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Çocuklanmızı harcamıyallm 
Yazan : SUAD DERViŞ E VVELXI &in bir )'nml ıuetede okudum: Bir çoc:uk üvey 

'"'•mm uiyetltrindea dolayı evinden kaçDUf, turada, bu.. 
ıada bU milddet ıilrlb:mıut, peripn bir halde kaldıiz içiıı tekrar e
NI d8dmilf. Bu defa da evde Uvey anumııı kUçUk kaıl!eperine 
Jal*il afyeti llrtlnc• dayallamamq. müdahale etmiş. tıe babası 
Jmnpuw. Çocuk 1abuından mlthlt dayak yemlf.. Nllayet it po-
1111. adByeye Ületmif, mulOm çocuk ve suçlu baba hMdm Jwıı-
1111& çılmnJmlf. 

l>tln de bir batka illet.de ıkdlm. Venm bir anne bir ten• Mi11 Şıf Matlın 1'ıtkllı ErutitWMm çshriM 
itlr, d&t çocufuyla beraber yapdtiı 4aracık I* oü içinde, tCUr.. ----------------·-__. ___________ _ 

rtUdertyle, tatil mikropJamu dart bir tarafa açarak bir hastahane ~Jü;W 
ıatalı bekliyor. Yani dört çocuk, bir senedir bu kötU hastabla ıp- 'j! • 1 LJM ~ıLJ 
hıftmlk tehllbll içillde yqıyor. . - · ~~ ~ _ııı.,_ 

Her cin pseteltri bnıtınrm bana beueyeıı 1-tb blr ha- • ••••••••••••••••••••••••••• ~ yuzJı oldufunu ıarnr, kah bir ananın çocufunu vapura ::=. kA bir annenin Uç SOCUIWIU .. llthk nrmet ı.tedllL Su itan hamam 1 M ] d. k. . · 116 M rt h ff • Bor~ nlldmaed,.tedenllve1 aııa!ar,ber=-- avzer e ye l ışıyı a şe j en 
Jüette ... " kbmn verem çocuklar, her memlekette çocup yan g 1n1 k . . ı ·. i htif a 1 i 
D1I ........ nıa socuıuna bülDaktan tcı. oıan tnlllllar bulun- E VU f8 0 0 y ll •ı- b1Uık. Pabt mec1en1 teıakki edilen ber memı•ett• de bay- lektri.k te~is~tı . Programtn son flldi 

::':..S:::::... ~ ~ ~;:-;::~ ı.:: s .. ı!!~ !,a':~1ı11n- Dört kişinin katli suçile Ağll'Cf!lda J!:... -=~·e,... 
ananm belramedzlı puk1an 'ftftbbectll orpnbuyonlar nıtı!ır. tı hiçbir lp ucu buJunıı!DllDM!Da M hak ec1·1· wl* ile ber MDe bGylk awau'• 

1bcH ıı11ye11m 1ı:1 mahkeme. .... na ınn okuduflamua ı.ac&ede raımen ehemml7et1e dnam ıt- 111U eme ı ıyor ı. 11atn1annı anc1ı1ı 1C5 mart._. 
lbabenm nçlu oldupnu, çocuıldanna esi7et ettilfnl tnblt ve baba.. ktedk bil 
11 _.,. ttaln.. Çocd:ılr ne olacü? Ayni balunua ellne, a,m ..,. me • ÇataJanm ÖCUnntl ldSJlnde, D,un muhtarı H~ c1e p .fadı•ın bClJÜ tebltlerl lsiD 
anua pabma'" l:laiae tnUm ecllmi)'eCN mit. DOa ablıh da elektrik ldarnl ht!ktmetin kendilerine Km1cabL lan 11,ıeıllı MDede ,apılacak meruba,...,.. 

Onu, ulyet cBrdOjil bu nde bualrmamk, nere,. bıralıaca· mUhea4bltrtnden leBm ile Ber. yırda ~ tarlayı drmel• el· ,. Hlk6met tarlaJı ......_ m tlllılt edlJmektedlr • 
.im. lokal& mı?L. llOmkan clelQ!. 0 halele ehveni ter olarak 0 jan ~• mlddelumumt muaWü Ne- den ka7lillerisı Userlnt •tlt ede· .:...... Jandarmalarla pMp tn· Pıosruma IOll teldlnl ......,. 
çoeulma ıene binbir ulyet fı;lnde, o ptı alımda oturmuı cemiyet cati ile blldm Retftten mlltetelddl rm dardilnU 81dUren ,IOIU& ele- al ttik. Jl'ab blmlar iW hl- komltlll ,ana tetkik edecektir· 
içfD daha hayırhchr. ehlivukuf heyeti Ata Refik Hanın 1lrmlt ctbi tllfek elinde Wye ı•- 1 .dda 11..:.W.. : B111111'etle perıembe cnna,.,.. 
~ ftlphw ld 0 çocı* bu nde durmıyacat. pnı bir ıUn da, yanpı çıbıa U.t katta bir ke- lerek Uç klfiyi ete orada vuran an r. • lacak ..-..ım prolnmz tam wek" 

lralJap bpcütır. Ve .. ,.-. eeflletln Wnbk lmtillınmden ıese- tif daha yapmıttzr. Geçen 11fer, Hu.eyin kahyanın apcuadaki Bir 1&bah bbYenin 6nllnden ıe lini alacaktır. 
re'k, blnblr lllllllnl yiyerek cemiyet fıçin mahvollcaktır. yanım enkuı tetkikat yapmap mubakemeainı dilıı de 4nam e. çerken. muhacirlerden Halil !bra- Eyilp Halknl bir taraftan ull 

Belki verem umı piln blrlade Wr hastahane buJK&k.. 0n4a imkan TerımWltnden bunlar te- dildi. • him ıeJ.dl. flhitlerin her aman bl1rıJın ... 
tedavi sGrecek n fi* .... ı tlderis ld ldlhatl &-Mit actk w mblenmiıtlr. Atelyelerde bulunan H~yuı ~ya imden fasla. a- - Hilleyin Çawt Kınlcıbap. ylpte Baharl,. JOlu tıatftD4di 
çoc:uldarmm bapU d&lecütlr. Jl'abt JC*aullulı: fçbade aylarca bir Cfyalarm yijsde 93 u YlllDUftır. dam oldilrdüll isin idam iltelif- da dart kifiyi vurdu. Buraya ıe- mezarbldanm yeniden tan.dm et-

le muhakeme olunmaktadır. . ..11-
veremll yatapun etrafında 1apmJf olan bu ~ bap pre. Dün aablhki heyet el~lrtn'lı: il- tddi sı bndil__,_1_ 15 llyor, dedi. Buu aonra BUMyin tirinekteQK. 
van-•·- •••-' l&Dato--'•-- s. ... ...ı baıkJm ,__, --lllDll lvN 9&"1111111 vaL .._,__ __ il ld' et.:-...ıı-
-·ı--..- -a• .,,...__, -.• n .. n- corta telleri, elektrik saatlerini ve senedir. kullandıWan tarlaJI mu· -1a .,._ e ıe. 1• _.. 16 mart perıembe &inil~ 

ne yollaJIC&PL kofrelerl &erinde tetkikler yap. baclrler bir aa.bllı ellerinde kuma, llaner ftdılı. ~vemn ~Ond~ ittlrak edecek, halk ile ünlvertl-
4'"""'111 nJUbk wrm• lltedllf gocuk, .... nllthk c11Jt mak tlzere toplanmlftır. ve baltalar ile ıelerek almak iate- ıeserken, 1tbepaıa yere Nıyuiyı olursa lJd huaull vapur mer ...... 

ılmchls ,..acta ~ bir mnt nlld mı ol~ ,,.ır.a bolu mitler, kendiai lıle ntfllnl mUdafaa vurdu. Soma Sefere attt etti. Pa- iftira bdecü, halk ne aDi..W 
toklulw ~ taola'*lutuna iatlwr edilen bir lr:lm11• 

0 
için ·~ mecburiyetinde 'blmq. kat llJlhı ~tla!Dldı. BID bıacu- t'eli" melrteplileri Byilbe 1ıstttır 

beüeme mit. Tramvaydan athyan tır. HUseyin Kihya il• beraber ay mm Mavzerini almak beri kopr- cek" Eytlp dvanndald .peri 
lokap atda ,_n.1nd'1Dap. 1lalmD nine cltUrllecelf ama- ih+luar yaralandı nca baba11 Ali Dbya kendisini keQ, benim de adramdaa atep bat blrUkler ili Jılaltepe lilellndell ,,V, 

na ladar J&P,ablJ-* mldlrt. • • ""'-1 teıvik ~-. ltar4'11 'Bwa _.-Ut-4itf•".eatı .... ,...._._ rer lata, EyUp orta mektebi '1f 
6t,..mmda Traı.oal•saıer JWıya da suça lftirakten munun ~Geldi~JIPtlQ.l~ Ws mektepleri talebeleri clı _,... 

Medeni oldutumu.ıun en btlyt!k lll>atmı W. ccmiy.tiıııüia a 1DBfı ctlu HAmid ** tiriai ba durlar. ÇaWfU da vanDUf o1dul1Wı sif sime iftlrak edecektir. 
ıa,m.tJI " ....,.,_ • ...,- malıtaç nlldan olan çocu1r1ın- 11bü Edinıekapıda 2675 numaralı clUm. Ytrde etilsil rb~" 
mm dtltlDdlltlmtls cb ftl'IMllSL atman Halidin idaresindeki tram- I>Unldl celledo nbda ham 1Mt- KeraafmM uked bando matd' 

Y--a al,et clrea, Mlll!llll Janmda büı1aımyan. yoksul- vaya atlamak istmıit. dQeerek 881 lwwı phitler dinlenllmifler.dlr. Saçha bu ifadeleri bbat etmedi. havuml placU. mllftil tarafal .. 
lUk ,edlDdm ntldblı: nrDen socuk bakım evine mahtaçtır. bacalı kalçasmdan çılmıqtır. Yara- Bunlardan Yahya otlu Mehmet - Muhtar keadüıl Jr8ylilleri dan belli bir dua okunacak • 1 ., 

Çoculdanmm blru claU ful& dDfllnmeğe, onlln blmayı et. h Beyollu hastanesine kaklmlmıe- f8yle demittk: tepik ederek tarJa,a ı&ıdermiı- m tehltlırln ruhuna fatlhılar it' 
mele. Jftlttltmele, a.u-maıa mecburua. tir. - HUkOmet tarlayı lkl tene ev tir. ~Öyledilderl yalandır, dedi. laaf edilecektir. 

Medeni, ....... '" milli •dltemls bunu icap ettirir. • o • • vel bile TerdL ırakat .1!..~ ~ Müktme ·~ phitlerla lıle sa Bunu mtltealdp fthir, ha1Mf1'-
_______ . _______ .. _1!~vış Yenı Yapılan khnık ::, =;:-. ~ttik. )lak- tmımaeı ıs1n batJra bir ıtme bı· ri •• ıensllk •mm• birer .,,~ 

Kadın hekimleri Trakyada hayvancıhk binalart aadımız ?''ınma ıer.ktl. nWctı. !:! =~.;:~ '!: 
toplantısı F-dime: 10 (A.A.) - MOstahsili Radyoloji enstitOsn civanndaki ~ilse~ ~ya bisi lrarpladı: canm havaya ,a~lı Us el_. 

Tnrk Glnekolojl kurumu, bu aynı tef~ elinden kurtarmak mat- 50 ya~ .kulak, bolu. ~ ve ne ıatedığimizi ıordu. ~~ara- Esnaf hasta ha- ti müteakip yapılacak, ırçlt ,.,_ 
aadiyle Trakya koyuncuJanna Zi- IÖZ klıniji ile Gureba bastanesınde- basma koprak mavzenuı ptı. , ml De n1ha et bulacakttr 

toplantmm Dr. Ahmet Asım Onu- raat bankası tarafından Jat bapıı- ki 100 yataklı dolum ve kadm bas- Ozerlerimise atep bq1adr. ' ' b' y • 
run """"'ılı .altmda ,.pa. Ba dan1»erl Wl'ilmSte olan kredi talddan kliııilinin iııpsı bitmi§tir. ~ll lrardqim Ali wna1arak nesıne yenı ına sa b da b. 
cıelaede: • yıkıldı Semra Mehmet dtlftU. Ben Haz" d ita ... raJ urnuı ır 

Profar Kenan Tevfik SneneI 300.000 lirayı baılnqtur. Sonbahara kadar bu kliniklerin var ~ kaçmağa batJadım. Ar ıran 1 8811 R ulrlr &dam boluldU 
Memesi kanayan bir hata dltere" Trakyaıwı baJvanalık hareketle- dahiU tesisatı da tamamlanacak ve kanıdan Uç et attt etti. Fakat isa- lira &IH•cak ~bir 
rek. kamerle olan milnalebetinden ri ıenitlemiıtir. Oevlet malı inan- açdl§lan yapılacaktır. bet ettlremedL Bu IU'&da Selim ki~~~~ neticelenen 1ılt 
bahsetti. lı deposu De Wl,etlerin aygır de- Hoca ile karıu Behiye ide vunıL !stanbul 8-af Cemiyetim mllt ~ ~~ 

Gebelik ve ~er basta111t hakkın- potan kadrotanm bu sene biraz cıa- Hataya pasaportsuz mut1arctı. terek ,arc1mı tetldJltı milhlm bu den11 kaıası oJmuttur. 
da teblilde bulunarak, bu hastalı- ha arttımıuo ve 127 ye ~tJr. h d'I b'I k . . . ta .. bbbQa peı1nde bulunmakta- Salacaktan ild m~teri ile ~ 
im pbelik esnasında nasıl §iddet- Nisan, mayıs ve haziran aylannda Seya at e 1 e 1 ece Hüaeyuı Klhya elinde tüfek ar- kbr. Ayrılan bir komite ıtmıerden köye ceJmekte elan Mehmet -
Jenctilinl ve çocuklar OJerine olan faaliyet bafhyac:aktır. ~undan eaara TOrkiyedm Hata· kamudan hllt •tct ...Serken. ba- beri latanbulua her tarafau ıuip Qsınanm aandah Saraybmnll "' 
aradı tesirini anlattı. ya ve Hata)'dln Ttlrkiye,e yapıla· bası Ali Dhya ıeldi. eanaf hatahanell fnpm1a el•erit- lmda .ddetli esen~ wl' 

Bu sene haYVIJllann w koyun sQ- cak seyahatler için pasaport aran· - tyi yaptın, ollwıı. Ama ne- 11 münalip bir ana aramaktadır. ri,l ~ttiı 0 anda ci---
Bu vakalar etrafında yapılan m6- rillerinin dolum ltlerinde hissolu· ımyacaktır. Seyahat edenler yalmı ye hepsini vunmadm, diye bağır- e • brib1af8 .. 

nakaplara Ahmet Asını Onur, Nu- nur bir fazlalık vardır. Eneme ve Payasta memurlara hüviyet vara· dı. Fakat biz hepimiz kaçmqak. Enelld,,aene 1Nnalan °" J&.• ~olan abd fa ~ 
r1 SOleyman Canbakan, Şükrü Fa- prbon qılanna yalanda baflana- katarını göstereceklerdi!\ Ellerimisde balta fl1ln yoktu. YL taldı euıaf cliapameri ıeçen ee- Seyit romarkık1l ~li -
.al tikel, lbmı Arif, Leontiyadis. caktır. 0 landır. ne on Jtak daha Ql'Nll~ .....ı h a&mOI w ~ ............ 91 
Abraham Salamon. Sinay ve Naza- o Hiltlli mısikitiRISIA hutdanai haJlnt ptlrllmff. ,.. man dnri1eD .. m ~ 
retyan lttirak etti. 1 • ·r1c . I S fy • k f' kat bu da ihtiyaca kafi ıelmemlt- kitinin banın bir halde ya _,_., 

0 zmır sa fi atı a 111acak konuri a e §1 r e ı t1r. mr tara. bia'"m klr4 ıı. o1c1u1u a&QlmOltGr. Banlar ..-, 
PendP'e içme suyu tzmır, ıo <.&.A.> - bmtr ıu Nafia tarafından da tutuımuı olma•, diter tanıtan m Beyollu hastanesine yaun::: 

~ • • şirketinin hUkQmetçe 1atın a- Ankindan tehrlmize plen Hint , blnanm ihtiyaca lrlfl ıeım.maı lardJr. Tahkikatta. sandal~ __ .... ~ 
getardecek &lınması takarrur etmlf ve bu musikifhı~a Kripna ~ d~ saat dava edildi 11beblyle esnaf cemiyetleri mtlt- nan Şabanın boluldulu --

lt.adlır kaubasma da iyi içme maksatla yapılacak müzakere. l8 de ltmin&ıil halkevinde bır ~~- Nafıa veklleti dOn asliye ikinci terek yardım~ yeni 'İt elli tır. Kmtulanlar sandalcı ()1111111 
9a1'1 letfdlmeli için yapılan proje lere esas olmak tlzere şimdiden ser 'ftmlitür. Sanatklra ba1kevinin ticaret mahkmıesine bqwrarak yatak! bir emf hataınlf, lafl m~ Yapıdır. 
tudik edllmittlr. Ped:liğe içme l\l tlrketln mevcut teslıat ve em- mus.10 kolunda bulunan bul genç- $atye ıirketi tarafından 250 bin li· ettirmeğe karat ftl'mlttir. 

2 "' ,.. ... ya CIQ kilometre b- vallne kıyaıet takdir .ed.U.mes1 !er de ~~t etmitlerdir. Konserde raya Denizbanka ~ Fmcbkhda Esnaf hutahannl lapapa bat'.- ew· haftada i 
~ ....ıede bulunan Ayda da- l~ln alA.kad~lara emir veril- muhtelif Hmt parçalan çalmmıp. ki binaya ait satış iıinin ibtalini ir ı.nmca lstanbulda cemi~• _.lı 
'lmdlll ıetlrilecektir • mlştır. f'ko . ' temiştir. byıth bulunan her esnafm birli· kaP-AkP-1 yakalanu• 

o Rıza Tav 1 mem.e.cıte Müracaat.ta. binanın daha evvel ra vermnl heyeti umumiye içti. r y iM 
Garip bir yaralama Kolu karılan çocuk dönmek istiyor Nafia vekaleti tarafından satın alın· malauıda kabul edllmlttlr. Bu pa- Ankara. 10 (A.A.) - GfıGeO tllİ 

h ma muamelesine tabi tutulduiu bil· ra. bulran4a yapılacak muayene • hafta içinde cOmrOk mubafall t1f,t 
Adisesi DOn ak§81D saat 17.30 raddelerin- Anbradan Cumhuriyet suete- dirilerek Denizbanka olan satıı ip- 1et mllnut~ --- Pis· Wtı, Surl~ hududunda --~ 

Dökmecilerde Hayga.ım yanında de ~iktqta Ortabahçe MıslrlJ ol- sine blkfirlldilfne ıöre, affedilen nin ka'UlnSUZ oldulu illve edilmek- danlar snuur.li talili! edilecıkdr. km kaçakçı, ae1ds yilJ on yedi. "(Jj 
ça)ıpn 18 }'3llarmda Ahmet bu sa- lu sokak rr numarada oturan Bey· yQı ellilildere dahil bulunan Rıza tedir. Da husustaki davaya pazarte- Cemlyetlerdeo f().000 ,.at cb- IOmri1k kaçak malı ile 23 kilo~ 
balı tannadılı bir plusla sokakta oilunda Kolonyacı Mehmet Alinin Tevfik anavatana dönmek için mü- si günü saat 14 de bqlanacaktJr. dan aldıtmı ı8Je 40.000 lira bu gram uyueturucu madde. 129 W' 
bvpJa tutu§lllut ve blrdenbire bı- km 6 

}'8t1annda Gülseren. kapı 6- racaat etmistir. Rıza Tevfik halen Deni::bank tarafından Satye tir- suretle temin 4fllllecektlr. A.yrica liraai, bir aillh, otm mermf, ~ 
-"-· _,,_ nünde oynarken yere dilflnüt, 10l • !Jayr~: ~~bu meçhQI kimse üze- kolu km Şarki Evciündedir. Türkiyede sekiz keti aleyhine açılan "aldatma,. da- rnml mabmJaİ'dall"C•• bu kL çakçı hayvanı, 112 kesUD : .:--lıd 
.... atdaa* • balrOnden tehlike- ımı,tır. sene amme hizmetlerinde c;alışamı- vası ise lAyiahlar teatisi halinde de- dar bir yardım ttmln edileceli u- ve Jran hududunda: on aç ~ 
il smltte ,..alamq ve kaçııuıtır. Zavallı kıı imdadı aihht ot.omobi- yacaktır. 72 yaşında bulunan Rua vam etmektedir. Satye prketi De- mulmaktadır. Yeal 1ıutabaneJe 162 kilo aQmrük, ve inıu-t --:-:...ı 
Yaralı Ahmet hastaneye kaldmlmq H De Si§li eocuk hastanesine kal- Tevfik ba hususta baa istirhamlar nizbankm iddiasına itiru etmekte- yUs bin lira Jaadar bir para l&tfo- mah De d&t IDlb, otuz ~~ 
ve suçlu Br9nmala bqlanmı~tır.. dml."1111hr. ~da bulunmaktadır. / dir. 1W1aca1rtır, 'ki bcakCJ hayvanı ele~·. 
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Vatandaşlık 
s 0.KAKLARA, halkı temizliğe, 

rııe Öyle rnstıreldiği :rere tükür. 
ko ll'le~e davet eden üç taraflı, koca 
iirı~a levhalar asıldı. İnsan hepsinin 
ııu Uııde irkilip bir kere duruyor. Du
bıı ~~h:ı güzel bir şekle koymak veya 
dc··Şl radyo ile y:ıpmak acaba k:ılıil 
ahgJıJ ?niydi? Şehrin temiz olması 

:ı. (~· • ' 
ltıa · ın~n terbiye edilmesi Jazım a-
lir·tıhrın böyle levhalarla çirkinleş

ı rncınesi de lazım ... 

1.11° le\'halann şehir için bir süs sa
~ a~ııracakları muhakkak ise de 
erdıkJ . . . 

ltı . erı nasıhatlerın yerinde oldu-
'i~~ _1nkdr:\, imkan yok: hemşelırile
ic·~zın çoğu sokaklara tüküı·meklen 

~J] SÜ k"" k ' fc • m · urrue ·ten bıle henüz Ya:ı:-
•,{eırıcctiler,. füızıları da gUlcrck: 
ruı erendim l hu pis sokaklara tükü-

illez de n t'"k·· "I'" ? · ı·e b e~:eye u ·uru Lır ,,, dıyor 
tııi ununla nuktcdanlık, zeka göslcr
bu:b~l~uklarmı sanı yoriar. (hlelcri 
ltı · Ulun fenaına gidiyor. Sokakları-
tzın . 

tiıı J rııs olmasının başlıca scbeble-
Ki ' en biri şehirde, sokağa tükürınc
llı '11 Ubah görecek insanların bulun-
asıctır Ö l 1 . . d'" 'lı' • Ye crını unyanm en te-

ru·'t, en mükcıumcl cadı.lesine gölü-
n ·ı . Sok' l llımal ki oraya da tükürürler. 

l
. akların temiz olmasını islemek 
~c 
la~ ne kadar pis olursa ohun bir so-
lıc~:ı. lükürmiycn, çörçöp almıyan 
1 .. ·rı~chrilerin hakkıdır. Bir şehirde 
1<ıl'I • ter .e ınsanlar çoğalınca sokaklar is-
iqs ısıcmcz temizlenir; çünkü öyle 
l·a aıııar belediyeyi de -vazifelerini 
~./tnnğa d::n·er, olmazsa zorla razı 

er, 

N urullah ATAÇ 

Gazetelerdeki 

Ş U Ankara Cnı:ldcsinde topu topu iiç l>cş ı;aıeteyiz \"C on .... 
sekiz milyonluk Türk kitlcı.i içinde de kırk elli GazeterL • 

yiz . .Matbuatın olı;unluğu ve kemali, önce, ayni rejimin edatları i 
ı · n muakkibi ve efkarı umumiye murncehesincle fikriyle, kaleınJy. 1 

le, ilmiyle, şuuruyla deYlct yardnncısı , .e faal birer uzvu olmak 
gibi imtiraza sahih biz Jmk kişinin biribirlnıizl bHınemiz, sevebiL 
memlz, biribirimizle mütesanit Ye bir Yahılct hallndo oJabilme
mizlc tezahür eder. Ilalbu1d herhangi bir ilmi, içtimai Yeya. ah
liki l'eya alelide ruzmcrre bir haclisenln münakaşası sırasında, 

Türk halkına görünü~ümüz kalem külhanbeyleri haleti ruhiyesi. 
lo zebunlaşmı§ bir vasrftadır. 

Henüz olmadığımız, h enüz kemal bulınadı6'1llllZ, henüz toy 
ve h.ırçm birer amatör gazeteci ohluğuınnz intibamı biz kendi el· 
lerimizlc lıazırhyoruz. Bir g·ün enel yükselt bir fikrin münaka... 

• şasına t ahsis edilen sütunda, o fikrin ,.c kalemin sahlbJ, bir gün 

i sonra bir gammaz, bir muhbir, bir eski clcf tcrlcr karı~bran bezir-

:.
:. giin oluveriyor. 

! Gazetelerin yüksek mane\"i hüviyetleri içinde fral;.lı, smo
: ktnll o.mele çocukları gibi gülünç görünüyoruz. Düşünmüyoruz 

i ki, bizbiıe değiliz. l\luvacehc5inde bulunduğumuz Türk h:ı.Jkı, 
: artık P eyam Sabah gazeteciliği tarihinin seyircisi değil, bugün. 

=.·.: kU rejimin bütün hu,~ıyctinl temessill etmiş Cwnlıurly-ctin öz 

varltğıdır. 1 : Du Jıa.reket yalnız matbuatın sel'iyesinJ düşürmeWe kalını-: 
;~ yor, trpkJ büyük bir sanatkar elinden ı;ıkıruş musanna bir eserin 

içine sokulmuş kemirici bir kurt, bir l1aşcre, tufeyli bir mabllı.k 
: gibi seyircimiz Türk.iyeye l<orku Ye üntltsizlik ,~or.iyornz. 

Münckkidlerin, yıızıcJla.rm, muharrirlerin, ediblcrln ve yani 
toplu bir hü.kiimle bizlerin kuvvetimiz, kudretimiz Umimizdcn, 
kemalimlzden, kiia.bdan gelmelidir. Yol<sa, şu Türk düşmamyclı, 
bu Yatan hainidir, sen cumlmrlyet clüşmanrydın, rejimi Jıazmct. 
memi5 birisin veya şusun busun gibi işi hemen mahalle şamata

sına, şahsiyet ılavasma, izzetinefis yoluna, mazi hcs::ıplarm::ı ılö~ 
küYerınek silahı, TUrk matbuatına yalusnuyan bir kliçüklük 

• clur. 
Biz münaka.sa adabm<lan, lrnnuşma. , ·e yazma. muaşeretin- . 

den bu kwar uıak mıyız? 

Ilıı1km takdiri, en küçük aks:ıldığı bite nffctmi~'ecek ,.c bir 
g\in yiiro çarpacak kadar korkunç bir mihenktir. llerlı.esl l•ör, 
iilemi sersem sanmak ,-ıı.ziyeUnılen kendimizi lrnrtar<lığınnz gün, 
bu kırk kişi ,.e üç beş gazele, cumhuriyetin feyzine layık l•ema
lini bulmu~ olur. 

Bazı b~yük işler yapan fabı·ilı:al::ı r bir giiıı anlamadığı bir st>. 

beble l.f!B.s ediveriyorlar. Bu netice, makinelerin itikalinJ hesap· 
lam:ı.mak ,.ıı amortismanını ka;r ,.c ıarar bilfını;ofarma. koymamak 
gibi mln1mlnl bir ihmalin doğurduğu Jıfi.ıHsctlir. En lüiçiik ihmal 
hazan en büyük f acialar doğurur. 

Ya.nl kıyas olunursa, biz gazeteciler, omuı1anmıza yül;.lcmlJ· 
ğlmiz bugünkü vazifelcriınizde • aralla sırada da olsa. • görülen 
böyle tezahürler bizi, Jınlkın fakıl ir ıın:r.arın<lan düşiirmckten 

ba.5ka. bir netice Yermez. K.nrşnnızda, n.ksüliimeli, attıklarımızı 

bir lastik t-Op gibi suratımızda. şaklatacak şuurlu bir halk l•itlesi 
bulunduğunu unutmamaltyız. 

____ ..__,.... -·----• ••••••••••• ııır••-••••--•••••••aa•••••••••••••••••••••••••m:•••••-

Cenup kutbunda 
ihtilôfı 

N orveç hükumetinin 4 !kinci-
kanun tarihli bir kararnamesi, ye-

zırı K ont, Almanyaya göre Nor

veçliler tarafından h enüz keşfedil 

da Norveç ajansm·n yaptığı beya
natta, Norveçlilerin bu arazide is

tikşaf ta bulunarak haritasını al

mış ve ve'sikalar toplamış bulun -
duklarıru bildirmiştir • 

Sanatkarı ar 
' . - himaye 

Sanatkar çok, sanat icra olunacak yer az 
pahasına sanatkan 

nasıl önlenebilir ? 
müessese sahipleri 

edebiliyor. 

su 
Bu 

olunca 
istism ar 

Bundan bir müddet evvel tiyatro 
artistlerinin kazanç vergilerine te
mas ederek, bugün Türkiyede bir 
kaç artist müstesna olmak üzere bü
tün diğerlerinin 50-150 kuruş ara· 
smda yevmiye aldıklarını yazmış \'e 
mükellefiyetlerinin ifası karşısında 

müşküllere düştüklerini tebarüz et
timıi~tik. 

Bu münasebetle matbaamızı zı

yaret eden birkaç artist, dertlerini 
daha vaıih bir şekilde izah ettikten 
sonra düşündükleri bir çareyi de 
hükumetin nazarı dikkati önüne koy 
mak için tavassutumuzu istediler. 
Diyorlar ki: 

"Memleketimizin büyük eksiklik
lerinden 1:ıiri hiç şüphesiz tiyatro te
şelJd.Ulerinin azlığıdır. Tiyatroyu 
ya şehir belediyeleri veya büyük 
sermaye sahipleri himaye etmek va· 
ziyetindedirler ve aksi halde artist· 
ter için büsbütün faaliyet sahası bil· 
miş ve memlekette tiyatro sanati kal 
mamış olur. 

Halbuki memlck: timizin ihtiyaç
larından olan tiyatro sanatini yur
dumuzun en uzak köşelerine kadar 
sokabilmek için hamle edecek sanat
karlar yok değildir. Fakat bunlar 
raplıkları grupları idame edemiyor 
lar. Mükcllefiyet'._.ı bize yüklüyor-

!arın Anadoluda, Trakyada dolaş· 

malarmdaki kültürel fayda çok bü· 
yüktür. 

Biz himaycmizi yalnız hü
kUrrıetten değil önce halktan bekle· 
mek Yaziyetindeyiz. Öyle bir meslek 
sahibiyiz ki mihenk, halk karşısın
da muvaffakiyettir. Kendimizi önce • halka beğendirmek ve sevdirmek işi-
mizdir,. 
Dünyanın her yerinde büyük şe

hirler haricinde kasabaların bile ti
yatro ihtiyaçlarım karşıhyacak te
şekküller vardır. Biz bundan neden 
mahrum kalalım? 

Bir genç kız kö
mürle zehirlendi 

Galatada Kaptiçinde bir genç kı. 
:ı:ın feci ölümü ile neticelenen bir 
kömürle zehirlenme lı8.disesi olmuş
tur. 

l{apıiçinde Beyazıd mahallesinde 
Mandıra sokağında bekçi lsmailin 
evinde Refik isminde biri oturmak
tadır. 

Refik üç scno kadar evvel Rize
nin Çataldeı·e köyünden lstanbula 
gelmiş ve Galatada eski Parmakka.. 
pıda 12.11 numaralı fcrında çalış

mağa başlamıştır. Refik'in Halide 
lar, kendileri vermiyorlar. Halbuki isminde bir de karısı vardır. Kö
günde üç lira gibi yeYmiye üzerin· yünde de bir oğlu ile 15 yaşlarında 
den tahakkuk ettirilen mükellefiye- :ırerycm admda bir kızı bulurunak
timiz onlara ağır geliyor, çabuk in- tadır. 

Neden mesela ben üç arkadaşım 
la, Anadolumuzda veya Trakyamız· 
da temsiller vererek hem geçinmi· 
yelim, hem kültür yayımında hiz· 
met etmiyclim? 

Bizim istediğimiz mübalağalı bir 
iş değildir. Artistlere seyyar vesika 
verilmekle bu iş önlenebilir kanaa
tindeyiz. Bu takdirde daima kontrol 
da mümkündür. Ehliyetsiz ve vesi
kasız çalışanların menedilmesi su· 
retile bu sanat da tufeylilerden h-ur• 
tanlır, sanat ve sanatkar himaye e
dilir. Ve nihayet biz bedii sanat fa~ 
aliyetinde yer a1mz. 

Kaç sanatkar sayılabiiir, yüz, iki 
yüz veya beş yüz. Bizim kazançları· 
mız nihayet büyüklerimizin gözün
den kaçmaz. Nisbeti asıl olO'lak ge
rektir. Mükellefiyetimizi çok hafif
letmek lazımdır. 

Aksi takdirde pu sanat sönüyor. 
Bizim kazançlarımızda şehir tiyat
rosunun kadri ve bütçesini esas it
tihaz etmek doğru değildir. Bilnfr 
yoruz esas bu mudur? Fakat bugün 
Liyatro ve sanatkarlarının ne kazan
dıklarını sorup anlamak, tesbit ve 
onlarrn kazançlarına göre ortalama 
bir kazanç miktarı tayin etmek mün 
kündür. Bugün sanatkar çok, icrayı 
sanat edilecek yer azdır. Bu da sa
natkarın aleyhine oluyor. Çok talip 
var, hiç talep yok. Binaenaleyh ar
kadaşlarımız büyük f eda1 : arlıklaı a 
tahammüle mecbur olarak l~yık ol
duk.lan ücretlerden çok eksiğine ça· fisah ediyorlar. Bugün Şehzadcba- Refik, çok güzel olan kızının kö-

şmda bir, Beyoğlunda iki ve seyvar yünde delikanlılar tarafından mü - !ışıyor.,, 
~~~~~~~~~~--~~-

olar ak da üç kumpanyadan La~lr= :emarliyen kaç'Jfı!:tnııK: istenmc::ıinl -

tiyatro sanatkarları için ı çahşacal.;: j hal ıet' almrş ve Merycmi de son Denizbank 1Ş'ikila-
saha yoktur. günlerde 1stanbula yanına aldırmış 

Nihayetbunlarınkadrolarıneola- tır. üç hişi bir odada yatmaktadır. \ınÔJ degw İŞi'k lİk 
bilir? Halbuki bu vadide mcmleke- lar. Refik her sabah saat dörtte 

timizin her kö~esinin tiyatro ilıtiya- kalkarak rırına gitmektedir. Muhtelif şubel er ayri 
cını temin edecek kadar sanatkarı- Bu sabah saat dört sıralarında müdürlü ki erle idare 
mız vardır. Çok kudretli veya az Refik'in kurduğu çıngıraklı saat 
kudretli, ne olursa olsun bu sanat- çalmaya başlamış ve Refik gözle- edilecek 
karlar bugün işsizdirler. llerlemek- rini açarak yataktan kalkmak iste- Yeni murakabe kanunu mucibln. 
ten, tekamül etmekten, yükselmek- mişlir. Fakat birdenbire başı dön. ce Denizbank teşkilatında mtilıim 
ten sarfınazar meslekleri dahilinde müş, gözleri kararmış ve tekrar değişiklikler yapılacaktır. Deniz~ 
ekmek temin edemiyecek vaziyete- yatağa yuvarlalllllIŞtır. Güç halle bank umum müdürü Yusuf Ziya. Er 
dirler. kendisini toplıyabilen Refik karısı- ıin bu hususta bir proje hazırlamış, 

Bunu O"nlemek mu"mkun'" dur" ue biz nr da uyandırmış ve oda kapısını ' tktısat vekaletine arzctmek li.zere 
Ce O

"nlemek laı~ ımdır. Seyvah grup- açabilmiştir. Biraz sonra kendileri. j 
J Anlmraya götürmüştür. Pro enin 

ne gelebilen karı koca kızları Mer-

Hatayda Yunan 
konsolosu 

en mühim tarafları muhtelif branş. 
yemi de kaldırmak istemişler, fa -
kat zavallıyı ağzından burnundan ların hükmi şahsiyeti haiz birer. 
akan kanlarla baygın bir halde bul müessese halino sokulacağıdır. Bu 
muşlardır. Derhal etraftan gelen_ müesseseler birer ayrı müdUrlük:le 
ler vasrtasiyle Meryem Beyoğlu idare edilmekle beraber Dcmlzbank 

hastanesine kaldırılmış, fakat kız- umum müdürlüğüne bağlr olacak • 
cağız orada ölmüştür. !ardır. İlk adım gemi kurtarma ida. 

Hastane tabibliğinin Iüzum gös. resinin bankaya bağlı müstakil bir 
termesi Uzerine adliye doktoru da müessese haline sokulmasile atıl .. 
cesedi muayene edecektir. 

- -o-
mıştır. Bundan sonra Akay ~ De. 
nizyolları işletmeleri bugünkü mer .. 
kez kadrosundan ayrılacak, ild te. 

şekkül bir işletme ve idare halinde 
hükmi şahsiyeti haiz bil' mile.sesse 

olacaktır. 

Gene bu cllmleden olarak !stan· 
bul ve İzmir liman işletmeleri na 
kılavuzluk ta ayrı birer mUesse:se 

haline getirilecektir. Kasımpaşa ve 
lstinye havuz ve fabrikaları birleş_ 
lirilecek, bir müdürlükle idare olu

nacaktır. 
. . ~ .. ... .. .. Ay başımla bankada birçok eube 

ve büroların lağvı da bu yolda bil: 
başlangıçtTr. 

Karie karşı manzaramız 

S ON Post.a'dıın: 

''Şcblrde zabıta vakalıırı J üzdc el·_ 

il azaldr • ., / 
Ayni giln Tan'dan : \ 

S "'Hırsızlık vakıı.ları çoğalıyor.,, 

Matbuatta fikir birliği cih elcrit 

*** 

Bir haber 

~ 

•• • r ' ft ~ ~ 

Acaba Alq~nm, dün :ı.k~nm c:ıkmad mı 
(!ersiniz? Yoksa esaslı ohmrı diye tahldk 
cillp bu alq;:un nu bildirdi? 

*** 

Bir başlığın manası 

A KŞAM yaz1yor : 
"Dün sabah 1sta.nbiı!a bir 

Juır yağdı.,, 

mlkla.r ' Y ENİ Sa.balı'dan bir başlık : 

'
1:\langaldan mı zehlılenlp öldü ':,, 

Du ciimlcyc nazaran merhum, bakır 

çalmış man:;al yemekten ıebirlenmiş ola. 
cak. 

iHH~ 

Bir romanın kahı".lmanı 

V AlilT refildmiz meşhur sinema yıl. 
d ızı May Vest' in yazılı;; ı bi.r roma.-

om ismini. Ha n ediyor : 

"Kanıksamış günahl,;3.r.,, 
"1iz m <?\' l UUil lınJıramanmr nnfadık. Ilu 

blr kasaptır. 
l\lim 

f:.: manya lıüyük 
geldi 

elçisi 

Romanyanın ilk Türkiye büyük 
elçisi !\1. Stoyk.a dün Romanya va
parile memleketimize gelmiştir. Ye· 
ni elçiyi Galata rıhtımında Roman
ya konsolo3luğu erkam kar§ılamış· 
lardır. 

11. Stoyka Cumh.urrei~imize iti
matnamesini takdim etmek üzere 
bugünlerde Anlrnraya gid~cc~-:tir. 



Almanya Slovakya isyamna 
müdahale mi edecek ? 

Nihai zafer demok
rasilerin olacaktır 

OF' Baştarafı 1 incide 
S'ovakynlılnr serbest olmak iste

mektedirler. Slovakya ba.~ekili 

T.isso Çekoslovakya reisicumhuru 

tarafından azledllmi~, yeni bir Slo
vak hükümeti kunılmu§f,ur. Yeni 
Slovak bn§ı ekili Svak'dır. 

H.'.Ldiselerin b:ı§lamnsma sebeb 
Prag !"'ııbfellerine göre şudur: 

"Mnlüm olduğu Uzere gerek 
I' .t -ı.. ırg, gerek Zlinıı anla.~a. 

ı \ ~ gerek anayasa, Bohemya, 
Mora vya ve Slovakyanın bir tek 
Leder.ıl devlet teşkil ettiğini biL 
diı ir. Halbuki müfritler, bir kaç 
Z"t:ıandanberi böyle bir federal 
d · .. et meflıumunu reddederek, 
bir devletler federasyonu teşkili. 
ni istemekte idi.Bratislava hükQ 
r.1eti ioo buna karşı hiç bir mil • 
dahnlede bulunmuyordu. Belattı. 
ıca vo Sano Mı:ı.clı gıöi müfritle. 
ı · n idare ettikleri propaganda, 
bizz:ıt ffiinılm'nm siyasi vasi • 
yetnamesine dahi muhaliftir. 
ffiinka muhafwan teşkilatı ara. 
rmda faaliyet görlilmekte ve bu 
f a:ıliyet kıınşıklıklara sebebiyet 
ı. rmel:te idi. T.isso hUkfı.mctl ise 
b:.ı karışıklıkları Jr.a.leden aciz bu. 
lunuyordu. 

Bu sebeplerden dolayı ana.yasa 
yı muhafaza etmek ve memleket. 
te nlz.ı.mr idame etmek için Bra.. 
tislava hilkfunetini deği3tirmek 

mecburi 'bir hal almıştır. 
Resmi mahfillerde bilhassa te.. 

barliz ettirildiğine göre alman 
tedbir, Slovakyanm muhtariyeti. 
ne ve evvelce imzalanmış anlaş.. 
malara karşı değildir. Bfülkis bu 
tedbirler anayasayı ve anlaşma.. 
ları meriyctte idame için alm -
mıetır. 

Bütün Slovakynda arft idare llA.n 
edilmiştir. Halkla Çek jandarmala
n ve askerleri çalpışmaktadır. HA.-
diseler bilhassa Bratlsl:ıvnda ecre-
yan etmektedir. 

İf}çiler, umumi grev ilan etmiş.. 
tir. Askeri müfrezeler zırhlı oto. 
mobiller içinde sokaklarda dolaş. 
maktadır. Şehrin hariçle hemen 
hemen bütün irtibatı kesilmiştir. 
Bencş rejimi devrinde siyasi 

talepleri dolnyısiyle bir kaç sene 
m:ıhpus tutulmuş olan Slovak 
muhtariyeti müdafii profesör 
Tuka ve Slovak propaganda §efi 
doktor Mach tevkif edilmiştir. 
Tisso'nun da bir mnnn.stırda hap. 
scdilmiş bulunduğu söylenmek ~ 
tedir. 

Almanya ne yapacak ? 
Bı>rlln, 11 (A. A.) - Hnvas: 
Hitler, dün ak§nm Von Ribben

tropla görüşmil~tilr. Alman devlet 
reisinin Çcl:oslo\>nk meselesile uğ
raşmak Uzcrc bu sabah hususi mU
§avirlcrini davet ettiği öğrenfirniş

tJr. 
Prngdaki Almanya. konsoloshane 

sinden Hitlcrc bu mesele hakkında 
milblm bir rapor gelmiştir. 

lyt huber alan mnhfcller, Alman
yanm §iddeUe müdahale etmesi ih
timali olduğunu söylemektedirler. 

Alınan mnhfellerinde beyan cdil
dJğino göre Almanya, yeni Slovak 
hUk\ımetlnl tannnıyacnktrr. Bu malı 
fellerln kanaatine göre dün b:ışlr

ynn bulımn, her ne ı;ıekilde olursa 
olsun neticede hall!'dllec!'ktir. 

Lo:ıdrada endiş~ ? 
Londrn, 11 (A. A.) - Slovakyn

daki vaziyet Londradn endL5eyi mu 
cib olmaktadır. Çünkü Almnnyanm 
"şnrk~ do 1ru genişleme., siyaseti
nin dinamizminden hiçbir §ey kay
betmediğini göstermektedir. 
Almnnynnın hiç olmazsa iftirak

'!ı hareketi te.~vik etmek suretlle, 
Slovak isyanını 1 kolaylaşbrmağn 

çnlış:ıcnğmdı:ın şüphe edilmemek -
tedir. 

Azledilen nazırlardan ikisinin son 
~ilnlerde Berlini ziyareti ve bu me
ı~lc hakkında Viyana radyosu tara
tmdan yııpılıın ne§rlynt, resml tek
lfol<!re raf;'D1en Almanyanın nüfu-
1' .. :nu gö"lermcsi fübarile pek ıruı.ni
~ addedJlmcktedlr. Vfyan:ı radyo
w.ır.'Jll kendi fikirlerini ncşrcttlğine 
( ·!r ~1.:rl 11UrUlcn iddianın hiqbir 
k >"'"Cr' I nlm:ıdığı siiylcnmektedir. 

Çek hUkUnıeUnln a.zimkiranc 
tarzı hareket.t Londrada tasvib e
dilıncktedlr. 

Fransızlara ıöre ... 
Paris, 11 (A. A.) - Diplomatik 

mah!eller, Çekoslovııkya hAdlsele
rlni dikkatle takfu etmektedirler. 
Bu mahfeller, ihtllutlar çıkabilece
ğini zan.netmemekto ve bu hAdlsele
rin Gafenko - Bek mülikatmın a
kabinde çıktığuu kaydeylcmekte -
dirler. 

Zanncdlldiğine göre Ga!enko -
Bek· mfilakatı esnnsmda milşterek 
bir Polonya - Macaıistan hududu 
ihdası meselesi mevzubahs olm\13-
tur. Romanyanm bu §ekilde blr hu
dud ihdmıma. artık muarız olmadığı 
malUındur. 

Ayni ma.hfeller, Alman matbuatı
nın §imdiye kadar Slovaklara. mUza
beret ettiğini tebarUz ettirmekte 
ve bu tam hareketin samimi olup 
olmııdı:ğı keyfiyetini suale şayan 
bulmaktadırlar. 

Bu mahfeller, Slovak iftlraksı 
hareketine Macarlstanın milzahe -
ret ettiğini, çünkU bu hareketin Ber
lin hilkOmctlnce arzu cdllmlyen 
Polonya - Macaristan itildfmı ko -
layla§tırdrğmı iluvo eylemcktcdlr
ler, 

Lehlere göre.°' 

V8.I"§Ova, 11 (A. A.) - Slovnkya. 
hAdlsclerl dolayısllo bazı gazeteler 
diln hususi nUshn.lar çrkarmışlard.Ir. 
Bu gazetelere göre şimdiki buhran 
geçen eyHUdcld buhrandan dalın 

ciddidir. 
lyi haber alan mnhfcllerdc söy

lendlğine g6re, Çekoslovakya buh
ranı MUnih ve Yiyana itilCıflariyle 
bitmeml.'11r. Çilnkil Çek'ler, Slo
vaklar ve RUtenler arasmdnki ihti
IU zan olmamı~tır. 

H4diseler 

Bratislava, 11 (A.A.)" - Slovak 
hüldmıetinin datrıldığmm ilan edil
mesi üzerine dün Slovakyada nüma
yişler yapılmıştır. 

Bratislavada, "lilinkanın muha· 
fızlarr,, "Hlinka evi,,ne kapanmı~
lardır. 

Çek jandarmaları binayı zaptet· 
meğe uğraşmışlarsa da muvaffak o· 
lamamıslardır. lki taraf biribirine 
ateş etmiştir. Uç "muh:ıfız., ve dört 
jandarma yaralanmıştır. Bu mürl· 
det zarfında nümayisçiler Bratisla· 
va sokaklarından geç:neğe tesebbüs 
etmişlerse de askeri latalar tarafın· 
dan daf:'ltılrnışlardır. 

Alman propaganda şefi Fausk· 
necht şehrin meydanında toplanan 
300 nüma}i~çi Slovakm karşısında 
bir nutuk söyliyerek Çekleri şiddet· 
le tenkid etmi~tir. 

Periestanyde örfi idare ilfuı edil· 
mistir. Pragdan gelen Sidoru karşı
lamak için 15.000 kişi şehrin istrrs
yonunda toplanrnı~tır. 

Adliye nazın Vankonun organı o
lan Naroni Novini gazetesi Hlinka
nm muhafızlarından Tuka ve l\fa
çm Slovakyanın Macaristana ilha· 
kını temin etmek üzere bir ihtilal 
hazırladıklarını yazmaktadır. lhti· 
!fil, pazartesi günü ba~lıyacaklı. Fa· 
kat o gün pek az miktarda taraftar 
toplanabildiği için ihtilfı.lden vazge· 
Ç,ilmi~tir. 

(Ba1ta1afı l incide) resmt sulh fikirlerine tamamile zıt· 
nrn cz:ici yükilnden kurtulmağa ı tır.,, 
muvaffak olmupardtr. 
O zaman altın gibi parlak ,bir dev- Fransanın ihtiyat tedbirleri 
rin fecri dc-ğmuı olacaktır. Bu 
mea'ud devri vücuda getirmek 
dünya JR:!erleri için ne güzel bir 
iı olacaktır. Avrupada bC§ ki§i, 
yani Ü!f diktatörle İngiltere ve 
Fransa başvekilleri müştereken 

bu hedefe doğru yürüyebilseler, 
dilnya tarihini inanılmayacak ka
dar az bir zaman zarfmda deği§
tirmeğe muvaffak olurlar. 

Amerika Reisicumhurunun yar

La Rochelle, 11 (A.A.)1 
- Bir sc

negal avcı taburu, Cibutiye hareket 
etmiştir. 

Habeıistan umumi valisi 

Roma, 10 (A.A.) .....,. Habeşistan 
umumi valisi bugün tayyare ile A
disababadan Romaya gelmi~tir. 

dımiyle Avrupada mlişteroken ça ------------
lışacak olan bu beş adam, beşeri
yetin bütün kalbi ve bütün ruhu 
ile böyle bir maksat uğrunda çalış 
mağa azmetmi§ olduğunu göster
miştir. 

Diğer Avrupa liderlerinin de 
onu ta1tlid etmekten imtina etmi
yecekelrini zannederim. ,, 

Hatip, bundan sonra Amerika
dan bahsederek demiştir ki: 
"- Amerikan demokrasisinin 

halledilmesi icap eden kendine 
mahsus meseleleri olduğu jçin ec
nebi memleketlerde taahhüt altına 
girerek bu meselelerin hallini teh
likeye dil.Şürme!<: istmiyor. Bunun 
la beraber dem~kratilc kuvvetin 
her üç demokraside de yeniden 
doğduğunu ve bu devletlerin ha
yatlarına ve hürriyetlerine karşı 
yapılacak tecavüzlere muvaffakı
yetle mukavemet etmek azminde 
bulunduklarını da tebarüz ettir
mek icap eder, kısa veya uzun 
sürecek bir hrpde demokrasilerin 
nihai zaferi jstfh&al edeceklerine 
şüphem yoktur.,. 

ltalya sulhtan emin değil! 

Roma, 10 (A.A.) - Italyan -
Fransız gerginliğinin hafiflediğine 

dair Ingiltereden yapılmakta olan 
yan res..'llt nc,."l"iyatı İtalyan gazete
leri biraz fazla nikbin ve hiç değilse 
mevsimsiz tcl~i ediyorlar. 

Lavero Fascista diyor ki: 
"İtalya, tabit ye meşru emellerin

den Fransanm vermek istediği b.ir 
tnbak fasulye mukabilinde vazgeç
ırik niyetinde değildir. Paris, Londra 
ve Vaşington mebusan meclisindeki 
müzakereler isbat ediyor ki, Munih 
zihniyeti yerine kindar bir tecavüz 
zihniyeti kaim olmustur. Bu zihni· 
yet ise demokrasilerce yapılan yan 

Veni mebus 
namzetleri 
ı Baştmatı 1 incidı 

Saat yirmide Parti umumi merke· 
zini terkederken, partiye teşriflerini 
öğrenen halk meydanda toplanarak 
l\lilli Şefi coşkun ve candan tcıa
hürle alkışlaını~lardrr. 

• • • 
Ankara, 11 - Parti umumi diva 

run birkaç güne kadar Reisicumhur 
lsmct lnönünün reisliğinde toplana
r.ağı söylenmektedir. Toplantıda 

partinin gö:;tereceği mebus namzet· 
!erinin isimleri tesbit edilecektir. 
Cmumi divan, Reisicumhurdan ba~ 
ka Başvekil, parti genel sekreteri ve 
parti idare heyeti azalarından mü· 

teşekkildir. 
Diğer taraftan ikinci müntehib 

seçimi hazırlıkları bitmek üzeredir. 
ilk müntehip :yek\ınu geçen yıla 

nazaran bir milyon kadar fazladır. 
ikinci müntehip seçimi 15 martta 
başlayacaktır. Mebus seçimi de 
•nart sonuna doğru bitmi~ olacaktır. 

\'ekillerin intihap dairelerine gi· 
derck halkla yapacakları tema!'lar 
ve söyliyecekleri propaganda nutuk· 
l:ırı, Bulgar basvekilinin memleketi· 
nize yapaca~"I seyahatten sonraya 
hırakılmıı;ıtır, 

• • • 
Şehrimizde de intihabın de,·amı 

müddetince hergün muhtelif semtler 
de konferanslar verilmesi kararlaş· 
mıştır.Parti kaza reisleri ve halkcvi 
l-aşkanları bu hususta haznlıklar 

yapmaktadırlar. 

- ~·. (" ... • ~ • - • • • .. • •. • .. • f.- • .... .A: .. • ' •• ~ • t ~ ~ •• 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde üç defa di§lerinizi fn-çalaymız. 

. -. -· BugUn matinelerden itibaren SAKARYA Smemasmda 
Fecrik bir ~erçeve içinde büyük bir mevzu ... 

Milyonlara mal olmuş fevkalade bir film ... 

RONALD COLMAN'ın 
Zafer dolu muhteşem bir temsili 

GAOL§ UrFU~tbffe\~ ,· 
Bir adamın yaşayabileceği en mütlıiş macern. 

FfATLARDA ZAM YOKTUR. 
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) KASIRGA 
~ 'fürlcçc ıözlü bugün Bıırollcrde: 

flalkımızın rahat~a görebilmesi için 

İ iPEK ve SARAY 
Sinemalarında birden 

€-~--;-~- Bugün saat 12.45 ve 2.30 datenzilatlı matineler 
(Dikkat: Tenzilatlı biletler saat tam 2.30 a kadar verilir.) 

Dorothy Lamour - John Hall 
Fransızca sözlü nüshası yalnız. 

M ELEK sinemasında 

~ f'iJme ilave olarak: 1 - MiLLi ŞEFiMiZ iSMET INöNO UN IVERSIETEDE. ~ -

~ BALKAN ANTANTI. 3 - YENi INGILIZ SEFiRi ANKARADA. 4 - JURNAL.. ,ı. 
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zanan 
numaralar 
15 000 
Lira kazanan 

8531 
Sonları (31) ile biten bütün 

numaralar ikişer lira amotri al:ı
caklardır. 

2000 Lira kazanan 

20313 
1000 Lira kazanan 

34255 37264 
500 Lira kazanan 

18952 3122 38406 31685 15614 
18920 14622 6791 12307 19297 

11411 23960 9933 38134 sısıı~ 
34988 27043 11286 3264 ~ 

6375 23340 38571 24971 :~~1 
12487 27018 10133 12098 39l""' 

36100 13983 17170 16912 ~ 
38122 39275 4131 26536 23ı 
22893 32509 23666 30450 ]~ 
21358 15093 15828 37889 88J 
6954 29818 22818 9699 ı&ıe1.l 

39998 20999 28224 22325 23429 
31102 14043 14343 22478 36521 

13676 12520 4214 23190 12106 
304 30211 14121 9988 ıs552 

17343 24833 6414 17219 284~ 
36122 11100 2553 219ss ı 0:20 
l 6764 2721 38887 30998 209:~ 

31227 28141 24250 12129 29 ... 
1 

22707 32474 10619 32707 2ı!J!l. 
25367 7785 10509 23131 2c6&' 
18431 37098 4490 27574 12~ 
30 Lira kazananlar 

G1ss 344 3s952 5659 ıss~ 
31269 35786 28200 2ô216 21~. 
36498 5261 16407 8106 21()5lı 
29737 34022 17145 4713 258:;.ı 
34652 38375 3·1153 1!:')66 353~ 
11759 32380 1233 2203 74ı.: 

200 Lira kazananlar ı1129 9793 37479 39310 3~ 
6540 32646 5161 22707 23480 493~ 5836 2781 14~98 105 n 

35299 22419 8897 7762 23066 
26515 3548 14438 687 19288 

20 2251 
11289 19198 25269 332 14931 
27191 

378 2·i005 4135 29751 111'2' 
751 S-315 34038 38979 2aOS 

22615 28216 IÔ29S 18P31 l~St~ 
35591 25333 7802 2S715 ~((, 
10703 9521 18658 29913 ııiv 
2172 6998 6947 21257 3~()(!J 

19754 12~56 35613 22~4 141~ 
36980 24051 21451 30392 ~ ; 

100 Lira kazananlar 3ı8ıs 13011 24531 ıs947 ~),. 
35567 19307 33070 292.1 ::;:;J.-
33645 27728 15333 3szr,:, ı79'r, 1 

28863 18938 19938 7650 33840 
371~! 

1312i 28055 32686 28983 20143 
26366 620 13285 23580 1714 
13·778 12271 29224 6897 
30426 2289 31977 33343 7227 
26215 19919 34393 24531 31420 

296 25734 1598 
14334 20737 23757 34448 4254 

7945 25020 31484 :UOö7 4l 1 
16917 4702 30ô19 38732 ::~ı 
32962 24759 35125 4S88 ~J: ' 
21619 14573 9327 G:JCS 2..,·~ 
6790 26916 17507 10199 ~. 

~~~~~ ~~~:~ 21958 24129 31288 VAKiT k ·ıtapevı 
1255 4263 

.. r11e 
50 Lira kazananlar Dün ve yarın tercu 

13875 18202 17204 1166 16735 
295 30273 9004 1150 31050 

21682 29898 15433 4121 280 
3011!> 33133 22790 39383 12 
4786 7975 30143 221611 2C322 

. 21913 17684 38189 2514 32820 
6018 22247 35906 16376 23754 

Aln1anyaya ısmar
lanan gen1iler 

Baştarafı 1 incide 

Neptün fabr:ikalarmdıın tazrninnt 
lstcnmi!;tir. Almanlar bu tazminat 
talebini bakir görmUş1er, sadece 
mikdar üzerinde milzakereJer ya -
pılmasım ileri eUrmUşlcrdir. Şimdi 

Ank:ırada iki tarnf arasında bu hu
susta mUzakereler cereyan etmek
tedir. Diğer taraftan denizciliğimi
zin ihtiyacı olan bu vapurlar d~rhal 
başka tezgiıhlnrn ısmnrlanacak \'e 

kısa bir müddette in§alan temin e-
dilecektir. 

Bundan b~a Et.rilskUn eşi o-
lan Tırhan vapuru Almanyada de
nize indirilmiş, fakat ynpılıın tcc, 
rUbelerinde muvafık bulunmıyarak 
teslim abnmamıgtı. Şimdi Krup ve 
Neptün şantiyeleri mühendisleri bu 
vapur üzerinde tadilat yapmakla 
mel'lguldür. Yeni ilavelerden sonra 
Tırhnn Almanyada yeniden tecrlibe 
edilecek ve tadilat muvafık görU -
ıurse Etrtisk \'apuru da ayni deği
.,ikliğc tabi tutulacııkbr. Etrüskte 
yapılacak tadilnt Tırhan vapurun
da.ld lC'crübelerdcn sonra teshil e

dilecektir. 
Almanyadn bonUz inşa halinde 

buluna ayni tip vapurlardan Kadcş 
v~ diğer eşi de Etrüsk ''C Tırhan
lı:ıki tnd.ilf. ta göre yn1Hlac:ıklnrdır . 

külliyatı 
Numara ikinci seri 
13 Goryo Bab;ı 
12 Deliliğin psikolojisi 
13 İlkbahar sesleri 
14 Engerek dilğümU 
15 Rasin küliiy:ıtı Ill 
16 Samimi aadel 
17 letatistik 
18 Çocuk düşürtenler 
19 İlim ve felsefe 
20 ..... toplandı 

.ıııt 
Bu serinin fiatı 5.30 kurU~QP! 

Hepsini alnnlnra yüzde 20 ~ 
to yapılır. Kalan 4.2~ kU Ute' 

1,24 kurugu peşin alınarak ~eJ 
bakisl ayda birer lira ()de 

üzere üç taksite bağlan~ 

VAKiT Kitape~ .. ,.,e 
Dün ve yarı tercLI 

külliyatı ,.-". 
Numara 5 inci ıcri ~ 
41 Dö Profundi.s . ,ı 

42 GUnUn hukuki ve içt.iJıl 1f 
meseleleri 

43 Ef15.tun 
44 Gizli dil 
45 Di.zraelinin bayatı 
46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 
49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

, 
~ 

,o ,, 
1 ff 
~ 
? 
~ 

/ 
61 
t ' "1f')I 

Bu serinin flatı 81«J ~ 
HC'pslnl nlanlara yüzde 20 °'~ 
to yapılır. J{aln.n 4 .SS JlluıtJ 
1.88 kuruşu peşin a~ın~eıııı'e 
hakisi ayda birer ura 
üzere Uç taksite bağlanır· 
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HABER' in 
Güzel gözler müsabakası 

. Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
r - müsabakasıdır 

Numara: 65 

Okuyucularımıza dağıtacağunl%. mükifatlarm kıymeti 800 lirayı 
a~kmdır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal blife t&kımtan, kıymetli ccb 

ve kol aaatlcrl, muşambalar, clbiscllklcr, lsteoUen esynyı alabll
lnck saJMılyctlnJ veren 20, 15, 1 O lira gibi pam kıymetinde kart
lar muhtcllt ev c~ı ve saire. 

üsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 57 

~il istin konferansı 
akim kalırsa .. 
lngiltere 12 ayhk bir 

lllütareke teklif edecekmis 
l<udüs, 10 (A.A.) - Arapla~ 

~~1 Yapılan son tethiş hareket
:ı~ Ve müfrit yahudilcrin şiddetlı 
"""SÜlfunet tehlikesi üzerine, binler
ct Arap, lngiliz - Arap politikasına 
\-e ıtıuahedesine karşı, mücadele 
~aksadi'c vukuu muhtemel herhanF ~~ karışıklığı tenkil için hizmet
~nı arzetmişlerdir. 

Müsabakamıza 
. 
ıı-

tirak ediniz ve ku
ı>onlarımızı topla -

Sovyet-Japon 
devriyeleri 
ça rpışflla r 

Hsinkgink: 10 (A.A.) - Domei 
ajansının bir tebliğine göre 12 Sov
yet askeri Argucn nehri civarında 

Şfüılinşin şimalinde .Mançukov hu
dudunu geçmişler ve Japon ordu· 
suna mensup devriyeye ateş açmış· 
tardır. Japon devriyesi mukabelede 
bulunmuş ve Sovyet askerlerini ken 
di topraklarına çekilmeye mecbur 
etmi~tir. 

londra, 10 (A.A.)' - İngiliz na
~lan bu ak§aJil Suudi Arabistanrn, 
talon ve Mısırın murahhaslarile 

t01ii~u51erdir. Halep civarında 
h S~tıer ve :Makdonald yarın da ya
d:rdi rnurahhaslarile konuşacaklar
~ · liaber alındığına göre, bu ko-
~ar önümüzdeki hafta ba~m· 

~-'~er iki tarafa yapılacak lngiliz 
~ilerini hazırlamaya matuftur. 
loncira, 10 (A.A.) - Bir akşam 

~tesi, önümüzdeki hafta Filistin 
~nferansı İngiliz teklifinin Arap· 
td.,ve Yahudiler tarafından kabul 

1~esi neticesinde akim kala· 
~ olursa tngiltcrenin 12 aylık bir 
t İl.lareke teklif edeceğini ve bu su· 
heue htrsların yatışarak bir sureti 
aı buıunmasma çalı~1lacağını yaz
~adır. Londrarun siyasi maha
hı 1 bu habere hiÇbir kıymet ve e
~et vermemektedir. 

, 1 • Doktor Şahttn 

. 
ısyan 

Müritlerle Fransızlar 
çarpışıyorlar 

Halep, 11 - Bir kaç gün evvel 
Fransız: müfrezeleri tarafından 

Kürd dağu*1a yakalanan 40 mil
rid buraya getirilmişlerdir. Kürd
dağr bir isyan yatağı halindedir. 

Tazuşağı köyünde top ve mit
ralyözlerle mücehhez olarak top
lanan 700 Mürid tevkif edilen bü-
tün arkadaşlarının serbest bırakıl
masını istemiılerdir. Aksi takdir
de mukabelede bulunacaklarıru 

bildirmişlerdir. 

Evvelki gün Reytimok karako
lunu basan Müridler iki jandar-

IStirahat seyahati mayı öldürmüşler ve beş jandar-neru ,, mayı esir almışlar.dır. Fransızlar 
~~· n, ıo (A.A.) - Doktor M .. • d 1 · • k'l" · · lo'<Ult, u r ı e r ı n .en ı ı ıçın 

~alıarUzun sürecek bir istirahat se-
1 
iki bölük asker ve 120 jandarma 

~at\n llle çıkacakbr. Doktor Şahtın J göndermişleıldir. 
dir hareket etmesi pek muhtemel-
~· l<:endisi evvelU. ltalyaya sonra 
ve ~ıra ve daha sonra da İngiltere 

Belediye hesap
larının tetkiki 

Sa 0~da Hindistanına gidecektir. 
hlik 1alııyettar mahfiller, Dr. Şahta, 
"~ı-rtrnet tarafından herhangi bir 
~~ V~ilmiş olduğu hakkındaki 
dır len kati surette yalanlamakta· • B. h k k h . h b 
~ ır a ı uzur ı ara 
leL· inceleniyor 

.. /ııstanda bir idam 
()l\bt atıova, 11 (A.A.) - Ihtiyat Mülkiye müfettişleri on senelik 
~, ltlarından posta müvezzi 32 belediye hesablan nzerlndekl tet -
t~da Antonie Slonski, casusluk kiklerlnc devam etmektedirler. MU' 
ltıiıti~nden ldolayı kurşuna dizil- fettişler tetkikleriyle m~gul olur-

ken bazı yolsuzluk ihbarları Uze-
~ rinde çalışmaktadq-lar. Bu arada 

~~ğdatta bir tevkif eski vali \'O belediye reisi Muhld. 

i,h gdad, 11 (A.A.) _Hükumet din 'Ostnndağm 6000 Jira.hk bir 
t~ hareketine karşı yeniden hakkı huzur i~i ileri süıillmilştllr. 
lır, ~~t "Ve tenkil tedbirleri almış- Bazı gazetelerin yazdığına göre, Mu 
diıll\. ıraıay Salih Saib, tevkif e- hlddin 'Ostilndağ Ankara belediye 
~ reisinin hakkı huzur alm:ı.kta oldu-
~lr b - ğunu görerek kendisi de son zaman 

arut fabrikasında !arda §ehir meclisi içtimalarında o. 
• . .. nar lira hakkı huzur alnıağa başla-

~o~ • ınf ılak mıştır. Halbuki Ankarada verilen 
1\.) ......_ rı~, (Arjantin) 11 (A. para, vekiller heyetinin kararile oL 
ttlll; •: l:!ır barut fabrikası infila'k j maktadır. Muhiddin Üstündağ için 
ıf ~ı..ır ş· . 

·:-ı <>ld·: ırn:Jıye kadar 8 amele- böyle bir karar olmafüğından bu 
~ uğ·· . ' 
" .. ll t \~ve 18 amelcnın kaybol- paraları usulsilz aldığı iddia edil -

Csbıt edilmiştir. mcktedir. 
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ı ır@§tlijrijl@ir~@L§tjr~~rltl 
• • Japoıiyanın tehdidi 

Uzakşark politik 
önüne çıkacak b 
tün manialar yı ıl 

-
lspanyada vaziyet 

_.. Baştara/ı l ıncidı 
Murciyeden gelen haberlere göre, 

Kartajendeki isyan tarnamile bastı
nlmıştır. lsyan şefleri mevkuftur. 
Albay Perez Sal"s §ehir kumandan
lığına tayin edilmiştir. 

Almeriadan alman haberlere gö
re de, askert makamJar ile sivil ma· 
kamlar halkçı toplantı icra komite
:ıini içtimaa davet etmişlerdir. Ko
mite şartsız milli müdafaa konseyi 
'ehinde bir karar almıştır. 

Esir mübadelesi 
Paris, 10 (A.A.) - Cumhuriyet

çilerin serbest bıraktıkları Miguel 
Primo de Riveraya mukabil nasyo
nalıst ispanyollar, bugün Bendaye 
enternasyonal köprüsü üzerinde 
Fransız rnakmnlanna general Mia· 
janın oğlunu teslim etmi~lcrdir. 

lstanbul ispanya 
konsolosluğu 
Şehrimizdeki lspanyol konsolos

hanesi diln Frankonun Türkiye a· 
janı Bo!ensiya tarafından devralın
mıştır. Eski lspanyol konsolosu Gi· 
.mens bugünlerde şehrimizden ayn· 

lacaktır. 

İrlandah 
suikastçiler 
Yedi tedhişçi hapse 

mahkOm oldu 
Manfiester, 11 (A.A.) - Patla

yıcı maddeler sakladıklarından do 
layr muhakeme altına alman tr
landahlardan beşi 20 sene, biri 4 
sene hapse mahk\ı medilmiştir. 

'.Mücrimler arasında bulunan 
Mary Gelenn isminde bir kadın 
':la 7 sene hapse mah.kOm olmuş, 
sene hapse mahkiım edilmiştir. 

Maznunlar tarafından hazırlan· 
mış olan bir bombaıırn infilakı ne· 
ticesinde bir kişinin öldüğü batır· 
lardadır. 

Mücrimler mahkemenin kararı 

okunduktan 1>onra, "Allah 1rlan· 
dalıyı kurtarsın, yaşasın İrlanda 

cumhuriyeti,, diye bağırmışlardır. 

Suriye konsolosu 
memleketine döndü 
Fransanın Suriye istiklAlini ve 

dolayısiyle kendi kendini hariçte 
temsil etmesini tanımadığı için Sul 
riye hUkflmcti tarfmdan ecnebi 
memleketlere gönderilen konsolos
lar geri çağınlmışbr. Bu arada cıeh 
rlmizdeki Suriye konsolosu da 
memleketine gitmi8Ur. 

Hakiki akş~m 
gazetesi 

G in ün en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 
t1u vazlyetteolan 

tek gazete 

HABER'dir 

lngilterenin Çine yardımı [..)(~~ 
Japonları kızdırdı 

Hükumet, Londraya bir protesto 
göndermeği düşünüyor 

mişlerdir. Bura.dan adanın beş eya 
letin arasındaki yollarda Japon nak 
liyatıru hücumlariyle güçleştir

mektedir. 

Japonyanın ihtiyat kuv
veti 2, Çinin ise 47 milyon 
Şunking, 10 (A.A.) - Uzun müd 

det Japonyada kalmış ve Japon i~ 
le·iııdt ihtisas sahibi olmuş bir Çın 
generalinin hesaplarına göre Japo · 
yanın müselHUı kuvvetleri içın an· 
cak 3.000.000 askeri vardır. 

Tokyo, 10 (A.A.) - İngilterenin 
Çine mali yardımda bulunması, bu
rada derin bir infial uyandırmıştır. 
Hochi Schimbun gazetesi kabinenin 
bu meseleyi tetkik etmek üzere 
fevkalade bir içtima aktedeceğini 

yazmaktadır. Gazete, lngilterenin 
böyle "dostluğa münafi hareketler., 
de devamı takdirinde Japonyanın 
Çindeki lngiliz menafi ve hukuku· 
na karşı mukabe1ebilrnisilde bulun
mağa mecbur kalacağını ili ve et· 
mel.tedir. Geçen sene in tahriri ııufusw a 

göre Japonyarun nüfusu 71 milyon 
Japonya kararlarını gizli 200 bin olup bunun 35 mil} on , 00 
tutuyo'" bini erkekt:r Bu rakr.mdan askerlik 

Tokyo, 10 (A.A.) - Salfilıiyettar yaşı dışır.da bulunan 12 milyon 300 
mahfiller lngilterenin Cine krediler bin ve vücutça asktrliğe müsait ol· 
açması üzerine Japon hükQmetinin mıyan üç milyon 71r, bini çıkanr
alacağı kararlar üzerinde büyük ke" sak gerıye ancak 8 ır.ilyon 520 bin 
tumiyct muhafaza etmektedir. kişi kalır ki, bu, eli si!filı tutabile· 

Hariciye nezareti naımna söz SÖY" cek Japon erkel.lerinfn yeka'nudur. 
!emeğe salfilıiyettar bir zat Tokyo Son 18 sene i~mde i<.e Japonya an 
hükOmetinin Londraya bir protesto cak 2 milyon ~88 bin kişiyi silah al· 
göndereceği ve Çinde İngiliz menfa- tına alarak askerlik ettirmiştir. Ta
atlerine karşı mukabelebilmisil ted· 

0

lim ve terbiye gören Japon erkekle
birleri alacağı hakkında gazeteler- rinin yek\ınu bundan ibarettir. 
de CJkan şayiaları ne teyit ne de tek Çin generaline göre, Japonya Çin 
zip etmiş, fakat yalnız evvelce ha· ihtilafından, yani 1937 temmuzun
zırlanmış tahriri bir beyanatı oku- dan~ri Çinde askeri harekatta bu· 
malda iktifa eylemiştir. • tun:nak üzere 34 fırka tahşit etmiş 

Bu beyanatta ezcümle deniliyor- bu•.muyordu ki bunların 18 i ta· 
ki: m:mıile Japon a'ikcrinden, 11 i Man 

"Japonya 1ngilterenin bu karar- çunlilerden, üçiı Korelilerden ve i· 
lanm ciddiye almamaktadır. Her kisi c!e Formoselilerden mürekkep· 
halde Çin millt parası için kati yu- tir. Bundan başka Jap0nlar 800 bin 
varlanma mukadderdir, nasıl susuz· Çinliyi de cebren silah altına almış
hiktan ölüm haline gelmi~ bir ada- ıardır. Ancak bunlann ilk fırsatta 
mı verilecek bir 'barpak su kurtara· Japonlar aleyhine kıyam ederek \'3· 

maz \'C can çekişen bir kimseyi kft- tanlanna hizmet edeceklerine SÜp· 
furlu bir enjeksiyon iyi edemezse, he yoktur. 
İngiliz kredileri de Çin maliyesine Bugün Japonlar seferber edebile
bundan fazla tesir ~-apamıyacaktır. cekleri mecmu kuvYetin beşte ikisini 
İngj!terenin tuttuğu yol yanlıştır. Çini zaptetmek hülyasilc silah altı
Omit etmek isteriz ki realist lngiliz oa almış bulunuyorlar. Binaenaleyh 
devlet adamları hattı hareketlerini ellerinde ancak iki milyon kişilik 
değiştireceklerdir., , 

Japon Başvekilinin 
tehdidi 

bir 

Tokyo, 10 (A.A.) - Mebusan 
meclisinde, tngilterenin Çine verdi
ği istikrazdan bahseden hariciye 
nazırı ezcümle demiştir ki: 

"- lngilterenin bu jesti. Çankay
şeke bir müzaheret ve binnetice Çi· 
ni tutmak demektir. Japon hUkO
meti Londra hükfunetine bir protes
to göndermeyi düşünmektedir ... 
Başvekil Hiranuma da, In~iltere

ye karşı hük\ımetin ne gibi bir ted· 
bir alacağı, hakkında sorulan bir 
suale §U cevabı vermiştir: 

" - Japonya, Uzak şarktaki poli· 
tikasmın önüne çıkacak bütün ma· 
rıialan bertaraf edecektir.,. 

Hainan adasındaki 
çarpışmalar 
Şungking, 10 (A.A.) - Cen

tnl News gazetesinin bildir.eliği. 

ne göre, Hainan adasında askeri 
vaziyet heyeti unıumiycsi itibariy
le istikrar. bulmuş gibi bir vaziyet· 
tedir. 

Fakat Japonların kayıbı S bin 
ölilden fazlatlır. Çin çetecileri, ha
lc-n adanın dağlık kısmına iltica et 

bir ihtiyat kuvveti kalmış demektir. 
Halbuki Çinin elinde askerlik ede
bilecek daha 47 milyon genç vardır. 

Bir dcmiryolu tahri? 
eciildl 
Hongkong, 10 (A.A.) - Çin 

çete kuvvetleri, Peiping ve Tien
tsin etrafında yeniden büyük faa
liyete başlamıştır. Burada Japon-

larla üç bin kişilik: bir Çin çete 
kuvveti arasır.da şiddetli çarpışma 
lar olmuştur. 

Pciping • Hankov ve Peiping -
Suiyuan odemiryolu muhtelif nok
talarda tahrip edilmi§tir. 

Hupeh eyaletinin merkezinde 
Kiyangşang - Şungşian yolu üze· 
rinde de çarpışmalar devam etmel 
tedir. 

Japon tayyare hangarları 
yakıl~ı 
Sian, 10 (A.A.) - Şimdi öğ

renildiğine göre, geçen ayın so. 
nunda Çin kıtaları suiyan eyale
tinde Kvangçentze hava mey,da
nına hücum ederek 12 Japon tay· 
yaresini tahrip etmişler ve hangar 
ları da yakmışlardır. 

iÇERDi!:: 
• Bu akşam saat 20,30 da Beyoğ· 

lunda halkevinin · Nurziya so
ka w ında temsil salonlJ.1lda Ankara 
Tarih, dil ve coi:rraf ya fakWtesi !ino
loji profesörü V. Eberhard tarııfın
dan "Eski çin menbalamıdan eski 
Türk ka\ imleri hakkında malılrnat,. 
mevzuunda muhim bir konferans 
verilecektir. 

• Beşiktaş Halkevi halk derslıa

neleri lise kısmı matematik öğret
meni Sadettin Tuğrul taraf ınd..ın 
salı günü saat 17 de evin konferans 
sa'onunda }'ahHZ lise talebelerine 
matematık kültur ve nasıl mesele 
halledilir mevzuları üzerinde ilIT'i 
bir konferans '\erilecektir. 

• lstanbul müddeıumumi.::i Hik
met Onat dün vali muavini Hüdai
) i ziyaret etmi tir. 

• Dun b r ltalayn vapuru ile şeh
rimize 400 kadar seyyah t.elm"c;tir. 
Seyyahlar bugün şehri gezerek oğlc
deıı sonra hareket edeceklerdir. 

• Rami ile Sirkeci arasında işliyen 
otobusle in i.::tifade edilemi) ecek de
ecede eski olduklan görülerek dün

den itibaren ferden men.,dilmic:tir . 
• Ba.::1.:a bir vazifeye tayin ed len 

Yunan a keri ataşe-;i Conblaki dün 
jehrimiıden hareket et...'lliştir . 

• Tepeba mda fi"ıklar mezarlı rı
nın üstünde yapılması"la karar 'e
"İlen cocuk bahçP<iinin in"~ m:ı dıin 
ien itibaren bac;lanrnıştır. 

• Belediye şube müdürleri arasm
fa g niş mikyasta tebe:ldültit yapı
'acağına dair verilen haberler üze
rine, salahiyetli makamlar henuz 
bövle bir karar olmadı~'lm ~ylemek 
tedirler. 

• Maarif vekaleti Zincirlikuyuda 
bir muallim mektebi in~ ına karar 
vermiştir. 

• Güzel sanatlar akadembi civa
·ında bulunan metruk medrc~ler 
3kademive verilecektir. 

• tstanbul ve Beyoğluna ilfı,eten 
tesis o!unan üçüncü tetkik itiraz ko
mi ;yomı reisliğine Adana tetkik i
tiraz lmmisvonu reisi Ramiz tayin 
<>dilm"o; ve ~ehrimize gelerek işe baş
lamı br. 

• Taksim bahçesinin tamir ve tan
~im i.::i ~000 liraya ihale olunmuş· 
tur. Silrpa~op mezarlığmm dıvarla· 
·ı'lln ta.."Tliri de 1000 liraya müteah
"\ide verilmiştir. 

• Sirketihayrh·enin yaza yefütir
nek ..,üzere hazırladığı Anado1uhisa
-ındaki plaia vapılacal~ i kelenin 
'lro;esi Deniz ticaret müdürlü~ü ta· 
pah~dan ta~ık edilınlştir, inşaata 
vakl'ıda ha ]anacaktır. 

• Hukuı;: talebe~;nin geccc:i bu ak
"lm saat 21 de Maksim r.aJonlann
:ia yaoılacakhr. 
')IŞARDA: 

• Fransız nazırlar meclic:.i rei i 
"'tmhur seçiminin 5 ni ar.da \'crs.-ı) 
Ja va'lılm:;ıqna karar vcrmic:.tir. 

• Südetlerin Almanvava il•ı-ıJ,ı ı
?erinr nrtava çıkan me"eleleri hallet 
mek üzere Bt:rlinde hirkaç haftadan-
11eri de\ am eden Fransız - Alman 
ticaret m:i?.akere1e:i diln r.etice'cn
'l'Iİ'S Ye bir anlac:ma imzalanmt tır. 

• Dün saat 15 12 de Tokyo cirn
'1n·la .::!,ddetli bir zelzele dmnılmu 
fur. Basar o k1dar mühim değildir. 

• Fran"ız atlantik filosuna men
·up, Bearn tavyare j!emHnden üc 
!eniz tavayre~i dün ka·ava ttğ-.ı
mı~tır. Bu ta\ varelerden biri Bre t 
»nünde denize· düşmüş ve içinde 
'Julunan üç tayyareci ölmü~tür. Di
':!l' iki ta~·avre de denize incrl\cn 
' J • 
·~ıır ha.,ara uğramı<\tır. 

• Almanyamn 35 bin toni1, toluk 
•kinci zırhhc::ı nic::an başında Kie!dc 
1"ni"e indirilecektir. 

• l ngilt1.::-cde ki al ve kraliçe mev
-,imin ilk resep iyonunu dün akaşm 
Buckin~hnm sarayında Vcm"',lş:C>r
dir. Rcscp~iyon. ktal ve kraliç n;., 
Kanada sevahatlc.ri sebehiyle, b 1 

ha~sa parlak olır.uşttı-
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Afişlerde çıplak 
yasak ! bacak 

Holivudda ahlak cemiyetinin zorile verilen 
kararlar, münakaşalara sebep oldu 

Solda: Sinema ilan1anDda en ~ok hacaklan teıhlr edilen kadın Tohi Vinl', ';ağda ve üstte: 
~I Lombarm eskiden çekilmiı bir resmi.. Yıldız timdi f~toğraf makinesi kar§mnda poz aJırken 
"rica ederim, bacaklarımı tebarüz ettirmeyiniz; objektifler yüzümc!e toplansın,, demek mecburiye
tindedir. Diğer resim Cladiı Svartut'dur. Artist, meıhur bir opera tantözü idi; günün birinde sine -
maabk )'1lpmak iıtedi. Fakat bundan evvel banyo elbisesiyle bir çok resimlerini teıhir ettirdi. 

Amerikada insanların ahlakını 

düz;eltmeğe çalışan bir çok cemi
yetler vardır. Bunlar geniş mik
yasta propaganda yaparlar. lçle
rinde bir çok nüfuzlu adamlar, 
milyonerler de bulunan bu cemi
yetlerin Amerikanın her tarafm-

kia, her i§te büyük tesiri görülür. 
Mücadele ettikleri müesseseler a
rasında sinema da vardır. Holivut
taki ahlak cemiyeti, sinema yıl

dızlarının hareketlerini adım adım 
takip eder. Namusa ve içtimai a
k~elere aykın hareketleri eörü
lenlerle mukavele yapılmaması 

iısin film tirketlerini zorlar. 

Bu cemiyet son haftalar içeri
sinde, ahlak mücadelesini biraz 
daha ileri götürmüt ve Holivutta
ki b:itün film ıirketlerinin topla
narak ahlika mugayir sinema ilan 
larırun men'i hakkında bir karar 
vermelerini istemiştir. Cemiyetin 
nüfuzundan kurtulamıyan şirket

lerde müştereken ıu kararı ver
~ltrdir: 

•'Her çe,it sinema ilanların.da 

fit ilan mak&adiyle hazırlanan si
nema neşriyatında şüpheli bir ga
yeye hizmet eden çıplak resim
lere ve insanlarda ihtiraslı meyiller 
uyanclıracak nziyette fotoğrafla
ra kati'yyen müsaade edilmiyecek-
t\r.,, , 

Bu ka1r fotoğrafçılar ve ilanat 

acentelerinin çok canını sıkmıştır. 
Şimdiye ka;:lar sinema ilanat mü
esseseleri bilhassa güzel bacak 
resimlerinden çok istifade ediyor 
ve bu resimleri en hoşa gidecek 
bir vaziyette göstermek için elin
den gelen fcl:lakarlığı yapıyordu. 
Fakat ahlak cemiyetlerine mensup 
müteassıp adamların zoruyla veri
len bu karardan sonra bütün sine
ma şirketleri ilan resimlerini ga. 
yet sıkı bir surette kontrol etmeğe 
ve bir çok resimleri ilanlardan ~ı
karmağa baılamışlardır. 

Bilhassa tatbikattaki sıkı itina 
bu işle uğraşanların itirazına uğ
ramış, bir çok ilan müesseseleri 

bu ıerait altında ilan yapamıya • 
taklarını ıöyliycrek stüdyoları 

teh:lide baılamışlardır. 

Münakaşalarda tamamen bita· 
raf kaldığını söyliyen bir sinema 
mecmuası bu münasebetle şunları 

razıyor: 

''Bu karar doğru mu, değil mi '> 
Bu scale cevap vermek istemiyo. 
ruz. Sa.dece vakialara bakmakh 
iktifa ediyoruz. Bugün meşhur o· 
lan yıldızlar bu şöhretlerini neyle 
temin etmişleııdir?. 
Eğer bu kadınlar çok güzel o

lan vUcudlan, bilhassa mütenasip 
ve endamlı bacaklarını fotoğraf

larla, afiılerle teşhir etmemiş ol
sa idiler bugünkü büyük şöhret. 

lerini temin edemezlerdi. 
Bu iş bir zamanlar o kadar ile

riye gitmişti ki Holivutta bacak
ları güzelleştirmek maksaıdiyle a
çılan güzel bacak enstitülerinin 
sayısı G7 ya çıkmıştı. Buraya de· 
vam eden artistlerin sayısı gü:ı. 

de 5000 i buluyor. 
Yalnız bunlardan birisine bir 

sene içerisinde 32800 kadın mü
racaat etmiştir. 

Her kadın ldaha figüran olmaz
dan evvel buralara baş vurur, vü
cudundaki kusurları düzeltmeğe 

çalışırdı. Bütün bu emekler, bu 
masraflar, ve ekseriya hayli ıstı· 

raplı olan güzellik tavsiyeleri 
meşhur olma'k için ihtiyar edili. 
yordu. Bu vasıta san'atk~nn elin-

den alınınca ne yapacak? Sanatilt' 
halkı teshir etsin diyeceksiniz .. 
Fakat bu çok güç bir iştir. Uzun 
seneler ister. Demek oluyor ki bu 
kararın tatbikin•le devam edilec:h 
:ılursa sinema alemin.de birdenbi
re parlayan yıldızlara artık rast 
gclmiyeceğiz. 

Bir vakitler ''ilahi kadın,. şöh
retini kazanmış olan Greta Garbo 
muvaffakıyetini Holivuda geldi~i 
ilk günler içerisinde soka'ldarda 
banyo elbisesiyle dolaşarak kazan
mıı l:leğil miydi? • 

Mirna Loy senelerce, çok gUz:l 
olan bacaklarını meydana çıkara. 

OngDI ,z fıkrası 
Köy papası, pazar sabahı kilise· 

ye giderken çiftçinin tarlasında 

~alışmakta olduğunu göı1dü, 

- Pazar günü çalışmakla isa
mn hangi emrine itaatsizlik ettiği. 
ni biliyor musunuz?. 

Çiftçi cevap verdi: 
- Hayır .. Siz de bana .s6yler 

misiniz, bu sabah öğleye kadar 
tarlada sabanla kaç sıra çizebile
ceğimi biliyor musunuz?. 

- Hayır. 

- Gördünüz mü, herkes ken. 
di mesleğini biliyor 1. 

CANBAZHAXEDE ı 
- Kaplan postunu ters g1yml;,. 

sin. SE'ylrcl önüne ~ıkaynn deme! ' 

B e c e riksiz 
- Ben çalıştığım yerlerde ka. 

biliyetime ve yaptığım işe göre 
aylık isterim. 

- ''Bedava çalışırım,, demek 
istiyorsun değil mi?. 

M erak 
Tayyare piyangosunda kazandı. 

ğı para ile bir otomobil almıştı. A
rabaya bir ide taksi saati koymuş 
olduğunu gören, bir dostu sordu: 

-Arabanı takside mi çalıştı-

Buıras ı <dleğll I 
Postahane gişesindeki mcınur, 

bir kadınla hararetli bir konutıı>•" 
ya dalmıştı. İçeri giren bir adafl1t 
telaşlı telaşlı gişeye yaklaprak 
memurdan bir pul istedi. :Menıur 
ona §Öyle bir baktı ve aldırınıy~· 
rak gene konuşmasına ldevam ettı. 

Müracaatçı söylendi: 
- Çabuk olun.. itim acele·4 

Trene yetişeceğim , 
••• Memur, kadına şakacılığını go 

termek arzusunda idi: 
- Trene yetişeceksiniz?. 
- Evet .... 
- O halde istasyona koşunul• 

Burası postahane!. 

• - Bu gaz sobası kolcu y:ıp:ır JJl1 • 

- Yııkılmazsa hayır! 
:rıyorsun?. 

_ San;,m kadınlar esmerlerden _Hayır. 

daha u;pıal ''e sessizdirler. - O halde ne diye taksi saati 
VnOan K 

Genç kız arkadaşına: ·ıc 
- Yok cannn r karon 8açlannı 

dalma sarıya bo»attığı halde ne 
sessiz, ne de uysal! 

DIBS~Z 

Hizmetçi haber verdi: 
- Bir dilsiz; kapıda sizi gör

mek istiyor. 
- Dilsiz mi? • 
- Evet dilsizmiı .. Ben evveli, 

anlamamıştım. Kendisi aöyle"di. 

l nglllz fıkrası 
Hakim, bir .rengini, bir kıza 

verdiği izdivaç vaaldini tutmadığı 
için iki bin İngiliz lirası öldeme
ğe mahkum etmiştir. 

Ertesi günü genç kız ctomobil 
altın.da kaldı ve bir kaç kaburga 
kemiği 'kırıldı. Ayni hakim, şoförü 
genç kıza iki İngiliz lirası tazmi· 
nata mahkum etti. 
Kısadan hisse: Genç kızların 

kalbleriyle oynamayınız, onların 
bir kaç kaburga kemjğini kırınız, 
daha iyil • 

cak filmler oynadı .. Klodet Kol
ber muvaffakıyetinin mühim bir 
kısmını sadece buna medyundur. 
Zaten yıl:lızın kendisi de bu me
ziyetinin farkındadır. Sanatına gü 
venerek kapalı tuvaletlerle çıktığı 
(ilmlerde muvaffakıyet kazanama
yınca işi gene eski vadiye do1c:tü 
ve Zaza filmi ile kaybettiği şöhre
ti bir hamlede toplayıverdi. 

Bu misalleri çoğaltmak ve he. 
men hemen bütün kadın yıldızla
rın isimlerini saymak kabildir. 
Karol Lombar, Con Kravford, 
Ginger Rogcrs, Tobi Ving, Ret 
Davis, san'atkar istidatlarını mey
dana çıkarma.dan evvel güzel vü
cudlarını teıhir ederek kendileri
ne muvaffakıyet yolu açmışlardı. 

Bu hususa en iyi bir misal.. Mar. 
len Ditrihdir. Vakia Marlenin A
mcrikadaki töhretini (Mavi Me
le!:) filmiyle kazandığı muhakkak
tır. Fakat Amerikalılar bu filmde 
yıldızın sana'tından ziyade güzel
liğinin müessir olduğunu bir çok 
defalar itiraf etmi~lertiir, 

Bu işde ziyan edenler yalnız 

reklamcılar ve fotoğrafçılar olu. 
yor .. Çünkü ıirketlerin verdikleri 
kararda filmlerde açık ve ihtiraslı 
sahnelerin bulunmıyacağına dair 
bir kayd yok .. O halJe ahlaki ka
y.tlar yalnız cebinde sinemaya gi· 
recek parası olmıyanlar için mev
cut .. Onlar afişlerc!e güzel ve çıp· 
lan ka.ciın resimleri göremiyecek. 
lcr. :Fakat içeriye girebilecek olan· 
lar istedikleri gibi güzel sahnele· 
re rast gelebileceklerdir , 

koydurdun?. 
- Hususi otomobilim olmayıp 

ta taksiye binseydim ne kadar pa
ra sarfedeceğimi merak ettim ide .. 

- Kayak kaymasını blllyor mu. 
sun kilelik? 

- Hayır. Ba,kalannm dU~mele
rlnl seyretmek daha hoşuma gidi • 
yor. 

- Fransız karikatilrU -

A man çabuk l 
Delikanlı nihayet açıldı: 

- Tanışalı ancak üç gün oldu
ğu halde size evlenmek teklifin
de bulunursam bana ne dersiniz?. 

Genç kız tehalükle cevap ver· 
di: 

- Bugünün i§ini yarına bırak
mayınız derim .. 

oaınnvane 
blır usul 

- Bana on lira borç ver .. Fa· 

- Demek bir ressama modclh 
ettin? dedi. Tablo neyi gösteriycr· 
du?. 

- Kleopatra ile yılanı .• 
- Ya? Kleopatra için kim m<>" 

dcllik ediyoıidu? • 

Vanıoş anıad• 
İki davetli fısıldaştılar: 
- Damat ne takmış acaba?·. 
- Mobilyacıya iki yüz, tcrzı• 

ye de elli lira!. 

i • . "-"' 
~ .... 

BEDBİN TA l."YARECİ 
- "caba sağ , .e salim yero 111'" 

bilecek mi)im ! 

ııJJı•'-ct 
İ'81z (parkta uyanarak) - Alla ha ~ok şükür! nu gcco 

bembeyaz blr yatak yllzU göreblldl m. • tUrU -
_ lt:ıl.} an kaıika 



!!kaya: 

Vahşi orman cehenneminde 
-3-

~ Gserimde ı.e. ne bir ,ara nun buraya PriP pnaedllin• dair 
....::._Ne de haynnm ricuduma bir te1 .a,.ıe,....udlk. 
~ ~ oldaiunu ıatterecek bq !f ud bir baynnla 'Jı:artılqaca. a... itaret.. 1mmı c1a bilmedllimis için biriden 
~ beni ,.aladıktan IODta bire içeri cirmiJe de ceaaret ede
""--~tl 1 Neden" ban&i mi,.or.Sulı:. A,.alı: islerinden. bunun 
~1. btly6k bir baJTU oldutu anlatıh· 

\ -...1ı1r tirli anlayamıyordum yoıtılu. 
~ lnqu 14 Wsl tam bir hafta Bununla benıl>er. muhakkak bu 
~ ettL ba)'YIDI elimiae ıeçirmek iıtedi. 

' 1-...... ~ laaftacesmiftl. Bir limb için liWa1a hücum etmiye 
~ beraber, adada do. karar verdik. 
'- Eneli baa lpriye ateı ettim.. 

\ 1-..ı 1duı 9Hrime atlldıit hal· Soma JtlDnndelrllu tabanc•lanm 
~ au.J ut lıll'alamltl. bu boplttllar. Jl'alrat, &çerden hayn
~ aradaa ıblr hafta ses· nm varaldquaa .Wr biç bir ... 

.__llOara bıDedebildiJı:: plmiyorda. Hayvm vuruJmua 
~ bir sin ...._., hay· da .na ...-..n lrkUp bir 111 

~'1!' nebatlar lndncle tetldJD. pbrmua ilamdı. 
~ s.ı;,;:k IHre do,..,. Bir Od kere dUa atq edip içer· 
.... M•mlm il• berllMr ak- • canlı Wr mah16k bulunmadılı
-....:,.~811 mnn, W.., p,.t na kuaat cetlrclllı:ten IOIU'& mata O:. 1ı1r lanra,. anlattı: raya pdi1r. 
\ 1ıir dolqırken yerlerde p• llılene içerde canlı mabltlk 
'laaJftDID ayak isllriDt clelil. iki canau mablak vanmı. 
, YnımdaJdlmten blıi: !llr ckUmO.. prpan py. bU-
'.hr .. 4-1.n pengm 1 .Sedi. ylk bir bua J11anı idi. Bu korkunç 

~;"erleri c1aha dikbtU 1*kb· Jaaynn. pan clmlnden bqlı:a bir 
, hlJGk ha7"DJA tberine unlmıt. ,.._nen ohmem? dediler. oma bofarak l140rm0tt0-

Şen .aJzler : 

Ne kahr? ~ 

Heaap dersinde C>irctmen ço
cuklara aoruyordu: 

- Bir ttYin dört 'kere dörtt~ 
birini alır11m ne kalır?. 

Çocuklar bu çetrefil meselenin 
içinden çıkamadılar. Kimıe cevap 
teremedi. O zaman öfretmen me· 
seleyi açmak lüzumuna biHetti . 
Dedi ki: 

- Meaell bir elmayı diSrde bö· 
lüyorum. içinizden !dört kitiye bi. 
rer dilim veriyorum. Ne kalır?. 

Çocuklardan biri parmatnu 
kaldınp: 

- Elma yeyememiı Gtuz arka
dapmız Jı:ahr, deldi. 

Difer bir çocuk, daha zeki ce· 
vap verdi: 

- Çekirdekleri kalır efendim .. 

• • • 

.... - t. hen ba pW .. ,.....,_ 11--•- nı. ı d · 
~ laJerini pek iyi amılıpa - •--ILIJ'Of u. . .. - Anne Wc! Radyodu ökm. 
'11lı Y ...... 1Mn1 botmak il&ere üttu· riik • ..U 1 
' ifa iDi atılırken bu hayvanı ıtirmUt· .... '°:., • 

-. .... yır, dedim. Ne 111.anın ı. dl. O, ta,Mlil yılan ~benden :- Çok r!'-pm, u•ta dur .. 

'o ne de dne. • ıdalla iyi bir Pdı. Bua, beni bm.lr. ~ naleli, .... da ~·· 
'-a baldı ne ili?. ...., t.u aavaDı baJftnın ilseriae ' • • • 
.:;,. berı de bllmlJOdılum. atıbmftı • 
~ yorum, ~Bu ayak Yılana aT olan hay.an, onu m- Avcı 
~ illan pençeu veya deve· tında ~larauna kadar Miaafirelrine evini · ıezdirirkcn 
~~ olmachlma eminim .. ıitmit. :or~JJkala ~•=" mlatıy.ordu: •• 
~ ı .. ~ bir çok ba,...,ıean fakat 'liilf;uiZ-.ı cJe 1 • -fete...#,.•·-•I»- 411 .. 
\t:... ~ biç beuemedqlni S O N fenk te avlarda CSnUme çıkan bay. 
---~ Pakat bunıldan DA· vanlann hatıraııdu. 
~banan ıeçmif. bunu s8yle· - Hepsini bununla mı vurdu· s; lbn.. Çilıakil burada ıar. Haklı nu?. 

~ ~ ulıri. ~? ... dıpn iti arbdaf bvp «mitlenli. SCln - Hayır, hepsine bununla ateı 
L:.. pqelericlir. ra biri bmllllllk istedi: ettim. kiç birini vuramadım. 
~ 'bu IWerim lbtrine ya- - Affedenin, dedi. Kabüat bm-
~merala bU.bOtOıı art· de. Aptallıt ediyorum. Her aman ı • • • 
, :r erlerinde duramqorlar: baba llYler l&ylGJorum. 
~ laJeıt takip dılelim, baJftlUll O aman arbdap Jtiras etti: 
~ hre TanrU " onu orada - Ha)'ll', dedi. Buaıı da çok 
'.Q •diyorlardı. batlı oldulmı var. 

S de o fUdrdqdlm. IUpbW., - Ya? meaelA? 
~ '- libl meraklı teJler ara· - Melell. fimdi, aptal olduiunu 
S, '- bura,. ı.,ıe yal hay. s6yledin ..• 

~ ~--= ~-.-.. e---, L---.... M ..... E----c--.E---

Kitaplar 1 

HABER 
ÇOCUK SAY~ASI 

8ilmeec la,.•• 
U llart-t• ----------

Büyük..._,an lm1aldan üıü· 
,...... Ga1ıt pul .... pre .... .... 

• • • 
Denizin altında 

• • • 

Tarih öjnln mi - H-.i ...._ 
.. 1-i IDllctllıı ....... ,. 
-la ...................... . 

Ne garip şeyler I 

Resimleri takip ederek apiıda· et taytan da, bUyük clnı Wr tH H• Wta arn lıir laaLlc. - Bet .. 
kileri okuyunca, dünyada bizim pa olan utilojun yanında o Jı:a. ki her ıUn balık yeme.ıainiz ve y~ 
bilmediiimiz ne ıarip ıeyler ol· dar kalır. meye mecbur olur11.n1z btkarllllJ%4 

duiunu öirenecekainiı : Rtahıııidt. cüce t&YfllUll yuua. her seferinde ayn bir babk yey~ 

hhk aeaiai keıen ıu • _ Ame- c1a bir tavpn kulalı 1örll7on•.• mes mitiniz? Bunwıla beraber, 
:ikada Tebaa denilen mmtakanın nus .• Bundan bay.ama ne kadar ıene bep ayni cinı balık yemekten 
bir köyünde btiyle bir kuyu var· kUçUk oldutunu fiüa iyi anlap tik'1•t ediyonanu bunun çaresi 
dır: Bu kuyunun ıuyudılan bir bllininb. oldupu .ayleyebiliriz. Fakat, 
bardak içecek olunanıs, yanm Eli fek .-.uı ......... - filplaals ~ imklm yoktur. Dün .. 
saat uhk çalımuıuıu. "Xtrteakele dı yak _,...," ,ada mncud bahldar ve yenebilk 

Garip ıörtimnelde beraber, bu· de .. yln .. Bir çok yerlerde kertea- bahkllır lfO cim tefkil etmektedir. 
nun sebebi pyet buittir: Suda kele eti en makbul baynadır ft ••aenale11a baf~da bir ~ 
öyle buı maddeler yar ki, içince binm Jı:usu etini yeya lUfer babfı· IPabt baltada bit ıün de 1-lık ye.. 

inE burnunu blıruııu. nı M":'!i~ ailıi -•ler. 11-- tek olunanu üç acae ve bir ay 
ruyor. Jalnnız bir tuhaf ol· ıı, M~ç&JWc yerlerinde ye· hep batka balık ycTJ! clununuz. 
dw ·v • _....,_,.._. Dl.r.,._.....,_ ___ o,.. 

tnlyommaz. Su)'Un e )'& ea makbul n laayvuudır. tomobU ltıtfli Amerika'da bir 
aaat kadar ıürüyor ve bu milddet Çölde bafka yiyecek bir teY olma· 
zarfında 11h1ı: çalamıyonunuz. Fa
kat yarım saat ıonra, suyun tesiri dıfına cöre, yerlilerin kertenkele-
geçi)'Or. tatedifinis cfbl mide çala. ye deli olmalarını hakb ıöreblll· 
bilirlİDİL ıU. 

çiftliktedir. Toprafı ku.mak için 
kullanılan bir makinedtld bu ıa... 
tik 2 metre Jı:utrundadtr, abrhlr 
600 kilodur. 

_ _._'+2 __ ..___..._,,.l-2 __ .._..,.._.,..__,,__,. ___ ~!=2..--..ıwwwz--~----...za---zwı.-111aa 
Bep•ıuun ıll'bn._ ,.P.. 

kup. - tıte buM tam mlnalile 
bafkalJDJn ıırtından ceçinmtk 
derler. Biliyor musunuz bunu ya
pan Jı:imlerdir? 

Incir kutu denilen cin• ıibi kü
çük kutlar. Bunlar ormanıuda 't't 
ya dallar.da hemen hemen hiç iten 
di Jı:anatlanm yormadan iltedikle. 
ri yere ıitmenin çaresini bulmuı· 
lardır: Akbaba, çaylak clbi büyük 
lrutlann artma binerler, bUyUk 
kutlar onlarm farkında bile olmaz 

. lar. Akbaba aırtındaki incir kutu· 
nu sittiii yere cötUrilr ve ona ra. 
bat bir seyahat temin etmif olur. 

Kim dlılaa tok Jap.r't - Biri 
kıta boyludur, biri u.ıun boylu iki 
adanı. bir yokuıu tırmanıyorlar • 
Bu. bayat yoludur. 40 'ft 45 yaı 
merhalelerini arkalarında bırak· 

mıtlar. 50 ye ıelmitler ve 55 dol· 
ru çıkıyorlar. 

Acaba 55 yapna bancWnln var. 
ma11 ihtimali daha fula?. 

Statistikçilere nuann kıta 

boylu adamın 55 yqına varmuı 

ihtimali dllerine nazaran çok kın 
vetllctir. Zira, bir çok mltaller, lu· 
.. boylu adımlann daha uzun a. 
milrlU oldufunu cattermektedlr. 

Kuta ........... - Ba· 
pndald bilyilk tUylU pplı:a ile kup 
benzetilen bu adam, TibetllleriD 
reltleridir. Onılda niller bqlan. 

Bakahm ne çıkacak 

, -

na böyle prlp bir ppka ılyerler. lllld, eline fuçayı alaut. büyUık ondan ance aırenmlt olurauauı •• 
Şapkanın il&erindelı:l tUydtlr vı bu. bir levtıarı boyamıya huırlanın • Bunun için, boyalı lııaltmlerinlale. 
ea nadide kuflann kanatlanndan ICanpk çbper arumdald caz- veya ıula boya ile . reuni .. pklL 
yapılarak toplanmıftır. Itri, içindeki rakamlara ıare a111 de boyajm: 

T....- CÜOllL - Her bayva· bir lıvlları boyumya bamlammt. 
nm bliyUlil küiülil oldaiu pbl sGael bir relim plracak. ''Acaba. O - A~ kmfunJ;; 1 - Açık 
taytan1n da vanm. Kedinin tüD ae çı'wcü1.., 4i79 .. merak edl· pembe; Z -San;; 3 _...,. ~ 
itlbari,.t.. ulana l>emedlllal 111. ,... -: 4 -Atak•-: • - .. 
lirlahıis. Pabt kedi u1anm yanın· Fakat. m llildclen enel da•• pk ,..n; 6 - XlıhTereqi; 7 -
da ne kadar 'ktlçilk kalma, bu cU. ranmanu resimde ne olclupıİ X.O,U Jllİl: 9 - açık wm.l. 
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ilkbaharda göreceğimiz 
yenilikler 

... • • , ,. " .... ,,., ~ ... .,. t:.ııı..• ~ ..... ~-·····~ 
İlkbahara ~irmek Uzere olduğumuz bu günler<.le robla. 

~ d' •· · k sa yu"nlü robumuz-nnuz arasında en çok begen ıgımız, ı 

dur. Bu rob hem sadedir, hem ele her tipe ya~şır. Sabahle
yin giyebiliriz. öğleden sonra giy~eı_n!ze mnnı yoktur; hat-
tü akşam sinemaya giderken de gıyılır. .. . . . . 

Bu sade ve roblar giyenleri çok genç gostcrır; ıyı gı

yinmiş hissini bırakır. Bu bakımdan da bayanların çok. sev
dikleri ve hemen her gün sırtlarından çıkarmadıkları hır el. 

bise olur. 
Böyle sade bir rob yapabilmek için _kumaş ve model sa· 

çerken iki noktayı gözden ayırmamak lazım<lır: 
1-Yeni moda olmağa başlıyan kumaşlar arasında. zevk-

ı .• 
Bu gtizcl çantayı 1t<'ndiniz yapa- ~ 

, Ji bir fotihap yapabilmek. • . . 1 2-Robu süsliyecck tertibatı (şerıdler, ışlemelcr: motı_f. 
1 lcr, yaka altları) elbisenin ba:lltliğini bozmiyacak bır şekıl· bilirsiniz. Masrafı hiç de fazla de

ğil; kırk elli kuruşun içcrsindC'. Zah '. 
meli de yok. Nihayet birkaç saat 1. 
çcrsindc oluverir. Bu çanta fötrin 
kumaştan yapılır. Bu kumaş son üç • 
dört f!cne içersinde çok taammlim ' 
etmiştir. au~n herhangi bir ma
ğazadll bulmak mümkündür. El 
çantanız için mavi, kumlu siyah, ye 
§il, koyu kırmızı, hatta modaya c:ok 
bağlı.} s:ınız s:ırt renkte kumaş sc -
çt'billrsinlz. Çanta isin lüzumlu o. Tavsiyeler 
lacak ı:ıl:'ylcr yarım metre fötrin, bir * Mnknsları bilemek için makas
parçıı S('rt kt't~n ve birkaç metre la bir şiııe ağzını kesi.} ormuş gibi 
keten iplikten ibarettir. hareketler yapmnlıdır. Bu i~i ya. 

Şimdi şcm:ıyı takip cdfniz. İlk şe- parkc>n makasın ağzını bir parça 
kil yüz ve a<' ar fdtriu arasına kon- ıJri tutmalı. Bu suretle maznsm 
muş sert keten rarçasınm ''aziyeti. kesici kenarlarının cama temasını 

ni göstC'rir, bu kC'ten partnsı iki temin ctmC'lidir. 
fölrin p~rç3) a nazaran biraz daha * Siyah bir elbise yahut siynh 
cnc;iz ve bo~ suzdur. bir manto p:ırlnmağn veya havı dö-

eç pnn.;a lnımac;ı beraber <likiniz. tUlmeğe bnşlaymcn yirmi otuz ta
l i,:;cr t::ıruftn'l ç'lntanm k"rüğiınü 1 ne cC'viz yapr:ı,) koparmalı, bu yap. 
hn1.ırln~ ın•z. J{öı uk de t bii Uç par- rnklarr uf k ufak parçalara ayır -
Ç'l. kumac:•an ola"aktrr. Bu üç p'.!T - malı. 250 gr:ım su içersinde bu yap
Ç'l\'I da çantnnm knb eden yerine rakl:ırr )taynntmalıdır. Bir saat kay. 
dlken;f'ıtiz. (l\roki 2) nattıktnn sonra bu su hcnUz sıcak 

Çantanın etrafına <'vvela l:tımn. 

şın rcnr,ine uygun bir rcnkt ipek
le bir diki<ı g~iniz. ~orrn n;ni di
kişi ilz<'rind ' t 'l irlik gC'c;ire • 
rck çin YR!Jinl ~. 

I<'ötr!n ıslak olarak Uttil,.ndiği za
Jftıut hafifçe ltendfnf ~C'kcn bir ku
maştl'l". Onun için kuma111 dikmc<l<'n 
evvel ışlatmak ''<' ıslak olarak il. 
tUlemek lazımdır. 

iken fırçarr içersine bntınr ,.c cl
bi'3enizi fırçalnr.sanız kumn'}m par-
1akhğı geçer VC' yl:'ni bir hal alır. 

* Çamurla lekelenmiş siyah şem 
iyeleri temizlemek !çin cvvPliı bu 
emslveleri kurutursunuz, !onra 

c;ert bir fırçayla fırçalarsınız. On. 
'.lan sonra bfr pamuk parçasını ça
ra batırarak bununla şemsiyeyi o. 
~arsanız lC'ke tnmamiyle çıkar. 

de yapmak. . 
Yeni kumaşlan doğuran sebeb fantezı merakıdır. Fan-

tezi yeni desenler yaratırken çizgiden a~mi ~sti_fadeyi dü. 
şünüyor. Karenin yerini hemen tamnmıyle ç~g~ kap~~y?.r. 
Çünkü çizgi uzun boylu ve zayıf göstermek gıbı bu~nuıı 
moda temayüllerine çok uyğun bir tesir bırakıyor. Yenı ku
maşlarda hazan çizgiler çok ince oluyor ve b.ir çok renkler
dt'n t crckküp ediyor. Benekli ve üzerinde birer parmak kalın 
lığında iki renkli çizgili kumaşlar da bu sene çok modadır. 
Ciz(Yileri kumaşın bir ucundan diğer ucuna verev olarak ge-',;' b 

çen ve bu suretle kumaş üzarindc gayet ufak ve verev ka. 
reler yapan modeller şimdiye kadar çok görülnıiyen bir ye-
niliği vücude getireb iliyor. Paris piyasa~~nda y~ni ~eni ~o?a 
olmağa baslıyan bu çcşid kumaşlara plumct.o •s~ı venlmı~
tir. Demek oluyor ki önümüzdeki ilkbahar bıze bır çok yem· 
likler getirebilecekt ir. 

Fakat, bütün bu yeni kumaşlar orijinal zevkleri olan 
kadınlar içindir. Bir çok bayanlar, yeni kumaşlar iyice ta
karrur ettikten sonra giyiıımcği daha makul sayarlar. Bun
lar için düz yünlüler, gabardinler, ! ngiliz krepleri ve mat 

~ krepler çok tavsiyeye liiyik kumaşlardır. 
l Renklere gelince ; geçen yıl moda renkleri sahneden 

çekilmiş değildir. Ya1nız bu renklere yeni tonlar ve renkler 
ilave ediliyor. İlkbaharda görünecek yeni r enk, en koyu
sundan en açığına kadar sa.n renğin bütün teferrüatı ola
caktır. 

Yeni modellerde göze çarpan en mühim yeniliklerden 
birisi yaka yerlerinin sade \'e h:ıfifçe yuvarlak olmasıdır. 
(5, 6, 7 numaralı modellerde olduğu gibi) . Bazan yaka. yer. 
teri önden ve arkadan hafifçe kabarıktır. (şekil: 2, 3), gö
ğiisler ekseriye dckupedir. Bazari düz pililerle pilisedir. Bu 
pilisc göğüsler çok beğeniliyor (şekil: 5-7} . 

E tek kısmına gelince: Eteklerin u mumiyetle kısa. oldu
ğunu söylcmeğe h acet yok ... Bunu bir çok defa. yazdık. Bu 

(Deı·amı 14 iinciide) . ....... ,, ...........•.......................... ., 

- "t... 

,. . ........ . ........... •·•·•·•· ~·--·······. ··-~ 

L Güzel olmak şizin eiinizdedir 
Birkaç sene evvele k'adar, eğer 

doğduğum zaman, ınaııallardaki iyi 
perilerden biri karşuna çıkıp da, 
"dile benden ne dilersin,, diye sor
saydı, "her şeyden evvel gUzcl ol
mak isterim,, derdim diye düşünUr
düm. Fakat ııimdi fikrimi deği§Ur. 
d!m, bir peri ile karşılaşsam, her 
fırsattan istifade etmesini bilen bir 
insan olmağı isterim,. cevabını ve· 
ririm. 

Belki bu cevabını size biraz ga -
rlb görUnmtiştUr. bakın, izah ede • 
yim. 

Fırsatçı olmak, her §Cyde bir lS· 

lah ümidi bulmak, tesadüflere kar
şı uya~ık bulunmak, bUyUk karar. 
l:ır verebilmek ds;ıektir. Hiçbir 

' fevkal5.delikleri olmndığı halde bil
yük tcscbbüslere giri§en kadınları 
sayalım. Mesela Greta Garbo, son
ra '!IJndnm Simpson yani Vindsoı 

DUşesi! 

Milyonlarca kadının arasından 

onların sivrilmelerlne sebeb nC':rdi? 
Biz, şimdilik her ikisini de fevkıı.. 

liidc cazib, güzel buluyoruz .. Fakat 
onlar, güzellik kaid<'lerine uygun 
güzellerden midirler? 

ifa) ır. Onların muvaffnkıyetıeri

nin temeli, renk ve şekilden daha 
kuvvetli olan sarsılmaz bir nefis 

tetkik edelim. Fazla bilyUk ıı~ 
mı sizi Uzüyor? Sakın ortıı.cıınt 
yayıp kUçUltıncğe kalkmayın! 
vayda, sokakta, salonlarda, ~1 
mada herkesle pek yakında~ j\l 
mas ettiğinizi unuttunuz nıu · , 
mi aldatacaksınız? Ancak foto~ 

yil . . cu JŞ çryı deg mı; vazgeçın ., t'° 
BüyUk dudaklarınızı tamanıeıı gt 
yayın. Yalnız boyanızın r<'~ 
olsun ve dişlerinize dlklcat C(iill• ~ 
mlz, çürüksüz, parlak oıına~~·
sık gülün. Ağzınızın büyükl ·ıı' 

-· c l size bir hususiyet vcrdigill 
nm. Evvelce size "bUyUk ,, 
kız" diyenler, yavaş ynv~ ~ 
orijinal ağızlı kız,, demcge 

,,; ( 
yacaklardır. Unutmayınız ~· 

. d ğil' d" nc:ıl olmak bir fncıa c ır, _ ~ ol 
hiçbir "kendine mahsuslugu,. 

maktır. \JO 
Yoksa saçınızın rengi :ıni .. t 

• }<t'~ 
Ne sarışın ne de hakikı , ' .. . rnr . 
rengi kumrnl, oyla mı? Zil d:ııt t 
Tarayın fırçalayın, yıkanınıı 

11 
t 

• • y ·ı \'ll>tl yel zeytinyagı l c ovun, · sıı 

tan sonr.a sirke veya Iim011 r' 
dökün başmı7.a, Yumuşasın. tl 

sın ve tabii bir dalga basıl. 1 ıı 
'r('V 

rcnı;in fazln bir C'hcmmı) 

mı? ··)111" 
Burnunuz biçimsiz \'C ~~ $ 

1 b"c:biltutl itimadı, dcvamlr uğraıımn \'e kes-' bol bol pudra ayıp u~ il 

kin, Beriyi gören bir zekaya istL • çarptırmayın. YüzUnUziln pl< p 
nat etmektedir. smdan biraz daha ko.} u re~~ 

Bir kadına göre muvaffakıyet ne- rn sürün burnunuza. Ye bU ., 
dir? Takdir edilmek, hürmet gör - nuzdan dolayı aznb duys!U11

"' 

mck, etrafında hased uyandırabil • kimseye hisscttirmE') in. rıııt 

mck, değil mi? Peki ama, bütün Boyanmak büyük bir ~' 
i bunlar için güzel bir yüz kifi mi - zeka işidir. Loş odnnızdn ,-:ıt' 

1 dir? ken sokağa çıkncnğmızı, · ,1' 
~ ı · · e pt'l< • ı ve tanıdık goz enn sız " 

1 Görüyorsunuz ya, çok güzel de - d b k - sin unutınııt11 . . nn a acagını a 1 ğilim diye dünyaya küsmenızo hıç 
sebeb yok. Hcnı, biraz da kendinizi nu:. _ ! 
beğenmeniz, kendi kendinize iti - Renginiz mi solgun? ;s.,c~ııJı 
mat etmeniz lazımdır. "Ben bir §e kan dcveranındnn VC'ya ~ııs d 

1 

ye benzemiyorum., diye kendinizi ileri gelme bir solgunlu s ' 
bırnkırsanız, hl:'rkcs de sizi öyle yanaldnrmızn kat'iyyen bO) 

11 o 
. . i l'"ril .. umuııııl<• f'l r kııbul eder. Kendinizi, istikbalinı meym z. u zsuz, Y • >: 

lstcdigı-· kadar Yıarlak yapmağa beyaz kalmasına dikkat C(iitl• • 
ı· b' trn 

muktedir farzedinlz. §ahsiyetinizi gün, ince ve renksiz il" 
1 

·et ' 
inkişaf ettirebileceğinlze inanınız, fevkalade cazib bir husus> 
muvrofnk olursunuz. bilir. ıncjjJ' 

Hem neden çirkinsiniz? Beraber '(Devamı 14 1 



Bu haftaki 
maçlar 

Şilt maçlarında, Beykoz - Hilal 
müsabakası çok mUhimdir 

l' aksim stadı şampiyonasının ikinci 
devresi yarm başlıyor 

laa sene ml11t ktımey eglrmelı ma vaffakıyettnl gösteren Vefa takımı 

ı .. ~tvvelki hafta başlıyan şild maç f Karagümrük esasen Süleymani· 
""l'llla. bu hafta da. devam oluna- ı yeye karşı bir sürpriz tevlid ede
~· Hiç ştıpbe yok ki hasıli.bn 

1 
cek vaziyette değildir. 

tild ifade ettiği v~chi~e bu seneki Fener stadında 
~ nıaçlannın hiç bır enteresan Bu haftaki şild maçlannın en 
Jaııllbesi bulunmamaktadır. Kaç- Mlkısı muhakkak ki Beykoz.Hilil 

l'llra ile yazalım: arasındaki müsabakadır. Lik maç 
•kaim stadında lannda. Hilale 7-0 gibi farklı bir 

lık nıUsabaka İstanbul dördün .... netice ile galib gelen Beykozun 
~Vefa ile bu sene birinci kU· bu hafta da iyi bir gününde oldu· 
~Ye terfi etıneşe muvaffak olan 'ğıı takdirde geçen seferki gibi a· 
~nıpap arasındadır. çık bir fark elde edebileceği tah

Yarınki boks 
maçları 

Evvelce yazdılımız gibi yarın 
saat 14 de Taksjmde Abide karşısın· 
da izzet gazinsou salonunda ehem· 
miyetli boks maçtan yapılacaktır. 

Oynanacak 7 müsabakanın en mü 
himmi, memleketin çok eski ve sevil 
miş boksörü K~i ile genç sporcu· 
lardan Ekremin maçıdır. 

Kaninin rakibinden çok yaşlı ve 
kilo itibarile hafif olmasına rağmen 
bu maçtan da her zamanki gibi ga· 
lip çıkması en kuvvetli ihtimaldir. 

Çekoslovakya 
şampiyonasında 

Bir sürpriz 
Prag muhabirimizin yazdığına 

bakılırsa, Çekoslovakya maçlan en 
harareW bir safhaya girml§ bulun
maktadır. Tabii bUyUk bl.flD derdi 
de bUyilk olurmuı! Bu clbnleden o
larak geniı sürprizler olmakta, se
yirciler her hafta zevkli dakikalar 
geçirmekteyınif. Geçen haftanın 

en bUyUk aUrprizin de Kladno'nun 
Pileen'i 1 e ka!'lı 10 golle mağlflb 
etmesidir. Maçı mUllhaza eden 
spor mUnekkidleri Kladnonun daha 
''bir ıeyler'' yapacak form ve kıva.. 
ma geldiğini yazıyorlarmış. 

Bu '.kabil sUrprizler bizde de olu. 
yor, ama ufak: Mesell eild maçla
rının daha ilk haftasında birinci 
kümeden Topkapr ikinci kllmeden 
KaragUmrüğe yenilmek ıuretile ol
dukça hatırı sayılır bir ıey yaptı. 

Milli kümede hasılat 
şekline taksimi 

Bazı klüpler itiraz ediyorlar 
Eski gayrıfederelerde, cyuncular1nın başka klüplerde 
kayıth bulunması yüzünden müşkül vaziyetteler 

Maçlar başlamadan evvel Milli Dün esaslı noktalarını neşrettiği· bul ve lzmlrln diğer klUpleri a .. 
küıne i§leri hakkında görüşmek ve miz bu talimatname mucibince bu raaında yapılacak olan ve faall 
kendilerine talimatnameler tebliğ seneki milli küme mUaabakala (Devamı 10 t1ncudo) 
edilmek üzere yapılan davet üzerine rı hemen hemen aynen eski ıe. 
dün akşam mıntaka merkezinde top nelerin eşidir. 
lanan lstanbulun mtııt kUme YegA.ne değiştirilen dhet ha 
takımları, Galatasaray, Fener, sılat taksimidir. Talimatname -
Beşiktaş ve Vefa klUplerlnln yl hazırlayan komite, mllll k.U. 
murahhaslarına da. talimatna- me maçları esnasında. diğer 

meler mıntaka mUdUr vekili klUplerln a.tıl bir halde kalma. 
Muhtar tarafından dağıtılmıştır. 

Meıhur Macar oyuncuau 

Ort 
Fransaya gidiyor 

Macar mllıt takımının en milkem
mel oyuncularından biri olan Ort. 
Fransız F. C. Metz takımı tara
fından antrenör olarak angaje edil
miştir. Ort, hem Meç takım.mm an
trenörlUğUnil yapacak ve hem de 
oynıyacaktır. Ort, bundan evvel ın
rayla İtalya, Şili ve Nurmberg ta. 
kımlarmda da yer almıştı. 

malarını gözönllnde tutarak 

Ankara ve lzmirin milll küme 
haricinde kalan takımları ara. 
sında. bir llk maçı yapılmasını 

dUşUnmUş ve ayni mUsabaka -
ların lstanbulda blrlncl kUme. 
nin altı klllbile ekalllyet takım 
!arından (sabık gayri federe
lerden) de altısını lllve ederek 
on iki klUp arasında lkl devre_ 
11 bir lik maçı tertip etmlşt.lr. 

Bu müsabakalar milli küme 
maçlarından evvel ayni saha
larda oynanacaktır. Bu suretle 
milli kUmeyle Ankara, tıtan. 

Milli küme talimatna .. 
mesinin tam metni 

Yazısı 1 O uncuda 

lngiltere kupası 
Dömifinalistleri belli oldu 

İngiltere kupası gittikçe harare~ 
ll bir aafhaya &trmektedir. Yalnm 
artık ıUrprbler nihayet bulmU'§ ve 
klUpler kupa için hakiki bir mUca-. 
deleye giri§miflerdir. Bu meyandC 
İngiltere eampiyonasmm bqmd& 
elden Everton, ikinci vaziyette o.. 
lup da lstanbula gelmesinden balı. 
ıedllen Volverhampton takımına 

2.0 mağl\lb olarak tasfiyeye uğra .. 
DlJftlr. Bu mUaabakalardan IOnr& 

dömi finaliatler belli olmU1tur. Voı .. 
verhampton, . Portsmut, Grimlbf~ 
Aneııal. 

-Almanya 
~eçen sene ayni klüblerin yap" min olunur. 
;:. Jnilsabaka çok sUrpri7Ji bit Fener-Beylerbeyi maçı ise Fe
'e vermiş ve her iki takmx be nerlllerin birinci ta.kımlan ile 
~ e kalmışlardı. Yalnız buse .. Çıktıkla.n takdirde rakiplerini a. 
-.. ~yet değişmiştir. Vefa takı.. ğır bir mağlllbiyete dUçar edecek 

Yugoslavya 
Hatayda spor Ve bu maçta çekilmiş :/.:~ .. 

Antakya, 10 (A. A.) - Anado- ~ 1 ~ .. · ·'"'~·· ··..:--~,. ı, ... r .... .' . ..: 
j...ı,6j • ••' .F,.. • ·-y-~'.ı:~ ;-- . ·. 

-~,, • , • fı' L~L-.~ '14 ~ ı• ll• t; '>.Jıı.. ~ ...,...,-..,.,; r .. ~ ... • 

~eçen yıla niabeten daha ant:rf leıl'fal. tuqnin edebiliris. 
~h ve semereli bir oyan ayn.. ,."f".ıt.lllD likl mııttlan 

lu ajan.sınm hu.sual muhabiri bildi- f. '°'. t t 
ea t":'W ıs ~([ ens an ane 

fat,_ta ve dolayısiyle bunun mU'k& Bu hafta Taksim stadında pa- Antakya Athlpor klUbtlııe dahil ol-
"111 görebilmektedir. ı zar liki şompiyonasının ikinci mak istiyenler ukerl mOmellBillilı: 

llı ~u_n içindir ki tecıilbe no~ devresine başlanacaktır. Bu mü- binasında bir toplantı yapmışlardır. 
~hı tnühim bir neyden mah• nasebetle Şişli-Arnavutköy ve T. Toplantıda askeri mümessil kur • 
~olan Kasımpaşalıların Vef• Y. Y. Kurtuluş-Bozkurt karşıla-. may albay ŞUkrU Kanatlı da bulun.. 
~ ısın~a mahküm vaziyete dil· peaklardır. mU§tur. KlUb, binicillk, atıcılık, dal 
~~e~ı ileri sürülebilir. Arnavutköy son seneler zar- cılık olmak tızere Uç koldan tept-

lle ı::cı müsabaka Süleymaniye tında oldukça iyi bir takını kur. kUl etmektedir. KlUbe birçokları l
ltı~ısa l'agümrük arasındadır. Bu mağa muvaffak olmasına rağmen za. kaydedilmlltir. Bqtan ve genel 
ta.it bakaya SülcYI:1:1~i~elilerin bugün.kil vaziyetile tlk ba§lllda gi- sekreterden başka idare heyetine 
l'alt lrılarında bazı degışıklik yapa den Şişli taknnını kolay kolay V di Karab d kto Mitat Remzi 
~caklan söyleniyorsa da (Devam~ 10 ~a) Si~z. Nuri ai~~ ı:11mıo Şemted. 

11 k bahar Konkur ·ipi ü i :·~ı: .. AJ-r.. 

l 
t 

19 Martta yapılacak bu 
bir müsabakaların 

ehemmiyeti 

t)l. Ön 

büyük 
vardır 

---~ 

~ cil Sipahi Ocağında bil' maniayı mD\raffaluyetle aıarken... 
ıq t ~ Se~~ Avrupa m" -~· " 1 ·:ıları Bu sene yine ayni musabakalara 
la tl~ bınıcilerimiz buradan yo· gidecek olan""Zabitlerimiz için yine 
~ ı aı dan evvel Harbiyede Sipahi Sipahi Ocağı alanında 19 Mart 

Ping • Ponr dtınya 
ıampiyonu 
Kahire, 10 (A. A.) - Ping • 

pon gdUnya l&Jllplyoıuumım netice
leri: 

Erkekler: SvathliDg kup&lllDI Ce· 
koslovakya kııinm11tır. YuıoaJav • 1 
ya ikincillif. İngiltere tlçUncWllfn 
kazanınıvtır. 

Kadınlar: Corbiloln kupaamı AL 
manya kazanmqtır. 

Yugoslavlar 
Almanyada mükemmel 

bir intiba bıraktllar 
Yugoslav milli takımının bozuk 

bir antrenman devresinden aonra 
evvelki pazar &ilJ\U Berllnde Alman 
milli takımıyla karfılqarak fevka
llde bir netice elde ettiğini tafaill.. 
tiyle beraber haber verızı1'tilı:. 3-2 
Almanların lehine biten bu maç, 
Yugoslav futbolU için Almanyada 
mUkemmel bir intiba hlsıl et.mittir. 

Tanmmq bir Alman ıpor mecmu
ası 'bu mUnasebetle yazdığı yazı -
da: 

Yugoslavya mllU Wrımmnı AL 

manya mllıt takımı ile yaptığı 
maçta bir Alman foto muhabiri 

maçın gollerini fevkallde gil· 

zel enstantanelerle teeblt et. 

meye muvaffak olnnqtur. Ala• 

ğıda yukardan qağı dofru di• 

z1lmil olan bu reelmlerin tafsL 

lltmı ayni mayla lmlacaksmız. 

RESt:MLER YUKARDAN 
AŞAGI DOGRU 

YUGOSLAVLAR 1.0 GALİP 

t ·ı.ıt."" 4',' "' ... .. ' ' 
.:.&" .. ·.:. .--t·::-, ... • ~ ..... 1 " ............ ···., 
r •. . "I .,... 

1 
rm "Bomk" l&b\mı taktıldan aol Alma• •atı Vanes'ln ee1dllf frtllk.. 
aeık Urbau'an iki Yugoslav müda- le top Yag011lav oyunculanna tar
fU Lehner ve Högl arumdan attı.. parak geri dönüyor. Fakat Yanea tlct ~n~a tertip eeiJen musaba. 1939 Pazar günü saat 14 de atlı mu. 

( er,,. Uy(ik mm-:ı!fa!:iyct gö 40r. sabakalar tertip edilmi~tir. 
~ 1: .A.''l'Upada da bu rnuvafa. Arni gün zabitlerimizin müsaba· 

''Filhakika Yugoslav futbolUnUn 
bu kadar ııla bir maç çıkaracağını 
kJmse tahmlıı etmiyordu. Fakat 
memleketlerinde çok çalışan ve bu. 
nnu neticesi olarak gilzel bir anlaş
ma kabiliyeti gösteren Yugoslavlar, 
biltiln oyun müddetince Alman mU
dafaa hatları fçln dalın! bir tehlike 
hallnde hücum ettiler ve muhaclm
Ierlmiz için de sert bir mUdaf'aa 
yapmağa muvaffak oldular.,, diyor. 

tı falsolu bir şiltle 1-1 berabere o- )etlterek yakmdan bir ıütle oyunu 
Yugoslav sol açığı Slpas'm orta-

layor. Yuı;oıdav kalecisi Glazer, tekrar U beraber vaziyete ~iri· 
k b~:abakalara de\•am ederek kalardan başka sivil biniciler için 

?ldıJc~rtncilik ve diğer dereceler de bir rnusabaka tertip edilmiştir. 
~ Cll an sonra Avrupa at1 ı mu. Halkın kıyıtıetli zabitlerimizin bu 
~ llf ll(nnı en güçü sayılan mus. veda musabakasma tehalükle gele. 
~~ tak.ırı ~u.~sını kazanmak su. cegimuhakkaktır. 
~~ bUyük bir muvaffakiyet Seyircilerin istirahatini temin için 

ardır, )!eniden tribünler in§3 edilmi§ti •. 

ladığı topa Vocadlnodç fevkalicle şaşkmbktan yanlış bir plonjon ya. yor. 
bil' ıütle kötecJen ıı.Ieye sokuyor. pıyor. ALMANL-'R 3-2 GALiB 
Alınan kalecisi J\lot'an plonjonu 
beyhude._ 

OYUN 1-1 Bl.:RABERE 
Süratlenen n birdenbire çehresi 

değiıten oyun bu sefer de Almanla 

2-2 BERABERE Nihayet sol '9 HabelllllU ..... 
Yugoslavlar merk• muhadaıled lalertne kadsr ,.ıdqank •1!18111 

\
1 efl'ln ayaimdan bir gol daha ka.. bir ıütle Almularm galibiyet go. 

zanarak 2-1 galip nzlyete geçlyor-J.ıbll at.yor ve oyun da S-2 Alman· 
lana da nihayet bir frikik oluyor.1~ lehine bitiyor. 



10 -- A B J;: R - Akııam Poıtan 11 MART- 1939 

M·ııi kümede hasılatlEsnaf cemiyetlerinde Pera-

taksimi şekline ~d~~~~c~ö~!;ca~?rPt~"~~~in~ki!!~~ 
Bazı k 1 Ü p 1 e r i t i r a z e d i y o r 1 a r Geçen ay baımdan baılayıp ~: omda ~~~apıla!!j ~~~UlUp e~ ..Jarı duılluran bd aıftta" 

DlrF"' Baştaral• 9 urıcuda 1 Ian lrnrşılaşmalardan sonra bu Iardır ki, bu da cidden azim hafta ba§ına kadar devam ıel:icııı eg.. dururken cemiyetler müra ki!bine caat t1zeri1'e Ticaret Odası vaz{yt
yetleri Ankarada. karşılaşarak yirmi sekiz klüp arasında taksime- masrafları olan bliyük klUpleri naf cemiyetleri heyeti u mumiye §Öyle bir müracaat yapılnuıtır • ti tet'kik etmiı, bir taraftan, da'Vet 
1 inciye bede n terbiyesi kupası dilecektir. mlz için kabul edilmesi lmka.n l."C seçimleri çok milhim bir mele- ''- TcptancıJar burada oturur- te usule aykm · görüldüğüııdeıı 
ismile verilecek olan bu ikinci Bu suretle en ehemmiyetsiz sızdır. vi meydana çıkarmı~tıt. ken perakendecilerin gelmesine, bu cemiyetin tekrar içtimaa çağ-
ktimeye gire n klUplerin adedi müsabakalara giren ikinci ve İşte bu vaziyeti gözönlinde Esnaf cemiyetlerinin heyeti u· söz söylemea:ine ve rey vermeıine rılmaır takarrilr etmiştir. Fakat 
yirmi sekize hallğ olmaktadır. UçUncü srnıf kltiplerle millt tutan tstanbulun dört baş klti- mumiyelerinin, satışla al!kadir o- imkan yoktur. ÇilnkU hepimiz on bu defa da kimsenin gelmiyeccği 

Yapılan talimatname muci- kümenin en büylik hasılat ve. bü, bir iki gün içinde ve kendi lan· hepsinin toptancr ile peraken lara az veya çok borçluyuz.,, muhakkak görülmektedir. 
hince, milli kUmenln bUtUn ha recek olan en enteresan maçları aralarında yapacakları bir top deci farkı kendini göstermiştir. 

sılatı umum mlidUrllikte top_ nı yapan takımlar ayni parayı ıantıdan sonra talimatnamede- idare heyetlerinin ekseriya toptan 
}anacak ve ağustosta bitecek o. almak mecburiyetinde kalacak ki hasılat taksimi maddesinin cılardan teşekkül etmesi ve heyeti lzmirde yapllan kupa maçları 

Milll küme talimatnamesinin 
tam metni 

değiştirilmesi için umum mU- uınumiyelerde toptancıların ağır _... " 

l\Dli küme talimatnamesinin esas- giyinme ve sicil vazlyellerindcki gay 
larmr dün okuyuculanmrza hufilsa 
olarak \"Cnniştik. Bugün talimatna
menin tam metnini neşrediyoruz: 

1 - 1039 yılı milli küme müsaba 
kaları, bu yılk i lik maçları !;Onunda 
Ankara ve I:ı:mirden birinci ve ikin 
ciliıle, 1.stanhulda birinciden ılördlin 
cüliilıe kadar derece almış olan se. 
klz klüp arasında iki devreli olarak 
yııpılacaktır. 

Bu klilpler şunlnrı.lır: 
Ankarad:ın: Dcmirspor, 

ri nizamillk hariçten yapılacak mfi
dalııılc ve taşkınlıkların, oyunun rev 
}ine ve oyuncuların asabına yaptığı 
aksi tesirlerin giderilmesi, orta ve 
yan lınkemlerinin s:ıallcrinin birbi
rjle olan uyarlığının kontrolü, oyu_ 
nun müddeti nizamisindcn eksik ve 
ya ziyade oynatılıp O)'nııtılmadıiıı -
nın tesbiti ve saire gibi sırr idari 
mesalle miinhasır olmak ve bölge 
futbol ııjanilt lik heyetinden secile. 
cek iki zattan mürekkep bulunmak 

Ankııragü üzere ile kişilik bir tetkik heyeti de 
cü, ayrıca vazifedar olacaktır. Bu heyet 

btıınbuldan : Beşiktaş, Fencrbahçe, oyun kavaidinin tatbikile teknik me. 
Galatasaray, Vefa. sailde ve maçın tarzı idaresinde hiç 

Izmirılen: Aleşspor, Doğanspor. bir sal;ihlyet tıışımııdıklıırı gibi, hn-
2 - Mim küme maçlarına 19.3.939 keme müdahale hakkını da haiz de. 

pazar günü başlanacak ve Jik mac. ğildirler. Tetkik heyetine, yalnız 
lan mahalll klüpler arasında yapı kendi vazifeleri dahilinde yapılacak 
lacaktır. Bu esas dııhilinde hazırlıı. müracaat ve Jtirazlar, maçın hitamın 
nan Ciküslür, bağlı olarak gönderil. dan 15 dakika sonraya kadar mes • 
miştir. Sebebi mucbir olmadıkça ve mudur. Aksi halde nazarı dikkate 
zarureti katiye hissedilmedikçe maç alınmaz. Tetkik heyeti, şayet varsa, 
l:ır tehir edilmiyecektir. !\Iücbir se. kendilerine ,·aki müracııatlarla iU -
beblıı takdiri Federasyona ve o gün razları ve kendi müşahede ve karar
sahacl:ı maçı ldıırc edecek hakeme lnr:ını alıikndarları dinlediklerinden 
aittir. 'itibar~n 2-i saat :zarfında bir rapor. 

3 - Du madara l§tirak edecek o. la ve Bölge kanalile federasyona 
yunculnrın sicil tcıllmalnnmesine gö bildirecektir. Tetkik heye!lnln ko _ 
re tescil edilml~ olmaları şarttır. rnrları gayri kabili lllraıdır. 
Talebelerle genelkurmay başkanlılm 12 _ DeplUsman mııcları her kJil
dan miisıı ııd esi alınmamış askerle - biln kendi sııhasında l·apılııcaktır. 
rin oynalılrnnsı caiz değildir. Sahıısı olmayan klliplerln yapacak. 

.C - .Ayni mevsim icinde bir oyun ıarı matların hangi saltada yapıla. 
cu iki ttülgede milli küme maçlarınıı cıığını, alAkadar klübiln muvnfaka
i ştirak edemez. tini de alarak bölge tayin edecek_ 

5 - Fikilslllre göre, müsabaka ı. tir. 
çiıı bulunduğu şehirden hareket sı. 13 _ Bölgeler arası maçlarında I
ra sı geldiği hıılde hııreket veyn ken ki mevsim üstüste bölgeler arası 
ıli şehrinde müsabakaya iştirak et. futbol birinciliAlni kazanan klüp ınil 

1 ın iyen, yahut mııc esnasında sahayı it küme maçlarına iştirak hakkını 
lerkeclerek müsabakayı taınamlanıı • ı..azanır. 
y:ın klüpler hakkında a,ağıdııki hü. 
kiimler tııtbik edilir: 

A - BulunduAu ~ehlrden hıırekel 
sırım seldilH halde hııreket etmiyen 
kllip hiriııd defasında 200 Jlra para 
cezası öder ,.e tekenürll hııllnde 

milll kiimedcn çıknrılır. 
B - Gerek kendi 'ehrlnde ve ge 

tekse f(ittlfji yerde yapacağı müsa
lı ;ıkadon imtina eden hükmen mnA
lüp sayılır. Ve o h:ıflakl deplilsmn. 
nııı yarısını nakdt ceza olıır:ık ö. 
der . Tekerrürü halinde bu ödeme 
ılenlasmanın tamamına çıkarılır. 

Ye mllll kümenin mütebaki mü. 
salıakalıırına i5tlrak hakkını da kay 
be der. 

C - Gerek kcnıli 'ehrlnde ve ge. 
rekse gitıiili yerde, nıac esnasında 
sohayl terke den kllip hükmen mağ -
lüp sayılacağı gibi her defasında du 
200 lira parn cezası öder ve maç 
hasılatından kenıli hissesine isabet 
edecek parayı diller klüplcr lehine 
terketmiJ sayılır. 

G - Neticede puvan ve beraber • 
lik halinde gol &\'orajt nazarı dikka 
te alınarak en başa gccecek klüp mil 
11 küme şampiyonu olur n kendi_ 
sine genel <llrektörlilkte bir kupa 
hediye edilir. 

7 - Milll küme maçlarının ha. 
kemlerlnl fcdcr:ı.syon tııyin eder. Yan 
hakemlerini intihap etmek hakkı 
orta hakemlerine aittir. 

8 - Kafileler blri~I idııreci olmak 
üzere en tok 10 ki~i olabilecektir. 

9 - l\IU!Pkııbllcn Ankara ile htan
bul arnsını:lo gidip {!elPcek klliplcre 
makluen 500 ve lstanlml • lzmlr, 
lzınir - Ank::ır:ı arasında gidip ge. 
lecek klüplcrc de keza mnktuen 600 
lira deplı\snıan nrileceklir. Kafile. 
ler, Demiryollar iizerinde Heden ter 
biyesi kanununun yeniden temin et
tiği yüzde 50 tenziliiıtan da is lifadı 

ederek seyııhat edeceklerdir. 
10 - Depliısm:ı nlar genci direk -

törlük tarafın<lan ödenecek ı;e hun :ı 

muklaıl para nnıns ofor:ık bölgele . 
re ı:öndcrilecektir. 

11 - l\laçl:ırııt idare<ıi e<ınıı <ııncla 

vaziCelerl sadece oyun mahallerinin 
tert ib:ıt ,-e m:ıl:r.eme~i . onıncuların 

H - Normal bir seyirde üc buçuk 
ay kn.dnr sürecek olan bu devrede, 
millt küıne haricinde kalan klüple • 
rimi:ı:in de hııreketsh: knlmnmııları 
için bunlara da a,aAıdn gösterilen 
şekiller ve esaslar dahilinde bir fa. 
aliyet saha~ı hıızırlanmışlır: 

A _:. lstanbulda, milll küme dı~ın 
ı!a kalan birinci kümeye dahil klüp 
lerle, ıırtık kanunun çerçevesi içine 
giren ve şimdiye kadar (,gayrifede
re) adile anılan kHip1cr arasında 
kuvvet esasları d:ıhillnde bölge baş. 
kanlıAınca ayni adette .seçilecek klilp 
arasında iki devreli bir lik fiküs. 
türü tan?lim edilerek bunlar kendi 
tmlundukları ~elılrlcrde birbirlerlle 
karşılaştırılıp pu.,·an usulile bu li • 
kin birincisini sececeklerdlr. Ancak 
bu kabil klüplerin oyunculnrı nlA -
rndnrlardan celbedilecek fotoğrafla. 
bir liste veya derter halinde evvcl'1 
bölgece teshil edilerek ve madara 
iştirak edecek oyuncular ancak lis -
teye dahil bulunnnlnrdıın olabile
cektir. Listeye sonradan oyuncu ilA. 
\'e ettirmek istlyen klüp bunu ayni 
esa~ dahilinde evvelA bölgeye kııy -
dettirecektir. Bu oyuncu on he' gün. 
den evvel !akımda yer alamaz. 

B - Ankara ve tzmlrde de millt 
küme dışında kalan klüpler bu mad. 
denin (a) fıkrasında gösterilen usul 
ve esas mucibince blrblrlerile karşı 
laşlırılarak keza bu bölgeler de 
lıirincilerinl seçeceklerdir. 

C - Bütiln bu nıatlnrın !ere.sile 
nlhnycte erecek olan devre sonunda, 
lsıanbul, lzmir, birincileri ı\n kara
ya gelerek burada aralarına Anknro 
birinci Ye ikincisini de katılınasile 
,-e eliminasroıı usulile knrşılaştırı -
lacnklardır. Sona kalan klüplcr genel 
ılirektörlük tarafından (beden terbi_ 
yesi kupası) adını tıışı~·acak bir ku. 
nıı ile mükAfııtlandırılııraklıırclır. 

15 - Bu kümeye ılahil kli.iplcrin 
rnı:;.acakla rı mııçlıır, milli kiinıe m.1<:
larının yııpıldığı ııünlcrtle ve saha. 
tarda icra etiUecek ve oyunlara ait 
maçların da millt küme maçlarının 
ıicvnm ı miiılrlel ve ele nesi içi nıle bi 

dUrlUğe müracaata karar ver. basması perakendecileri ıinirlen -
mlşlerdir. dirmi~. yahut perakendecilerin lda.. 

Diğer taraftan sabık gayri ha fazla rey sahibi olup kendileri
federeler ve ekalliyet klUple- ne rey vermemesi toptancıli!n çi
rinde de birçok lfsanlt ve ecne_ le.den çıkarmıştır. 
bi tebeası oyun::u bulunmakta- Menfaatleri biribirine zıd olan 
dır. Bu vaziyette lisanlı eleman bu iki zümrenin en p.yanı dik'ki!t 
ıarm eskidenberl federe olan mücadelw odun ve kömürcüler 
klüplerde kalmaları, ecnebi o_ cemiyetinde görülmÜJ ve garip 
yuncuların da maçlara iştirak • bir netice vermiıtir. 
ten menedilmeleri icap etmek_ Odun ve Kömrücüler cemiyeti 
tedir ki, bunlar da talimatna. heyeti umumiyesindc hiç kimse 
nede zikredilmemiştir. Ve başlı ba- gelmeyince ikinci defa heyeti u.. 
şma bir meseledir. mumiye lçtimaa ldavet edilmiı bu 

defa Uç kişiden başka gene kim • 

Bu haftaki• maçlar seler toplantıya gelmemiştir. Bu 
tiç kişi de §ehrin odun ve kömür 
satışında tanınQlIŞ en maruf top-(Baştarajı 9 uncud1J) 

durduramıyacaktır. Zira Şişli ne 
kadar hazırlıklı ve antremanlı ve 
sistemli bir takım ise Arnavut
köy de o nisbette vasat eleman
lardan mürekkep bir takım halin
dedir. 

Forvet hattını yürliten yeg!ne 
lemanını da Galatasaraya kaptı· 
ran Amavutköyün enerjik ele
manlardan müteşekkil Şişli mU. 
dafaasını durduduramıyacağını 
tahmin ediyoruz. Buna rağmen se 
ri Şişli muhaciınlerinin ka\"ıııısında 
Stavro-Hristo hattının sıkı bir o 
yun çıkaracağı muhakkak gibi· 
dir. Umumiyet itibariyle m açta 
bir sürpriz olması da kolay kolay 
varid değildir. 

T. Y. Y. Kurtuluş-Bozkurt ma
çına gelince: 

Melih, Refi, Cambaz, Salahad
din vesaire gibi GUne§ll oyuncu
larla takviyeli Bozkurtun sert e. 
lemanlardan müteşekkil Kurtu
luş karşısında gUçlUğe uğrıyacağı 

umulabilir. Eğer Bozkurtlular i
yi işliyen muavin \•e forvet hatla 
nna ufak bir atak ilave ederlerse 
neticeyi kendi lehlerine çevirebi
lirler. 

Bunun için Cambazı açığa al
maları ve kale önünde fazla. pas 
yapmaınalan 18.zımgelir. 

Buna rağmen Kurtulu!lun daha 
enerjik ve ~ütör oyunculardan mü 
teşekkil olduğunu hesaba katmak 
lazımdır. 

Hususi maçlar 

tancılarıdır. İşte bu vuiyet karp.. 

BarutgUcU sahasmdaki 
maçlar 

Pazar günü yapılaıca.k maçlar: 
1 - Rami idman - Barutgtlctı 

A takımları saat 15.30 da.. 
2 - Rami idman - BarutgU.cU 

B takımları saat 13,30 da. 

Bir bnks defisi 

Taksim stadında son olarak Ga- , 
lata.spor ile Galatasaray hususi 
bir maç yapacaklardır. 

Galatasaray takımı gaynf eder e 
ler içersinde glizel çahşmalan ile 
na.zan dikkati celbeden Galata. 
spor karşısında. gilçlüğe uğramı. 
yacak bir kuvvet ve form ııahibi· 
dir. Yalnız Galatasaray bu maça 
ce:zıa.lı bulunan Cemilden mahrum 
olarak çıkacaktır. 

tirilmesl bölgelerce temin edilecek. 
lir. 

16 - Grek milli küme ve gerek
~e bunlar haricinde yeniden ihdas 
Pd 11en di~er küıııe maclarının bütün 
ha~ılatı her Ut bölgede de !Jölge bn~
kanlıklarının en ciddi nezaret ve 
mesuliyetlcri aJtında tamnnıen les -
bit edilecek ve hakern ücrellerile ni
zamı aidnt ttkarıldıktan sonra bu 
pnrn ,-,ıade.slz olaı·nk federasyon em_ 
rine derhal İ ş Bnııkıısına yalırıl:ı
cııktır. Her ii~· bölge da hu suret lr 
toplnnncnk olıın pıırn ı:ıencl direktör 
lilkr;e, bu nıaçlnra işlirnk etlen klüp
lc~ arasında mülesaviyen tnksim e. 
dilecektir. Kliipler alncnklnn bu pa
rııyı n " z:ımi Iorınnliteler dalı i l i ııdt• 

irat kayflecterek, talısisen klübün 
spor malzemesini lam :ıml:ımnk gilıi 

hakikt ,.e miilıreın ihtiyaçları içiıı 
-;arf ,·e Jııınu ıla keza nizıııııi forma. 
lilclerle genel direkliirlük ııczdindl 

ish;ıt ve teYsik eıleceklrrd l r. 

17 - Ru nıaı; lıır !lllns ııııla nıiite . 
kab il hürmet ve s:ını inıiyc::rn ;ıyrı. 

!arak her hangi bir Jıudi~e)'e sebe
biyet vercreklor şidılelle ceıalıı ıulı 

rılacıı !d:ır<l ı r. 

Boksör Btelyo 

Yann Barutgücil sahasında ı:ıu 

maçlar yapılacaktır. 
Geçen sene Beyoğlu halkevin. 

de yapılan müsabakalarda Mu. 
vaffağa sayı hesabiyle mağltlp 

olmuş olan 56 kiloda Stelyo mat. 
baamıza. gelerek ayni rakibile bir 
revanş maçı yapmak istediğini 

bildirmiştir. 

-Mektepliler arasındaki 
maç 

Dlin Yüce ülkli lisesi ile Kumka. 
pı ortaokulu arasında Kadirga sa. 
hasında yapılan futbol maçr 2-1 
Kumkapıhların galibiyetile bitmiş

tir. 
- - ·--- -------

yeni es"!r ler 

Çocuk 
Çocuk E sirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarrlmakta o
lan (Çocuk) adlı derginin 129 uncu 
sayıs1 çıl:mıştır. Yurt yavrularının 
ı;ağ1 ık. m syal kültürel durumtarımn 
ınkiış,:ıfma hizm-::t eden bu kıymetli 
1e:g: y: çocuklara, çocuklu ana ve 
!Jab3Jara tavsiye ederiz. 

' 

-
fmnlr, (Hususi)" - Nazilli Sümer, Aydın ve tzrntrden :Af,e§, 

Doğanspor klüpleri arasında tertip edilen kupa maçlarına başlall 
mıştır. 1ık haftada Aydm, Ate§ ile, Doğanspor da Nazilli SUınet 
ta.kımı: ile karşılaşmışlardır. Her i ki maç ta. bera.berlilde neticetJ-o 
miştir. Gelecek hafta diğer takımlar karşılaşacaklardır. 

Yukarıda.ki resimde Sümer spor takmıı görülmektedir. 

-
Pirinç • Mercimek • Arpa - Komflör • Yulaf· Paı· 

tates unu ve sair müstahzaratı : 

Yavrularınızı neşe ve sıhhate 
ulaştıran bir zafer yoludur. 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaf 

Türk Endiistri ve Tecim 
Anonim Şirl<eti idare Meclisinden : . 

Türk Endüstri ve Tecim Anon im Şirketinin 9. 3. 1939 pcr. 
şembe günii saat 11 de mukarrer bulunan alelade heyeti urnUJ111' 
ye içtimamda matlftp ekseriyet hasıl olamadığından esas ınul<~· 
velenin 52 nci ma.desi mucibince, hissedarlar heyeti umurniY~9~ 
birinci içtimada müzakere olunmak üzere hazırla.nan ve metnı I< 
şqf;;da yazılı olan rı.ıznameyi müzakere etmek ve karara bağla~!lc· 
lir.ere, 27. 3. 1939 pazartesi günU saat 16 da Ankarada. Ye.nıŞdtı 
birde Karanfil sokağında kain hususi dairesinde sureti adıYe.!I 
toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince laa.kal yüz 11~ 
seye malik hissedarların, hamil oldukları hisse senetlerini ·re de. 
bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankara-;. 
Şirket merkezine, lş, Zir aat Bankalarına veya Sümer Bank'a te 
di ederek birer duhuliye almaları rica olunur. 

RUZNAME "" 
1 - Şirketin 19~8 senesi muamelat hesabatı hakkında.ki 111c 

lisi idare ve murakipler raporlarının okunması ve tasdiki, di· 
2 - 1938 ıenesi bilô.nço ve kar ve zarar hesaplarxrun tıı-S 

ki ve idare meclisinin ibrası, 
vıJi 

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tc 
hakkm·la karar i ttihazr. · . . tslC· 

4 - 1939 senesi murali:iplerinin intihabı ve ücreUerının 

diri, . . uııcU 
5 - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 

ı:nadde~erinde yazılı salahiyetler in itası. 
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İran 
aşk 

H A B E R - AkfUll Poıta11 - · 

Veliahdını ol 
mektubu 

11 

Prenses Fevziye, her şey 
sonra kiminle_ evleneceğini 

k rarlaşfıkfan VAZı\ N: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

~. w miş Duk -Duklar ulumaya benziyen çığlıklar atarak 
Bir gün ıran kra 
liçesi olacak olan 
prenses Fevziye-

ogren yerlere kapamverdiler 
- 64 - · ~ 

nin düğünü için ~ Pohua benim MU"im üzerine hAJA 
bir taraf tan Mı • dehşet içinde donup kalmış olan 
sırda, diğer ta- • Duk·Duklara son derece mütehey-
raf tan Tahranda yiç, son derece korkunç bir sesle 
hazırlıklar ya- haykırdı.: 
pılmaktadır. Mı· " - Duk·Duklar! yerlere kapanın! 
sır kralının hem- Büyük müthiş ceddiniz Guan • Mu· 
§iresi, ıran veli· ri geliyor! .• 

Prens Mulıam· ahdi ile nikah· Guan - Muri ismini işiten ve fos· 
ıned Rıza !andıktan sopra forlu vücudumla ormanın karanlığı 

beraber Tahrana içinde parıl parıl yandığım gören 
~etek ve Kahiredeki niUh §enlik· " Duk·Duklar ulumay*1Jziyen çığ· 
erind~ !Onra, Tahranda da düğün !ıklar atarak yerlere kapanıverdiler. 

kt\!ilderi yapılacaktır. Yalnız sihirbaz Hulan ·Gulu hay· 
Tahsilini Fransada ve lsviçrede [ ret ve deh~t içinde, dişleri kenet· 

l'apnuş olan Prens Muhammed Rr lenmiş bir halde ayakta kalmıştı. Yam dtniltn ntbatın 1rasat bayramı 

~ı?, alayiş taraftarı olmadılı ve Taş kesilmiş gibiydi • 
.. ~ıredeki nikfilı münasebelile faz- Pohua tekrar verdiğim emir üze·ı - Ayağa kalkan ölecektir!.. diye/ Pohua he.:.~ ~ cıes çıl<armamaları-
la §enlik yapılmasını istemediği söy- rine : bağırdı. Ceddiniz Guan·Muri hiçbi· nı isaret ederek: 
Jeniyor. Buna göre, Kahirede yalnız - Hulan - Gulu! diye bağırdı. ri?ize. f~na!ık etm~yecektir, eğer e- - Guan·Muri evvela. bu tepesi 
lS ınart çarşamba akşamı - yani ni· Yüzüstü kapan! Ceddin Guan - Mu· mırlerıru dınlersenız! çıkarılacak esirlere canlarını bağış· 
~ nıerasiminin yapıldığı a;ünün ri öyle emrediyor!.. Maskeii yüzleri yerlerde deh§Ct lzyor! .. Onlara hayatlarını bahşedi· 
llQ[§anu - eenlik yapılacak, ve gene Yüzünden meta.net akan sihirbaz içinde aşağıdan yukarıya bize bak· yor! .. 
0 

lece valide sultan Nazlı km ile Pohuanın haykırarak söylediği bu makta olan Dnk·Duklar Pohuanm Dip bağırdı. Sonra kendisine u· 
~dının §erefine Kır sarayında sözü hiç işitmemiş gibi yerinden bu sözleri üzerine zangır zangır tit· zattığmı bıçağı alarak direğe bağlı 
ır ziyafet verecektir . bile kımıldamadı. Patlak gözlerini riyerck ulumaya benziyen bir sesle adamın ayaklarını ve ellerini bağ-
lran veliahdinin, asıl düğün §en· açarak yüzümüze korkunç bir hay· haykınştılar. layan ağaç liflerini kesti, adamı 

lilcıerinin kendi memleketinde yapıl· van gibi dehşetle baktı. Me!Anezyalrlann gayet kurnaz ol· kuvvetli kollarile tutup yere indirdi. 
l?ıasını istediği anlaşılıyor. Zira Tah Sonra yanında diz çökmüş elle- duklarıru biliyordum. Onun için Adam sağ olmasına rağmen başaşa-
~ martın on beşinde Kahirede ni· rinde ok yayları tutan iki cenga.ve· içlerinden birinin ansızın herhangi ğı durmaktan o kadar sersemlerniş-

kryılırlcen §Clllik yapacağı gibi, re başile bir isaret verdi. bir hücumu aklından bile geçireme- ti ki kımıldanamaz bir halde yerde 
~ sonra lrana gelecek olan O vakit cenglverler, elleri titre- mesi için ayni zamanda taş gibi dur- yatıp kaldı. 
ıııustakil kraliçe ve veliaht için bü- ... mcsine rağmen, biranda yaylarını makta olan sihirbazı da tamamile 
~ b.ir düğün merasimi hazırlamak. bize doğru çevirip geriverdiler. dehşete düşürmek için hemen bir 
""lllr J3unlann zehirli oklar olduğundan kibritle enfiye kutumdaki magnez-
. ~ilcaıı tarihi olarak 15 martın in· zere kadar şüphe etmediğim için yumu ateşleyiverdim. Magnezyum 
~ı> edilm~ine sebeb 111dul': Bu sihirbazın fedai cengaverlerine ni- mey~ b}E.~ ~J:pj ~-
~ gerek Mısır, aei'tk Iran için flmıı fsbat etmek ıned>diljı'e'- verince M-nühıi yuzfenni yerle-

llliııt bayramdır: 15 mart !\-fısır tinde kaldım. Bir el ateş ettim. re sürterek adeta mecalsiz bir halde 
~kanunuesasinin ilAnı yıldönümü· Cengaverin bir tanesinin elindeki donup kaldılar. · 
~'!fu_ gibi, tran Şebi~ Rıza ok ve yay parça parça oluverince 
-~ dolum günüdür. ikisi de haykırarak yerlere kapandı· 
e lıu SUretle 15 martta gmk Mım. lar!.. 
~ lran, ayn ayn iki bayramı Şimdi Sihirbaz Guan·Muri tek ba 

Duk·Duklann ceddi Guan - Muri· 
nin bu mucizesi hiçbirinin elini a· 
Y.ağını kımıldatamıyacak hale gel· 

lilndc ~ş olacaklar. • şına ayakta kalmıştı.Yakından, ya· 
lb~s Fevziye ile veliaht Mu• , ni ateşlerin alevlerinde bir akrebe Pohuaya evvela. nıeydanda direk-
-~ Rrzarun evlenmelerine ge- benziyen iğıi suratlı bu Mellnezya te baş asağı asılmakta olan adamı 

mesi için ki.fi gelmişti. 

:11tne bu vakitler karar verilmi' haydudu müthi~ bir kin ve gayz i- isaret ettim. Pqhua sihirbaza hay· 
tt) İki nıemleket sarayı arasında her çinde yüzüme bakıyordu. Hiç kıpır- kırdı: 
?\ tanıamue kararla~dıktan 90l1 damadan... - Hulan-Gulu! .. ceddin büyük 
~~.kendisini evlendirecek· Böylece meydana girdik ve sihir- Guan·Muri isterse bütün adarlan· 
lı...:. .... ~ylemişlerdi. Kral Farukun bazın önüne kadar ilerledik. nızla beraber cümlenizi şimşeklerle 
~. şarklılara mahsus itaatle, Pohua gene verdiğim emir üzer\- yakabilir! .. 
~kocasının kim olduğunu ne ayni dehşet verici heyecanlı bağ- Duk-Duklar tekrar dehşetle ulu· 
~ ~ "peki., dtmi~ ve ancak a A nşile bağırarak: dular. 
~ ~nra. lran veliahdi ile evle- ~...:;....--. ___ ....._ _ __;;;.._ ______ _.__..:_. ___ __.. _______________ _______ _ 

~~=kadarveliah· IKızl Ga.l g e HABER ' ·IN RESiMLi ZABITA ROMANI: 1111 "l ·~görmemişti. Yalnu, ken- 1 v 

tı~: ... nipnhsınm güzel bir delikan ----------------------------------------------._ ""'"~ SÖylcnmiş ve nihayet bir 
~ gösterilmişti. 
~~ban başvekili Mah· 

'~ Kahireye gitmi§ ~e ~: 
~ahdin nipn hediyelennı 
• ~illU§tU. 
~~Muhammedin, nipnbsına 
~ii bu hediyeler başlıca bir 
\i lt'll~' ilç inci gerdanlık. es
~-uaxi sultanların kullandılı S "def kakmalı bir el aynası, 
~ ı yazılmı§ el yazması bir 
~an, kendisinin ve tran sarayına 
~ ~ diler kimselerin resimleriy· 

~::t, nişan hediyeleri arasında 
1\...."'. daha vardı ki, bilhassa 
Gi~' en fazla memnun etmiştir 
<fıtı '· Veliahdin, nipnlısına yaz-
~~ l!lektubu. 
~- ''lla ~uhammed bu mektubun· 
~ ~ ne kadar sevdiğini ken· 
~~ ~ el yazısı ile anlatmış, 
ile~ kendisinin yazdığı Aşıka· 
~ <ft illve etmiştir. 
~ P'evziye kendisini çok se· 
~~ bu mektuba derhal cevap 
~.da nişanlısına karşı duy· 
\'~ 1Yi anlatmıştır. 

,_ ...._ lnnesi ile beraber Avrupa· "hi;c ~ Parist; ~ü~?l~ 
(~ ve mücevherlennı ıntı
-~ 14 ncü sayfada) 

Sonra, Pohuaya araka tarafta a· 
ğaçlarda asılı olan diğer 5 adamı da· 
ha çözüp indirmesini söyledim . 

Pohua basasağı asılı olan adam· 
lan birer birer indfrdf. msırane 

kargı saplı olan adamın vücudun· 
dan kargıyı usulca çekip çıkardı. 
Kendisine verdiğim ilaç şişesini a· 
damın yarasına boşalttı. Ustüne a· 
ğa~ ""·dan koraprdığı taze yaprakla· 
n koydu. 

Bu müddet zarfında bütün Duk· 
.C·.ıklar dehsetle Pohuanm yaptık· 
b!"ına bakıyorlardı. f! .. · :..a .. dahi 
dili tutulmuş gibi, yerinde kımılda
madan Pohuanın ne yaptığını sey
retmekteydi. 

Bense bu esnada gene herhangi 
bir hızflğa düşmememiz için taban
camla tetikte, bütün Duk·Duklan 
gözaltında bulunduruyordum. 

(Dowmı var) 

L . -
, 

.. 

,. 

. . .~ ........ ·. 
fSilılr H fof için biJyQm ,,,,,.,.. 
hakiki ve mukaddes insan ka/alan· 

nın yüzleri 
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Dlknmnm 

Abdürrahman 
kalmıştı. 

feda 

cami arasında 
Mutlaka birinden birini 

iki 

Elyevm Eskişehir Srhhiye müdürü 
olan doktor Nazmi o vakitler Fizan· 
da bulunduğundan mektuplar Esat 
efendiye bu zat vasıtasile gönderilir" 
di.) 

lttihad ve Terakkinin bir ~ubesi 
de o vakitler Samatyada ve reis de 
l\Ierkezefendi dergahı rnc~ayihinden 
Şeyh Naili efendiydi. Bu cemiyet 
gitgide genişledi ve bir müddet son· 
ra Harbiye mektebinde, tıbbiye, mili 
kiye, mühendis ve nümunei terakki 
mekteplerinde, hatta Babıali ve Ha· 
zinei hassada şubeler açtı. 

etmek lazımdı 
- Bilmem ama, Abdürrahman, den birini feda etmek lazımdı. Ve 

benim duyduğum, her erkek he~ Abdlirrahman gibi buraya memle • 
kadına önce böyle söylermiş. ket vazifesi, vatan endi§esiylo me

- Sultanını, biraz yaklaş. Biraz muren gelen bir adam için yapıla-
daha yaklaş, ver bana elini bak! cak §C~·. kadmı feda etmekti. İçin_ 

Filhakika henüz denizde uzun bir den bu hu:rnsta verdiği kararr bil"-

- Herhalde bir keşif değil •bu. ri çekmek ne mUmkUndU? Çekme_ 
Elbette seni. Bugün sava§a gidiyor_ ğe çalı§mak kendisi için do bir tch
.sun, ya sağlık, ya ölüm. Her ikisi tike olabiliPdi. Kara Abtliirrahman 
de hesaba dahil. S:ı.na yemin ede- bütün çaresizliklere rağmen bir ça. 
rim ki Kara, ölürsen ben de arkan. re bulmak mecburiyetindeydi. Ce -
dan ölürtim. Sağ dön olur mu? mileyi son gördüğü zaman yino ve 

yilı:mcden çıkan adam ,gibi soluya- kaç dakika sonra yine içinden bo_ Cemile etrafına bakındı ve ya _ bir koro daha anlamıştı ki bu sev. 
~ az :buz şey değildi. Şimdi bile 
geri dönüp Cemilenin dizi dibinde 
oturmağı ve oradan yıllarca hiç 
ayrılmamağı düşünüyordu. Fakat 
bu, isyan edenlere isyan etmek o
lurdu. Dedik a, Abdürrahmnn bir 
çıkmaza diişmliştU ve küçük aklı 

ile 'bir çare bulm:uıma do. imkli.n 
yoktu. 

Bir aralık Nümunei Terakki 
mektebi müdürü Nadir bey bu ce. 
miyeti mabeyne ihbar ettiğinden 
mensupları bin bir işkenceden 
sonra tamamen sürülmü§lerdi. 
Haci Ahmed bey de 189Ş de Fi
zana, bahriyeli riyaziye muallim· 
!erinden H. Avni bey Şama. nefi 
edilmişler, diğerleri de yine nefi 
yolu ile çil yavrusu gibi dağıtıl
mışlardı. 

rak bir ka1b atı§t duyuluuordu: zuyor: " va.şça söyledi: 
Cl?m.lle, t:ıllı tatlı gUlerek Kara - Yapamıyacağım, yapamıyaca- ' 

- Sevgili Abdürrahman, bu iş ~ 
:AbdUrrahmanm yatağı ba§mtı otur- b'llTl ! diye .söyleniyordu. 

ten sana neydi? Niçin b!l§ına geç-
du. Ve hnkikaten yapamıyacaktı. 

- Söyle Abdilrralıman, benimle ı Cemileyi çok seviyordu. Cemile nin 
bUtiln hayatınca g('çinebilir misin? ! de onu çok scvcliğine emindi. Ifü 

- Bu da sual, mi Cemile ? Senin 1 genç kızın, hele Beyşehir hakimi 
dizin dibinde ölmekten bile huzur İ glbi bir devlctlCınıın krzı kentlini bir 
duyarım. hamlede ıbir erkeğe tevdi edebil -

- Ben de Abdilrrahman, mek için bittabi onu yalnız scvme-
Abdiirrnlunan elini Cemilenin o. si lii.zımgrlirdi, bunda başka hiçbir 

muzuna koydu ve kuwetle göğsüne türlll sebeb olamazdı. 
doğru çekti. Yalnız bir taraftnn, hfıklnıin Ka_ 

Bu hareket, Cemilenin kısa bir ra Abdlirrahmanı kendisine mün -

nıüda.faasmı takip etti, ama, hani kat edebilmek için böyle bir hileye 
istemem yan cebime koy, hesabr, teı=ebbüs etmesi de dil3UnU!e bilirdi 
Abdilrralunanı iterken ona sokul - ama, nihayet kızın kalbini çırpıııdı_ 
du, kollanndan nynlmak isterken dan, yüzünü sarartan, onu Abdür
kollarlyle sardı. rallmanm kollan arasında lezzetle, 

Abdilrra.hman samimiydi. Zaten 1 mestolmuş bir lıa.l~e titreten de bu 
bu sarma.5dol;ı.ş onun iradesile ol _ bile w deııise olamaz ya? 
muş değildi. Kendini kaybetmiş bir Cemilenin, 4bdürrahmanı samimi 
saralı gibi ne yaptığım bilmeksi1ln bir şekilde sevdiğinde §liphc yoktu. 
Cemlleyi hırpalam~tr. Abdürrahman tereddüdüne şifa 

Ve konuşurken biribirlerine '\"aa- verecek bir çare bulmuıt değildi Ye 
dettiler: işte eabah oluyor. 

- Evleneceğiz. 

lşte bu abdlaşma, Kara Abdilr -
rahmanı Uzerine aldığı ·vazifede bU 
yilk bir mU§kUlAta ve tereddüde 
dil§UrmUııtU. Bu hadise bitti, Ce _ 
mile memnun, .Abdürrahman mem
nun ayrıldılar. Fakl\t ~ bununla 
qitmiyor. 

Sabah olunca Abdürrabmarun hi
leli ve desiseli plilnmı tahakkuk et. 
tirmek i~i de ibaşlıyor. 

Abdürrahman geri kalan geceJi 
bir azab içinde geçirdi. Ne yapa. 
caktı?Yarm askeri başına toplayıp 
hünlmr Muradla. :sııvaşa cıkmak, fa. 
kat bu yolla Beyşchirlilcri imha 
ettirmek, Cemileyi de ebedJyyen 
kaybetmek olacaktı. Filhakika hiln
k!lr <ırduları Beyyehire girdikten 
sonra :pek fılü. cebren ve kahren Ce
mileyi alabilirdi, ama, Olu tarz onu 
tatmin edemezdi. O Cemileyi değil, 
Cemilenin kalbini ve samimi htivL 
yelini istiror.:a. 

'.Abdilrrahman böylece iki cami 
arasında. kalwştı. Mutlaka birin-

Kalktı, giyindi, elbisesinden her 

birine elini atark en sanki bir kuv
vet o eli geri itiyordu. Abdürra.Jı. 

mana blr hissikablelvuku ha.kimdi. 
O bu giyinişin, hünkarın sevgilisi 
Kara Abdürrahmanm son giyin~i 

olması gibi bir tesir altındaydı. 
HaZJl'landı, h&.kimc vcdn otmek 

için çıktı. Daha !iimd.iden E.okaklar
da haykırmalar, naralar, ''hnrb is_ 
teriz, Karayı isteriz!,, sesleri duyu
luyor. Nal §Skrrtılan ]§itiliyor. 

Abdilrro.hman boynu bliklik yil _ 

rürken bir el omuzuna hafifçe do -
kundu: 

-Kara! 
Kara Abdürrahman, siyah elbi • 

seleri içinde büsbütün tatlıla§rnış 

ve güzolle5miş Cemileyi görtince 
şaşaladı. O:ıu bu saatte, ve R§ağt 

yuk:ırr teşyi eder gibi bir vaziyette 
göreceğini :ı.slı:ı. aklına gı:Urmemiş

ti. Telü.şla sordu: 
- Ne arıyorsun burada Cemile Z 
- Ne ararnn ki Kara. 
- Beni mi? 

tin? Hünkar Murad bildiğin gibi 
değilclir. EütUn dünyanın cfsanele_ 
rine karışan hu hünkiir, bu hünkti.r
lar bizim gibi acizleri bir hamlede 
mahvedebilirler. 

- İyi, ama, güzellin, böyle bir 
tesadüf olmasaydı seni nereden gö_ 
rccektim? · 

Bu da doğruydu. l<'aknt Cemlle

Halk, Abdürrahmanı görünce 
haykırdılar! 

~ Yn§a l{ara. Seni bekliyoruz. 
Hepimiz, her zamankinden kavi • 

Bilahare Recep p:ışa Şamdan 
Bağdad kumandanlığına naldo
lun unca yaveri Şevket beyle bera
ber cemiyeti aynen Bağdadda 
teşkil etmiş ve ba§k3. ellerle Trab. 
llıs Garb, Haleb gibi yerlerde de 
teakilat vücude getirtmiştir. 

Bu cemiyetler son derece gizli 
idi. O kadar ki her aza ancak ce· nin de dediği do~ruydu. Nihayet bu 

hileyle işe girdiği anl~ıldıklan son 
ra bir daha Cemil<'yle yüz yüze ge_ 

yiz. miyetin proğramını ve emirlerini 
Bütün bu insanlar Kara Abdür- kendisine tebliğ edenden başka 

mensuplarını tanımazdı. Her aza
nın bir numarası vardı. Cemiye
tin fedaileri de mevcuddu. Bunlar 
gazete tevziatı, poşta nakliyatı. 
firarileri götürmek gibi tehlikeli 
i!}lerde çalışırlardı. 

.J.emiyeceği ae doğruydu. rahmanm b.ı- hilesine kurban gide. 
Cemilenin gözlerinde birkaç dam- ceklerdi. Onlar bwıu bilmiyebilir -

la YB.fJ görünce. boynuna sarıldı ve : !er, fakat Abdürrahman biliyordu, 

- Ağlama, Cemile! dedi. Baka_ ve bu onun vicdanım eziyordu. Ko.L 
Iım, elbette kendimizi pek ucuza dı ki bu millet Cemilenin millctiy-

mal etmeyiz. di. 
Ayrıldılar. Ay:nldılar ama, şimdi Abdürrahman o gün hünkara ha. 

Abdürrahman ne yapacaktı? Bu ber ı;öndermek mecburiyetindeydi. 
tahrik edilen halkı bir savaştan ge- (Dcuamı var) 

Çapraz eğlence ; 
Yuk:ırıfan aşn,ttı ~ 

Her aza ayda muayyen bit mik
dar aidat öder, bunlarla cemiye
tin Avrupadaki ve dahildeki men
suplarından muhtaç olanlara 
yardımda bulunulurJu. Aidat dai
ma mlir§idden mür~de verilerek 
merkeze gönderilirdi. 

t L-.L--1-.+--'--1---1--+...., 

2 L-11--J~--'--1--4--+-

1 - Okiizle işliyen lıir v:ısıla, 2 - Cemiyetin mühlirli ve esami def 
fınyriıııüsliııılerclen bir sınır • kn}'ıp teri pek emin ellerde bulunuyor. 

3 _ nevil . k:ıldırrıın, 4 _ Bir kasn· du, mahzenlere gömülerek sakla
nmlı. 3 

it 

5 
16 

7 

8 
9 

Sol<J:ın s:ığ:ı ~ 

1 - Oıl n l:ırd::ı , prnrcrrlcnfo gilnfü 
ğiirniiz lıi r ne,·i hn:n·ıuı örnıclil ıığ, 2 
- Yaş olmıyaıı iizi.inı, 3 - Gıııit ım· 
lnıııı, 4 - Atın ayağının ııltına J,oırnn 

demir - fazla, !i - Çoğun nk~i - ~·ık• 

mn, 6 - Mısırlıların cüneş m:ıbuılu • 
bir nevi güzel deniz vnsı lası • ı;ok gü 

lınnı ıı, 5 - Herkes ınnnasınn iki ke-
limeden mürekkep bir ıahir, 6 - E- Muhabereler daima ecnebi pos-

taları ile yapılırdı. 
:ziyct • bir nevi t:ıb:ıncn ismi, 7 - Bu teşkilat o kadar ;teri gitmiş-
Uir adamın hıılııı~ı. anası, clo~urnu"" ti ki vali ve müşir ile Abdülha. 
s::ıin·si - ariyet verme, 8 - Kur - lıli· midin en mutaassıp taraftarları 
tiiıı, O - Hir türk harfi - tlofiurlaıı, bile her sabah önlerinde bir (Meş-
10 - Jlurir ısııınıak • ıuının vnsıtnıııız vcr~t) ve (Mizan) g::ızeteleri gel-

1 
3 

1 2 3 diğini görerek şaşırır, yapılan tah 
kikata rağmen bunların kimler 
tarafından gönderildiğini bir 
ti.irlü anlıyamazlardı. 

zcl, 7 - Gece semanın en hiiyii~li - 7 
nH'tıneller, 8 - İkiden küçük - ııy ma 8 
nnsına bir edat, 9-::-;c knrn,nc heyaz• 
bir Türk harfi, 10 - Y:ılnız (lıiriııci \9. 
boşlukla iki harf olacaklır) - mey· 
vclcrılcn :rnpılan koyu koınpoı;ıo, 

Eaat efendi "Meşveret" ve "Mi 
zan" gazetelerine "Erbabı ilimden 
biri" veya "Bir derviş'' müstear 
imı:ı.siyle muntazaman mektup
lar gönderir, Avrupadaki merkez 
lerle muhabere edilirdi. İstanbul
dan biri nefyolununca Avrupa ta
rikiyle derhal Şama haber gelir 

_.....__.__._-"-__., ve o zat hemen cemiyet tarafın. 
dan himaye altına alınırdı. Fakat. 
bu iııte de çok dikkatli olmak la-

ı•~·-·••ı••········· lstanbula dönüşüm, bu §ehirden ayrılı· 
şundan daha hazin oldu. Birkaç ay evvel 
içerimde yanan heyecan ateşi söndü. Kal
bimin en derin yerinde kapanması güç bir 
yara var .. 

BiDWf!'®!Wi 
Sözlerimi sonuna kadar dinliyen annem 

fikrini bildirdi: 
- Anlattıklarına göre, Melike iyi ter

biye görmüş bir kız olacak .. Sade hürri· 
yetini çok seviyor.• 

E5yaım atölyeme bıraktıktan sonra doğ· 
ru annemin kollarına atıldım. Belki onun 
yanında eski huzur ve sükfinu bulabilirim 
diye. 

Heyecanla biribriimize sanldık, kucak· 
laştık. Annemin gözleri, hiç şüphe rok ki. 
sararmış çehremin üzerinde, çektiğim eş:,İz 
acıdan doğan izleri sezmişti. Beni kolları 
arasında sıkarken uzun uzun baktr. Son
da bütün insan zaahnı hisseden ve teselli 
veren çok tatlı bir sesle sordu: 

- Nen \'ar, yavrum? 
Annemin hassas ruhu, kan::ıyan kalbi

min görünmiyen yarasına merhem vurmak 
istiyordu. 

Evvela. inkar etmek istedim: 
- Bir şeyim yok anne, dedim. Her vakit 

ki gibiyim. 
Annem ba§ını salladı: 
- Bir anne aldanmaz, ya\Tum, eledi. 

Her vakit pırıl pırıl yanan bakışın bugün 
~luk. XürlinUn r?zgilcri gergin, gülüşün 
yalancr, haydi, anlat hana yavrum. Orada 
neye canın sıkıldı? 

.\nncm beni c!nr bir dı\·ana doğru sürük· 
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ledi. Ve beni yanı ba~ma, yumuşak yastık
lar üzerine oturttu. 

- Benden hiçbir ~eyi saklama yav
rum, dedi. Ne oldu söyle bana? 

Sesi çok tatlı, ~k müşfikti. Heyecanın 

boğazıma kadar çıktığım, orada düğUm· 
lendiğini hissettim. tık çocukluk.;ıamanla· 
rımda olduğu gibi ba~ımı göğsüne yasla· 
dım. Ümitsizlil,ten anğalayan bir sesle: 

- Anneciğim, diye kekeledim. Ne kadar 
bedbahtım. bilsen! 

Annem cevap vermedi, sözlerin:i kesme
mek lazımgeldiğini anlamıstı. 

- Buradan ne büyük ümitlerle ayrıldığı
mı bilirsin, anne. Orada kalbim parça par· 
ça oldu. Ümit yerine ıstırab buldum. 

Annem ·anladı: 
- Bu hale bir !:adın sebeb oldu değil mi? 
-Evet anne .. 
- Seni aldattr mı bu kadın? 
- Hayır anne .. 
- Öyleyse sana ehemmiyet vermcdli 
- Daha ileriye gilti anne! 

- Bu kadının elinden mi kaçtın? 
- Hayır anne, o benden kaçtı .. 
Annem düşündü, sonra sorgusuna de· 

\·anı etti: 
- Bu kadın hislerini biliyor muydu? 
-· Son clakikada hislerimi kendisine an-

lattım. Daha evvel bu hislerin ben de far· 
kında d"ğildim. 

- Başka birisini mi seviyordu, dersin? 
- Ben öyle sezdim .. Fakat o hiçbir llCY 

itiraf etmedi. 
- - Delki senden çekinmesinin ba~ka se

bebleri vardır. 

- Bilm~m anne .. 
Anneme l\lelikeyi Izmirde bir erkekle 

beraber otomobildz gördüğiimöi anlathğı..-n 
\'flkit o Melikenin bu h::ıreketini mazur gös
termek için bir kelime bile söylemedi, fakat 
kızın aleyhinde de bulunı:1adı. 

Hikayeyi bi.iti.in teferrüatile anneme an
lattım. Şimdi annem hem melikenin kaç
tığını, hem de benim teselli bulmaz dere· 
cede m:.ıztarip olduğumu biliyor. 

Hararetle bu fikri tasdik ettim: 
- Günlerce beraber çalıştık. Hiç bir fe

na huyunu görmedim. Onu 1zmirde gördü· 
ğüm o uğursuz güne kadar tertemiz, basit 
bir köylü kızı sanmıştım. 
Ann~m düşünceye dalmış görünüyordu; 

birdenbire: 
- Kimbilir oğlum, dedi. Belki de bize 

hürriyetini çok sever gibi görünen kız, ha
kikat halde istediğini yapamıyan ve bir 
ba5kasırun irad~ile ı;areket etmeğe mecbur 
olan bir zavallıdır. 

- Fakat bu başkası kim olabilir? 
- f\Ie3ela annesi... Annesinin hala ya-

şamadığından emin misin? 

Bu faraziye beni iliklerime böar titretti. 
l liçbir şey söylemedim. Den !vielikcsiz mcs· 
ut ol::ımazdını .. Fakat Melikenin annesi o· 
lnn bu hafif me~reb kadın t.fila yaşıyorsa 
bu kadının kızır.a n::ı;;ıl ismimi verebilir
dim? Bu kadın çocuklarıma n::ısıl büyük 
anne olabilirdi? Böyle bir kadmm km aile 
ocağımda na3ıJ hakim olabilirdi? 

(Devamı rnr) 

zımdı. Çünkü bazı Abdülhamid 
casuslannın sürgün rolUnde göıı
derildiği de vaki idi. 
1894-95-96 senelerinde tstanbuldS. 
tazyikin pek fazlalaştığı, her güıı 
bir çok mekteblinin sUrüldUğU 
devirlerde Şam ve bavalisine ge· 
len sürgünleri cemiyet hemen hi. 
mayesine alır, işe yarayacakları 
istihdam eder ve bazılannın Av· 
rupaya kaçmalarını ltolayla§tırır· 
dı. 

Cemiyette polis, zabit, o.skcr. 
jandarma ve her sınıf halktan a • 
za Yardı. 

Esat efendi, işsiz zamanlanndıı. 
hem milrtekip vali ve mUşirJerte 
kalemen ve mahkemelerde uğrtl· 
aarak halkın hakkınt koruma.ğ3 

çalı~ır, ayni zamanda zarif istill· 
za. zeminleri yaratırdı. 
Şam-Berut demiryolu yapıhr· 

ken §irketten yüz elli bin lira B• 
lan vali güzergahtaki bahçelere 
kıymetlerinden çok düşük bedel· 
ler takdir ettirmiştL İstihkak er. 
babının §irket aleyhine açtıJdst1 
davalan hangi avukat almışsa t~ 
did edilmiş, nihayet Esat efen 
bu da.vayı yirmi bin liraya denıb: 
te etmiştir. . 

Esat efendi de tehdid edildi• 
Fakat, o bunlara aldırış etıniye· 
rck; 

- Beni nihayet buradan b~· 
ka bir yere gönderkler amrtı! 
ben de paşa hazretlerine atdı8'1 
parayı hazmettirmem. diye ce· 
vap gönderdi. Ben avukatlıkla le. 
çinlyorum. 

Esat efendi davalarına devadl 
t'dince vali kendisine beş bin Jlf'!l 
teklif etmiş, o bunu da kabul et· 
miyerek şöyle cevap gönderınif 
tir: 

- Ben müekkillerimi sats: 
marn! 

İşte bu sıralarda bir gün erJcell 
den derse giderken (müftiden ~1: 
kıh dersi alırdı.) yolda gördil~ 
bir ita j ama dilenci kendisine lJI 
muziplik yap:nıak fırsatını ver· 
miş, Esat efendi bunlara: 

- Ne duruyorsunuz? deIJlif 
tir. Vali paşa vefat etti. B~t~ 
fıkara konağa gittiler. Haydi 
de yetişin. 

Bir çi~ gibi geçtiği yerde biiYu: 
yen dilenci kafilesi vali konal~ 
nın etrafına toplanarak gUrUlt 
ıle sadaka istcmeğe ba§Iamııflıı.1'~ 
vali şaşırmış, dilencilerin mak8', 
dınr anlayınca. o sırada yanlll. 
gelmiş olan Esat efendi ye çı'ldf 
mıştır: 

- Bu muzipliği senden bs.ş)l:t' 
kimse yapmaz. .. ~' 

Eeat efendi, valinin atdıgt r' 
elli bin lir::ı.yı telmihle cevap ve • 
miştir: . j' 

- Paşam ne olur, sadn.~aJ 9ç 
fiyetiniz olarak onlar da bır Jc 
yüz lira alsınlar!.. ril' 

Ordu kumandanlığına. fe ıı· 
Ömer Rü~tü paşa geldikte~ raf 
ra 1897 Yunan muharebesı j.'o' 
mu§, o da ayrılarak ÇerkCS ııJl' 
dullah paşa beşinci ordu kutıl 1'l' 
danlığına, Abdülazizin başrxı;,ıı 
yincisi Hacı Refik paşa d8: ·-'ltl~ 
daddan naklen Suriye va.Ullıs· 
getirilmişlerdir. ·~ 

Yukarda da yazd1ğııntı. :ıı· 
1893 de Darüş.~afa.k:ı "e l'l~ıe
nei Terakki riyaziye mual ;ııJ 
rinden bahriyeli Hüseyin ~· 
bey, (Babı Seraskeri rnünıe}.'J'e' 
terinden İstanbul 1ttihad. ve ıı9c1 
rakki merkezi umumi reıskufJl" 
Ahmed efendinin tertip v? ~ 
nei Terakki müdüril Nadir :dt.tı 
ihbar ettiği suikast mesele .:c o 
dolayı) Şama stırülmU~, Y1 ,ıı. 
senelerde Rodoslu SUJeytJ1viıJ 
Harbiye mektebi tallnı :ınu; vD 
Muzaffer. Tiranlı Abd':1!~ııeı-C~ 
Burhaneddin beyler gibi Y~ ô8 
Tibbiye ve Harbiye tale~ilJl~ 
Şama nefyolunmuştu. < bit ~· 
Edirne mebusu Şeref de dg.ııt~ 
lık Horana nef yolu~~~ U§tll"~ 
Esat efendi ile goru§ıll ~ 
Böylece Şamda Hürriyet !}Dtı~, 
ram ateşli gençler çor:> Q'\,eret 
Bunlar "Mizan" ve ••ıre", .f 
gazetcJerini her yere soJcftl . 
muvaffak .oluyorlardı. fen~ 

Bu sıralarda. E~t e . pr 
Suriye İttihad ve Ter~ ıdi· 
olduğunu bilmeyen yok gı ,fJf) 

(Devamı ı 
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.:._Saçma, Cleğil mi kont? size RliM~\':'::.:iiiıt.1w;J.r1~, 

lôylemiştim ya: Z~l\allı kadın or 
batmış! 

Gülerek uzaklaştı. 

-IV-

ıtlayr, Fransla evlenecek ... Bu 
düıünce beni isyan ettiriyor, ıstı
rab ~tiriyordu. Hemen Fransm 
Yanına gitmek ve kızı alarak uza· 
la, çok w:aklara götünnek istiyor
dum. Neredeydi şimdi o? 

Klayf otele dönmüştü. Ben de 
Fransm evine doğru yüıiidüm. Ne 
Yapacaktım orada? Kapıyı vurmak, 
İçeri ·ginnek \"e matmazel :Fransı 
10rmak mı? bu ihtiyatsız bir hare
ket olmaz mıydı? Kapryı kim aça· 
caktı? Ziyaretim nasıl karşılana· 
caktJ? Kızacaklar mıydı? 

Vaziyeti soğuk kanlılıkla mütalea -
ttmek müreccah olacaktL Kati bir 
P14n tasarlamadan önce mis Man· 

- Tespih böceklerinin hayatını mı tetkik ediyorsunuz Kont? 

Şuphe, bayata tad • 
verır ... 

Nedim, elinde bir mektup olduğu 
halde i~eri girerek kansına dedi ki: 

- MeWıat, şGphe ediyorum, sa· 
na bir mektup var .. 
-Ve~ne .• 
- üstünde ne yazılı biliyor mu· 

sun?: "Husust .. 
- Ver artık, canımı sıkıyorsun. 
- Beraber okuyalım mı? 
- Kabil değil. •• 
Nedim karısını kandıramıyacağı· 

ru anlayınca yazıhanesine gitmek 
tize re çıktı. 

Yazan: Hnkavecn 
Kapıcının del~letile iş halledil-, kızım .. Sizi buraya Allah gönderdi. 

di ve MelMıat kalın perdelerle örtü· Ne yapacaktınız bakayım kocamza? 
lü karanlık bir salona girdi. Perde· - Benim yerimde siz ols:ıydımz 
leri açtılar. Melfilıat, balkonun ge- l ne yapardınız? 
risine yerleşti. 6 numaralı eve gi- - Benim ba~mdan da ayni vaka 
riP- çıkanları buradan kolaylıkla nm geçmediğini ne ~liyorsunuz? 
gö~iliyordu. Şüphenizin tarnamile doğru olduğu· 

Bir aralık, elinde demetile bir çi· 
çekçi kız gelince: "işte Nedimin gön 
derdiği çi~erl,. diye düşündü. 
Sonra, bir posta müvezzii i~ gi· 
rince: "Nedim mutlaka gclmiyecek 
vicdan azabına uğradı!,, dedi. 

Bu sırada hizmetçi kadın gürül· 
tüyle kapıyı açtı: 

lertonla görüşmek lazımdı. Ona bu Parise giderler ve Kutzu görürler. 
fevkalade haberi kimden öğrendiği· Sonra belki bizi de kurtarmağa ge
ııi sormalırdım. Klayfın, mektuplaş lirler. 

- Zararı yok, dedi. Bana ne ya· 
pabHir? öldürür mü? Buna karar 
verdiğini zannetmiyorum. Bana çok 
kızmış olabilir. Lakin fakat Tek 
gözlüniln, öldQrülmeme şimdilik rn· 
zı olacağına ihtimal vermiyorum. 

Mel4hat mektubu açtı ve birkaç 
defa okudu. Ara sıra "ah yarabbi!,, 
diyordu. Bir aralık bayılacağım zan
netti. Sonra birdenbire kalkarak gi· 
yindi. Sokakta, zihnini altüst eden 
bu birkaç satın okumak için durdu. 
Kendisine tesadüf eden ahbabların 
dan birine bakmıyarak geçti. 

- Ah hanımefendiciğim, dedi. Ne 
rnüthi§ hal! .. bizim madam geliyor. 

Madam Roza ::ırtık içeri bile gir
mişti. 

nu öğrenmekten ne kazanacak tınız? 
Yahut, buradan hiçbir ~ey gönneden 
gid~ceksiniz. Bu da sizi tatmin et· 
miyccek. Şimdi benimle bir çay 
içiniz. Pencere kapalı olduğu halde 
tatlı tatlı konu5'11un. Belki perdele
rimin pek kalın olduğuna dikkat et: 
mişsinizdir. Bunları mahsus, sok:ı~rr 
hiç göımemek için koydurdum. En 
makul hareket, böyle perdeleri ka
pıyarak, Ye bir kimp alarnk soba .. 
nın karşısında otuımak, c::okakta 
geçenleri düşümnemektir. Bir şiıp· 
heniz var. Niçin bu şüpheyi katiyete 
çevirmek istiyorsunuz? Ne delilik!. 
Yahut da şüpheden büsbütün kur
tulmak, söylenen şeyin doğru olma

hhmzı bildiğini de ona söyleme- - Bunun imk~nsız olduğunu bi· 
11, kadını, Klayftan daha fazla çe- lirsin sevgilim. 
~?_n_ıesi için ikaz etmeliydim. Klayf - İmkansız §CY yoktur. Ben ce· 
.ucw ondan intikam almağa kalkı· saretlenm~e başlıyorum. Henüz ne 
licaktı. olduğunu anlayamadım ama emi· - Bana biraz izahat verir misi· 

niz? Burada anlamadığım o kadar 
çok hadise var ki... 

Mektupta kendisine verilen adres, 
bir çıkmaz sokakta 6 numaraydı. 

- Benim balkonumda ne yaptı· 
ğınızı, ne aradığınızı anlayabilir
miyirn? 

Mellhat ne cevap verece~ni bile· dıltnı anlamak .• Bu da başka bir 
Fransm evinden elli metre kadar nim ki vaziyet değisecek. Rober, sen 

Jnesafede üstü ağaçlarla örtülü bir de kendini toplasana, böyle müte
Yola ginniştim. Bir sıraya oturarak vekkil ve merus durma ... Klayf sa
ba§Un ellerimin arasında dilşUndüm. mldığı kadar müthış değil, Tek 

KlayL .. Frans •.• Mis Manşerton.. gözlüye gelince ... 

- Burada geçenlerin size izahı 
çok uzun sürer ve bir şeye de yara
maz. Şimdiki halde yapılacak bir 
tek iş var! Fransı kurtannak .• 

M.elahat buraya gclinre, derin bir 
ah çekti. Çünkü burada, penceresi
nin kenarına oturup da kar§ı eve 
girip çıkanlan görebilecek ne bir 
muhallebici, ne bir pastahane, ne 
de bir kahve vardı. Her tarafında 

muazzam binalar yükselen bu sokak 
ta küçücük bir dükkln bile yoktu. 

rniyordu. Titriyerek kekeledi: delilik ... Bir şüphe daima zeYklidir; 

B. _rmek . ti" da hayata neşe, tat verir; vaktin geç-
- ır §eY go ıs yorum .. . d ed So · c 

l y ha. ani d Be . mesıne yar ım er. nra ın.an, 
- ;ıa, .. a ım. rum g~ eJ!.I .. 1 d .. nı· H 

akt kad elmi ... . evv <ı ag a ıgı şeye g mc.z. er 

Sonra kaçmak, Parise gidip Hoş - Biraz evvel bana ne dedi bili· 
v e ar eve g yecegunı zan . . ıl b" k d 

ed. 1 d Halbuk. . d §eyı bılen kadın,ran s ~cı ır a ın n ıyor ar r. ı sınema a .. · el k ı 
d .... t" • 1 Se ed' dır. Kocanız gene sıze g ece • ve ya A:vonösünde 19 nwnarada Emanuel yor musun? 

lüıtzıa görüşmek. .• Bu adam kim· -Kim? Tek gözlü mü? 
,dl acaba? Mis ~rtonun bir ak- - Hayır Kont. 

- Klayfm onunla evleneceğine 
ihtimal veriyor musunuz? 

programı egış ırmış er. vm ı- ı· lm 
ğim b. arti"stin" filmi 1 . . varacak. Tamamen tes ım o a}•ı· 

ır ı var. çen gır- 0 he . .. 1 . . '"' . Be . .. . ak 1 m.z. na r şeyı soy emcyınız. J. a~ 

,tabası veya bir dostu mu? Ona ne - Ne dedi? 
senıze... nım zatumeye y a an- . h b h · · .. · · ''"'al • . . nı esa ın epsını gormeyınız. ı -

- ihtimal falan değil, eminim. Asabiyetten titriyen MelAhat kar- mağa hiç nıyetim yok. nız, küçük bir taksit veriniz .. 
'°Yliyecektim? Maceramı anlatınca - Benimle konuıtu. Kendisine 
bana inanacak nu; dı? Beni deli san· itimat etmemi, beliti bize yardım e
ll11YacaJc mıydı? Ba§ımdan geçen debileceğini söyledi. 

- Bu korkunç bir DCYl cı apartımana girdi. Kapıcı kadına: - Madam ...• 
il -1'1adam... • •• 

Tuhaf tuhafy Ozüme baktı: _ Madam. dedi. Uç lira kazan· - Giriniz a canım, oturunuz. 
ltrler inanılacak gibi değildi ki! - Gördün mü baki 
Jtiıne anlatsam merhametle- bana - Vaziyeti bilmiyor da onun için 

-Evet, korkunç ... Fakat Kla) f i· mak ister misiniz? Titriyorsunuz. Ne boş fikir .•• Mari 
çin de öyle mi ya? Ah bilseniz .. Si· _ lşine göre.. bize çay getirsene. .• 

MllB.hat eve pek geç Ye pc.K bU.c 
yük bir huzur ve sükOn bulmuş ol" 
duğu h::ılde geldi. Kocasının yüzün• 
den hiçbir şey anlamağa çalışmadı. 
Fakat Nedim endise jçindcydi. 

bakacak içinden "kar;ırmış zavallı!., böyle söylüror. Elm' bil-. .. 
diye düşünecekti. Böyle vaziyetler- Yürümeğe ba~ladılar. Uzakla~-

ze söyliyebilirim: Eğer yamnıja Bu evde pat dörtle l>el. araam· HillJMld kadnı ~ kapadı. 
Rober olmasaydı ~~ çoktan çıldı da bir penecerede oturmaia ihti- Elektrik lambasını yaktı; sobayı 

de insanların ne yaptıklarım tah- tar .• rırdun. Onunla sevı§ı;oruz. Onun yacım var. tutuşturdu. Ve dışarı çıktı. 
i~in buradan kaçmıyorum. Belki _Bir alay mı geçecek? Melfilıat • ah t :ennek l" _ - Neredeydin, neredeydin? 50)-nıfu edecek kadar hayatta·' insan Birkaç dakika sonra, kadın yal

tanıdun. Öyle yalımlar vardır ki, nız olarak geri döndü. Bulunduğum 
hakfbte benzedi&-ri. için bunların yola saptı ve beni görünce: 
doğrwuğuna herkesi inandırmak - Size tesadüf etti~me mem· 

bug~. b~ ~a~~~an k~~.uruz,Jak 1 _ Hayır, siz de bir kadınsınız, 
1 

• tti1~ a ö~ . l ~ le.. Senin gibi güzel ve genç bir ka" 
Tek gozluru oldurmek ıstı)~r. Hak· ne maksatla geldiğimi anlarsınız. munu usse ve g erı Y3§ a o tt dm, bu vakte kadar ... Hem bugün 
kı da var. olduğu halde: aldığın mekt;.ıp, o busust mektup? 

~lunkündür. Buna mukabil öyle nun oldum. 
hakikt maceralar vardır ki doğrulu· 
luna kimse inanmaz. Hakikat ba· 
~ uydurma maceralardan daha 
ltıanııamaz bir mahiyete bürünür. 

- Jak kim? - Yukarıda madam Rozanın bal-= - Kocam. .. 
- Fransm ağabeyisi.. onunla be- konlu odası var. Bu kadın her per Diye, ba§ladı. Madam Roza onun Diye bai:rınyo.du. Melahat: 

:Ben böyle dü~ünürken arkamda 
~ sesleri işittim. Basımı çevir
~Bulunduğum yer etrafı yqil· 
likıerıe örtUlü yola muvazi yolda 
~ Manşertonla, direktör, hani su 
""'1lı saçlı adam yürüyorlardı. 
. \" avaı yavaş ve konuşa konuşa 
1l@niyorlardı. Erkek eliyle mis Man· 
~nun belini tutmuştu; tıpkı fi· 
~~gibi .. E,·et bunlar hakikaten 
"lllbırlerine aşıktılar. 
liizamcıa durdular. Beni görmü· 

~Otlardı. Çünkü yeşillikler bulun· 
dUiurn yeri örtrnü§tü. Fakat ben 
{11arı gayet iyi görüyor ve konu5· 
\llcıarını duyuyordum. 
~is l\ianşerton: 

li - Fransı beraber götürmesini tav 

01~' tttim. Hic olmazsa o kurtulmuş 
la 'qr değil mi Rober? Klayf ın onun· 

~ltnJnemesi ll.zım. 
ı· - Fakat sen ne olacaksın sevgi· ;:? Senin kaçman H'izım. Burada 

ıstırab çektin. 
ıa::: llayır Robcr. Ben burada ka· 
~· Sensiz ben ne yaparım? 
aa:~ta o kadar bağlı oldub'UIIlU mu 
.... llforsun? 
'llöyıe söyleme. 
~; Sensiz hayatın bence değeri 
h...._: &unu biliyorsun. Seni burada 
-.. Clltıl> gidemem. 
cıa:; ~ndini feda etmenin ne fa)
t~ "ar? Belki bir gUn ben de bu· 

l\ kaçabilirim. 
Zt' liayır. Onunla Frans gitmeli .. 
Sa .. ~ onun Fransa asık olduğunu 
... Allorurn. 
bi~ ntlki ... Fakat onun hakkında 

, ltla~~atımız yok. 
~ın olursa olsun. Kızcağızın 
~b~· dah~ mesut olacağını iddia 
haıd~ •r rnisin? Hayır değil mi? O 

bıraıc da beraber kaçsınlar. 

Dedi ve sırada yanuna oturdu. raber oturuyor. Tanımıyor musu· şembe günü dört buçuk matinesine sözünü kesti: - Hiç dedi, aldığım mektup, ö· 
derneğe niyetim olnuyan bir ht>sap 
pusulasırdı! 

Kendisine, mektuplaştı&runrzdan 
Kl::ıyfm malQmatı oldu~nu haber 
verdim. 

nuz? sinemaya gidiyor. Ihtiyar olduğu i· - Evet, evet, dedi. Anlıyorum. 
- Hayır. çin geceleri çıkamıyor. Hizmetçisile Aşk He vukubulan bir izdivaç, sonra 

(0.vanu var) anlaşabilirs;ni.z, imzasız bir mektup. Oturun güzel 11JJ(AYEC1 
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son zamanı ıeldiğini, mutla!ca 
bir karar vermek icap edeceğini 
aııladı. 

- Pekala! dcl:ii. Söyle, ne is
tersen SC?r ! Sana her §eyi açıkça 
söylemeğe, doğru cevap verme-
ğe hazırım. 

- Her şeyden evvel şunu bil. 
mek isterim: Bu tertip ettiğiniz 

müsamerede bulunmam neden 
mutlak !hım.. Bugüne kadar 
gürültüsünü bile iptmekliğime 
mini olduiunuz muazzam, muh 
teşem salonlarınıza şimdi kanş

mamı arzu etmenizin sebebi ne-
dir?. 

- Çünkü yavrum ıaman de
ğiJti.. Senin bir takım yeni fi
Jcjrler, yeni ldliıüncelere alı§man 
icap edecek bir yap geldin. Dün 
daha bir çocuktun. Bugün bir 
gen~ :kızsın, yınn da bir kadın 
olacakıın t. 

Biyankı ur ardı: 
- D~mek beni evlendirecek. 

siniz .. 
- Evet .. 
- O halde bana koca olacak 

erkeği de intihap ettiniz ö_yle 
mi?, 

- Bu lda doğru .• 
- Eğer size evlenmek arzu-

ıunda olmadığımı, saadeti her
kesten uzak ya§amakta buldu -
ğumu ıöyleraem ve batta benim 
le beraber aizin de uzaklara, Ve-

nedikten çok uıaklara 1;;elmenizi 
buradan gitmekliğimizi rica c. 
dersem. 

- Sana vereceğim cevap gene 
ayni olur. Yani evlenmen mu
hakkak lazımdır ln.ıım. 

- Fakat kiminle anne? .• Ma
demki söylemiye baş~dıruz, ta
maıp ediniz. fikirlerinizi açıkça 

söyleyiniı. Kimin için evlenmem 
elzemdir?. 

Anne ile kızı ara11nda bir fır
tına kopmak üzereydi.. Emper. 
ya, başını önüne efmİJ, gözle
rinden ateş uçarak düşünüyor
ldu • 

Biyanka ise sakin görünüyor
du. Sözlerine yavaı yavaı de· 
vam etti: 

- Evveli zihnimi kurcalayan 
ve beni korkutan en mühim nok 
tayı söyliyeyim .. Elcseriya, ken · 
di kendime sorarım: Çocuklu. 
ğum, niçin sizin yanınızdan uzak 
geçmiştir?. Niçin beni buraya sa
raya getirdiğiniz hai:le aramıza 
kaim bir duvar bulunduğunu 

da çok defalar dü§ünüyorum .• 
PekSli eminim ki beni seviyor
sunuz .. Ben de sizi seviyorum ... 
Böyle olduğu haV:le demek bizi 
biribirimizden ayıran bir ıey, bir 
ıebep var .. Yalnız geceleri soka
ğa çıkmama müsaade ettiniz.~ 

O da yüzümü aıkıca kapamak, 
örtmek şartiyle ..• Hattl siz bile 
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sında ise yanında daima silahlı 
muhafızlar bulundururdu. BL 
yankanın annesinin yanında ge
irdiği bu hayat tadsız, tuzsuz, 
hatta ıstıraplcı. dolu idi .. 

Bunun sebebini de genç kızın 
annesinin hayatında gördüğü, 

fakat iç yüzUnü bir türlU anla
yamadığı bazı işler teşkil cl:li
;yıc.rdu. 

Evvelce Emperya kızma faz
la bailılık gösterirdi. Sonraları 

'bu bağlılık gittikçe gev.şemiş, 

eski ıefkat, eski muhabbet kal
mamıştı. Emperya il~ kızı ayni 
sarayda olduklan halde araların. 
da şimdi aşikar bir soğukluk var
dı. 

Biyanka, annesinin kendisin
den uı:aklaşmak istediğini hisse 
diyordu. Fakat niçin olduğunu, 
bilimyor, anlayamıyordu. 

Zavallı kız, bir gün, safa so
la koıuşan hizmetçilerden ken. 
disinin şerefine bir ziyafet ter
tip edilmekte olduğunu öğrenin
ce titredi . 

tlç gündenberi annesini gör· 
memiıti. 

Emperya kumın dairesine gir-
. idiği zaman yüzünde can sıkın • 

tısı vardı. Arkasından takip e
den, ve elinde kilçülc bir çekme~ 
ce tutan oda bizmetxisine dön
dü: 

- Onu bırak ve ötekileri ge
tir, dedi. 

Oda hizmetçisi ses çıkarma. 

dan itaat etti. Biraz sonra fev .. 
kalade süslü beyaz bir silvare 
elbisesi getirerek şezlc.ngun üze"' 
rine bırakttç 

Biyanka bu hazırlıkları hay .. 
ret ve ürkeklik içinde seyredi
yordu. 

Hizmetçi tekrar dışarı Çikmış. 
tı. Emperya kızını yanma çağır .. 
dı. kucakladı. Alnından öptü •4 

Sonra çekmeceyi açtı. 
Çok laymetli bir inC: gerdan

hk, incili bir saç tarağı ve bir 
elmaslı kuı;ak iğnesi ve nihayet 
iki &ra yakut ile çevrilmiş, orta• 
sırıl:la iri bir inci tanesi bulunan 
bir taç çıkardı. 

- Bunları nasıl bulciun yav
rum? diye sordu. 

- Fevkalade güzel 1 Anneci. 
ğim.. 

- Onlar senin üzerinde da" 
ha ziyade güzel görünecekler. 

- Benim üzerimde mi?. 
- Evet 1 Bütün bu mücev-' 

herler ve bu beyaz elbise ile se .. 
ni görmek ve seyretmek istiyo
rutQ. Sadece bir analık arzusu, 
başka bir şey !değil .• 

Biyanka bu sözlerin anlatmalı: 
istediği karanlık esran anlar gi.1 
bi oldu. 

- Anne, anne, diye bağırdı ,. 
Heni böyle çocukça ~eylerlc kan .. 
dırmağa kalkmayınız., Benden 
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ilkbaharda göreceğimiz 
yenilikler 

( Baştara/ı 8 incide) 
11enenln eteklikleri bi.izgülerle 8.deta bir köylU elbÜ5es.ine ben
zetiliyor. 

llkbaharda giyeceğimiz; gUndelik robun rengtnl, kuma§l. 
nı seçtikten, modanın temayüllerini gördükten sonra bUtUıı 
istediklerimizi yerine getiren bir model seçmek için yedi 
modelimize bakalım: 

Model: 1. Raye yünlü bir kuma§tan , yapılmış güzel bir 
rob.ıur. Mat penbe bir kuma§tan yapılırsa. çok güzel görü
nür. Martın iyi havalı günlerinde, nisanda tenezzüh gUnlc
rinde giyilebilir. Yaka yeri büzgülü, yakası kısa ve diktir. 
Yaka arkadan zarif bir fjyonga. şeklinde düğümlenir. Bu 
modeli silsliyen galonlar deniz mavisi, pembe -ve açık mavf2• 
d.ir. 

Güiel olmak sizin 
· elinizdedir 

(Ba§tarafı 8 incide) 
Kopyacı olmayın. Kendi kendlı:ı.L 

ze bir §eyler yaratın. HerkeaLen 
başka bir ı;eyinlz olmasına ebem • 
mlycıt verin. Tahta ayaklı bir ln
gilWıı mc.~hur söz.Unu bilir mlsl • 
niz? "Herkesin etten ve kemlkten 
lki ayağı var, mesele !benim gibi 
biri tahtadan biri etten iki ayağa 

.sahib olmaktadır.,, Siz de herhan
gi beden! bir kusurunuz için 1ıayle 
dll§llnebildiğini:ı: gil.n yüzde ytl.z mu
\'affak oldunuz demektir. 

Boyunuz faz.la uzunsa, kanburıı. 
mızu çıkararak kısa. görUnmcğe 

heves etmc;>in. 

H 'KB E R - :Alctam Poı&lu 

Çünlcü 'ASPlRfN senef er·· 
• 

t!enberl her türlü soğukal· 
gınlılclarına ve ağrılara karş.ı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbat efmişfir. 

A S P 1 R 1 N rn restrrnc1en 

Moael: Il. Mavi ve kareli bir kuma§tan yapılabilir. A
çık mavi triko bir galonla süslüdür. Beyaz ipekli kumaştan 
yapılını§ kısa bir devrik yakası vardır. Bu yakanın kenan 
mavi ipekle işlenmiştir. Etek kısa fakat geniştir. önU ve 
yanlan triko galonlarla süslüdür. 

Model: III. Bu önden düğmeli rob çağla yeşili renkte 
yünlU bir kumaştandır. Göğüs pikedekupedir. Eteklik bn.~
tan başa pilisedir. Bu robun biltün orijinalitesi bilhassa çe. 
kik şeklindeki ceplerindedir. İkindi çaylarında giyilebilecek 
cok kibar bir robdur. 

KU!a boyluların uzun görllnmek 
için çok yfikııek toptik giymeleri 
gUlUnçtllr. Zarif ve temiz giyinme
lldlrlcr. Orijinal kıyafetler lmıa boy 
lulara yaraşır; fakat ifrata cft.mo
mek §arllyle. Fatl& ılli!lll b1r .kısa 
boylu kadın, tavus kuşu kuyruğu 

takmr11 serçeye benzer. 
İyi konuemağa ı;ayret ed1n. Be. 

ltı.gatlniz yoksa, :iyi bir dinleyici 
olmağa çalıı:m. MaltlmatDlIZ olsun, 
KarabükUn nerede olduğunu, Çcm
berlaynm karikatUrUnde niçin mu
hakkak bir §Cmsiye resmi bulundu. 
ğunu, bllyilk adamln.rm hayaUarmr 
öğrenmeğe üşenmeyin kJ size anla
tılanları anlıyablleslniz. 

emin olmak için lütfen 

dikka) ediniz. ' 

~ 'marka:-Q/, 

Model: IV. Omuzlan yine kelebek şeklinde dekupeler· 
!e süslenmiş bir rob ... Açık mavi kumaştandır. Omuzlar h~
!ifçe bilzgülüdür. Çok sade ve çok kibar bir rob örneğidir. 

Model: V. Kısa kollu ikindi çayı elbisesi. Pas rengi yün 
lU kumaştan yapılmış, baştan başa pilisedir. Düğmelerin U
zerlnde sahibinin isminin ilk harfleri yazılıdır. 

Bir lise mezunu kız . 
ış anyor 

Model: VI. Siyah yünlü kumaştan yapılmıştır. Elbise
nin matemli manzarasını gidermek için üzerine siyah tUI 
ajorlar ilave edilmiştir. Kemer nıga.ndandır. Eteğin kenarın 
da pillsc bir kırma vardır. 

Model: vır. Eteklik krepten ve pllisedlr. Kol ağızlan ve 
yaka beyaz kumaştan kenarlıdır. 

Edirne lisesinden mezun, iyi 
Fransızca ve Türkçe tercilmeler 
yapmağa kadir, daktilo bilen, bil· 
ro işlerinde çalışmı} bir genç kız 

bürolarda, yarihanelerde, mües
seselerde mütevazi ücretle bir iş 
arıyor. Müracaat: HABER ga
zetesi M. D. 

Milli Mahrukat T. A. Şirketi 
H issedarlarına 

VAKiT Kitapevi lran veliahti 
Şirketimizin 8 Mart 1939 çarşamba günü saat 14 deki 

toplantısında ekseriyet bulunmadığmdan umumi heyetin ikin-
ci defa olarak içtimaa .daveti 7 Nisan 1939 cuma günü 6aat ' 
14 olarak kararla~tmlmt§tır. 

Dün ve yarın tercüme küUiyall 
ı..·umnra 'Üfilncü serf Kuru~ He~ alanlara; liizdc 20Jskonto 
21 HUkümdar millet 50 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
22 Yeni ilmi zihniyet 75 kunııu pe§in nlınarak miltebaki-

(Ba,..;ı tarafı 11 u1cid.e) 
Hap etmiş ve birçok ..rpbla,r, manto· 
lar, ldirkler, elmaslar alarak '.Mısıra 
dônmü~lerdir. 

On veya fazla hisseyi hamil olan _hissedarların !2J>lanma 
gününden bir hafta evvel hisselerini bir ban'ICaya veya şirket 
veznesine bırakarak duh~yc varakası :atmaları ve yazılan 
gün ve saatte !irket merkezi o1an Beşiktaıta Çırağan cadde
sinl:le 82 - 1 numaralı depoya gelmeleri rica olunur. 

23 .... oplandı al ayda birer lira ödenmek tizcre Meclisi idare 

2~ GUnUn iktısadf 1,ıerı 60 Uç taksite basıanır. 

Düğün günü küçük prensesin ta· 
kacağr mücevherlerin kıymeti bi· 
zim paramızla yarım milyon lira 
kadar tutmaktadır. Bunların arasın 
da 75 bin liralık bir elmas gerdan
lık, 15 bin liralık bir tac vardır. 

RUZNAME: 
25 Cumhuriyet 50 
26 Tercllmenin rotil l 00 

ği ··~-........................ , •• _ ........ --···-·· 
~! ~:0;!~1e' ~~ i ........... i;iŞ''öüi(ro~~·-.. ·-·M 

1 - İdare meclisi raporunun okunması, 
2 - Bi1an!jo ve kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki. 
3 - Miirakip raporunun okunması ve 1939 senesi içln bir 

29 Kapitalizm buhranı 50 g Necati Paksi i! i . .. 
30 Slnsyo 125 P. Hergün sabahtan ak~ama ka- ~= 

;; dar hastalarım muayene ecler :f 
!i sal r günü parasız, Kara köy i: 
n Tüney meydanı No. 12 ~ 

615 
015 

Bu serinin fJatI 6.15 kunı§lur . .. 
::11::1:11 • ·a:cı.m::a::c:z:::..-.:t 

Fakat ve1iahdin ona, şark fidetine 
göre takacağı yüz görümlüğünün 

ve diğer hediyelerin, bütün bunların 
birkaç misli kıymetinde olacağı mu· 
hakkaktır. 

mürakip intihabı ve ücretinin tayini, 
4 - idare meclisinin ibrası ve isimlerine kura isabet 

edecek üç azanın yerine yeniden intihap yapılması. 
.(K. ı. 5) 
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ne istiyorsunuz, onu söyleyiniz. 
Hakikati, ne kadar müthiş olur
sa olsun bilmeli, öğrenmeliyim!.. 

- Tuhafsın Biyanka 1 Şimdi
ye kadar kaç kere verdiğim sü
varelerim:len birine iştirak et. 

mek bu derece korkunç bir §ey 
midir?. 

- Demek ki elmaslar ve bu 
süılü elbiseyi, üç gündcnberi ha
.ıırlanan süvareye iştirak etmem 
için getirdiniz. 

- Evet yavrum, seni daha gü· 
• el görmek ve berkesin sana 
hayran kalmasını istiyorum. Se· 
nin V enediğin semasında bir rü
ya gibi parlamanı, şairlerin, res. 
samlann hayallerinde huriler ka 
dar güzel olmanı arzu ediyorum. 
Ve o zaman ben de seninle ifti
har edeyim! Beni dinle yavrum! 
Sen artık şimdiye kadar yaptı

ğm gibi böyle dairene kapanıp 

lcalac:.ak yaşta dcGi~sin. Senin 
benimle beraber ya§amanı istiyo
rum .. Pekala bilırsiıı ki ben dün. 
yada senin için yaşıyorum .. Sen 
benim hayatımın yegane neş'csi 
''c yegane aşkısın .. 

Empcrya, şcükat ve samimiyet 
maskesi altına bürünerek söy
lediği bu sözlerle götU ah
lakının bütün çirkinliğini açığa 
•uruyoı:l:lu. 

Biyanka susuyordu. 

Emperya da bir milddet sus
tu. Kızına dikdik baktı. 

Sonra hafif bir sesle mırıldan. 
dı: 

' - Evet, evet, sen güzel, hem 
pek güzelsin .. Kocan olacak a
dam sana ebo:iiyen merbut kalsa 
ve seni ölünciye kadar ateşin bir 
aşk ile sevse hakkı var.. Fakat 
ben .. ben .... 

Sustu, fazla devam edemedi. 
Annesinin sözlerini dehşetle din
lemiş olan Biyanka onun maksa
du daha iyi alamak merakı ile 
bağırdı: 

- Ne oluyorsunuz anne? Ne 
var? Bu mübhem sözlerle ne 
demek istiyorsunuz .. Oh, annem 
olduğunuz halde sizden ne ka· 
dar korkuyorum. 

Emperya, kendini toplameğa 

çalıştı.. Sahte bir gülüşle: 

- Hakkın var, kızım, beni 
mazur gör, ben bir deliyim. si. 
nirlemi tamamen ayakta, seni ilk 
defa muazzam bir süvaredc bü
tün güzelliğin ve cazibenle gö· 
receğimi düşündükçe hisseı::lece· 

ğim iftihardan kendimi kaybedi
yorum .• Bak Biyanka, bu cll:ise 
ne güzel! Sana da ne kadar ya. 
kı~acak •• Dikilirken bizzat ben 
nezaretti ettim. Hele bütün bıı 

elmasları da takındığın zaman 
tıpla tıpkı bir kraliçeye benziyc· 
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teksin.. Haydi kızını vakit ge
liyor ... 

Annesini tamamen ldinlemiş o
lan Biyanka azinıkar bir ı;csle 

cevap verdi!.. 
- Anne, ben süvareye iştirak 

ctmiyeceğim .. 
Hafifmeşrep kadın titredi ... 

Fena halde sinirlenmişti.. Maa· 
mafih .Biyankayı ikna etmek la. 
ıamdı .. 

Kıskançlık ile analık hisleri 
Emperyanın kalbinde mücade· 
leye başlamıştı.. Eğer Biyanka 
bir tcblekcye uğrasa idi, Empcr
ya kızım kurtarmak için hayatı
m fedaya hazıf' bulunurdu. 
Analık hissi onda o derece 

kuvvetliydi.. Fakat Sandrigonun 
Biyankayı sevmesini düşündük

çe kızı olduğunu tamamen u. 
nutuyor ve karşısında sadece bir 
ı-akibe görüyordu. Hem de ken
disinden bin kat güzel, genç, 
müthiş bir rakibe ... 

Biyanka tekrar söze başladı : 
- Sizin bu muazzam sarayı

n zda verilen parlak siivarckrin, 
ziyafetlerin bana ne kadar dch
~et verdiğini biliyorsunuz .. Hat· 
t3. bu gürültülerden sizi b:le 
uzaklaştırmak istedim .. 

Empery:ı tekrar iimid.lcndi: 
- Ah, israruılja devam etse, 

ıllvareye i~tirak etmese ne iyi 
olur, Sanddgo da onu ı;,öreme.z. 

n :ve düş:.indü. Çi!nkU Ja:ndisi. 
de Sandri~oyl! seviyor '\'e kızı
nı kıskanıyordu. Fakat mecbl!:i
yet yüzünJen onu miısamereye 
iştirake ve Sandrigoya n:;anlan
mıya razı olmuştu. 

Biyanka devam etti. 
- Tanımadığım ve tanımak 

ta istemediğim bu zevk ve sefa· 
het alemine girip te ne yapaca. 
ğım?. 

- Doğru söylüyorsun yav
rum .. Lakin ne yapalım, lazım .• 

- Lazım mı? Ben bu lüzumun 
manasını anlamıyorum.. Bu da 
beni eziyor, harap ediyor. 

Emepreya mırıldandı: 
- Ne demek isti19rsun?. 
- Beni dinleyiniz .. Uzun za-

mandan, bilhassa Mestere olan 
son seyahatim:ien beri düşünce
mi, dima~ımı kemiren ,ezen bir 
çok şeyler var.. Bunları bilme
liyim.. Söyleyeccğemi sözler 
pek naziktir anne 1. Kalblcrimizi 
biribirimize açmamızın za:naru 
artık geldi zannederim . 

Diyanka büyük bir azim ve ga. 
rip bir ciddiyetle söylüyordu: 

Annesi onu bu halde hiç gör
memişti. 

Fahişe şimai hem kızını ta1=· 
dir cdly:>r, hem k:lc ondan adet<\ 
korkuyordu. 

Kalbindcld aşk ve k skançMc 
hislerinin mücadelesinin arh:: 

llMART-19~ 

Ankara radyosu 

TORKlYE RADYO DİFÜZYON 
POSTALARI 

Türkfue Radyosu • Ankara llaılyosa 

1639 m. 183 Kcıı./120 Kw.; T. A. Q 
19,7• m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. P 
31,70 m. 9465 RcsJ20 Kw. 

TORl\İYE SAATİYLE 

CLJ:ılARTESt - 11 • 3 - l931l 

18.15 TQrlc mfizi,l!i Cf'.•'" 
~ıı lıeyell • Ccllıl Tokses ve :ıı k.ıd.IŞ" 
l:ırı). 19 Konuşma (Dı1 polllik:ı tıd
<Jiseleri). 19.15 Türk müzi.{lı (Jt:ılk 
musikJsi). Orta Anadolu koşııı.ı "cı 
llirkülerl. Saz: şairi Sinslı Aşık YC'Y" 
sel \"e İbrahim. l!l.30 Türk ııı uz iği. 
alanlar: Vccllıe, lluşen Ferıt l\.:ıııtı 

Cc\'det Koz:ın, Mesut Cemil. 01,u~ :ın: 
N'uri Halil Poyraz. 1 - Znil ııc .. re"' 
vi. 2 - Faik beyin - ÇavH k.ırı • 
Yakdı canü beııni. Güfte: l'\cılınıın• 

3 - Haşim beyin • ZaYil şarkı - 1.s4 

!ersen gel gidelim. 4 - Dedcnın ,. 
~l:ıhur şarkısı - Gönül adlı lıi.ılLıu:ürn 
v:ı.r. 5 - Köçekçe türküleri. 20 \JnnS
metcoroloji h:ıberlerl, ziraat 1 orsası 
(Ciyııt). 20.15 Temsil (FuzQll E:l'l'e"ı)". 
Tertip eden: lhrıılıim Dclideniı. Tcnl 
sile Ankıırn radyosu küme okuyucu~ 
ları Mesut Cemilin idaresinde ıştirıı~ 
edecektir. 21.15 Memleket sant nrıı• 
rı. 21.15 Esh:ı.m, tnhvillıt, kambiyo • 
nukut borsa~ı (fiynt). 21.25 Foll,IOt 
s:ı:ı.ıt (H:ılk musikimiz ,.e garp lllll"' 

siki tekniği). Halil Bedi Yönclf;C°' 
Sadi Yaver Atnmıın, Cemil Hcşıl. 2~ 
llartalık ııosta kutusu. 22.30 ~ıuıili 
(Irnçük orkestra - Şef: Necip Aşl.111)• 
1 - Koehmann - Her :zaman için dol~ 
(marş). 2 - Dlumc. Güneşle (vnl~)· 
3 - Thnler • 1\ukuk polka. 4 - \'oll~ 
gr:ıf - füılbim aşkla doldu (ağır ,.aıs)f 
5 - Bizct - .Arlezyen süiti No. ı. ıı ı 
Prelucle. b) l\lenuetıo. c) Adngictl0

• 
d} Carillon. 23 .Müzik (C'azh:ınt - pı>• 
23.4 fı - 24 Son :ıJ:ıns lı:ılıerlcri ve )"il. 
rınkl program. 

\ 

HALK OPERi'ff 
Bugün l6 dn 

Akşam O dn 
(CÇ yıı,nız> 

zozo lhtlın:ıs: ll:ılk opcl"cıindc 
lı:ışlıyor __.-' 

SElilR Tl\'ATHOStJ 
"11.3.030 cuınarıcsl 

okş:ımı 20.30 dn 
Tcpeb:ışı: Anntl 

Knrcnin !> 
" ı~ d çocll Komcdl kı~mı: Gilntluz .. 0 t 

B. ub • :ırnon'0 tiyatrosu, gece ır m asıp ,,... 
---·------:--:--.---:: t1 

TURAN TlYATilOS 
" t 15 de Busun sn:ı 0 d' 

tnlebeyc Gece 20.3 

umuma 
ınrı 

Ertuğrul Sadl Tek '\'C ıırkndaŞ 
gündilı: DlcyCüs 3 P. 

gece: ntr aYUt nteŞ 3 P. 
1 

(Sel nlil:ı r~·üsil - ?ıllcc pcnce 
varyetesi ---

-------~-:--~-:::::::;, 
lyi bir terzi mi anyorsunUZ· 
ı~te size bir adres 
~ . 

Diplom terıı 

YAVUZ SEZEN t ıı· 
113 Beyo~lu Parmakknpı G.ınyrcdC • nsııan-__....., 
partımıını Türk Foto en~ 

• 

Vakıt Kitapevı 
Dün ve yarın tercünıe 

külliyatı 
Xunuır:ı 4 UncU seri 
31 Rasin külliyatı ıv 

JiurU' 
ı;O 

40 
60 32 

33 
34 
3!'i 

36 
37 
38 
30 
40 

Mclafiz.ik 
lskender 
Kadın vo sosyaliZDl 

Dcmokdt 
Dinler tnn'lıl 
l<'ilozofi ve snnııt 
l~tnlkn 

I:Ieraklit 
Ruhi mucizeler 

• :ıo\) 
2~ 

:ız;, 

.ıO 

:ıoO 
25 
15 _,,.. 

650 
tur· 

:ıo ~uru§ 
Bu serinin fialI e. O ~orı.-

Hcpsinl alanlara yilz!e 
2 tturtlşttıl 

to yapılır. Kalan 5.~0 nk snUtt" 
220 kurusu pct;in aınınr c;dcnJllJ: 
b:ıkisi nyd:ı birer ıırn 

~ııınır 
Uzcrc ü~ taksite b:ı;; · 
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iP sız. NEZLE siz, OKSOROKsoz. ~I~ V ALDA PASTiLLERi sayesinde 
k~bildir. 

Kiralık han 

'----- Hakiki VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. Galatada Bebek tramvay durağı 
na 50 metre mesafede cadde Uze 
rinde ill No. lu §eker imalathane 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31.12 1938 Tarihinde 
Biten Vedir)ci Hesap Vıh Bilançosu 

nesi üstündeki hanın tamamı ve 
ya ayn ayn kiraya verilecektir. 

Ayni zamanda otel yapmayada 
çok elverişlidir. 

~KTıF 
IU.sA , 

""' attın sifi Kg. 
~not 

b lJfaklık 
~DEK! MUHABiRLER: 

~Ç'rF)Kt MUHABiRLER: 

'Jtın safi Kg. 
..\ltına tahvili kabil ser. 
best dövizler. 
biğer dövizler ve borç.. 

~lu kliring bakiyeleri. • 

~E TAHV1LLER.t: 

SSAT COZDANI: 

'l'icari senetler 

~ VE HAHVILAT COZD 

'!.:.. 
l:>enıhte edilen evrakı 
llaktıye kareılıZı. 

.\ llanka malı. 

17.159.692,- 24.136.479,71 

10.765.721,-
1.239.410,28 

9.054.614,- -- 12.736.038,33 

37.589,67 

8.493.225,40 

41.602.625.33 
7.924.015,30 

_36.141.610.99 
572.581,74. 

21.266.853,40 
142.744.442.-

97.388.603,44 

SERMAYE: 

lHTlYAT AK~I:· 

Adi 
Fevkalade 
Hususi 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR: 

Deruhte edilen 

Altın karşılrklı 

ReeSkont mukabili 

T'ÜRK LİRASI MEVDUATI: 

Döviz TAAHHODATI: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

'MUHTELiF: 

Muvakkat alacakrııar, depo· 
zitolar, havaleler ve saire 

2.226.605,37 
485.628,74 

6.000.000.-

142.744.442,-

19.000.000.-

43.000.000,-

3.658,67 

23. 765.439,38 

34.432.154,92 

PASiF 
15.000.000,-

8.712.234,11 

204.744.442,-

25.245.661,51 

23. 769.098,05 

Görmek ve kiralamak isteyen 
Jerin Galatada bosior hanında 3 
cü kat 14 No. ya mUracaatlan. 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KIT APEVI 

1·10 kitaplık birinci seri 

~umara 

1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka. 

Borsa 

Kuru~ 
100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 

~SLAR: 
{}~ '1-h;::--__ 

49.526.640,63 

8.072.740,36 

1.346.564,09 

90.995,66 

4.500.000,-

1.153.451,49 

362.804.483,80 

Diğer alacaklı hesaplar 48.690.5i0,28 83.122.725,20 

6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 lşçi sınıf r ihtilali 60 
8 Ruht hayatta ıaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 ~1 MENKULLER: 

~RBAŞ: 
~E:DARLAR: 

(*) KAR: 

(**) 

~:-
~ ...... . ~ 

... ~ON: • • • • ' • • 

'') . 
(•• 1.093.000,- Liraya sigortalıdır, 

) 104.500,- •• . /' - " .... 

Ademi iktidar ____ \ 
va Bel GevşekllOlne Karşı 

HORMOBiN 
~ m"ı'ableu.t Jaer eczanecle ar&J'llUI. Po.ta katuu. l!N Bonnobtn••••••I 

f Orkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketi idare Meclisinden : 

~ ;urkiye Şeker Fabrikaları '.A. Şirketinin 28. 2. 1939 salı günü 
\.t~'~flde muk~r bulunan alellde heyeti umumiye içtimam. 
\""1 P eberiyet ha.ısıl olmadJğmdan, esas mukavelenin 52 nci 
~ ıııu_ l'lluclbinoe, hl.uedarlar heyeti umumiyesi, birinci içtima.. 
~'kere olunmak Uzere ha zırlana.n ve metni aşağıda yazılı 
... ~ l> a.tneyi mllzakere etmek ve karara bağlamak üzere, 27. 3. 
!lt~i günü saat 11 de hb.rada İ§ Bankasmdaki h1.18U
~ 'ı:ı.de toplanacaktır. Şirket mukavelesi mucibince llakal 
~~~' Ye ma~ik _hisaed~r!a_nn- h"a.mll. olduklan bisee senetleri. 
~~~ ~u mWıbıt vesaikı ıçtlm.a cUnünden bir hafta evvel ~ 
""il.(·, Şır~et Merkezine, Iı, Ziraat Bankalarına veya Sümer 

teVdj ederek birer duhuliye va.rü:uı almalan rica olunur, 

t RUZNAME 
'~~~irketin 1938 eeneal muamellt ve heaabatı hakkmdaıld 
~ ~ ""4Ll'e ve mutakipler rawlarmn okunm11ı ve tasdiki •e 'l r-· , 

1'1tr 938 HDıMi billııço ve klr ve zarar heeaplarmm tudild 
~ a e l'llecliainin ibruı, 
~, 1938 8eDMi temettü hilleainin saman ve aureti tev&ii 

~ i , karar Jttihur, 
ti, 1939 aentı9l murakiplerinbı intihabı ve ücretlerinin talı.. 

aı, a ...... 
"14 ~ llilnhaı meclisi idare ualıklarma muvakkaten 8'ÇilmiO 

k e tın mtihaplannm tudiki, 
b~'- 'i::,l'.eaa mulravelenhı 28 neı maddesine tevfikan müddetleri 
~ mecllal idare ualarmm yeniden intihabı ve huzur 

? tayini, 
'-.. ~~ idare ua-. Tleont klllwuuıua 323 ve 32' acil 
~ "---=. )'U11ı sallhfyetleriıı ituı. 

(1&33) 

•DOKToR ÇIPRur, 
Cildiye n Zilhrniye 

mlltehassısı 

BeroJlu Yerli Mallar Pazarı 1 

karşısında Posta sokalı k6oesln 
de Meymenet apartımanı. 

Tel. 43353 

Resimli Hafta'nın 
Zenain hediyeli mllaabaka

sına iıtirak ediniz 

Nevra1Jl9 N~zle 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlırı 8.30 a kadar; ak~am

lıırı 17 den sonra Ulell Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttltfon: 23953) 

rd~~!!~:. ~~!~~~,.~!~) 
talıkları mütehassısı 1 

Tünelbaşı lstiklwl caddesi No 
380 Bursa poıarı üslii T,.I, 4123 ---

2.210.322,93 

362.804.483,80 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 klll"'.ı . 

• tur. Hepsini alanlara % ' ~ 
iskonto yapılır. 236 kuru~ 
peein almdıkt.&n sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek Uz.ere döı:t taksite bağla
nır. 

_iMA 
1 

Dln.dirir 

Devlet Demiryoilan ve Limanlart ~ 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda. 
yuılı muhtelit' cinı inp. ~ilecek vagonlar jçin yedek aksam a)Tı 
ayrı ihale edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 salı günü saat 15 de 
sıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu iee girmek isteyenlerin aşağıda ya:ı.ılı miktarlarda teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
l 4 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lhmıdır. 

Şartnamelr parasız olarak .Ankarada malı:eme dairesinden, 
Haydarpa5ada tesellüm ve sevk ~fliğinden daftınlacaktır. (1617) 

Eksiltme Muhammen B. Muvakkat 
No. su Etyanm cinıi Mikdarı Lira Teminat 

1 - Plak dö gard, cer kancası, l.Jra 
ko3um takımı ve saire Jibi 
vagon a.kaunı .... kalem 23 52837 3891.85 

2 - Tekerlekli dingil banda.-
jile beraber ... .Adet 420 64680 •4M.-

3 - Buvata.gres komple .. .. 900 18350 1376.25 
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Terkibinde 
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Vardır. 

VET 

ııt//f ff JI 

~ 
7!t1Jı11 /il /il /il 

11 MART - 1939 

u 
ZAFI UMUMi. 

KANSIZLIK• 

ROMATiZMA· 

Si RACA 

KEMiK. SiNiR 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürü 

meyen, diş çıkaramayan çocuklar, 

dermansız ihtiyarlar solgun kızlar, 

vereme istidadı olanlar H A S A N 

K U V V E T Ş U R U 8,undan iç

melidir. Kanı artırır, iştiha verir, 

şifa; tesirleri çoktur. Fenni suret

te imal edilmiş, içilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçük, bü

yük her yaşta istimal edilebilir. 

MUSHil SE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bil\ımuırı 
zanelerde bulunur. 

www: 

EN MÜOHİ$ 
\STiRAf>TAH 
cı,oNRA · · · 

Kullanmakla Kabildir 

1 
Bir hamlede nezle ve gri pi geçirir. Harareti ıüratle düşU. I 
rUr. Baş. diş, sinir, mafsal, adale. ağrıları ancak NEVi ROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kafi Tasir----
ıcabmda günde 3 kaşe alınabilir. ----------------· 

Meşhur 

Bisiklet ve 
motosikletlerin in 

1939 modelleri gelmiştir. 
Toptan ve perakende satı~ yeri: 

lst. Sultanhamam Hamdibey geçidi 

?\o. 46-56 
T<lmtda ftcenta aranılmı\lct:;..J 

AvuGı z ~ 
OHU UNUZ: 

En hÔ§ ve tabii meyva usare· 
ferinden yapılmıştır. 

Taklit edılmesi kabil olmıyan 
bir fen harikasıdır. 

lNGlLlZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU- tSTı\NBUL 

r;;;mabahçe =;:va;;~ 
;:Kok Kömürünüü 
1 Tercih ediniz İ 
:::::::::::: :::e--: ::::::::::::m: www==-:: 

1 

- Saç' Bakımı 
Güzelliğin en birinci t- .. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve ıaç döklilmesin 
tedavi edea tcslrl mUeerrcb biı 

ilaçtır 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyo nlarca vatand&§a itlmadla tavsiye ettikleri en ıııt1-
kemmel bir kuvvet gurubudur. Daima kam tazeley ip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, her zanıall 
gençlik, dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek u)' .. 

kusuzluğu, halsizliği, fena dü§ünceleri giderir. Vüc ud makinesine lAzım olan bUtün enerji ve kabllL
yeti vererek insanı daima nzlm, irade, ncş'e sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen ;ıııu• 
annid inkıbazlarda, bel gcvsekliği ve ademi iktida rda şayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet ilaçlarmdan ayıran başlıca hassa; 
devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini dcrbsl 
göstermesidir. Tifo, grip, zatüree, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıklarm ne
kahat devirlerinde en mUkemnıel bir derman §Uru budur. Sıhhat Vekaletinin resmi mUsaadcsinl hail .. 
dir. 

PASTiL KATRAN HAKKI 
Hakild Katran PasWlerl, ııeııı 

ö~crgaradan vazgeçirir, he!O 
aUrUkleri kökünden kese~ 


