1 •. 300 Kg. ,, 700 " 
,, "İnsan tartan., 1 ,, - 50 : 

960 72 

Şalter "2C'JO ~.'11. 1 " . 
perlik 3 kutuplu., 
Amper metre "2000 3 " : 5'.)0 37.5'.:ı 16 
amperlik,. 

1 - İdaremizin İzmir Fabrikası için 1 adet 300 kiloluk kol. 
lu, 1 adet 500 kiloluk kollu. 1 adet 300 kiloluk otomatik ve 1 a. 

det insan tartan baskül ile Cibali Fabrikası için 2000 amperlik 3 
kutuplu ~alter ve 2000 amperlik 3 adet amper metre şartnamele. 
r i mucib;nce ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

fi - l\juhammen bedelleriyle muv~kkat teminatları hizala. 
rında gösterilmi2tir. 

lII - Eksiltme 23-1-939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
hizala:rmda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu. 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alına bilir. 

V - E!rniltmeye iştirak etmek ü:tcyenlerin fiatsız fenni tek. 
lif ve katalogları ihale gününden bir hafta evveline kadar lnhi. 
sarlar Tütün Fabrikalar şub~sine vermeleri ve tekliflerinin ka_ 
l:ulünü mutaz1mmm , ·esika almaları lazımdır. 

VI - İstel:liler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
'"I(, 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilaa olW1ur. (30) 

• • • 
1 - Şartname ve numunesi mucibince sat n alınacağı ilan 

edilen "18.000., k:Io baş ipi 25 - X - 1938 tarihinde ihale edileme. 
diğinden yeniden pa"arhk us'..lliyle c:;siltmcye konmuştur. 

II - Muham:nen be leli beher kilosu 60 kuruş hesabilc 
"I0.800,, lira ve mu vak' "at tem·natı "310,, liradır. 

il - Eksiltme 9 - 1 - 939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 14 de Kabataşta Levr.zım ve Mübayaat Şubes:ndeki Alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler P~'r:'s·;ı: ohrak h~r gün sözü geçen şube. 
den alınabileceği gibi nümune d' g··r·il bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme iç "::ı. tayin edilen gün ve taatte yüzde 
7,5 güvenme paralari; !:! b', l'kte yu"'arıd:ı adı gc:en komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (95! : 1 

'.. t •••• ""!···· Ademi iktidar AT ·r O R K 
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Albümünün 
3 üncü ta hı çıktı 

Müvezzilerden 
ısteynnız 

Karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellit san· 
cılarıru, damar sertlikleri ve 
şişmanlık şikayetlerinizi 

t;RlNAL ile geçiriniz. 

UR i NA 
Vücutta toplanan asid tiril 
ve oksalat gibi maddeleri e 
ritir, kanı temizler, lezzet 
hoş, alınması kolaydır. Ye· 
me!derden sonra yarım bar 
oak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
• BEYoGLU • ISTANBUL 1 

Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mev
kii alan ve ) u;;sek sosiyeteye mensup aileler tarafından kat'i te
sir .ve faydaları kemali memnuniyetle tasdik olunan krem yalmz 
Krem Pc>rtevdir. 

KREM PEDTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış 
markadır. Ve, bu mcvkü uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler 
sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de. sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmiş yaşı· 

na kadar muhafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsamz 
Krem Pertev kutularındaki tarifat dairesinde kullanımz. Krem 
Pcrtevin gece ve gündüz kremlerini kullanmakla gençlik, güzel
li:{ ve taravctinizi sizler de uzun müddet muhafaza ediniz. 

KHE:\1 PERTEV bir güzellik sigortasıd ı r. Bunu kullananlar
sa bc>kledikleri istifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefik_ 

tirler. Krem Pertev yerine size vermek istiyece'Jderi herhangi bit 
J·r~ i ,.:ı,,~ı,..,1 r n·] 1<' lini~. 

1 

PATI 

l 
İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her turlil ilti· 
haplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerl• 

nin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

S OC. AN: Dl N AVI GAZIONE-VENEZ 
1 Uğrayacaklan Limanlar Vapurların İsimleri Hareket Günleri 

EKSPRES HATLARI 

Pire, Birindisi, V enedik, 
Trieate 

Gala Rıhtımından her Cuma 
tam saat 1 O da 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova 

Saat 10 da Galata Rıhtnnından 

Pire, Nıapoli, Marai)ya, Genova 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, 
Patras, Ayıaranca, Birindisi, 

Ankooa, V enedik, Trieste 

Selanik, ,'\1idilli, tzmir, Pire, 
Kalamata, Patras, Birindisi, 

Venedik, Trieste 

Burgaz, Varna, Köstence 

iSEO 31/ 12 
DİANA 4/ 1/ 39 
MERAN O 11/ 1 
A LBANO 14 ! 

CELiO 13/ 1 t 
PALESTi NA 6/ 1/39 f ! 
ADRİA 20/ 1 ~ 

27 / 1 c= ~ 
3/ 2 :eı, 

CELiO 
A DR iA 

31/ 12 '1 Citta' di Bari 14/ 1/ 39 ~ ' 
28/ 1 < 

o 
lstanbul-Pire Saat 24 :; ti! 

,, Napoli gün 3 ~ 
Marailya gü~ ,, 

FEN1Ci A 

M E RAN<;> 
Cambidoglio 

Q UlR INALE 
D iANA 
ABBAZİA 

,,.. 
lSEO 
AL BANO 
VESTA 

ABBAZtA 
Campidoglio 
V ESTA 

QUtRtNALE 

9/ 1 J 
23/ 1 ~ 

6/ 2 ı 

J 
6/ 1 

20/ 1 t 3/ 2 

J 
12/ 1 ~ 
26/ 1 ı 

9/ 2 
__../. 

18/ 1 J 
25/ 1 ~ 
28/ l 1 1/. 2 

Resimli Hafta 
Veni yıl nüshası fevkalade bir 

şekilde çıktı 
IMhYıvea;;;.~IDeır tıııen ı ste vı ~ 

CAFER MüSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en İyi müshil şekeridir. Bilômwıı e' 
zanelerde bulunur. 


