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ŞEKERi 

K U V V ET Ş U R U B,undan iç

melidir. Kanı artırır, iştiha verir, 

şifai tesirleri çoktur. Fenni suret-

te imal edilmiş, içilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçük, bü

yük her yaşta isti mal edile bilir· 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

TUNCA V. Gişesinin büyük muvaffakiyeti: 

rese 

18682 ile 50.000 lirayı Marpuhçularda Saim 
Boysan 1icarethanesinde Bay Necati'ye. 

8531 Numar-a ile 15.000 lirayı Gölcükte Asım Bulut'a. · 

32232 Numara ile 12.000 lirayı Alhagrak Çayı dükkanında 
Bay Yusufa. · 

397 Numara ile de 10.000 lirayı Sirkecide Bakkal 
.A 

Bay Hasan Aliye vermiştir. 

• Yeni canii Sultan Hamam Caddesi Mısır Çarşısı 
• Kapısı Karşısında 50 Numarada Ser Bayi: 

Hcam<dlö Bcak.uır<eu©ğDlUI 
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Stalin'in nutku 
Yazan: ~nzameddDırn NazHf 

Rıu ~tiıılı!t partisinin umum! 
kongresi müna.sebetile söz alan 
Staliıa, dünya politikasının Moskova. 
zaviyesinden na&l görüldUğünU izah 
eden uzun bir nutuk söylemi3tir. 
Dünyanın altıda biri üstUnde ha.kim 

olan Mo~kova, mihver merkezleri
nin ve bilyük demokrat mltropol'ıe
rin bliyük nutuklara devamlı birer 
kürsü ve açık kapalı birçok siyasi 
temaslara devamlı birer sahne ha
lini a!dıklan son iki yılda, bilbas. 
sa geçen yılın dört ayı ile bu yılın 
şu iki buçuk ayında pek müsbet i
zahlar bulınıyan bir sükun içindey
di. 

Londradan bol hatalı ve hesabınz 

bir mUdahale beklemekle ne bo~ 
bir tlm.ide kapıldıklarını anladığımız 
gibi, ofmdi Stalinin nutkundan da 
SoyYetler Birliğine hA.kinı olan eL 
yasi olgunluğu anlıyoruz. 

Stalin, bugüne kadar çevrilen 
bütlln manevraların hedefini iyice 
anlam~ bir müesseseyi konuşturu
yor. Ve bu mUessesenin kudretine 
emin, körükörline atılmaktan müc
tenip olduğu kadar icabnı.da vazife 
sayacağı i§i başarabileceğinden U • 
mitvar bulunduğunu göze vuruyor. 

Ateşli tehdidlerden ziyade, ze. 
hirll iğneler, tehziller, istihzalar ve 
zarif nüktelerle dolu olan bu nu
tuk bllhasu Ul<ranya meselesinde 
Londrayı, Parlsl, Berlin, Roma ve 
Tokyoyu bir hayli ıedeliyor. 

Bicçok efkan u.mumiyelerde 
kolay bir tasvib bula.mıyan "temiz. 
lik ameUyesi" Moskovanm saflarını 
daha ziyade sağlamlaştırması eu.. 

retinde tefsir edilemiyor: An,lıa 

,.e Sildet günleri Japonyanm Han
l:eu'yu a.pı:ruı hep Moskovanm za
rarına kaydediliyor, Katalonyanm 
rıukutu, İspanya hA.d.ieelerlnin inld
~ atı ve bilhassa Ukra.nya etrafında.. 
ıti konu§malar, Moskovayı, derdi 
taşından aşkm, kendi derdi kendi
ne yeter bir "mtltereddld" ve "en
t•işeli" gibi göstermek için klfi se
hcbler addediliyordu. Stalln'in son 
nutku, Sovyetler BlrliğlnJ Avrupa 
-:erkezlerinin ölçlilerile anlamağa 

· .nka.n bu1unamıyacağınt izah edL 
ıor. 

Fil:ln meselede Rusya.dan niçin 
ıir ~ı:s çıkmadı? 

Fal:ı.n ı,i Mosko•a neden kendi 
üstüne almıyor? Fakat Moskova
n::n bu sini~i tehlikeyi görUp kork
ı:: a.smdan ileri gelmlyor mu? 

Sıy:lsayı nazarivelere fazla bağ!• 
say:ınl:ı:-m Çin, lsnanya ve Orta 
A vr.ırıa m~selelerinde Paristen ve 

GelişlgUzel iktibas ettiğim ıu iki 
cümleye bakmız: 

1 "- B.lrtakmı. deliler bize sal
dırmak istlyorla.r. Bunlar bilmeli
dirler ki bizde bunlara klfi gelecek 
derecede deli gömleği vardır.,. 

2 "- Sinek file diyor ki, betbaht 
karde§lm, senin bu haline can da
yanmıyor. Sana acıyorum, seni kur
tarmak, refaha ulqtırmak istiyo
rum.,, 

G6rllIUyor ki Stalinln h!dhıeleri 

Moslı:ova rasat merkezinden göre
rek &ayledlği nutkun hul!SMı au. 
dur: 

Moskova yapılmak istenen şeyi 
biliyor. SUktınu telA.ş!rı oluşundan 

ileri geliyor. Düşmanlanna; 
''- Delller! Yaklaşmayın yanı

ma! Sizi bağlarım ha! .. 
Diyor. Yanı kendini fil ve gözüne 

lll§enleri tıfvrlslnek gibi görüyor. 

Nizameddin NAZiF 

~ark Demiryolları memurlarının 
eski şirketten talepleri 

~/1u'.ıa:<emenin dünkü celsesinde, şirketin 
03 '<id 3n ecneoilere tazminat verdiği anlaşıldı 

Eski Şark Demiryollannda 
uzun seneler hizmet etmiş olan yüz· 
!erce Türk amele ve memurunun 
kumpanya aleyhine açtıkları ikra· 
miye talebi davasına dün devam e
dilmiş ve muhakeme çok dikkate de
:t!" !'>ir safhaya girmiştir. 

~:melerce gördükleri hizmetin ta
bii bir hakkını istiyen kimseler, eski 
şirketin tesisatını hük-Qmete sattık· 
tan sonra on para tazminat dahi 
verme~e lüzum görmediği yüzlerce 
eski memurdur. Bu memurlar bu
gün 15-W senelik hizmetlerini bir 
metelik tazminat ve ikramiye a!ma
dan kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Cünkü tabiatile Nafia vekaleti an
cak kendi idaresinden sonraki hiz
m~t :ıenelerini tekaütlük hakkı ola
rak tanımakta ve eskiden şi;-ket için 
geçen uzun seneleri hesaba katma
maktadır. Bu vaziyette halciki bir 
tekaütlük müddetini doldurmak i· 
çin eski memurlann 20·25 sene da
ha çalışmaları lazım gelmektedir. 
Halbuki bu yüzlerce memurun esa
sen birçoğu 20 sene çalışmış kimse
lerdir. Bu takdirde bir 20 sene daha 
hizmet görmelerine imkan yoktur. 

Bu memurların biraz olsun vazi
yetlerini düzeltecek senelerce emek 
~arfettikleri eski şirketten bir miktar 
tazminat alabilmektir. Bunun içir 
açtıkla..-ı daya da dün bu yold~ 
ilk netic~)i \'errni-; olmaktadır. 

:\falU..rn olduğu üzere eski Şark 
demiryollan şirketi bundan birka .. 

l 

nat alıp almadıklarının Yunanis· 
tandan sorulmasına karar vermişti. 
Dünkü celsede Yunanist.andan gelen 
cevap okundu; bunda senelerce ev· 
vel işten aynlap ve bugün Yunan 
demir yollarında açhşan bu 
memurlara Şark d~ryollarmın taz 
minat verdiği bildiriliyordu. Yalnız 
cevabm tercümesinde bazı noktalar 
ve bilhassa bu tazminatın ne nisbet
te yani ·senelik hizmete mukabil ne 
kadar verildiği sarih değildi. Bu 
yüzden mahkeme, cevabın hariciye 
vekfiletinde bulunan rumca ve fran 
sızca aslının celbine karar verdi. Ay 
nca Nafia veka.Ietinden de bu işt 
ait o ıamanki bordroların istenmesi 
de kabul edilerek mahkeme 6 nisan 
tarihine bırakıldı. 

Mahkemenin dünkü celsesinde o
kunan ve Yunanistandan gelen c.e· 
vaha göre Şirketin bugün Türk me
murlarına on para bile tazminat ver 
memesine mukabil o zaman yüzlerce 
ecnebt memura tazminat verdiğ. 

~cati olarak meydana çıkmış olmak
tadır. Bu suretle Türk memurları· 

run da sarih haklan anlaşılmıştır. 

Mahkeme yakında bu hususta kara
•ınr verecek ve bu karar memurların 
lehine olduğu takdirde eskiden ecne
bi memurlarına verilen nisbet dahi· 
1inde ve senelik hizmet miktarlarm2 
jöre kararlaşacak tazminat, hüku 
metin esld şirkete ödiyec:!~İ satış 

·Jedeli taksitlerinden kesilecek ve 
-nmıurlara dağıtılacaktır. 

sene evvel hiz.'l'letinde çah~tırdığ- , 
•• • • ~ • ~ • • t°"" • 

hi:-çJk ecnebi memurlara toptan yol 

\·c:me~;: m~c1:mriy~tinde kalmış ve Milletimizin birlik kudreti, ço/, 
yerlerin~ Türk memurlar almrştı. kuvvetli ıte çok ümitlidir. Vatandaş, 

Du memurlardan mühim miktan mebus seçiminde ııereceğitı reyle 
şir.1c!i YunanistanC:a bulundu~ru için bu hal:ikati bir kere daha isbat ede-
ma'' 1 d h · · • 11.~cme ge~:!n ce se e arıcıye ve- ceksin. 
kaletı va!;ıtasile bu memurların o za- · 
man Şark demiryollanndan tazrni-

1 

"Tıbblyelller bayramı" dün tlnh"erc;lte 'konf e?M salonunda lmtlu. 
lanmış, nutuklar söylenmiş, geceleyin de l\lakslm salonunda bir balo 
verilmiştir, Tafslta.tmı diğer sUtunlarmuzdS bulacaksınız. Resimlerde 

V'nlvcrstte rekt.ötii Oemn BUsel nutkunu söylerken n toptantıc!a llJ.ı 
zır bulunanlardan bir grup görülüyor. 

~~~------------------------------------~---------------------------------------------------------------------.:....=-~~~~~---___.-
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Para çalan 
Darphane 
ameleleri 

Oç kişi sekizer aya 
mahkOm oldu 

400 tane beg kuru§luğu cebleri • 
ne doldurarak kaçmaktayken yaka. 
lanan darphane amelelerinden En· 
ver, Saim ve Halldln dün Sultanab 
met UçUncU sulh cezada muha.ke -
meleri yaptlmI§ ve UçU de sekizer 
ay bapee mahkQm edilmişlerdir. 

' 

Tıbbiyeliler 
bayramı 

•• 
Dün Universite kon/ erans 
salonunda büyük merasim 

yapıldı 
Tıbbiyenin kuruluş yıldönümü ' niversite gençliğine olan itimadın 

dün Üniversite konferans ea.lo- ı dan da bahsetmi§ "Je bütün tıb
nunda büyük merasimle kutlu- biyelilerin İsmet lnöntine olan 

Saf b a k 1 r lanmıştır. Toplantıda Üniversite şükran ve bağlılıklarına tercil-
Rektörii ile bi.ltün Üniversite pro- man olmuştur. 

·ısfı'hsa la"fım iZ fesörleri ve tıp alemimizin tanın- Rektörden sonra kürsüye gelen 
mış simaları hazır bulumuştur. Besim Ömer, eski ve yeni tıp ted 

S?.n8d8 aiti mı"lyon lı'ra •. lk Tıp bayramı münasebetiyle 5 risatmdan bahsetmiş ve sözleri-
- meşhur tıp üstadlanndan tbni Si· ni şöyle bitirmiştir: 
yirmi yedi bin tonu na, dahiliyeci Fevzi paşa, Musta- "-1şte fakültemizi bugün Av

fa Efendi, AbdUlhak Mollanın por rupa fakülteleri seviyesinde gör-
bulacak treleri ile süslenmiş salon tama dükçe, bende de aranıza. girerek 

Ergani bakır madeni Türk ano. men dolmuştur. talebe olmak hevesinin uyandığı-
ninı şirketi heyeti umumiyesi bu a. Merasime saat 14 de şehir ban na inanınız, ancak tekrar genç ol· 
yın son glinü Ankarada toplanacak. dosunun çaldığı 1stiklfil marşı il~ mak şartiyle ... " 
t.rr. Bu heyeti umumiye toplantısı başlanmış, arkasından Rektör Ce Bundan sonra tıp fakültesi de
&loliı.de olınB.kla bcraber, ayrı bir mil Bilse! bir açılış nutku söyle- kanı Nureddin Ali, profesör Maz-

mi~tir. Rektör bu nutkunda har Osman ve tıp fakültesi son 
hueusiyeti haiz bulunmakta.dır. T ı ti~~ ıe~liği~~n yuva~ olan ttp sını{ t!l_qbajPJiqn11~w ıCl1-Y.u§· 
ÇU.nkü bu tn':"lantı ile ııirketin yeni fakultesının degışmez ananesi o- oğlu Cahid Ayaoğdu, ve bir ba· 
bqlıyacak olan devresinde uzun lan yurda ve insanlığa hizmet yo yan da birer nutuk söylemi§ler· 
yıllardanbcrl mütemadi bir şekilde tunda yükselmiş tıp şöhretlerimi· dir. Toplantı şehir bandosunun 
muazzam tesisatının hazırlıkları ile zi takdir ve hürmetle anmış ve bir konseıiyle nihayet bulmuş
meşgul olunan Ergani bakır made- AtntUrkün ölümünden sonra bu tur. 
ni J.Şletmeğe açılacaktır. kürsüye ilk defa çıktığını t : barilz Dün gece ~faksim salonlarında 

Tapuca sahibi 
meçhul 

Deniz fenerleri Deniz .. 
banka tescil ediliyor 

Fenerler idaresinin devletçe ,.~ 
tınahnmasından sonra Denizbaııkll' 
da kurulma.siyle bütün deniz tcııet .. 
leri Denizbanka. intikal etırıi3tlt• 

çl'· 
Banlta fenerlerin tapularını da 
kartarak Denizbanka tescilin11B>t' 
brmaktadır. Fakat garibdir ki yapı.. 

it lan tetkiklerde fenerlerden b. 
~ bl~ 

kısmının tapuda kaydı olmadığlı 
naenaleyh fenerler idaresinin Jll~ 
bulunduğuna. dair resmi bir ttaY' 
da bulunmadığı hayretle görUJJllOf' 
tür: Bu vaziyette Deniz bank sene:• 
siz tasarrufa kıyasen bu fenerle~ 
kendine tescil.ini istemf§tlr. }{eselıı. 
Yeşilköy feneri de bu meyanda.d~ 

Bu gibi tapusuz ve sahibi meçh 
J 

fenerlerin Deni.ıbank namrna. te~ 
cili için tapu kanunu hükÜJilıcriıı9 

göre mahallen tetkikat yapıl~ 
ve eğer bir eahlbi çıkmaz ve~-s i~ 
raz vaki olmazsa teselli talcb edell 

t· 
namma tapuya geçirilmesi icab c 
mP.ktcdir. Yeşilköy feneri için dlJ ,·s· 
cuma gUnü mahallinde tetldk&t ~ 
pıla.cak ve o zamana kadar "er~ 
tetkikat esnasında YeşilköY fe!l\ 
veya arazlsine bir sahih çıkan ° .. 
maZl'Ja. Bakırköy kazası tapu rnB 
murlug~ unca senetsiz tasarrufa l'1 • . e· 
yascm Dcnizba.nk namına. tescıl 
dilecek tir. Senede 7500 • 10,000 ton saf ba. ettirdikten sonra ebrdt şefin bil- ua bir tıp gecesi tertip edilmiş ve 

krr istihsal edecek olan Ergani ba. yük~~ğünü h~r zaman \lldu~ gibi bir çok profesörlerle tanınmış 
kır madeninin hemen bütün tesisa- bugun de hurmet ve mınnetıe doktor ve tıp taı:beıerinin iştirak Zahı're Borsasında abone 
tı ikmal edilmiş eayılmakta.dır. Şim andı~n~ bildirmiştir. Cem.il Bil- cltiği toplantı sabaha kadar çok 
di madenin son kısımları üzerinde sel mılli şef İsmet faönünün ü- neşeli devam etmiştir. ücretleri indirildi 
çalışılnı.aktadır. Bu zengin maden- • 
den çıkacak bakır bu yaz dilnya Cenup Kadın çorapları İstanbul ticaret ve zahire j)O!s: 
piyasalarına arzedilmeğe ba.şhya. ~ sındaki birinci sınıf abonelerde~ 
caktır. demiryollarında mütehassısı lmacak ücret seneliği elliden y e· 

Artvin vilayetinin zengin bakır beşe, ikinci sınıftan otuzdan on b,-G 

yataklarından Morgol da faaliyete Hatay if<tısadiyatı lehine Fabrika 'ard1 tetkiklerine şe, üçüncü sınıftan yim1iden °118 
--rt 

..,.e .. tikte i 1940 ' ( tlördüncii sınıftan da sekizden dO 

de TUrkiye dUnya pıyasalarma se. c., . 1 lira) a indirilmiştir. ~ o '$ • n sonr_a, yan. senesin- ı tenzı at yapıldı t!3s'ad 
nede 20.000 ton raf bakır çıkarabi- Devlet demiryolları idar j;i kar. İpekli kadın çoraplarının sağlam Miıbayaacılarm ve sinl58~~rııl• 
lecektir. Bunun ihra.ç kıymeU bu • deş Hatayla anavatan ve Suriye a- olarak imali için Avrupadan bir mü ücretlerinde de yarı yarıya 
glinkU piyasalarda cari fiata göre, rasındaki münakalatın iktısadi şart tehassıs şehrimize gelmi§, ve dün. lat yapılmıştır. 
!enevi 6.000.000 türk lirasını geç. lara uygun bir şekilde inkişafı için den itibaren tetkiklerine başlamış- -o-
mektedir. Bu suretle ş· di . k _ cenub demiryolları ile mü~tereken tır. Milteha«sıs çorab imal eden bü. z • • ı ·k U 
dar toprak altında kalan~u ~:vh:r ~eni bir ücı:et tarifesi terbit etmiş- liln fabrikaları gezecek ve <,:orap - ıncır 1 uy 
ler memleketin csasıı servet kar- r. ıarın daha sağlam imali için ıazrm. 1 ..... eleSI 
naklarından birl olacaktır. Bu sabahtan itibaren tatbikına g~le..n §artı.an bir. nıporla veka.Jete mezar ıgı mes . .ıs 

17 Bin lirahk 
suiistimal 

iki gencin muhal<amele· 
rine dün basJandı • 

17 bin kilsur liralık suiistimal 
suçluları olan, İş Bankası B::-yoğlu 
tasarruf hesapları memuru .Milş • 
l ikle arkadaşının muhakemelerine 
dUn birinci ceza mahkemesinde be.§ 
!anmıştır. Banka mUfettişlerinden 

Feridun, Ferid ve daha birkaç kişl 

Jahid olarak dinlenmiş, muhakeme 
:ahkilı:at ikmal edilmek üzere baş-
?ta bir gUne bıra:.ılmıştır. 

haşlanmış olan yeni tarifeye göre, bıldır~.cektır .. Tetkıkler bir hafta ka, Ankara. 15; 'J'.eJll?;ll 
münhasıran tskcndenından Halebe dar su c kt rli -P r ce ır. dördüncü ceza dairesi Zinet · 
veya Ifolebin cenubunda.ki hr.rhan. --o- yu mezarlığı meselesi hakl<lıl~f\ 
gl bir ista">yona \·c bilmukabele Ha- s U itan hamam ki umumt heyetin kararını '1

3 

lebin cenubundaki it1ta11yonlarla Ha gözden geçirecektir. ,..,jd 
Jebden İskenderuna nakledilecek Evvelce beraat eden vaü.l:I~r 
eşya için Türk topraklarında bulu_ Yan g 1 n f Oskayla diğer bazı zevat ıntJlltı'ş 
nan Payas - l\Ieydanıekber sahası Rultanhamam yangın yerinde hazırlıkları dolayısiyle nıalı:ı~ 
dahilinde ton başma m:ıktuan pe - dün üçüncü bir ke~if daha yapıl. de hazır bulunamıyacal<lıır · 
rakonde olarak 276 kuruş ve en az mıştır. Fakat bu da boşuna olmuş ~ ~ 

be.ş ton ücreti verilmek §artiıe top. ve yapılan tetkiklrrcten bir netice Adliyede bir şahit ansıtı 
tan nakli.Yatta 207 kuru« üc:ret alı- elde edilem"mı·ctı·r Artık ''angınm 

nacaktır. Eğer yükün ~ecmuu en sebebini bul~a;ta~ tanıan:en ümit öldü ı!i-
az on tonu geçerse alınacak naklL ltcs:lmiştir. Bu sabah adliyede bir öJUrn b

4 

ye ücreti ton baştna 172.5 kuruş U- --o- sesi olmuştur. il"' 
zerinden herab edilec~ktir. Vekiller Heyeti toplandı Sarıyerde, Mesarburnu cadde5ıı111 

ıroını -rc ını a mcesı 
s lii1emaı~a 

AnJcara, 15 - Vekiller heyeti de 77 numarada oturan gUIX1rU1' ı:ııet 
dün sa.at 17 de toplanarak müzake- tekaillerinden 70 yaşlarmda. j\bcıııci 
relerde bulunmu:;:tur. Pekscrim isminde bir zat, bE!;ı.i!li • . . ••tıı!•• 

hukuk mahkemesmde bır " o· -------------
sin" davasında şahidlik yaprn3 lŞ \·e 
zere saat 10 da adliyey cgetrn tt1J1tl 
merdivrnlerc!0n üçüncU kil 11 ~ 

.1. ııJTllJ mahkeme salonuna çrktıı;.'1 ı 1111;e 
birdenbire llzerlne fenalık ge 
ve kıı.lb durmesmdan öimUştUr· 110• 

Zavallı adamın cesedi ııerneıı rıl ı 
!iye doktorluğu dairesine kııld\,ıı• 
ınış ve ölüm hakkında bir zııbıt 
zlm. edilıni§tir. 
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Mekteplerimiz, Türk çocuğuna ve 
gencine intihabı takıp ettirmiye 

hazırlanmış mıdır? 
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Aleyhte ... 

1 ClNDE birtakım şiirler, hika
hır ltı l'eler, tenkid yazıları ile yeni 
~i~iı/cınua çıkıyor ve ancak üç beş 
t~rs~ıı alakasını uyandırıyor. Bakı
lıci'ıı nu:ı:, tütüncü dükkanlarında, 
~~r.; hükük, gilnlerce sarkıp duru
~hı ktkat günün birinde duyuyorsu-

~ ~tle 0• mecmuada falan kimse aley· 
lı~ı~ 1bır makale yazılmış, o nüsha 
~l:ıt 1 ırcasına satılıyor. Daha dün 
>eıı1 cınuanın adını bile pek bilmi
t~ı~ ~!' biribirlerine yeni nüshayı 

•Ilı . 
Ol;~<i·sıyerek gösterip: "Gördün mü? 
le~, 0~n nıu?,, diye soruyorlar. Görü
nık4~ tınan sadece o yazıdır: Şiirler, 
!e~e e~er, tetkik ve tcnldd makaleleri 
·~ııı 80riilmemekte,okunmamakta de 
~ıtııı ediyor. Mecmua arlık kendini ta
tt1ı11~~ değildir, gene ancak üç beş 
~~.\ilt" al~kasını uyandıracak ve ge
hol'ıı. ~ncu dükkanlarında, bükük 
~lt 1.1 ıle, günlerce sarkıp duracak ... 

~I ~ lllenıleketin en büyük derdi bel
~dlr~ ~1.ellhte yazılara olan muhabbe
tijk ır adama çatıldı mı, onda bü· 
~tla olsun kücük olsun birtakım ku
tc(, ~bulundu mu, keyfimize payan 
teıroı endimizde hin:ok meziyetler 
1
! }'~ llnınuş kadar seviniyoruz. Leh
ıu1· tırı Pek "kutamazsınız · "Kiın-r n "' • 
ftt, ..ıt Clkarı Tar da yazmış! ... ,, der· 
llıeıi e11hte yazı da şahsı bir husu
~id~· llek itiraf edilemiyecek bir 
lı~,,~ 1~ ifadesi olabilir; om;!n da al
r,t ı· lr çıkar bulmak kabildir. Za-
0)ilıo~1 Bütün bu ihtimallere rağmen 
kı~ 1 ~eviJir, çünkü aleyhle'dir; bir 
~t lg~nı~ kötülüğünü söylüyor, dnha 
ı·or ;rız? Demek ki hakikati söylü· r • ~-
'llııı<t lllün insanların, bilhassa etra-
da~ 

0 
a]{ı insanların kötü olduğun· 

S kada · · d' tııu r emınız ır ... 
~llıse ~:Yanlış anlaşılmasın: falan 
1~ıaıı. ~~ bcflcnmediğini söyliyen her 
krl'ııeJt llnu muhakkak kendini gös
ı·~r Q • alakayı çekmek için yapı· 
1•lltı~~~k istemiyorum. O, gayetle 
ferııı.u ,?:abilir: birtakım kusurlar 
<tı 1/tur, maksadı da sadece bun
~arhlosıernıeklir. F::ıkat etraf öyle 
~ile :~az. Halta onun yazısını dik-
aksız ttnıazıar; hücumlar haklı mı, 

llı~lıteı'."ı 1>na bakmazlar; yazının 
)~t "' Lf ı:ıarçalan biribirlerini tutu
t~ ·ı.ıı.ı. htr ' orasını araştırmazlar. Sade-t Gkıı ze"k duyarlar: aleyhte bir ya
~ !'ı, 1tak 'zevki. !sterseniz yazıııız 
1 'l·a11 °1sun, içine hiçbir manası ol
~~~la. 53lırlar da karıştırabilirsiniz; 
·ıa ·ın h· 
~ tıı h ıcbir zararı olmaz, onlar 

nl'Q]{ h~klı sözler kadar; belki daha 
\ ~l~d 1r. alaka ile karşılanır. 
l ~l et~·bır "aleyhte edebiyatı,, teşek 
i~t 'iar~für, onun üstadları, şaheser· 
.u~ k6 ır, Kolay olduğu için de her
'1t 'lld' . 
~ r, l\oı ısıne yeni kalemler celbe· 
~~~<le~ aydır; ı:ünkü bir adamın aley 
~ ~e lu~ azmak için öyle ince bir teı-
1.~ kada tı111 )"Oktur; bir yazısını sonu
~11trıa,. r 0ktıınak zahmetine bile kat· 
%te ·ııı ... 
~· di~i . · uç satırını alırsınız, onlara 
'r .. , nız manayı verirsiniz, kafi· 
ı,iıı 

~o • .._ lflltib· b .. l • l 1 f ~ '··•al· ı ütun heYes crı a ey ı e 
'rk~s' Olan adamlar öyle tanınmaz; 
ı1·ıu .. 0tı.lar için· "Hakkı hakikati •Ot . • 

~ ~ lcıık.'' der; fakat garazsız, ihtiras-
~ Ctiıı k'dc kalktınız da bir işin, bir 
,. trj~·ıe~·~tırlu bulıluğunuz tarafları· 
~ 1.ı~ıı!' 1 ~iz ıni, herkes sizi aleyhte 
c~c!e clıyc tanır. Orası başka bir ... 

Nurullab ATAÇ 

~a.ı· 
ı:ıu'Çte bir kaza oldu 

nı~ ıı. li ll 
~ il~ v a . çte bir deniz kazası 
tı aııan1ıı. e bıı- motör Kasım paşalı 
tattnı~tıı- sandalına çarparak ba
lı\ rafıtıd · llasan başka bir motör 
tı ~~~\U an kurtartlmış fakat 

r. tl:ı.otör yakalanamamış-

~a.l"ad 
enizde fırtına 

~ ~aı-a., kesildi 
1.ıı-rq \,\~niza k' 

l~l'i ~~ v e ı fırtına tamamen 
~tı~ baş~ bUtün vapurlar sefer

~ ı:-tııı.. .arnı~Jardır. 
r]"n· ··:>ı ~c,ı...t • k .. it 
1
. ·ize cı ' ., a gec;ırme uze-
•tnanı çılan va;nırlar da sa

ara do"n .. ı d' nmş er ır. 

BUGÜN yurdun her ta.ra.fmda ikinci müntehlb lntlhabatma 
bu:;landı. A:,·ın on dokuzuncu gününe ika.dar mtiddetJ olan 

bu &-!çlm için önümüzde dört günümüz var demektir, 

Günlerdenberi Milli Şefimizden başlıya.rak derece derece bü
yiiklerimiz, matbua.tnnız seçimin Jçtimai ve siya.si ha.yatnmz. 
dald mana ve hü-ıiyetini tebarüz ettirdiler. Bunun en yüksek 
memleket vecibesi olduğunu tekrar etmeğe lüzum yoktur. 

Tapu senetlerile halkın 
tasarrufuna giren bir su, 

1elleriııden alınabilir mi ? 

Türk milletinin siyasi nrlığmm bir ' 'ahdet lıalindc rüşdünü 
izhar manasını alan seçimden, Türk milletinin bu olgunluk lmti
hanmdan göğsü kabararak, şeref '\'e mu,·affakıyctle çıkacağına 

embıiz. Buna. birinci müntehib sıfatiyle biz imanla inandık. 

Yakacık, Yakacık sanatoryumu, yaz ve kış oturan 
kesif halk bir susuzluk tehlikesine maruzdur. Bir 

istimlak vaziyeti köylüyü dertli ve şikayetçi etti 
Bu, normal olarak dört yılda bir tekerrür eden ve bütün mil. • 

Jeti sinesinde tophyan ulusal T'e yurd saran bir hAdiscdir. 
Ve malôm olduğu üzere, mekteblerin "Yurd bilgisi" dersle

rinde en büyük yeri işgal eder. Ve dikkat olunursa normal oku. 
ma çağını geçirmiş olan ve muntazam ve müstemi.r şekilde 
tahsilini yapmakta. bulunan talebe, lisenin son smrfmda dahi ol

sa henüz 18 yaşında bulunacağına göre Teşkilatı: Esasiye kanu.. 
nnnun ta.kyidatı De iııtihab hakkına. sahih telakki olunamaz. 

Yedi yaşında. iUanektebe giren bir Türk çocuğu ilk, orta ve 
liseyi, smıfmda hiç kalmamak şartile, ancak on sekiz yaşında bL 
tirebilir. Yani Türk genci r.i.ksek tahsilini bitirmeden önce fil. 
len intihab işlerine girmiı;ı olamaz, 

O halde: 

Tedrlsatmıızda yer a.lan seçim hadisesi, yinni iki yaşına ka"" 
dar bir talebenin fiilen başından geçnıiı,ı bıalunmıyacağma göre, 
onun için daima nazari bir öğrenişten ileri geçmez. Bir Tü.rk 
yavrusu, seçimi Ukmektebe girdJkten sonra tahsilini bitirinceye 
kadar a.zami iki defa görmüş ola.ca.ktır. 

Seçim, laalettayin bir menu değildir, Bir memleket da.,·ası. 
dır, bir halk n.zifesidir. Bir kemal ve rüşd tezahürüdür. 

Askerlikten gayri hiçbir hil.dise düşünülemez ki, seçlın ka
dar ferden kadım ve erkeği ayni zamanda. ' 'e mutlaka ilgilendir. 
sin. Hatta fiiliyat sa.hasmda. kadını da ihtiva. etmesi bakmımdan 
askerlikten de şa.İnil bir yurd hizmeti olan seçimin, bütün yurd 
içinde ilk, orta ve lise talebesine yerinde ,.e cereyanı sırasında 
ameli bJr· tarzda gösterilmesi lmk~m kültür yoluna çıkmış bulu
nuyor, 

Bu Jıi.dise gayrlınemul bir iı,ı olmadığına göre mekt.epletl. 
mlz Türk çocuğuna ve gençliğine intiha.batı takip ettirmek l~in 
hazıdanmı§ mıdır? 

Böyle bir hazırlamştan bizim maIOmatımız yoktur. Bugünkü 
tedris sistemlınlz, vasıtalı bir usule bağlannuştır. İşte '"asıta, iş
te fUJen cereyan etmekte bulunan seçim hidisesf. 

Ha.iigl mekteb bu dört senede bir dnedn nadJr sayılır mem. 
Iekct h9.dJseslni ya'\'rularma taldb ettirmek içln tertibat alclı? 

J{onferansta.n, nutuktan, dersten, izahtan ve her türlü öğ
retme ceht ve gayretinden fazla pratik bir öğretme vo ısındırma. 

demek olacak fiilen tnldb işini nihayet kültür ida.resinbı l.ka.zm
dan, tamiminden beklemek de haksızlık olur. 

Bunu mekteblerlmizin düşilomesi lazımdır. Mekteblorln ida-
re heyetlerinin vazifeleri yalnız mektebin kırtasi işlerini tedvir 
etmek değildir. Talebenin tedris yolunda. önlerine çıkan fırsatlar. 
dan sistemle istifade etmesin! bilmek lazımdır, Henüz önümüzde 
birkaç günümüz daha vardır. Ondan sonra da mebus seçhnbıe 

geçilecek ve bu hareket meclisin açılrşına. kadar de'\•aın edecek
tir. Yani, kısa olmasına. rağmen bütün seçhn işinin ikmali mek. 
teb idarelerinin elinde, çocuklara. ameli tedris vo telkin için bü

yük bir fırsat ve zaman halindedir. Böyle sıralı ve yerinde has. l 
sasiyetimizin, dikkatımizin, alakamızın mükafatını ve mürüvveti· 
ni Türk yurusunun intihab ehliyetini kazandığı zaman görürüz. 
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Eminönü Halkevinde 
dersler 

Eminönü Halkevinden: 
-

Eminönü Halkevinde 
konferans ve konser 

Eminönü Halk-svinden: 

!stanbulun su derdi, yalnız nefsi 
t stanbulun değil civarın da, kazala
rının da ezeli şikayetleri halindedir. 

Gariptir ki Istanbulun her semtin
de, muhtelif tabii: ve güzel sular bu
lunduğu halde, borusuzluk, tamir
sizlik, ihmal gibi sebeblerle halk su
suz kalmaktadır. 

Bu defa da Y akacıklılar çok dik· 
kate değer bir vaziyet karşısında 

kaldılar. 

Yakacık !stanbulun en güzel ve 
havası, suyu itibarile en mergub 
sayfiyelerinden biridir. Buna rağ· 
men burada yaz mevsiminde göç e
denlerden başka kışın da sakin olan 
mühim bir halk kütlesi vardır. 
Yakacığın bu h!.l'::;usiyetine istina

den burada bir sanatoryom tesis edil 
miş ve günden güne de tekamül et
tirilmiştir. 

Y akacığa bilhassa Aydos suyu 
gelir. Aynca Ayazma, Koru, Ha
mam gibi birçok menba sulan var
dır. Bütün bunlar çeşmelere bağlan
mıştır. Fakat en başlıcaları Aydos 
ve Ayazma suyudur. 

Y akacıklı bir kariimiz bu hususta 
şu izahatı veriyor: 
"Yakacığa akan sulardan bir kıs· 

mının boruları tamire muhtaç bir 
haldedir. Yollarda sızıntılar yaptığı 
için şehir susuz kalıyor. ' .Köy vari· 
datından ve halicin ianelerinden is
tifade edilerek bu yolların•tamirine 
çalışılmaktadır. 

Bugün Yakacık daha fazla su 
sarfiyatı karşısındadır. Çünkü sana
toryom tesis edildi. Halbuki sular 
dağrmktır. Borular bozuktur. Ta
mir yapılamadığı için yalnız halk 
ve köy değil ayni zamanda sanator
yom da susuz kalıyor.,, 

Y akacıklıların şikayetleri yalnız 
bu cihet değildir. Asıl şikayetleri çok 
mühimdir. Bunu da gene bir Yaka
cıklıdan dinliyelim: 

"Pendik belediyesi istihsale ça
lıştığı bir istimlak kararile Yaka
cığm en mühim suyu olan Aydos 
dağının yalnız bu menbalara rast· 
lıyan yerlerini tahtı tasarruf una 
almak istiyor. 

Bunun istimlak parası, insanı 
hayrete düşürecek kadar azdır, ya
ni metremurabaaı bir kuruşa bile 
çıkmaz. 

1 - Millet mektepleri imtihan. 
lanna girecek vatandaşların hazır. 
lanmalarma yardım .clmak için E. 
vimizde haftalda iki gece A ve B 
kursları açılacak ve Türkçe, Arit. 
metik ve Sağlık ve yurdbilgisi 
.dersleri verilecektir. 

Bu vaziyette Pendik belediyesi bu
l 9 / Mart/ 939 Pazar akşamı sa. nu istimlak edip Aydos suyunu Pen-

at (20.30) da Evimizin Cağabğ - diğe akıtacaktır ve bittabi bunu bit 
lunldaki salonunda Bay Aziz Çor. varidat menbaı haline getirecek ve 
lu tarafın.dan (Garp musikisindeki 

2 - İlk tahsil çağına geçmiş 
olan vatandaşlar arasında ilk tah. 
sil imtihanına girmek suretile beL 
ge alacaklara bir kolaylık olmak 
ve :bunları yetiştirmek üzere Evi. 
mizde haftada üç gece Tarih, Coğ. 

parayla satacaktır. 
ekoller ve karakterleri) mevzulu . Halbuki yalmz sanatoryomda 200 
bir konferans verilecek ve bu kon. hasta var. Bu kadar halk var. Say
f eransı Konservatuar şan Profesö. tiye olmak itibarile yazlan yüzlerce 
rü Bayan Ren Gelenbevinin piya. b' .. 

aile buraya göç eder. Mühim ır nu-
no refakatinde bir şan konseri ta. fus belki Yakacığa hemen hemen 
kip edecektir. Gelmek arzu eden. di b' 

yalnız bu suyu için gelirler ye ı-
lerin davetiyelerini Ev Bürosun . · S 

liriz. Adalar önümüzde ömektır. udan almaları rica olunur. 
suzluk oraların sayfiye halinden çık 

rafya, Yurdbilgisi, matamatik, ta. larını öğrenmek isteyenlerin iki. 
biat bilgisi dersleri verilecektir. şer krta vesika fotografı ile Ev Bü-

masına sebeb olacak kadar mühim 
bir kusurudur. Ve belediye buraya 
su getirmesine veya buranın su 
derdine çare bulmağa çalışıyor. Bu Her iki kurısa yazılmak ve şart. rosuna müracaatları ilan olunur. . 

"'.. 
\ 

na mukabil Yakacık, kendine ait 
bir suyla Pendik belediyesinin ta
sarrufu altına alınmak tehlikesine 
ve yani susuzluk tehlikesine maruz
dur.,, 

Keyfiyeti aynca tetkik ettik. Ay· 
dos dağmdan çıkan Yakacığm bu 
meşhur suyu tapularla birçok halkın 
tasarrufu altına girmiş bulunuyor. 
Bunu şu vesika teyit etmektedir: 

''Bahriye nazırı devletlu Hasan 
paşa hazretleri Kartal kazasına tabi 
Yakacık kariyesinin Aydos dağı ci· 
hetinden ameliyatı hafriye icrasile 
kariyemiz civarına cereyan ettirmiş 
olduğu yirmi masura mailezizin 
iki masurasmı kariyemiz kabrıstan
lığı semtinde inşa eylediği çeyne1e 
cereyan dahi sebilullaha ltayrat edip 
ve üç masurası dahi Bahriye nizam 
dairesi reisülhassa Mustafa paşanm 
hissesi olarak hanesine, ve on beş 
masurası dahi müşarünileyhin ken· 
di köşküne cereyan ettirilip ezberi 
cihet kariyemizin imar ve ihyasına 
10.tfu devletleri mebzfil buyrulmak· 
ta olduğundan teşekkür ve beyanı 

hali mutazammın işbu mazbatamız 
takdim kılındı. 1 eyllil 311.,, 

Bu vesikanın altında şu isimdeki 
mühürler var: 

Mehmet Hulusi, Esseyit Osman, 
Süleywan. J.şmatt ve g')Pe ayni vesi
kanın altmda:,~u kayıt oh.'1.ınuyor: 
"~~ei vüfteJhyı saltafıatı seni

yeden bahriye nazın devletltl Ha· 
san paşa hazretlerinin Aydos nam 
mahalden kariyeınizde ihya kerdele~ 

Bostancıda 
tren kazası 

Bir çocuk' parça parça 
oldu 

Dün akşam saat 18 de Bostan
cı ile küçük Yalı arasında bir 
mektebli genç tren altında can 
vermiştir. 
Kazayı yapan Haydarpaşadan 

hareket eden 41 numaralı Banli
yo trenidir. Tren Küçük Yalıya 
yaklaşırken 16 yaşında İsmail 
Hakkıya çarpmış ve altına alarak 
parçalamıştır. Makinist kazanın 
farkında olmamış ve tren hadise 
yerinden geçip gitmiştir. 

Etraftan yetişenler çocuğun 
kol ve bacaklarını ayrı ayrı yer
lerde, kafasını da parçalanmış 
bulmuşlardır. 

SUmerbankta lağvedilen 
bir sube • 

Ankara; 15 - Sumer-
bank umum müdürlüğü organiza
siyon servisi görülen lüzum üze
rine lağvedilmiştir. 

Buradaki memurlar diğer şube 
ve fabrikalara taksim edilmişler
dir. Ayrıca bankanın merkez kad 
rosunda da bazı değişiklikler ola
cağı söylenmektedir. 

Bir haberin izahı 1ıasq.ek isimle müsemma 

jKDA~l: 

1 "Mebus seçimine yarın başlanr
yor ! ,, diyor. 

Binlerce adı Uıtiva eden listelere ha.. . 

kıp bu haberi okuyanlardan slvenenler O• 

Jabilir. 

Y:ınlışhl\ olmasın. Bu~iin se~llceck o. 

I:ı.n, mcbusl:ır değil, ikinci ıniintclılblerdir. 

Etrüsk sefere çıkamıyor 

E TRÜSR'ü tetkik eden heyet nihayet 
harar ''ermiş. Bu karar mucibince, 

oeksildiklcrl ikmal edilinceye kadar bu çl· 
lekeş gemi sefere çıkamıyacalanış. 

Aman tetkik heyetleri, mumu söndüril. 
nih:. Yo.k<.;a. bu tc-tkild g<iren gemilerin ma. 
az:ılfalt elbirliğlylc lıa' uzlara. glrtıı srfrrl 
torketmeleri mümkündür. 

I ,, 

T OPHANE nhtımmclan saat 8,15 
./ do Bandırmaya. hareket eden Trak 
Yapuru blr motörün kısmen parçalanma.sı-

na. sebeb olmuş. 

Yani sözün türkçesl Alay motörüne 

çarpmış. Bu 9arpışmadan çıkan sesi doyan-

lar ı;öylesinler: 

mlisemma. oltlu, 

Trıık asıl ı:oimtli lsmile 

' l\lim. 

ri olan çeşmeye icra ve isale buyur 
dukları su hakkında cümlemiz tara
fından teşekkürü havi arzı huzuru 
devletleri kılınan işbu mazbatada 
matbu mühürler kariyemiz ahalii 
muteberesinin mührü zatileri bulun
duğu tasdik kılmdı. 

Pul - 15 eylftl 1311,, 

Bu kaydın altında da üç mühür 
vardır. Bunlardan biri, "Yakacık 

kariyesi imamı Mustafa,, ikincisi 
''Yakacık kariyesi muhtarı evveli 
Arnavut Osman,, üçüncüsü "Yaka
cık kariyesi muhtarı sanisi Bekir 
Ağaoğlu İsmail) dir. 

Bu suretle bu vesika mahalle ihfr 
yar heyeti tarafından tasdik ye tem· 
hir edilmiş olarak görülüyor. 

Bu vesika Aydos suyunun muhte
lif tapulara bağlanarak tasarruf 
hakkının halka verildiğini göster
mektedir. 

Pendik belediyesinin, Aydos da· 
ğının bilhassa su menbalarma ait 
yerlerini istimlake kalkışı doğru ol
maktan sarfınazar bu vesikaya na• 
zaran da usulsüz olur. 

Y akacıkltlardan birkaç kariimiz 
bu ciheti aynca teyit ederek diyorlar 
ki: 

''Bu su muhtelif tapu senetlerile 
köyün sarih haliliı ve malıdır.,, 

Hadisenin alelade bir şikayet mev 
zuundan çok mühim olduğu aşikar
dır, alakadarlardan, böyle usulsuz 
ve yanlış bir neticenin biran evvel 
önlenmesini dileriz. 

Emlak ve Eytam 
bankasında 

Esas nizamnamenin bazı 
madde teri değ iştiri 1 iyo r 
Emlak ve Eytam Baıikas1 heyeti 

umum.iyesi bu ayın 29 unda Anka-. 
ra fevkalade bir toplantı yapacak .. 
tır. Bu toplantrda, banka ~as ni
zamnamesinin 8, 9, 10, 50 ve 107 in. 

ci maddeleri tadil edilecektir. 

Emlak bankası esas nizamname. 
sinde yapılacq.k tadilat bilhassa kil. 
nunen maliye vekaleti tarafından 

bankaya devredilmiş ve devredi ~ 

lecek olan tahminen 10 milyon li

ralık milli emlakin banka veya. 
bankanın göstereceği şahıslar na -
mma tescili için lazım.gelen mua • 
melcye taallnk etmektedir. ŞimdL 
ye kadar bu işle meşgul olmak ü

zere ikisi banka, ikisi maliye ve -
kaleli ve biri de belediyeden seçil
miş beş kişilik bir heyet vardr. Ye. 
ni şekilde bu heyet kalkmaktadır. 
Bu emlakin bankaya veya banka -
nın göstereceği şahıslar adına tes
cili vekaletle banka arasında ka -
rarlaştırılacak esaslar dairesinde 
tanzim edilecek talimatname ile ta
yin olunacaktır. Yalnız dcvroluna • 
cak ga;yTimenkullere banka, malL 
ye ve belediyeden seçilecek Uç ki

şilik bir heyet tarafından kıymet 

konulacaktır. Bu kıymet satışa e· 
sas olacaktır. 

Devrolunan gayrimenkullerin i. 
car, ecrimisil ve intifa ~delleıi 

hakkında nizamnameye yeni kayıL 
lar konulmütadrr. 

Banka idare meclisleri reisleri 
bundan sonra maliye vekalo'ti tara 
fından ve maliye vekaleti mütehas
sısları arasından seçilecektir. 

Nizamnamenin 107 nci maddesin
de yapılacak tadilatla saft karın 

Lcvzii şekli yeni esaslara irc:ı C'dil

nıiştir. 



_ A X B '! R - 1.litam PosTııııt --~---- -- -~-
15 MART - l~~ 

• === 
yoslovakya Almanya 
rafından işgal edildi 

Sovyet Hariciye I-:cmiseri ı 

Londraya çağırtld~ ı , S
n" r~ 1"9;(" 2 e,-'ua d!. "J·i.1. J 

'/Jc"ta,a, ı ! • ciıle) 
·~ S:!~:i ~dık'arı!l başında 

buıunmak vazifesini a1mışlardır. 

Abide~~r dava~' .. 
Jüri bu aym sonund3 

toplanıyor 

Başlarafı 1 incidf. llyatı inkıtaa ui:·ramıştır. 
Hıi.cliself'rin se)Ti şöyle olmuş. Cöbels, Alman kıt'nlnnnın Bo • 

t.ur: he:r:ıya ve Mornvynya girmeleri mil-
Slovakya diyet mecllsl, Hitlerin nasebetile, bilUln Alman halkını bu 

nzlcdilen Slovakya ba§VCkili Ti.sso lı!dlseyi tes·ide davet etmiştir. 

\•ıı.sıtasiyle >eni Slovakya ba§vckL Prağın işgali 
line verdiği bir emirle gizli bir top- Gene Havas ajansının Berlinden 
hnt.r yaparck "fatiklal" ini ilan et· öğrendiğine göre, Alınan ordusu 
mistir. gece yarısı Çek topraklarını ~gale 
K:ırp~t t;kranyıısı hilltumeti de bstılamı§tır. §ehrin bUyUk hir kıs. 

clu".l t!.l,F -:-: hUtiln ecnebi hUkfımet- mı daha §imdiden motörlü Alman 
--illerine birer muhtıra kıt'alannın işgali altmdndır. 

\ "'r ~.rpat Ukrnnya.sının l~en. Prag şehri Alman tayyarclel'in -

Al.'llanyaya ait bulunan ve Alman· 
ya için hayati bir ehemmiyeti haiz 
obn bir m:?mlekete nizam ve asayi
!;in ortadan kalkmasını intaç edecek· ,. 
ti, sulhu tehdit eden bu tehlikeyi u· 
zaklaştmnak ve bu "hayati saha,, 
da yeni bir nizamın teessüsü için 
IAzlmgelen şartları temin etmek üze· 
re Alman kıtalanm Bohemyaya ve 
Moravyaya göndcrmeğe karar ver
diın. Bu kıtalar, tedhişçilerin ve bun 
lan himaye eden <;ek kuvvetlerinin 
silahlannı alacaklardır. 

Seçim dolayısile her kazada p:ırti 
heyetleri w halk.evleri taraf mdan 
nutuklar tertip edilmiştir. ü~küdar
da kaza bandosu, Bakırköy ve Ka· 
dıköründc halkevleri bando!:ırı ç::ıl· 
maktadır. 

Muharririmiz, şair ve cdib ~ '-, 
Fnzıl KısakUrt'ğin bir seri yatısı .., 
ıcrıne heykel ve fıbidel~r dtı."851 ."5~ bUS\. 
nUn meselesi olmuştur. Bu ıe • 
(Cumhuriyet) ve (T:ın) ge.zetc u;.. 
rinde çıkan yazılar, {ıbidclcriP ıW 
tısadi ve lçtlmıı.i şartlarımızla_ 
gun olmıyacak fiatlara çıktı~ • 
mUttefiktirler. Mevsuk blr nıcıı 60, 
dan duyduğumuza ,:ör~ bu ayın ,. 

ııunds li.ibde jürisi güzel s:ın~tıa~U· 
kademisinde toplanacak ve pek , ., 
hiın kararlar alacaktır. 1c:ti!Jll ., 

'b"dC bundan böyle yapılacak n 1 d ış· 
!iatı üzerinde muayy<'n bir brı r,: • 
~in cdlleceg·i ve maliyctleriniıı \ ş. ul! r' · Jl bir devlet saydığını den atılacak olan sekiz parnııUtçü 

\" b ... , ilan ettiğini bildirmiştir. taburu tarafından işgal edilecektir. 
M •• roda, Karpot Ukranyıı.sı mil Çek kıt'alan, silahları alınmak 

ı iı.ın yeni mtlstnkU devleti hlma. üzere Alman ordusu tarafından ta-
•lerl nltma almaktan imtina et - yln edilen muhtelif mıntakalarda 

!"' " 'l"!rle .. Ini Hitlerden, Alman mil- toplanmak emrini nlmt§lardır. 

Alman kıtaları, tehdit altında bu 
lunanlann hayatını muhafaza ede· 
cekler ve Alınan milletile Ç.ek mille
tinin tarihi haklan ve maddi ihti
yaçlarile mütenasip bir şekilde esas· 
1ı bir sureti te.:;viye bulmak için 
tazımgelen şartları ihzar edecekler· 

Soı•yct hariciye komisui Lif ı1i110J 

~ Ba~tarafı 1 incide 
eiyas! malıafllde bUyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

Parti Yilayet merkezi de oparlör
lü bir kamyonet hazırlamıştır. Kam 
yonet bu sabah saat 10 dan 12 ye 
kadar Eyüpte bulunmuştur. llk ola· 
rak şehir bandosu istikl.3.1 marşını 
çalmış ve bundan ronra plaklar ,·a· 
aıtasile halka hitap eden intihap nu· 
tuklan verilmi .. tir. Aynca kamyo· 
netin üzerinde hazırlanan kürsüde 
de p3rti merkezinden seçilen hatip· 
ler söylevlerde bulunmuşlardır. Kam 
yonet bu ak~ füeri aat 15,30 da 
Fatihte ''e 16 ile 18 arasında da 
Tak'5im meydanında bulunacaktır.· 

J • • • :3' 
marlnr heyetince (tahlili fü 1 , 

tlıbi tutuJmnsı csasmm vazcd~ • r 
~ söylenmektedir. Haber, 6bı d • 
jürisinin bu defaki içtlmaırıd30~ıırft 
vayı kökünden hıı.UedccC'k r{ıı r• 
beklediğini kaydeder. Abidelc I" • 

ha lıy& çıktığı ve §nrtlarınıızl·~tl ı;• 
tenasib olmadığı üzerinde cf'i' 

ı tinden ve Alman hükumetinden Çek znbitlerine üniformalarını 
ri!"~ etmiş olduğu fillve edilmek - çıkarmak emri veriL"lllşlir. 

t • • Berlin radyosunun tebli~i 
F '!rlinde dün geceki Bu sabat saat 8.55 te Alman rnd. 
r.ı:!akat yosu, Alman ordusunun bu sabah 

r, .. , vaziyetin Uk safhasıdır. Bun- Alman _ Çek hududunu geçerek 
. n r'l:ı:rn hadiseler blrlbirini takip Bohemya ye Moravyaya girdiğini 

M ; ı ve büsbUtUn başka bir mabL ve Alman tan·arelerlnln Çek ara -
J' t • ,, .~1r: zlsi Uzerindc uçtuğunu ilan eyle -

Al "n hUkfımet.f, Çekoslovakya- mişUr. 

1 'l ?4"~::ı.vya ve Bobemya mmtaka- Neşredilen bir tebliğde bildirildi. 
lnrmda. bulunan bir kısım Alınan - ğine göre Alman kıfalarlle milisl<.>. 
lftnn :rulilm g6rdUğUnU iddia ederek ri diln akşam Mııerlsch - Ostrau ve 
hududa nsker ~evketmia, bunun il.. Vilkovic;i iflgal ctmiıılerdir. 
zerine Almanyaya karvı koyanuya. Pra~ radyosunun hazin 
cak kadar li.c:lz olan Prag hUkume- tebliği 
ti ne yapa.cağını 5aşrnnış, nihayet Prag radyosu, bu sabalıtanb-Orl 
Çek cumhurrcic;l Halın geccleyin bilt\fasıla ne§riyat yaparak Jıalkı 
sa:ı.t onda Berline giderek Hitlerle sUkfıno. davet etmektedir. Ncşredl-
görüşmüştilr. len beyannamede şunlar söylcni -

Hitlerin emri yor: 
Bu mUliıkat haklonda Çekoslo. "SUkfınetinizt muhafaza ediniz 

vakya Ba.§vekili Berandan alman ve verilecek haberleri bekleyiniz. 
malfınınt şudur: Bu sabah saat G da Almnn ordusu 

Çekoslovıılı:ya Btı.fJveklli, Hltlerln memiekeUmizin 11lınal hudutlarını 
Çek Cumhurrcisi Hnha'ya Alman • geçmiştir. HC'pinlı: iı:ılerinizin lmşr_ 
yıı.nm huzur ve emniyeti için Bo - na. gidiniz ve ~ocuklannızı mr>kte
h<'mya \'e Moravyanın i!Jgnli li'izım- 00 l olla~rın11 .. .Alrnan\an kapul ct
geldiğini söylediğini Çek lıUkflme- mekten bqkn blr §OY yap:ımar.sı -
tine bildirmiştir. Alman kıt'aları nız. Askerler garnlzonlarmda kain. 
bu ıınb:ıh saat 6 da. Çek toprakla. caldnr ve mukavemet etmeden, iti
rınıı. girm(filerdir. raı etmeden sil.ahlarını Alman or-

Çek arazisinin Alınan ordusu ta. dµsuna teslim edeceklerdir.,, 
rafından işgalini mUteaklb Çek or- Radyo şunları .llil.ve etmektedir: 
dusunun tedricen silfıhları alma • ''Haha ile Hitlrr arasında yapı_ 

calttır. lan mülakatın netlcesl olarnk Bo. 
Beran mülakatta hiçbir mliruıka§a hcmya. ile rornvyıı Alman kıt-aıa
eereyan etmediğini, Hahanm Al - rı tnrafından ~gal cdileccl~tir. Mo. 
manynnın bir emri karşısında kaldı törrn Alman k:t'aları şu anda hu. 
ğmı ve Çek milletine hitaben bir dudlıı.nn her tarafından "eçm~ bt• 

beyannrune tanzim ederek Çek mil. lunm:ı.ktadırlar. HUkumct itaat et
letinln mukaddera.tını Hitlerin e1· mektcn bac:ka bir şl'y yanam"'"'' .. _ 
lerine tevdi ettiğini bildirmek mec- ttr. Her türlU mukavemet Milletin 

buriyetinde kaldığım söylemietir. mahvolmas·nı intac C'd,.cekUr ... 
Nazırlar meclisi. her tilrlU muka- Çek halkı hayret ve fll',.ık,,.,lrl< i 

vC'metin imkansız olduğunu göre - çindcdir. :Fakat Pragda sükünct 
rck roiSlcumhur Hahanm bcyıınna. hUkliın 9Urüynr. 
mcsini ittifakla tasvib etmiştir. ilk icr ... at 

"Bir nevi muhtariyet ,, 1ııgal edilen Moravslm • Oslro\•a-
Çek Cumhurreisilc Bitler arasın- da Alman generali bir beyanname 

dakl mUlfıkatn dair HAvns ajansı da neşrederek sllfih, patlayıcı madde· 
~unları bildirmektedir: ter ve radyo fılctlerinin derhal tos. 

Haha, ve Hitler, snat 1.10 da, llmini ve hallnn saat 21 ile 6 am
yenl b:ışvckalet binasında görUş • ı!lnda hususi surette izin almadan 
mUıılcrdlr. :Mülakat Uç çeyrek saat evlerinden çıkmamasını emretmiş • 
sUrmUş, müteakiben Haha, Ç~k ha ur. Knhvcler t:ant 20 de kr.pana -
rlclye nazın Şvalkovsld ve Almnn caktır. Bu emrin hilafında hare.ket 
h:ırlciyc nazırı ntbbentrop ile gB - edenler, şiddetle tecziye edilecek -
rU§mU~tUr. !erdir. 

Bundan sonra Çek eumhurreisl Hitlerin beyannamesi 
tekrar Bitlere mUlt\ki olmuş ve i. Bcrlin, 15 (A. A.) _ Hıı.vııs: 

tillifname saat 3,50 de imza edil • fütler, sant s de Viyanaya hnre-

mişUr. ket ctmi§tir. 
Neşredilen bir tebliğde iki tara. Hitler, Alman milletine hitaben 

fın orta Avrupadn niznm Ye sulhlin J<""ğıdaki beyannam~yi neşretmiş
hUkfim sürmesi arzusunu izhar et- tir: 
tlkle>rl lmydedilmcktcdlr. "Birkaç ay evvel Almanya, Çe· 

Haha, "sulhUn tnma:nlle teessUs ko lovakvadaki Alman ckalli)•etiru 
ctmC'ııf l,.in Çeklerin ve memleket- tahammUI edilmeı bir teröre, karşı 
lC'rinln :ıkıbctinl tam bir emniyet. müdafaa etmek i~in müdahale et

le Bitle rin ellerine tevdi ettiğini be -nek mecburiyetinde kalmıstı. Son 

yan etmi§tlr,.. lıaftalnr içinde Çekoslovakyada bu 
Hltlcr, bunu "knbul etmiş ve na benzer hftdieeler olmu§tur. Bu 

Çrk milletini Almıı.nyanm himaye. 

dir. 
Her Alman askerinin işgal edilen 

arazi halkına karşı bir dü~man sıfa
tile değil, o havalide kabule şayan 
bir niıam tesisine memur olan Al
manyanm bir mümes ili sıfatile ha· 
reket edeceğini ümit ederim. Fakat 
bir yerde muka\•emcte maruz kaldı
ğınız zaman her vasıtaya müracaat 
ederek bu mukavemeti orada kırma· 
hsınız. çek topraklarında büyük Al 
manranın mümessilleri olduğunuzu 
unutmamalısınız ... 

Karpatlaraltı Ukraynasının 

vaıiyeti 
Paris, 15 - Karpat Ukranyası 

(Rütenya) hadiseleri de dünkü ma· 
hiyetini deği~irrniştir. 
Karpatlaraltı Ukran}'asında bir 

istiklal ilanına tc~cbbüs edilroi~se 
de oranın merlcezi Suşttan gelen res 
mi haberlere göre bu bir nevi ikti· 
darı ele alma tctıebbüsünden ileri 
geçmemiştir . 

Bu münasebetle neşrolunan bir 
tebli 'de şöyle denil:nektedir: 

lktidan ele geçinnck için, bazı 
ecnebl unsurlar tarafından teşebhus 
edilen hareket akim kalmıştır. Bu 
harekete teşebbüs eden -itch cemi· 
vetine rmnsup Ukranyalı elemanlar 
Chust §ehrinin stratejik bazı nok· 
talannı i§gal etmi~lerse de, az sonra 
silahtan tecrit edilmislerdir. Şim
di a kert kıtaların nezareti altında 
·Julunm:ıktadırlar. Askeri kıtalarla 
iandarrnalann zayiatı 15 ki~iden 
ibarettir. Sitch cemiyeti azasından 
30 kişi ölmüs ve birçok kişiler de ya· 
;-aıanmı;tır. 

Tebliğde. mezkQr cemiyet azasın 
dan bir kısmının Romanyaya sığın-
1ık.ları kaydedildikten sonra şehirde 
:notörlü kıtaların tahc;it <.'dildiği ve 
-ükUtıetin de ya,·aş yaraş teessüs 
~tme1<te bulunduğu ilfh•e olunmak· 

tadır. 
Tebliğ, fil cümlelerle nihayetlen· 

mtktetlir: 
"Macar ordusu Sitch cemiyeti 

mensupları tarafından taarruza uğ· 
radı~nı bahane ederek l 'nrpatlaral 
tı Ukram•ası hududunu geçmişse de. 
Ukran}'ll zabitlerinin müdahalesi ü· 
zerine l\ tacarlar ileri hareketlerini 

tevkif etroi~lerdir. 
Fakat sonradan iş'er gene karış· 

mı~. Karpatlaraltı Ukran)'a ı Ba~
\'rJdli bir müı:.adcrnede yaralanarak 
1omanyaya kaçmağa mecbur o!mu~ 

tur. 
Macaristanm ültimatomu 
IJ:~cr taraftan M::ı.cı!.t istan da 

Çek hühümetine 12 saat mülıl~tli 
bir oltimatom vererek J{arpatlar 
altı Ukr::ı.ynasındaki çelt nskrrlc· 
rinin derhal geri çeki!medni iste
miştir. Bu notanın mühl"ti saba
ha karşı saat üçte bitmiştir. 

İyi lıab~r alan Alman mahf el
lcrde söylendiğine göre Macar ül· 
timabmuna \'erdiği cevapta Çek 

MalO.mdur ki Mr. Hudson martın 
17 sinde Berllne, 18 inde Varfiova. 
ya gidecek, ayın 22 sine kadar o
rnda kaldıktan .sonra Moekovaya ha 
reket edecektir. Moskovada 5 glin 
kalacak olan nazır So\•yet hllküme
tiyle, İngiliz _ So,•yet ticaret mU
nascbatı Uzcıinde görU§eeekür. 

Gerek bu temaslara, gerek Lit • 
\•inofun Londraya davetine bUyilk 
bir ehemmiyet veren aiyut maha
filde, Çemberlaynm Londradaki 
So,·yet sefiri tarafından geçenler

de tcrtib edilen kabul resmine biz
zat gitmcııi ue lngiliz _ Sovyct dost. 
luğunun takviyeıı~ ackllnde tefsir 

olunmaktadır. 

Macar ve Polonya ordulan bugün 
Lavoczne mevkiinde birleşecekler 
dir. 

Karpatlar Ukraynnsının vaziye 
li 'henüz malüm değildir. Burası
nın Almanlar tarafından işgal e· 
dilmesi muhtemel olduğu gibi Al
manya tarafından Macarlara iş
gal ettirilmesi de mümkündür. 

Bükrcş; 15 (A. A.) - Havas: 
Salahiyettar ma.hfcller Rumen 

kıtalnrının l{arpallaraltı Ukrayna 
sına girerek 20 kadar kasabayı 
işgal ettiklerine dair verilen ha
berleri tekzipet mektedirler. 

Karpatlar altı Ukraynasından 
bir çok muhacirler Rumen hudu
duna gelmişlerdir. Bunlar muvak 
katen hududda alakonulmuşlar· 
dır. Bunlar hakkında ne muamele 
y-.t.pılacağına dair henüz bir karar 
vel'ilmemiştir. 

Siyasi mnhfcllerde söylendiğine 
göre Romanya vaziyetin inkişafı
nı büyük bir dikkatle takip etmek 
tcdir. 

Kral Karol, hariciye nazın Ga· 
fenko ve Kalinesko ile mühim bir 
mülakat yapmıştır. 

Söylendiğine göre. Homanya 
hükiımcti, Polonya ve Macaristan 
ile Karpatlaraltı Ukranyasında 
müşterek bir harekette bulunma
ğı kabul etmiştir. Bu hareketin 
gaye.si şudur: 

1-Karpatlaraltı lJkraynasın 
dald Rumen kasabalarının iştir 
dadı, 

2-Macaristan ile arasındaki 
hududun §imali şarki istikametin· 
de genişletilmesi netice.sinde Ro
manyanın uğnyacağ1 ıscvkülce
yif;i zarann tel!fisi, 

İyi haber alan mahfellerde söy 
lendiğine göre. \'ar~ova Bükref 
ve Budapeşte ara:;ında lm şekilde 
bir itilaf imza cdilmi§tir. 

................................................. 
: ! 
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i Ses Makineleri, Sinema İ 

: ' i tekniğinin en son icadı i 
: 1939 Modeli \ 

1 \1'1ilSTERN ELEKTRIK'dir, l 
.. ..... .,. ........................................ . 

Diğer taraf tan intihap hakkında 
ba'i>tırılan dıvar a{i~leri de bu sabah· 
tan itibaren dı\•arlara asılmağa ba5· 
lanmıştır. Sinemalarda da halkı re
yini kulJanmağa teşvik edici propa· 
zandalar yaptlmaktadrr. 

Mebu.dar başka vazife 
alamıyacaklar ·~· 

Halk partisi genel sekreterlıgı me· 
buslukla beraber ba5ka vazifelerin 
yapılamıyacağım kararlaştırmı~ ve 
profesörlük yapan mebuslara bırer 
m~ktup göndererek yalnız bir tarafı 
tcrclh etmelerini istemiştir. Bu zevat 
dlin ak;am ceYablannı parti umumi 
katipliğine göndermişlerdir. 

Haber verildiğine göre, profesör 

ı .. tir· 
mumiye açıkça tecelli ~ 

·ıı ti' 
Ne,.c:et Omer profesörlüğü terc~:tl: .. 
tiğini, diğer taraftan edebiyat fıl t 
tesi profesörlerinden Mchınet r; ı 
Köprülü, lsmail Hakkı Czun çıı LI' 

. . ıncbtl ve Mehmet Şemseddın ıse . 
1 

rd., 
ğu tercih ettiklerini bildirtn'c:·~r.el t\ 

Universite rektörü Cemil J3ı c' 
mebusluğa seçileceği ve yeri~ ~ır 
sıhhiye müsteşarı Hüsaıned~~c]\t 
ralın gctirilec.eği haber vcrJ 

dir. -~ 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞA~~ 
. • • • f la)'trııı-

Her yemekten sonra günde üç cJe.f a dı§lerınm ırça ~ 
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NEW YORİ< 
Ssrgisine kafile ve 

14 ~lSAN ı 
MA~llı\TTAN • 1\"0RMANDiE 

ı Gün Roma 4 Gün Parls ı 

21 Gün Xew York 11 
Bu ayın yirmi beşinde kayıtları 
kapanıyor. Pasaport muamele-

leri başlamıştır. · 

TAT.EBE MUALLİM 
9 TJ':~MUZ ıı 

2 Gün Jlülireı 1 Gün Roteulam l 

fi ıı;ün Ncw York % Gün Parls 

Dolmakla olan bu ucuz ve zcvk. I 
n seyahat i~in hemen kamara. 

larınızı alınız 

~-- NATTA 

münferit seyahatıer 
s 'IIm1\tUZ ·vtı 

QUEl'~N l\lARl'-N0fil\Jı\~.0r~ 
7 Gün Parl 16 Glin ·c\f/ 

'"o; 
ıs Ağusto ta dönu. ,t. 

t ·atıS 
Dünyanın en lUks bu 1

• i 11t• 
lantiklcrindcki yerleriıUı 

men kapatın~ 

;!9 TJ~Mi\ICZ 
ımKs - no:\li\ tılo 

liittıı 
ı•ıre. Napoll • Nis 03bC 

Ncw l'ork lStı• 
t urıck 1'ek olarak scyaha c bı t 

yenlere de gidip gcı.rnc 
verilir. 

Seyahat accntalığı .,,fllll' 
Galatnsaray, lstanbul___..-~ 

,... .• 
lstanbul ve taşra sinef118" 

ları müdürlerine 
Özen Fılm Müessesesinden 

1•t . ıtıC" 
Aşkın Göz Yaşları filminin gösterdiği \·e hain g~r :;;ese· 

olduğu fevkalade büyUk rağ:Oelten cesaret nlnn m~c~1~t 
terimiz bu akşamJan itibaren ' 1.Abdülvahab'm Leyla sUP'J' 
ile,. beraber son çevirdikleri YAŞASIN AŞK eltstrn 
filmini göst:ermeğe bağlıyacaktır. iJıit1İ 

. e tar 
Her türlii yanlt§lığa nı a hal kalmamak ve~ ıra sirıC' 

tesbit uc 1:at'i §craiıti kararla.1tınnak üzere aZetJuxdar cdiP st· 
direktörleri.ıirı ş!ıııd;deıı müeu .. sclarimiza miıracaat 
ray<ı ka.'!dolwınıa?arını tavsiye ederiz. ~ 

. ss:::S-memleketin irki grupları arasındaki si atınn ahr.ağıı karar verdiğini söy 
akı:ülamel onları Pragdan ayrılma· lemL'jtir. 
ğa sevketmiştir. Bunun netice::ıi olalyl haber alan mahfellere göre, 

hUkumeti, Rütcnyadaki Macar te- • :mllJll ~ D:ılma en heyecanlı , .o 
~ckl:üllcrinin serb"stçe silfı.hlan
ması hakkındaki Macar talebini 
kabul etmemektedir. Bundan do
layı Macaristan. aknlliyetinin em 
niyetini temin etmek için her Ya
mtaya. müracaat etmek mecburi

...ıııl ~il 
esrarengiz filmleri göstermekle §Öhret kazanan <11111 

rak ÇekosloYakyanın mevcudiyeti 
bandruı böyle Dohcmya ile Morav-
ya, .Alman topraklorlyle muhat a- sona ermiştir. 
rnzi parçal:ırı tcliı.kki edilecektir. Pazar günündcnberi muhtelif mın 
Kcn mcrl.ııin mlif1t:ıkil bir harici sı_ takalarda vahşiyane tenkil hareket
yasoti \'O orJusa bulur.mıyacak ve teri vukubulduğu biluirilmekteydi. 
y:ıltı7. l<lırt blr :lC\·l mul:t:ıriyt.ttcn Zulm:! uğnyan gruplar her saat biz· 
:rıUsldl1 o' ı.:nkhrdır. de'l imdat istiyorlardı. Alman mül
A 1 -nıın.rnnr:ı him1ycsl allll'a ko • t.c"\.ri akır. akm A!manyaya gel
!.uln.t"'i oll\n P..:ıhcm""n \"C 1"or:: ._-. i. r;:ı~\t.:ydi!cr. Ilu Y<1Ziy-:t::ı devaı:u 
i!f: iıet' i' i fqUlmrnctt" ~e y·.k~ı :::ıak-1 b!P ı:cr.~~ !P:lJ b!r znn~:r.dar.l:.oe.ri 

..... 
ALKAZAR Sinemasında 

yetinde kalmıştır. 
Macar kıtnları Folonya budu· 

duna doğru ilerlcmektedirller. 
I.ehistan hükumetinin resmi or 

BU{;ON matineluden itibaren Şimdiye kadıır 

gc.nı olan "Kurjer Por,1nny" ga- ._. Heyccnn ... Spor... Gençlik 

!!etc:;ıinin verdiği malumata göre, • 

görUlmemiş 
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HABER'.n 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

e~reer~r~L~@Fmti!Bill 
Bulgar Başvekili 

bu akşar11 
nıenıleketir11izde ••. 

Tophane: Mihrimah 

ı Okoyuculanmou dnğdacağon0% mllkllatlana laymetl 800 0ra,. 
a5kmdır. 

~ 160 lira kıymetinde bir radyo, kristal bllfe f$nnJan, kıymetli ceb 
~ 
~ 
~ 
t 

ve kol saatleri, mu,ambalar, clblselikler, l11tenllen eşyaJ"l alabll. 
llıek 11al1hlyetln1 ,·eren 20, l:'i, 10 lira gtbl para kıymetinde kart
lar muhtelif e\' c~yası ,.e saire. 

Cumhur Reisi 1 

ismet lnönünün 

kabul resmi 
Ankara 15 - Ankarada bu· 

lunan binba~ılarla refikalanna 
Reisicumhur lsmet İnönü ve 
Bayan Inönü tarafından dün 
akşam saat 17 de Çankaya köş· 
künde bir çay verilmiştir. Res· 
mikabulden sonra başlayan çay 
saat Hl a kadar devam etmiştir. 

Başvekil lran elçisiyle 
görUştU 

~e!~ic.um.~urumuz cumartesi lK~~ı 
gunu mısaı1r Nazın kabul edecekı,~·v.Rıh. 

B l B k • ı • • Anadolu yakasının Elmalı suru u gar aş ve l l gar l n yarın akşamdan ertesi sabaha kadar 
tamamen kesilecektir. Buna sebeb 

sabah şehrim ize gelerek ~~~:~~~i~~~~ad~r~ddesine ko 

•' / k / k • Taksim ile Harbiye ara mdaki mera s l m e arş l anaca ağaçlıklı yolun beton olarak inşası
Sofya; 14 (A. A.) - Bulgar a· 
jansı bildiriyor: 

Türk hükumetinin daveti ü
zerine Başvekil Köseivanof resmi 
ziya.ret maksadiyle Ankaraya gi
decektir. Başvekil Sof yadan ya
nnki çarşamba günU saat 15 de 
hareket edecektir. 

• • • 

decektir. 
Bayan İsmet İnönü de saat 12 

de bayan Küseivanofu kabul ede· 
cektir. 

Reisicumhurumuz ve refikası 
tarafından saat 13 de Cankaya 
köşkünde bir öğle yemeği \'erile
cekür. 

na talip çıkmadığından belediye ta
rafından yapılmasına karar veril
miştir. 

• lş verenlerle işçiler arasındaki 
ihtilflann nasıl halledileceğine dair 
hazırlanan nizamname Devlet ŞQ
rası tarafından tetkik edilerek Ve
killer heyetine verilmistir. 

l{ızkardeş katili 
cinayetini 

Ankara; 15 Bulgar 
Ankara, 15 - Başvekil Refik başvekili ve hariciye nazın Köse

Saydam dün Bqvekllette lran se. ivanofla refikası, kızı ve berabe
firini kabul etmi§tir. 

Ayni akşam Bulgar elçisi Kris
tof da Ankarapalasta bir akşam 
yemeği verecektir. Yemeği bir su 
vare takip edecektir. 

• Ticaret ve zahire borsasının ni
zamnamesinde yapılan bir değişikli
ğe, borsaya ~ayıtlı abonelerin sene
lik ücretleri yan yanya indirilmiş
tir. 

• Resmi dairelerdeki kağıtların 
başlıklarında "Türkiye cumhuri~·e
ti .. kelimesinin bazan aynen, baıan 
T.C. şeklinde olduğu görülmüş. be
raberliği temin için hepsinde T.C. 
olarak yazılma~ kararlaştırılmıştır. 

anlatıyor 
Aile namusunun lekelenmek.le olmasına 
tahammül edemiyerek bu işi yapmış 

2 4 saatten fazla 
dersi olan 

muallimler 
t l!:vvelki aqam Beyoğlunda TU-ı rir dururdum. Fakat bunıarın hiç. Ankara 14 - Muallimlere 24 
~ctı çıkmazı sokağında oturan kız birisini dinlemedi. Bana, Hqlın be. saatten fazla ders verilebilmesi hak· 
l' rde~i Esmayı bıçaklryarak 6ldil- ol nikihlıyacak diyordu. Fakat a- kındaki hUkQm 1·6-938 tarihinden i-

n llUscl in hakkındaki tahkikat radan Uç seneden fazla bir zaman tibaren kaldırılmış olduğundan 24 

1 nUz biUrilcmemiş ve bazı nolcta- geçijği lı~ ~qJr..,tUrıa •ikAb ı saatten fazla olan dersler için hiçbir 
barın aydınlanmnsı jçin vakanın mu. yapmıyordu. Bu vaziyet bana çok ücret verilemiyeceli Maliye vekale
llı<!rncııi, cürmUmc3hud kanunu ~BI 'ıtef~n ilih'fenf& ksma~: tinden Maarif\'ekltetıne blldirilmiı 
illtunılerinden çıkarılarak ahkamı "Artık görüyorsun, bu adamdan sa- tir. 

lıııınıniyeyc tAbi olması kararlaş - na hayır yok. NikAh yapml}'arak a-
bııttır. Bu karar üzerine mUddeiu - ile namusumuzu lekeliyor. Bundan 
:ıunılik üzerindeki kan lekelerinin aynl, nasıl olsa bir koca bulursun,, 

Bunun üzerine Maarif vekAleti 
maarif müdürlüklerine bir tamim 
yaparak gelecek den yılı başında 

ders tevzii yapılırken muallimlere 
24 saatten fazla ders verilmemesini 
ve bu yıl üzerine 24 saatten fazla 
ders alan muallimlerin bu dersleri 
ders yılı sonuna kadar fahriyen o· 
kutmalarını bildirmiştir. 

ı.~lilı için ııuçlunun elbiselerini dün demeğe ba3lad1D1. HAdise gUnU ea. 
a"" d . nı klmyahaneye gön crmı3 ve at be3te gene bu şekilde konuşuyor 
~~ca da suçlu Hnsanla maktul Es- ve ona nasihat ediyordum. Birden. 
ıı anın öz kardeş olup olmadıkları- bire kızdı ve bana: 
ın tahltiki için Erzincana telgraf "- Hasan, sen artık çok kartjt-

t"kın· 
c:itı ıuUr. Diğer tanrftan Hasan yorsun. Beni bırak, Ben nasıl ya31-
~ ayeu neden işlediği hakkında da yacağmu bilirim,, diye bağırdı. Bey 

ııı.11 aöylemektedir: nim attr. Demek sen blll bu adam-
<! .. _ l\ız kardeşim Esma bundan la metres hayatı yaşıyacaksm diye 
dört. ilene evvel EyUbde Ali ismln. rek tızerine atıldım. Ellini, bağır • 
,.: hirt~lc evliydi. Bir de çocuğu masm diye kız karde§imin ağzına 
d• l'dı, Kahveci H şim onu kandır- kapatımıtım. Şiddetle urrdı. Fena 
,:· kocasından ayırarak kcncilııile halde canım yanmııtr. Bundan son_ 

~abna.ğa başladı. Ben o zaman. ra ne olduğunu bilmiyorum.,, 

Sultan Ahmed 5 inci sulh hu· 
kuk hakimliğinden: 

~bert Haşimin sözlerine kanma- Hasan bıçağı ne yaptığı ııualine: 
~kız kardeşime nasihat ve- "- Köprüden denize attım,, de-

Feridun, Şadiye, Hacer, Pakize 
Vs. ve bu meyanda mahcur Os 
man Nurinin hissedar olduğu Be 
eiktaşta Sinan pqa atik mahal 
lesinde Beşiktae tramvay cadde
sinde eski 96 yeni 55-57 kapu 
No: lu iki dl1kkln yukarda yazıb 
hissedarlann li.hik olan muva 
katile ve ınahcurun vasisi kan 
sı Servetin mahcure s.it borçlan 
nın ödenmesi maksadiyle açık art 
tırmaya çıkanlmış olup tamamı 
na 693 lira kıymet tahmin edil 

l · ı • mittir. 
ŞÇI efl n Huan, hadiseden sonra Yediku-

1\ııı. leye gitınfı vo odaamda elbieesini 
' 11Unzam mesaisi değiştirerek yeni bir eıbi.Be giydik-

iş dairesi yeni bir ~:n:~ sokağa çıkarken yaka. 

"izamname hazırladı 
1ıainkara 14 - tş kanununa göre, 
ııe ~ada 48 saatlik esas iş müddeti
:?() ıl~vete11 is yerleri işçilere yüzde 
.,,~ 50 ye kadar munzam ücret 
llecı şartile günde 3 saati ve se
ltı e 90 günü geçmemek suretile 
i~ mesai yapabilirler. tş da· 
~ au. ~~Un tatbi~~ suretin~ g~3 
~~ ıçın bir munzam mesaı nı· 
ııı;·"laınesi hazırlamıştır. Nizamna· 
~bugünlerde tetkik edilmek üzere 
~rasına verilecektir. 

'tekteplerde her talebe 
derse kaldırılacak 

ı~?vtaarif Vekfileti tara'ından mektep 
t ... '~apılan bir tebliğ ile her derste 
'<llt'-'q\. • 
ler . . ın derse kaldırılması muallım 
l~ ıçırı ifası mecburi bir vazife ha
lacaıc tetirilmektedir. Derse kaldın· 
'btıal .talebelere verilecek notlar da 
ela k lı~er tarafından ders esnasın-

\' trl~ılerine bildirilecektir. 
ta t~ .ıli CC\ aba göre az not alan 

11 ın tekrar derse kaldırılması 
~ )lPacaklan müracaatlar rnual· 
r er tarafından yerine getirilecek-, -... 

miş olan bu gayri menkul birinci 

H 8 t 8 Y 
açık artırması 14 nisan 1939 
tarihine müsadif cuma günü saat 
14-16 ya kadar ve ikinci açık 

Tu .. rk parasını resmi artırması ise 29 nisan 1939 tarihi 
saat 10-12 ye kadar İstanbul Dl 

1 k vanyolundaki mahkememiz bina-par a O ara sında icra kılınacaktır. Talihlerin 
yUzde 7.5 nlabetinde pey akçesf-kabUI etti ni hamilen müracaat edecekleri a 
çık artırma gUnU teklif olunacak 

Antakya, 14 - Hatay millet bedel muhammen kiymet yüzde 
meclisi B. Abdülgani Türkmen'in 75 nisbetini bulduğu takdirde ta 
baıkanlığın.da toplanmıJ, hilkume. llblne satılacak bulunmadığı tak· 
tin teklif ettiği Türk parasının ha. dlı-de en yüksek teklifte buluna· 
tayın resmi parası olarak kabulü nm taahhüt hakkı baki kalmak 
hakkındaki kanunu müzakere ede. şart.iyle ikinci açık artırma gilnU· 
rck ittifakla kabul eylemiıtir. nü bekliyecek ve o günkU teklif 

neye baliğ olursa isteyene katt i-
Kanunun kabulü münaaebctiy. halesi icra olunacaktır. Satıf şart 

le millet meclisinde tezahürat ya. nameye bağlıdır. ipotek sahibi a 
pılmıı. Mebuslaı1dan Doktor İbra. lacaklılarla ve sair alacaklı ve a1l 
him tlnal, Doktor Vedi Bilgin nu. kadarlann işbu ilin tarihinden iti 
tuk söylemiılerdir maliye vekili haren 20 gün içinde evrakı mUs
Cemal Baki ve Baıvekil Abdurah biteleriyle mahkememize mUra-

. caat etmediği takdirde satıı bede 
man Melek beyanatta bulunmuı. linin paylaştınlmasından hariç tu 

!ardır. tulacaklardır. Daha .ziyade tafsi
Türk parasının resmi para ola. li.t isüyenlerin 936-63 No: Ju dos 

rak kabulü hatayın her tarafındaj yada istenen malfunata müracaat 
büyük sevinçle karı lanmııtır. . lan lüzumu ilan olunur. 

rindeki heyet bu akşam saat 
22.19da Edirne istasyonuna var
mış olacaklardır. :Edirne istasyo
nunda vali ,mevki kumandanı ve 
mihmandarlar misafirimizi karşı 
llyacaklar ve bir kıta asker selam 
resmini ifa edecektir. 

Köseivanof ve yanındakileri ha 
mil hususi tren 22.45 de Edime 
istasyonundan hareketle yarın 
sabah saat 10 da Sirkeci ganna 
muvasalat edecektir. Misafirleri
miz, garda vali ve belediye reisi 
Li'ıtfi Kırdarla refikası, İstanbul 
mevki ve merkez kumandanla.n, 
Enihiyet mUdilrU tarafından kar
planaeaklardır. Aynca gar dahi
linde de merasinı yapılacak ev· 
vela Bulgar ve sonra Türk milli 
marşlan çalınacaktır. 

Misaiırler gardan otomobiller
le Perapalas oteline gidecekler 
öğle yemeğinden sonra şehirde 
bir gezinti yapacaklardır. 

Köseivanof ve yanındaki zevat 
ayni gün saat 18de otelden çıka· 
caklar ve Tophane nhtımından 
hususi vapurla Haydarpap.ya ge
çerek 19.40 da hususi trenle An
karaya hareket edeceklerdir. 

Misafirlerimizi hamil hususi 
tren cuma gilnU saat 10.30 da 
Ankara ganna girecektir. 

Misafirler pazar günü 3ehri ve 
bir çok müesseseleri gezecekler 
ve bu arada radyo studyosunu da 
ziyaret edeceklerdir. 

Misafirlerimiz pazar günü saat 
19.40 da hususi trenle Ankaradan 
ayrılacaklar ve pazartesi sabahı 
saat 10.40 da Haydarpaııaya var· 
mış olacaklardır. 

Köseiva.nof o gün saat 17 den 
20 ye kadar İstanbul Bulgar kon 
solosluğunda Bulgar kolonisinin 
ziyaretlerini ka.bul edecektir. Sa
lı günil saat 13 de öğle yemeğini 
hususi olarak Park ,teld(' yiyecek 
olan misafirlerimiz §ehrin görU
lect!k yerlel'tnt g~nrten sonra ay 
ni gün 23 de Sirkeci ganndan hu· 
susi trenle hareket edeceklerdir. 

Tren çarşamba günü 8 de E· 
dirne istasyonundan geçerek 
memleketimizden ayrılacaktır. 

Suriye Kabinesi 
istifa etti 

Şam, 14 (A. A.) - Suriye kabL 
nesi istifa etmi§tir. İstifa, ancak 
reiaicumhur tarafından kabul edil
dikten sonra kat'iyet kcsbedeeek
tir. 

Fransız fevkalade komiseri, Su
riye ile Fransa arasındaki mlinase. 
bat hakkında Suriye hUkQmetinin 
noktai nazarını ihtiva eden bir 

Başvekil doktor Refik Saydam, 
Hariciye vekili ŞUkrU Saraçoğlu 
ve refikası, Ankara valisi, Hari· muhtıra almI§hr. 
ciye umumi katibi ile hariciye er Fransız dostluğundan bahseden 
kinı ve diğer bir çok zevat Bulgar bu muhtıra derhal Parise gl5nderil. 
başvekillni karcıılıyacaklardır. mlştlr. 

Ankara garında da bir kıta as
ker sellm duracak bando Bulgar 
ve TUrk milli marşlannı çalacak
tır. 

Misafirler Ankarapalasa yerle· 
şeceklerdir. 

Köseivanof ve yanındaki zevat 
öğle yemeğini Bulgaristan elçili
ğinde yiyecekler ve Bulgar Baş
vekili saat 16 da Ebedi Şefimizin 
kabrine bir çelenk koyacaktır . 

Çelenk koyma merasiminde bir 
müfreze polis selam duracaktır. 

Mısafirlerimiz ayni giln İsmet 
İııönU kız enstitUsUnU gezecekler 
ve akşam saat 20.30 da Ankara 
palasta şereflerine verilecek ak
şam yemeğinde hazır bulunacak· 
lardır. Yemeği bir resmi kabul ta 
kip edecektir. 

Cumartesi günü sabah saat 

Türk Tarih Kurumu 
belleteni 

Ankara, 14 (A.A.) - Türk Tarih 
kurumu tarafından her üı;; ayda bir 
neşredilmekte olan "Belleten,.in 9 
uncu sayısı kurumun 1938 yılında· 
ki hafriyatlarından bir kısmına ait 
raporları \'e aynca orijinal tarihi 
etüdleri ve garp dillerinde intişar 

eden muhtelif mecmualardan 78 
nüshanın fihristini ihtiva etmek su-
retile intişar etmiştir. lfi.'! sayfa ve 
78 siyah, 3 renkli levhayı ihtiva e
den bu güzel eserin fiyatını Türk 
tarih kurumu, bilhassa öğretmenle· 
rin kolayca tedarik edebilmeleri i· 
çin, ?.5 kuruşa indirmiştir. Satış ye
ri Ankarada Akba kitabe\'İ, lstan· 
bulda Ankara caddesinde Oniversite 11.45 de reisicumhurumuz İsmet 

İnönUBulgar Başvekilini kabule- kitabevidir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağnlarınızı derha? ke· 
.. ser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. .. 

• Türkiyedeki şirketlerin hari~te
ki hissedarlarına götürmek mecburi
yetinde olup bankalarda bloke bu
lunan paraların gülyağı, halı. şarap 
\'e likörden başka mazı ihracı ~ure· 
tile de ödenilmesi kararl~tmlmış· 
tır. 

• Beledi}e memurlannm tekaüt
lük işleri hakkında dahiliye vekaleti 
ile temasta bulunacak olan belediye 
zat maaştan müdürü dün Ankarara 
gitmiştir. 

• lnhisarlar umum müdür mua
\ini Hüsrev ve mürakip Halis Sağır
oğlu Ankaraya gitmişlerdir. 

• Taksimdeki çöplük ç~e soka
ğının ismi "eski çeşme,, olarak de· 
ğiştirilmiştir. 

• Belediye şehrin herhangi bir ye
rinde yapılacak bir hafriy~tın c}e~
trik idaresine de haber verılme~ı Ju
zumunu alfı.kadarlara bildirmiştir. 

• lrak kralı Gaziyüle\"\el'in do
ğum ~-ıldönümü münasebetile a}-ın 
21 inde Ankaradaki Irak sefaretha
ne~inde bir suvare verilecektir. 

• lzmir belediye reis muavini Su
at yurdakul se~~iye ait h!lzı;lıklarla 
me~gul olmak uzere şehrımıze gel-
mi§ ve dü!1 T~.rkofis 1'.1~.dü~ ~mal 
Zira ·ıe bır muddet goruşrnu5tur. 

• Eski Berlin talebe müfettişi Re
şat Şemseddin tal!m '~ t~b!ye he· 
yeti azalığına tayın edılmıştır. 
DIŞARDA: 

• Romanya kralı Karolun veliaht 
Mihailin, bütün hükumet azası~m, 
askeri mülki ve ruhani yüksek rıca
lin ve 'büyük bir halk kütlesinin hu
zuru ile, dün Bükreş bi.ıyük ki~ise
sinde sabık başvekil Patrik ?\Iıron 
Cristeamn defin mera imi yapılmış· 
tır. 

• Almanya, 100 milyon ton buğ
dayı aynı kıymette şimendifer _mal
zemesi ile mübadele etmek uzere 
Arjantin ile bir ticaret itilafnamesi 
müzakere etmiştir. ltilfıfname yakın 
da imza edilecektir. 

• Yugoslavya kralı Aleksandnn 
katili l lırvat Klemenin '1\11ar il) ada
ki mezan meçhfıl şahıslar tarafın
dan açılarak iskeletteki takma altın 
dişlerin a~mlmış oldu~unu mezar 
bekçisi gürmüş \e polıse haber \er-
miştir. . . 

• lngilte.enin \'ulcan knı\azoru 
ile bir torpido filotillac;ı uç günlük 
bir ziyaret yapmak üzere ltalyada 
Palem1oya gitmiştir. 

• Nicaraguay reisicumhuru gene
ral Sonnoza. Amerika reL icumhuru 
Ruzveltin daveti üzerine 5 mayısta 
va~ingtonn resmen ziyarette buluna 
caktır. 

-----~~ Güzel Zaman 
Manifatura evi 

Recep Ogan 
Sultanhamam CaddN!l No. 61 

de yeni ~ılm13hr. 
Her nc\i yünlü, ipekli ,.e pamuk

lu kuma.~lar acm flatlarla satııL 

maktadır. Ziyaret elllnlz . 
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~minönü, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Adalar Sarıyer, Eyüp ve Beykoz kazalarında gösterilen 

ikinci müntehip namzetlerinin isimleri 
Eminönü kazası mer-

kaz nahiyesi 
1 - Asını Us Arl\'in saylavı. 2 -

Hakkı Tarık l's Ciresuıı s:oı) lan. 3 -
Atıf öd,ıl ilçe başkıırı \'. a\'uknt. 4 -
Kemal Kalmık Kamun Y. K. h:ı5. T. 
T. ııiynnsosu lıllct şefi. 5 - Galip 
Bingöl Ko. sağışmanı Jsı. G. cı. no· 
teri. G - Emin Guncren J\omi yon
cu. 7 - :Kadri Aydınlı f~çilcr cemi
yeti b:ışk:ını. 8 - H:ılil Erletik Gülüs
tan oteli salıflıi. !) - :\lclih:ı Avni 
Sözen t:mumt meclis azasıııdan. 

tekait. 38 - · Jluliısı At:ımer Eleklrik-
1 
Pesen Komisyoncu. 25 - Cevat Yüce- dan. 3 - Omer Ozgiray Belediye mü· 32 - f:..mail Çakar Delediye memuru. 

-;i. 39 - Ali Eı;in I•lı.İl•'\.."it :ısker. 40 soy ~lahalle ıııürııc~sili. 2U - SııLrı rnkiplerinı.Jcıı. ·i - Hüşnü Çalını 33 - Ihsan Akker Avuknt. 34 -
- lliist·:rin l'ckyürck Ay.ıkkahıcılar j Koradayı Tüccar. '.!.7 - llbnn Peker Giiııırük komisyoncusu. 5 - Necati Kemal Sun I.i.se öğretmenlerinden. 
'e·:ıı;. ••tı nııılı:ısilıi. 4 1 - Yu.,uf Ziya H:ılıkhune mcnıurlurınd:ın. 28 - Xu Borun Öğretmen. U - Şuni Alp Ars- 35 Mehmet Rüştü Gün er C. 11. P. vi
A:ne Karamürsel fııtrıl.r.ı ı ınııhasi- 1'İ Sfıle~ rmın Caıılıukaıı Doktor. 2!1 - l:ın Belediye memurlarından. 7 - llıyet ılaire müdürü. 3G - Osman Fik· 
ui. 42 - Helik :!'\uyan J::i~ıı•. 43 - Zi)a .:-.-uri Ağıcı Uoklor. 3U - Haha Rıfkı Tongsir Umnıl meclis azasın- ret Arkun Anadolu sigorta müdür 
1-..cnı:ıl Tul~ar Beie<l:ye ı.r •ap işleri llunlcr Ycnikapı orta okul ıniııluı dan. S - llalil Kani Sıdal lpekiş fnlı· muavini. 37 - Recep Uras Posta me· 
e;l..ı 11H11liırü. 44 - Bekir ~.lkı Fırın· ı ıııuuvini. :n - Ziya Xud Aka Ecza- rikası umum miidiirii. 9 - Hiisaınel- muru. 38 - S:ıdık Dııtıwr Emekli. 
ı·ı. 4fı - fü:ıl .\ııc t..;ıaaıif lııı~ sek- cı. 3:! - l\fuçtafa Xail Gönül A\lıkat. ıin Engin (ellik fabrikası müdürü. 39 - Ali Başar Demirci. 40 - Ali 
r.•llrı. 46 -- Ahıhıllalı 1.ıım·l:ın E- 133-HüseyinTovilTüccar.34-Ha· 10 - ı\li Kiımi Ak)ÜZ Dartişşafaka Hııa Erı;elin Emekli. 41 - Kudret 
ınin.~mi nohi~·e ıııiiı\ürı1. 4i - Mch-1 yuli Öğretmen. 35 - Süleyman :\oıııı müılilrü. 11-Saı.Jri Aka htanbul cııı- Arkun lstanlıul viliıyeti idare heyeti 
ır."' Çulıl:lcçno;;lıı \'. Xafıa nmbıır me· 1 Evkııftan emekli. 3(i - Kutsi Voktor. ni~ct direktörü. 12 - Te,·fik Yarkın azasından. 42 - Celiıl Öğet De\'lcl de
nıurıı. 4K- H:ısıp Akyoku<; V.umkapı 37 - Ccl.il Fc~ynz A,·uknt. 38 - Ha· füııckli mektupçu. 13 - Ihsan Arif ıııiryolları 1. memurlarından. 34 -
mevki hekimi. 49 - Alnlürnılıiııı tıp Uiş Labilıi. 39 - Ahıııct Tevfik Özgen Doklor. H - Sezal Cııyal Be· Suphi Caymaz. H - Kenan Satılmış 
.\hunhay Tikc:ır. !iO - Aziz Bilse- Ucmiro[:lu Malıye kontrol şefi. 40 - lcclı~c memurlarından. 15 - Şefik Tarak tüccarı. 45 - Galip Alnar 
mnn Maliye memurluğundan ınülc· l'ilınıl Bezen Maliye muhasibi. U - Özkök <..~ JI. P. Feııer k:ımunu krıll- Beletliye yollar ,.e köprüler müdürii. 
kail. 51 - Doktor ~luzııffcr Şevki llnkkı Gözen 'ferıi. 42 - Lebip A· lıi. 16 - Aziz Karsan Kereste tüccarı. 4G - İsmail Sıtkı Bilgiç Eski umu· 
Doçent. 52 - Hıılil Alnı; Belediye mc- sal Emekli gümrük iş) arı. 43 - Hüs- ı 7 - Ahın el Hamı.il Erdo~an Cibali mi meclis azasından. 41 - Osman 
nıurlarınclan. 53 - Cafer Sadık Özer nü Çalım llelcdiye harita şubesi me· semt ocağı haşkanı, matbaacı. 18 - \'onca Avukat. 48 - S:ıip Öngel Te
Tüccar. M - Ziya Bavsal Defterdar- ınurlarııul:ııı. 44 - Burhan Eray Ö~· •Münevver Gökalp C. 11. l'. Fener ka- lef on müdürü. 49 - Salih Küpı;G l'n
lık ııl"ukatlarınclan. 55 - Muhillin relrııen. 45 - Osııı:ııı Çclliksizoğlu nıunu yönkurul yedek nzıısından. 19 ınürsel şirketinde. 50 - Sadi Mele 

Dilemre Dr. Erzurum saylavı. 79 .:;. 
Sırrı Cellll Atamer A\'ukat. 80 - Şu 
rü Ali Ogel 1sıanlml saylan. Si -
Şevki Sungur Emekli alba:r. 82 - Tc" 
fik Ulus Emekli jandarm:ı yorb:ı)'l• 
83 -Te\'fİk Dilsic Avukat. S!I - Yıı~· 

k· rı Tuna D. ll. \', lşlelmeslnden .ernc .• 

E\11:\ö~C KAZASI ALmrnAn 

!\AJIIYESl 

1 - Hccep Peker Sayl:ıv. 2 - Süe
da Hccep Peker. 3 - J•ııad Köpriilü 
S:ıylav. 4 - D. Besim Ömer Akalın 
.Sn~ lav. 5 - Abidin Da ver Cumhuri· 
yet gazetesi tahrir rniidürü. G - Te\'• 
fik l:ra~ Belediye te!tiş heyeti reisi. 
7 - Sııibe T. Uras. 8 - G. Te,•fik 
Sağlam Doktor. 9 - Akil l\lulıtar Öz
den Doktor. 10 - G. Refik :\lünir 
Kcskingil Doktor ve umıımt meclis 
azası odan. 11 - Hasan Koper Güm
rtik muh:ıfaza başmüdürü. 12 - lh
san Snıni Gııran Doktor. 13 .:...... t. Safa 
Dikmen Sokoni Vakom S. gümrük 
şefi. J4 - Hakkı Gök,alıirı Hıınz 
Yakter F. Vslel fırması gümrük şu
besi şefi. 15 - Fethiye Çelebo,·en Da
rajh:ınede kimyakcr. 16 - Halis A
tamulu Emekli subny. 17 - Raşlt Ar
soy Vekalet muakıkbl. 18 - Mah· 
mut Ytırlilen Garaj sahibi. l!J - Hak
kı Aker Pııngııltı lisesi türkçe öı;rel
meni. 20 - Ceıaı Rozkurı Bozkurt 
kıraalh:ınesl sahibi. 21 - Halit Çe
lik Emekli bahriyeli. 22 - Aliye E
sal PiriJıil Edelıiyııl öğretmeni. 23 -
Saim Sokullu Müddeiumumilik elek
trik fen M. 24 - Snban Bcseıt Elek
trik idaresi İstanbul şubesi kartotek 
lıürO';ll şefi. 25 - Refik Ahmet Se
Hngil Muharrir ,.e umumi meclis a
zasından. 2G - .Musınra Ateş Defler· 
darlık ,·arid:ıt muavini. 27 - Baha 
Yücel Defterdarlık muhasebe kütibi. 
!!8 - Ali Şükrü Şavlı Doktor. 21) -
Sadık Barkın E\"kaf M. dosya me· 
muru. 30 - Klizım Yorulmaz Esner 
cemi)ellerl mOdüril. 31 - Hüsnü 
Sadık Dıırııkal Beyne\tnilel yalaklı 
ragonl:ır müfettişi. 32 - Ali Rıza A
tasoy Doktor. 33 - Fıılıri Araman A· 
lemd:ır nahiye müdürü. 3t - Burhan 
Yula J:rninönü H:ılke\•i idnre müdürü. 
35 - R:ışlt l.ökdcmlr Emniyet snn
dı~ı mürnklbi Ye umumi mecli'I a· 
zasından. 36 - ~fchmet hzet Sirkeli 
Ha) rl~ e miidürü. 37 - Osman Scra
feltin Çelik Doktor. 38 - Nurettin E
ran Ecza ve ıtrıy:ıt tüccarı. 39 - Or
han Tahsin Doktor. 40 - M. Reşat 
Eker Kristal fabrikatörü. 41 - llil· 
mi Akansel Arnıulln kaplıcaları sa
hibi. 42 - Cemal Erel llclediye he
yeti teflişi;\·e mümeyyizi. 43 - Talı· 
sin Hamdi Genç:ıy K:ıznnc tetkiki i
tiraz ko. raportörü. 

mııxo~o KAZASI Km!KAPI 

~AH1\1~Sl 

1 - Münir Çağıl Çorum sayl:ıl"ı. 
2 - Fatma Şakir .Memik Edirne say
ını. 3 - Osman Şc\'ki t:Judağ Kon
')'a s:ı) lan. 4 - ~lulıtar Acar Beledi
ye Hesap işleri rnidürü. 5 -1\luhsin 
Ergin Belediye rnıliık i5lcri müdürii. 
O - 1\ilmil Pekiner Relediye müfel
ti5lerfoden. 7 - 1sm:ıil \'efa Yem 
bozacısı. R - )luzaffcr Cürll'k Isı. 

muh~f:ı:!:ı tcşkil;lı~dıı nıiiml'yyiı. 9 -
• fedihıı ll:ıyıml lsı. kız ortn okulunda 
öğretmen. 10 - Ş:ıkir l\lrmik Eslıabı 
emlilkfnn. 11 - Ali Alp Emekli yiiı· 
başı. 12 - J:dip Al:ıslan Mali~·e me· 
murlarmdıın. 13 - Hüseyin Avni E
gin!i Avuk.ıt. 14 - Hayri Tulgar ile· 
lcdi.ro miifeıtişlerinclcn. 15 - Hik
met Agnr ilk mektep ha~ ijğretnıcnle
rinden. 1G - S:ı:li Cı den Mali.re ''e· 
kiıleli Jıııclcr lıaşkiıtihi. 17 - .Saim 
,\rıknh Giireş lıornsı. 18 - Halil Ce\'· 
det Oflas Terzi nıc·ktclılnde öğretmen 
19 - Se,ki .S1izhir Esh~bı eml:ıkten. 
20 Hns.ın Tnlısin l'iştcv 1\111amrlrci. 
21 - Haıııl Orııy Belt"cliye zat i5leri 
müdür ıııu:ı\•ini. 22 - He,il Çrıvtl'lr 
J:ıııniyct s:ınrlığı müdüriı. 23 - l\lclı
ınet Ali ı:rcl Estı:ılıı en Jakten. 2 t -
Muzaffer E~cı1 ()ı'.!n·Lı ıcn. 
25 - ,\hmet Xur Tıılon ,o\,·ukat. 2G -
Jlnydar Süer l\unıknpı nahiye mudii· 
rii. 27 - Hüsryiıı CnlıH Hekimlıonlı 

E\'korta ıııenııır. ~8 -- Ahmet Nıırı 
Üzcnri M:ı:ır;fteıı crııcJ...li. 29 - Naz-
mi O;lııın Ueleıli.rc ınez:ıt iılıırcsiıııle 

memur. 30 - Makbule O. Şevki ı•1tı
ılağ l\on,·a s:ıylan e5i. 31 - :ı.tıı1har 

Üzpııı:ır Bolerliye :o;ııJıır iılarrsindr 
ıııemur. 32 - Xuri Arın Mahrııkııt 
1üccnrı. 3:i - Ziyn Bn~ raktar llt>Jc
eliye memurlarından. 34 - Osman 
Palı <iOnd• ~tlu F.sıınr t emiy~tinıle 

tmırat:fp. 35 - Sal ıh Ş:ılıln tıArt'lıneıı 
likten mn:el.'l!lt. :ııı - ~·\·ket Çetin 
\'il.iye! 'lt"muı,l:ırınd:ın. 3i - Fııacl 

Akkuş Uc:ctlılC menıurluğunı!an mü-

JI. 85 - \'nsıf Somyürk llalıkesır s:ı> 
lavı 8G - \'asır llercketoğlu He ıı!ll· 
87 :.._ Yehhi Sandal Öğretmen. 88 -
\'ey5i Gazloğlu ı:mekli alba:r. S!l :: 
Yümnü Eğilmez Emekli yarbay. oo .• 
Yusuf Çapan Kadıköy sular idnrcsın 
de. 91 - Ziya Bilgin Tüccar. 92 --; 
Ziya Kocainan Mimar. 93 - ZibO 
Töreci ~lühendis. 

Çanga Emekli gener:ıl. 5G - S:ılih Dokumacı. - Salıriye Koruy Çocuk esirgeme ku· l'iirk ıra,·a kurumu rnuh:ısclıccisi. 51 
Atalay Belediye ın:ıllıaası başnıürel- ruııııı Fener kamun ba~kanı. :!il - - Kemal Tunalı Adliye memurların· 
tibi. FATİH KAZASI KATIAGC~IRCK Züle)ha Tana! :.!U nci ilk okul ôğrel· dan. 52 - Hccep Ars:ın Emekli ko· 

:\,\HlYESl mcnleriıı·Jen. :il - Fahri Erten Ala- miser. 53 - ~lcınduh Türker Fatih 
EMİNÖNÜ KAZASI KCÇÜKPAZAR 

l\'AIIIYESl 

1 - Akif Ozcrdem K. pazar k. lıaş· 
kanı. 2 - Ahmet Eyüp Aksoy D:ışbe
kim. 3 - Ahmet Hamdi Teke\·cli 
Mücevheratı;ı. 4 - Ali Kartal Tüccar. 
5 - Alaettin Demirnal Belediye me· 
nıunı. 6 - Ali t:Ivi Sezgin Tuzcu. 
7 - Halit B:ırbnros Emekli sub:ıy. 
S - Hayri Ekmen Posta T. T. me
muru. 9 - Abdııllalı lıı:ıl D. D. yol 
memuru. 10 - Mecit Hiçsönmez E
mekli subay. 11 - Xiyazi Oğan E
mekli subny. 12 - Hidayet To~an Be
lediye memuru. 13 - Halil l>urusö
nül Kabzımal. 14 - Jlullısi Tfızüner 
Doktor. 15 - l\üzıın Sezer Hilal Se· 
ker fahrikası sahihi. 1G - Osman Kı
YIC Otelci. 17 - Remzi Ç:ımlıc:ı Pa
ket postah:ınesl memurlarınd:ın. 18 
- S:ıbri Çakın Gümrük memurların
dan. 19 - Asar Şengül llı;e sekre· 
teri. 20 - l\lümtnz Çakan Emlak sa
hibi. 21 - Sadık Salim lrtem Emekli 
maliye memurlarından. 22 - S:ılih 
Akalın Gilmrük memurlarından. 23 -
Ziya Kılıç Yumurta tüccarı. 

EMl!\ONO KAZASI BEYAZIT 

1 - Jlikmel Onat Cumhudyel müd
deiumumisi. 2 - Ihsan Sakızlı Fa· 
tih kaymakamı ,.e belediye şulıesi 
müdürü. 3 - llayrünusa Sakızlı F:ı· 
Lih Jrnyıııak:ınıı ve lıelcıliyo şubesi mü 
dürünün eşi. 4 - Sedat Büyük Ak· 
sal Hayriye lisesi müdürü. 5 - ls· 
nı:ıll Hakkı 'l'iiccar ıniilcalıhlt. G -
Can Bora :!7 inci il kokul baş öğrcl
ıııeni. 7 - Selim Kunter Emekli yüz· 
başı. 8 - Hüseyin A\'nİ Sanıda~ ~c
mb·ell kiıtibi. !l - Etem Altay fuc
car. 10 - Halit Tamer Emrazı züh
reviye lıoslah:ınesi ınuhnsebecisi. : 1 
_ Rüştü Çelik Erenköy nahiye mu
ılürii. 12 - Naci Dilmaıı Liın:ın koo· 
peralif şefi. 13 - Atıf Tanyeri K,ar~
gümrük nahiye mii~ür~. 1~ -:-. Celal 
Odman Emeldi birıncı mulaıını. 15 
- T:ırık Orteğen lcra dairesi mule· 
midi. 1G - Salühattin Erim Ileyo~
lu belediye tahkkuk memuru. 17 -
Faik TahakoE;lu Maliye işyarı. 18 -
Zeki Emre {)ğreımen. 19 - Nazmi 
'l'ıır:ı ırnıüplıane memuru. 20 -: O~-

n Göltepa Tüccar. 21 - Hnlıl llu· mn y-
yük örer Dokumacı. 22 - Sahap • u· 
ney İcra mun\'inlerindcn. 23 - 'l u· 
ı;u~ Ziya )\ınk Emekli komiser 2i -

4;:-,-~~ıtk;:::-;::~;1:;-,;-r-~1 fW.. Ziya -Ocmal 'Bil~·ük Aksoy Pro!e· 

2- - Refik Tezcan Öğretmen. sor. J 
1 

.b. 1 - Dürncv Bilse! Ünh·ersite rek
t<Srü eşi. 2 -Agtıh Alp ı:mlnönü kay
makamı. 3 - Agah Sırrı l.e\'cnt E
minönü ilte üyesi ve lıalke\'i başka
nı. ıl - Alôcddin Arım:ın Eme!:li su· 
ba}' (kamım üyesi). 5 - Cemil Bil. 
sel Oni\'ersile rektörü. G - Ferit Soy
dan Teblıirhane doktoru. 7 - Fuad 
Tibet Emni}el sandığı memuru. 8 -
Fe,·zi I.e,•cnt Mesajeri l\larilim, peke 
memurlarından. !l - Fazıl Oııleınir 
(EsnııO ocak başkanı. 10 - 11. Xi· 
metullah Oztürk Oğretınen. 11 - Ha
mil Ongunsu Yüksek öğretmen okulu 
direktörii. 12 - llüsanıettin Fuad 
Sunol Diş t:ılıibi. 13 - Hüsnii Iloraıı 
Kn\'af (ocak lınşkaııı). 14 - llii<:eyin 
Başkaya Y:ığlıkçı. 15 - lliis~ii J\~r~
h:ısan Köseleci. lG - llırahıın S.ıhır 
Yüce<10Y Emekli memur (ilı;:e üyesi). 
17 - lhsnn Mukbil Ongör A nıkot 
(ocak başkanı). 18 - Kemnl Paker 
Deri fabrikası muhasllıi Ckamıın Gye
si). 19 - Kilıım Sarı Emekli me
mur (Kızılay kamun başkanı). 20 -
~ccati Çiller Bcledil'e mt'klu111:u~u 
(ilı;e Ü)csi). 21 - Fc\'7.i ilhan Emek· 
Ji memur. 2'.! - Xurcllin Çıığl:ı}Oll 
Öğrctrnen. 23 - Saim Özcrcn l'oo;ta· 
hanede memur (ocak b:ışk:ını). 21 -
~adi Knrıısüzoj:llu Tüccnrclnn (Ç. E. 
J'. Beyazıt başkanı). 2Zı - Tcdık 
Kut lst:ınlıul maarif m!idiırü 'kumun 
lıaşkanı). 2G - Tnlfıt Özk•ın htaıılml 
verem dişpanseri lıaşhckinıi. 

Fatih kazası merkez 
nahiyesi 

1 - Dr. Tiefik Snyılaııı B:ış\'ekil. 

2 - Cemalettin Fazıl Erten A\'ukat, 
ıııııunıl ıııeclh uzıısiııdaıı. 3 - Sırrı 
Enver Uatur Avukat, umumi meclis 
az:ıs111dan. 4 - Ali Mazhar J>:ımir 
Doklor. 5 - lliknıet Ferirlıııı ,\rıla 

Doktor. G - Feridun ~lnnya"> Z,ıhirc 
lıorı.a ı koııtiscri. 7 - llalil Jlilıni 
Uygııııcr .\vıık:ıt, uıııuıııl ıııcdis :ıt.a· 
sıııdnn. S - Akif r.tııif Uo.r:ır Kiııı
yaker. 9 - C:erııııl Günenc \'. sefer· 
lıcrlik ıııiiclürii. 10 - Hm~ P:ır.ııı :'-1.ı
li miiı.a,·ır. 11 - Fııhire Kiillür l\le· 
nıur. 12 - Makbule M:ıliye memur· 
tarından. t:ı - ,\lıı Bilecuıı Bclt?diyc 
hesap işleri ııııırııkipl~rinden. 14 -
;\lü~·teh:ı .Snlüh:ıttin Ur Şirketi Hayri· 
ye ıııııhascl>e ıııcııııırıı. l:i - Saim A
lınca Elektrik idaresi mcınurlarınd:ın 
1G - lla.rrl Günemek Emekli gümrük 
memuru. 17 - Şükrii Üznll:ııı Erl,rl, 
muallim mektebi müılur nıu:ıYini. 18 
- ~lelıım·t OzLek l\lilll snnori lıirli· 

ili k!ılihi. 19 - Hıza Hiistcnı Pckol
cay Doktor. 20 - l\lıılılr O~ııuııı E· 
nıekli komiser. 2t - Sullııı Alırııel ı;a· 

Jışkan Doktor. 22 - Halit Soya! Em· 
niyet sandı~ı ,·eznedarı. 23 - Naıif 
11.ırahiıu Ak) üz Doktor. 24 - Cavit 

2G - Yasin Delikanlı fünliık sa ıı ı. 
•ı7 - Seltılıallin Karı; D:ılıklıane m_e
- ru 28 - Hüsevin Hilmi Tiikel Tuc mu . · • 
c:ır. 29 - J\adri Özgen komısyoııcu. 
30 - Keın:ıl Uynr Komisyoncu: 31 -
::\uri Tunalı Gümrük müdiirlcrı~dcn: 
.,., - Sevkct Kuran Fatih lıeledıycsı 
··~ .. . ~ı·· ha~ mühendisi. :ı:ı - ;\tustafıı hır• u-
t ;lıhil. 34 - Jlüsaınettin Saygıı~cr 
e 3- Saıın :'lfaliyc memurl:ırından. J - • • , 

ı~l"~Liin Emekll er. 36 - lhr:ıhım U-
' 11 'k. R rer Tüccar. 3i - Tevfik Çellı ·cı u-

suıııatıan emekli. 38 - Ali lsmai~ T:ı__n 
han Doktor. 39 - Hasan Felıını O~· 
retmcn. 40 Must:ıfa Cevat Tüccar. 

FATlII ]\AZASI şmmmııxı 
X.\Jil\'ESl 

1 - Bican llağcıc~Iu Emekli suba)' 
,·e umumi meclis nıasındıın. ~ -
.Siireyyıı Ülker Zahire lıor.sa~ı müra· 
kiplerinden. 3 - Ferit 01\:er l\lııheıı
dıs. 4 - llasan !\.islik Beledi) c lc
,·:ızını nıeınurl:ırından. 5 - Ekrem 
Erteııa \'akıflor ld:ırcsinde (Halkevi 
ba!'.konı). G - )lchmcl Çelin Emekli 
lıi~Lıaşı. 7 - Hüseyin Konuk Emek· 
ti. 8 - llalil Üz:ılın Süt müst:ılısili. 
O - Ali Akhıı~ Bukk:ıl. 10 - Sutli O· 
ıuakmaz. Emekli ) uılıaşı. 11 - Ah· 
met Hasinı l\lutlu Maliye kırt:ısiyc anı 
b:ırınd:ı. 1'.! - Nurull:ıh l\ılıç \'okıf
l:ır idaresinde ınümc) yiz. 13 - l\lch 
met Aker Emekli binbaşı. 14 - Hasan 
Sel JI:ııııolar kalilıi. 15 - 1sıııaıl 
Hakkı Erınnn Arpa emıııl, nıahalk 
mümessili. 16 - Galip Ozcan Emek
li. 17 - Yusuf Siircr Bnh~·ıYtıııl:ır cc· 
miyctl U. katibi. 18 - Mustafa Ar
p:ıcıoğlıı l\lüzelcr ıııcmııru. 1() - llak 
.ı ÖıııltıHlll fünckli kııyıııakaııı. :.w -

Ali Hıza Çakır Kırlosi)c ambar me 
.ıııırıı. :.!I - Z:ıiııı Kaıae:ı lııı.ıııı. '.!'.!
ılust:ıfu ı:oc.ıpchlhaıı l\alıvcci. '.!3 -
,alih iller 1:.leklrıkçi. 24 - S:ııni ~iı. 
.ir hoıııheılıl:ı~n emekli. 2:i - Şük 
• ii ıhtekcr Eıııekli. ::.; - Alııııct Zi 
Ja Diler Bakkal. :!7 - Jdris Ciııı~iı 
ıaJ,k:ıl. :.!8 - )luhiılılin Zeıılı:ııı ı;:ıl. 

rı:ıne memuru. 2!J -- .\lml:ıfu Kurlıı· 
. :ın lmanı. 3U - Melııııct hantarcıoğ 
,ıı Erq~lı ııı:ılı:ıllr~i ııııııııe.s'>ılİ. 31 -
lclııııel Emin \_;) )>,ıl ı.::ı:..k:ıl. :J'.! -

'ıfrlımet hııı.n Ozllunııı Emekli kom:. 
ser. 33 - ı\lııııct Jlıı:ı Tug:ıı Fırıncı. 

J4 - Ahmet Em·eri Cerrahııaşa has. 
tah:ırıesi eczncısı. 35 - Eyüp Tıınt' 
Aralıııı·ı. 31i - llaiııı ı::ığeıoğlıı Şc 
ıir ti) atrosıı ıııerıııırl:ırınıl:ııı. 37 -
ll:ısan Bahri Omıl Kereı;leci. 38 -
Jliisnii Kıral Şehremini nahiye nıii· 
diiril. 

F \'J'IJI l\AZ.\SI FEN im 
'.!'\.\IllYESl 

1 - Muznfü•r l\ılı c Sayla\•. 2 -
Sami Söıııııcz Umumi meclis azasın· 

eltin ınatba:ı~ı müdürü. 22 - Sahil hükumet doktoru. 54 - Tevfik )la
Kemerlıaşıgil Fener nahiye müdürü. r~l Bnş öı;relmen. 55 - Galip Ozcan 
:ı3· - )lelih:ı ~cmerlıaşıgil Fener na· Gümrük memurlarından. 56 - Fatih 
lıiye nıüdıir,;nün eşi. 2 l - :\adir Giin Gencer lstonbul ifliıs memurur. 5i 
Falih belediye looşklitilıi. 25 - Asını - K~mil Kesedar Fen okulu işyarı. 
Öget 20 nci okul b::~ öğretmeni. 2G - :>8 - Arni Durman TramYay deposu 
lsmaıl Halit lHiıunez Eczacı müle- müı\ürii. 59 - Salıire Değin Falih be· 
!mit. 27 - Yunus ,\1,.~an Cibali t:.:Lun lediyesinıle. 

r:ıurikası lıiılcrn:ıtı umumiye amiri. Kadıköy Kazası Merkez 
28 - llalil llyns .• k!..en Uişçi. 29 -
Ethem Huhi Gök I.o\ı.nlaeı. 3U - Be· Nahiyesi 
kir Erman Denizl•ı.n:, mcmurl:ırıntl.ı 1 ı - Aziz Samih 1Itcr Erzincan 
31 - Hüsamellin Gökengin Eczacı. sayla\'!. 2 -Alıılülhak Fırat Erzincan 
32 - Hüseyin Iliisnü llkbaş Emekli sa:ylu·ı. 3 - Arif Yönler llamallar 
yüzb:ışı. 33 - !'\iyhzl Edöz DeE!irınen kiılibl. 4 - Atıf Kamı;ıl J\adiköy tü
ınemunı. 3t - Hilmi Duran Posta tiin inhisarı tlepo müdürü. 5 - Ali 
ıııuh:ısebccisi. 35 - Hamdi Sevencan Haydar Uıel Umuml meclis azasın
Bakkal. 30 - lsmail Tanrıverdl Do- dan. 6 - Arni Harkınay Emekli )ÜZ· 
kuma tnccarı. 37 - Enver Olcay ha<ıı. 7 - Ahı\ülrenak Ok:ıtan Eıne1--
ı:0n~errn fal.ırikası kalilıi. 38 - Se· · r ı K d k" • ' li uinb.ıc;ı. 8 - .\li 1-\n 11( ar a 1 ·o-
ver Üslünlı:ış Mütekait. 39 - l\1ch1ı1et yünde h~klnı. 9 - - Hehçct Yazar lfay
Vidinlisil llas:m ceza deposu vez· darpaşa lisesinde öğretmen. 10 
nedorı. 40 - ){ehmct Emin Akçakıl Cemile Yicd:ın Erci. 11 - Celal Esal 
Malzcmei inşaiye tüccarı. ~1 - !\leh· Arse\'en Güzel sanatlar nlrndemisinde 
met S:ıit nilgin Emekli yüzbaşı. 42 - profesör. 12 - Cemal Önr.y Bahriye 
:\afis Toker Tütün inhisarı memur- evrak müdürlüğünden mütekait. 13 
tarından. 43 - ~lehmet Cemil Başsa- _ Cemil Cem Umumi meclis azasın
ka Kehrilıarcı. 44 - Xusrct Dahri dan. 14 _ Ccn:ıp Aksu J\ndıköy kay
P:ıkyüz Ucrber. 45 - Emin Soylu E· mok:ımı. 15 - Celiıl Sofu Avukat. lG 
mekli yüzbaşı. 4G - Osman ::\uri Tür: _ Dımiş Derlen l\tilll iklısat ve ta
köı Tahin falırikatürfı. 4 7 - S:ılırı ~arrur cemi yeli rei:ı;i. 17 - Ekrem 
Erıürk Ticaret odası müfctıi~lerinılen Akalan' RiiSfımiitl:ı mcmar ıg ~ E• 
48 - Şükrü Göken Müteknıt 49 - min Arım Kadastro baş mühendisi. 
Tevfik Okynltırık D. D. yollarında e· 19 - Ferruh Buri. 20 - F:ıruk De· 
lektrik işyarı. 50 - Tahsin Akbulut reli Avukat ve umumt meclis aza· 
lleh·a Tücarı. 51 - Recep Sarnı;:er sıııclan. 21 - Fahreıtin Kerim Kök
Sarnı;. 52 - Vasfi Yüce Kömür lfıc· :ıy Dr. Profesör. 22 - Fazıl Zaim Tüc 
carı. 53 - Yakup Sayfi Oktürk Bak- car. 23 - F:ıruk Tırnakcı Belediye 
kal. 5i - Ziy:ı Doın:ınik Arabacılar fen i)lcri müdür muaYini. 2i - llak
idarc memuru. 5:i - !\litat Teker 30 kı Şinasi Erel htanlıul snylavı. 25 -
uncu ilk okul Lıa5 ö~retmeni. 56 - Hakkı Kılıç Billis saylavı .. 2G - Ila
Vchhi Demirlaş Emekli yüzlınşı. ':>7 - sip Göle Tüccar. 27 - llasene Cim· 
Fevzi Işık H üncü ilk okul öğret- roz. 28 _Hilmi Tiıza Göner Avukat. 
menlerinden. 58 - Hıfzı Gizlev Her· 29 _Hamil Ş:ılar ht:ınhul lisesi 2 n
ber. 5!l - Tahsin l~urt:ıl Sinema sa· ci müdürü. 30 - Hilmi Seı;kincr Hıh· 
hilıi. 60 - !:lırn Turunlay Emekli bin tını şirketinden emekli. 31 - lliise
başı. Gl - llırahim Oıgen Kızılay yin Rami Ycgiter ll:ılıle memur. 32 
k:ıııııtn veznedarı. G2 - Ali Ilaydar - Hilmi t:ran Seyhun s:ıylavı. 33 -
Tikgil Sıhhiye vcküleli 1stnıılıul mu· Hamdi llolim )layalürk A\'ukal. 31 -
Lemcı.Ji. 63 - :\eşet Yücel Toptancı Hüseyin Ocak E'>ki sigorta 111üfcttişi. 
kasap. (ii - Atıf Süreyya Paş:ıoğlu 35 - Hayri Gümüş C. H. P. K:ıılıköy 
Fabrikatör. G5 - Ahmet Ya,ar Ma- ilı;:e sekreteri. 3G - IIitmi l\utulbay 
nav. 6G Şükrii Tl'nkiz Avukat. 67 - Tüccar. 37 - lsm:ıil Hakkı Uıunı;ar
!Iayri Süreyya P:ışaoğlu Falırik:ıtör; çılı Balıkesir sayl:ı\"I. 38 - llır:ılıiın 
6~ - Hüseyin Rıfkı Tiirkten Cibalı :l'olıın Eski nafıa koınhcri. 3!l - ls· 
tüliiıı fabrikası ~ıı~~·:ıkilıi. ti~ - A_v- mail Hakkı Ceyhan Belediye şirketler 
ni U.1ysal Enıcklı ~gı·?tınen. ıU - ~e· konıiscrl. rn - lhrahint Ciıncoz For<I 
15mi Gündoğdu I·anıt~cı. 71 - Alı 1 acente~lnde şd. 41 - lsmnll Kal
ker Emekli. i2 - .\lı özscn ... Oılun l:ın Rahriyrclen rınekli. 42 - lzzcl· 
tül'carı. i3 - \':ısfı Aklı~., 1.uc.~ar. lin Taner Or. Honlken mütehassısı. 
i4 - Mehmet l..)urkan Tuccaı kati 4:J - hemal Alkan Emekli lıinlı:ışı. 
tıi. u _ l\fııııil Sporl'I Skoııi nıkuııı şİr· 

FATJII K.\Z.\SI SA'ılı\'l'Y.\ 
N.\111 n:s t 

1 - lzzct Akoc;rıınn Afyon sayl:ıvı 
2 - Jl::ı\rne llgaı: Oğrrtıııen. 3 - Zi · 
va Eıniıı lııakur Miihentlis. -' - :\ail 
~.Günizi Sııl:ır iıl:ıresi şeflerinden. 
:l - Burhan llnnihu Tiirc:ır. G - I'\u. 
ri Ergin S:ıınalyn nahiyesi ıııüdürii. 
7 - Fuat .\li Ikwıen Fiihrikatör. 

1 

S - Hemzi Ozıliycıı ;\!aliye ıııüıııcyyiz 
lcriııtlen. 9 - llaınıli S:ııı:ıl Eczacı . 

10 - Hii5lii Dikliiı-k )liihcııılis. 1 l -

"ırrı \'usa Aılliye ha'jkatipleriııılen. 
l:! - l'crtc\' Topuw~Iu Başöl!rctnıcn. 
ı:ı - Hcfik Ozgcıı :\lulıac;elıcci. U -
'IU\lııfa Tfiziin Sıhhat nıüclüriyetı 
ıncınıırlarındnn. 15 - ~uri Sayıl E· 
ıııcl:Jl ıııcııııır. 16 - Alıdullah 'l'nk
tıış Yeclikule lıavng:ı.zı falırik:ı ınüdü 
rii. 17 - Nııri Osman Yeılikule şi· 
ıııeııtlifer fıılırik:m ıııiidürii. 18 - He
cep Kaplan llavlıı fabrikası müılüıii. 
1() - :ıtalııınil Ccııgiz Deri f:ıhriku
:örii. 2U - Hayret lliklürk Hiişlü Uik
türk c'ji. 21 - )1 ihrilı:ııı Peker. 22 -
ller~üz:ır Erk:ııı llıış 1iğrelıııcn. :.?:ı -
Falıiıııe Escııl,ıır <iğrclnıcıı. 21 -
Muk:ıclılcr l\iııay Oğrclırıcıı. 2~ı - <'.e
rnt Yiiriir Fnlırikntör. 21i - Arif Pi· 
kü Oğrelıııcn. 27 - Eıııin Kutlıı O~
n•tnıen. 28 - Ciiyaseıtiıı ::-.:ııııı:ın 
'l'rııııl\ oy ~cfrr şeri. 2!l - Sull Bez· 
ıııcn kıınılıırncı. :ııı - Hasan Çı•lik
lıaş Traınlıay lilrl:c•t iıult•. 3 l - l lıı
li'ısi Çalalc:ı K:ıblo fal.ırik:ı.~ı ıııfıtliirii. 

ketinde ıneıııur. ·i:i - }\eınal Cenap 
Berksoy Ordinaryüs profesör. 4ü -
Kfınıil İ!'ıklp ::\iğde s:ıyln\"I. 47 - La
mia Eıııin Arıııı. 48 - Leman Erol. 
4() - ;\liinip Boy:ıcıo~lıı \'an sayluvı. 
5U - ~l<'lck Şevket l\c~·ct·i. 51 - l\luh 
tur t'rer Emekli suhay. 5:? - Mıılıil
tin Tar:ıııç Emekli yarb:ıy. 53 - :'ile· 
tek Sofu. 5 ı - ;\leflune Faruk Dere· 
il. 55 - )lclih:ı Jlerik Gorboıı. 56 -
:\lu~tafa Buri htunılarl Ovilı\c. 57 -
:\temrluh Kızılıığac Şehir ti)alrosu 
nıüıliirü. f>S - ~talııııut ;\taıhar Yüce 
,\ rnkat. 5() - Mu:ııner Güker K:ııl ıküy 
sul:ır idarcsinıle. 

60 - ;\hıstafa Menemenci Gal:ılasarny 
lisco;inıle tiğrelıııcn. lil - Mur:ıt B:ı~· 
kaya Emekli yüzbaşı. ll2 - .:-\nzıııı 
Porov 'J'ok:ıt saylan. li3 - Ni)azi 
Tedi.k Yükselen Tarih ül'.lretıııcııi. CH 
- :\ey' ire N. Tevfik Yiiksden. 
Tevfik Yükselen Tarih öj:irelıneııi . 
li:> - !'\uretıiıı Bub:ıcaıı Eıııckli bin· 
başı. 66 - Or. Neşet Omer lrdelp ls
taıılıul s:ıyl:ıvı. li7 - Nuri Torunoğlıı 
l\atlıköy llav~ıg:111 idaresinl]e. GS -
::\ecip Koton Tüccar. Ci9 - :\iyazi 
Erenhil~c .\<.krri Jisrsinılc öğretmen. 
70 - llcsmiye llııkkı ~iıııısi Erci. 
il - Hefik ı:orlıon Anıkat. 7:? - B:ı
rııiz Bakanol{lu Avuk:ıl. 73 - fü•ş:ıl 
Küksal J\:ıılıküy Sulh hakimi. 7 t -
Heşat Hnşkay:ı Uıııııınt nırclis ıız:ısııı
dıın. i~ı - Hii~lii 'l'urn~· 'l'iiı'c:ır. /(i 
- Hıfııt r.:ırer SHlnl Dr. l\:ıdıköy Jıe
Ictliye baş hekimi. 77 - Salfıh Cim
coz lstuıılıul saylıl\"ı. 78 - Saiııı Ali 

KADIKÖY l\AZASI KIZII.TOPRı\f{ 
NAHlYESl 

1 - Ali Hnydar Barşal Eshnbı cm· 
lükten. 2 - As:ıf Görmez Ticaret o~:ı· 
sında memur. 3 - Hurhanettin uııı· 
zert Dr. Eski sıhhiye miifellişi. 4 ....... 

- laP· Cevdet Dalım 1nhisarlarda murıı d' 
ı· 

5 - Ekrem Conıtez lstanlıul bele • 
yesi icrasında. 6 - Fatma Ali H_:n 
d:ır Barşal. 7 - G:ılip Çelikel l\luıc; 
koit liva. 8 - H:ısnn Ziihlü T_anı~. 
~lütekail kaymakam. () - lbrahını 
zan Gümrükten emekli. 10 - ııısıı~ 
Akclağ Ticarclle meşgul. 11 - ~zz1r2 
Bora 49 uncu okul baş ö~rctmenı. l 
- Kemal Erol Tüccar. 13 - :Mehille 
ı\li Yürüker Samsun saylan. 14 -
:\'aci Ali Moralı umumi mccil~ 0~~ 
sından. 15 - Hüslfi Suııgay ı.ıne il . - c 
yüzbaşı. 1G - HıclYan Korur 3 un 

11 
Orla okul mÜıJÜrii. İİ - SaHcl )tOI~· 
Telsrafı;ı. 18 - .Sninı Demirta)· B:ı 

0 
riyeden emekli. l!J - Tevfik Y.oznı~. 
Emekli kayıııokaıri. :?O - Tnlıır ;. 'r 
lak Öğretmen. 21 - Turhan Tnıll~ 
,\lalbunt kurumunda sekreter. 23 
Zühlü İnhan Jktis:il profesörü. 

Kı\l..)}KÖY KAZASI ERENKOY 
N,\lllYESl 

c· 
1 - Ccm:ıl Cebeci Dahrlyeden

1 
1' 

ıııekll. 2 - Hnli! Tü~·knı.en Zon~uı~:ıı 
s:ıl lan. 3 - Jluseyın Erman Etn. 1• 
baylar. 4 - Jlüo;nü Alıntnş Erneklı 0 

6 • • • CJ ı Tn'·,·ıır bay. 5 - II:ımıt l'\urı r aı; .J • O• 
miidilr muavini. 6 - ltrcı Halırn ,..... 
ruz. 7 - lskendcr Tengiz Dokıor: ~ıı· 
l\emal Haker Tiiccar. !l - Kndrı ~ı:ı
lip Esen Dr. Emekli Albay. 10-:: 1 

11 
hir Us Erenköy lisesi dircktörıl· 12 
_ :\luamer Sen Eslıabı eını:ıktcn· .,.. 
- Mustafa Güler Sh·il kaptan. 13 ...
:\'uretlin Ali Berkol ı:rofeslir •. ~.4 dC· 
Kiyazi Sezgin lJaşvckıılct arşı' ın '\'l• 
15 - Rüştü liekit Dil·arlıakır s:ıY111 v· 
1G - H:ığıp özdemir ZonsııJdak s:ı; .. 
lavı. 17 - H:ısim Başara Si\'~S ~o...
l:ıvı. 18 - Safire Hüseyin Elbı. !

11
, 1• 

Salim Türker 'l'ücc:ır. 20 - Set.ı ...
tin Ozgil Dr. Emekli binbaşı. 2l 9z 
Şemsellin Gün:ıltay Sh·as s:ıyl:ı,·ı. :r. 
- Şükrti Bayrıık l\l:ıılı:ıhadn m:di" 
"3 - Te\'fik Hecep O~ıız ı>r. 

11
,. 

- - • f çırı • 
naryüs profesor. 24 - \ası \ ·ıı· 

•15 \ ' d. 'fan ' ' Ual:ıty:ı sayJa,·ı. • ec ı • 

bı. 

O sküdar Kazası Merkeı 
Nahiyesi 

1 ..,.c;ıııC• 
ı - AH Rıza. Çamlıyurt • "" , 

lJc!Jl 
2 - .All Şan - c. H. P. Hacı ;.'t> 
Ocak iln§kanr, 3 - .Ahmet çıuı .;ure· 
met Çelebi nıUmesslll, 4 - Akif ilet• 
GUmrUk vcznedan, 5 - Bcltlr Ese _. 

:aedr> 
UskUd:ı.r Maarif memuru, 6 - ~-

Sarptuğ - c. H. P. Toptaşı ocnlt Al 
p!ŞV' 

kanı, 7 - Behzat Taner! • ·rıı--
8 - Cevat Toydemir - Emckil ~~ıı· 
lay, ıı - Ccnanl Bllmman - Ha~ f;t• 
ıuıu Emekll subny, 10 - ccına _,,, 
gUn _ Jandarma (.mckll subılY· ll ı 

uınıı 
Celt'ı.l Arsı ms-ırny _ Eczacı ve '!• 

11 Göll meclis tızıısmdan, 12 - ccnı f • 
Maliyeden Emekli, J3 - Diltı.ra şc et 

}!":fl\ 
ozuoğancı - Şefik c;ıi, H - f•'· 
Eracar _ GUmrük memunı, ı:> -
hl YUcckn.n - Vl1€ı.yet bayturlll• 'u )' 

yıır 
mUdUrU lti - Fethl Keskin • ıı • •ıl< 
emekli, 17 - !"'erit Tckeren • I' 1 •ı :grııc .. 
memuru, :.s - Galip uurer • tıı-"· . ıs 
Albay 19 - Hamdı Denlzmen • ı • ı;rnc 
bul Say:avı, 20 - Hazım • , • 
doktor Gencrnl, 21 - HUsnll ı;ıı;tı> ...-

n" 
DUyunu umumlyeden Emel•ll, :; ,.., 

HUsnU Şakir Çakar - Doktor, -t1ıııll 
Hllm! _ .Maliye mU!ettl,i, 24 -

1
;U• 

Server _ GUmrUk mUtelmldl, 25 - 1 ı~ ].!:fllC • 
scyin UğUnlu - Bahriyeden nıC· 

26 - Hurşlt Avşııroğlu - .Adll)"C Jl1C• 

muru, 27 - BUseyln Avcu • .f\§l ııtıY 
U kUJ::ır muru, 25 - Ihsan Onal - s ·c I· 
:H ı·ıtı \: makamı, 29 - lsmall a' 

30 
...-

yurt _ Eczahaneler mUfctt1§1• 5'· 
auzcl 

Ismail Hakltı Altunbcnzer • sı 

:ıatı:ır akademisi y:ır <!lrcl,törU. ıı r.ı 
"" - Jl;r9-Ismall ş~\'l.ct - A vulmt, """ 11 111• 

1 1
, ... , _ ı. nın 

Ç'nnı ıyurt _ .c .. :ırr, •"' b~şl>"' 

gan _ C. H. P. Çcng lltÖY ocalc i ı\11 
nr, 34 - Ihsan Fimurl{ - S 1 ·~ iz) 

( Kar§İki sayfaya gcçırı 
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~~~·~.:-.::u::~~~-:~:~! 1-Hilml:;.ı:::~~m••llB&h<L Türkçe - Fransızca · Ingilizce - Almanca 
~ ınecııa Azası, 37 - Maclt Ok. ye subayı, 2 - Rıza Tozan • Emekli 

>.r • ı..vukat, 3s - Mahmut Ekrem Bahriye subayı. Dilleri üzerine 
l1 lta:ı • Belediye baş hekimi, 39 -

lfıUatara Demtrg6k • Belediye temizlik 
'l' trt lnUdUrU, 40 - Muharrem Nail 
'ner 

Sarıyer Kazası Merkez 
Nahiyesi SJııaıı • Avukat, 41 - Mahmut CeUU 

~ lrtr • Emekli Doktor, 42 - l!Um. 1 - Dr. Ali Turhan • Umumı mec-
.. 13a.Ynlcr • Postabanedcn Emekli, 
~ füı lzaııman, 2 - Ferit Hamal • Umu. 
ııı, - lluauı.ra Saro • Ad.llye memu. mı meclis Azasından, 3 - Tevfik Am. 
~i - Mustafa GUrkan • Deniz mat ca _ Umumı meclla lzaaınd&n, .,. _ 

ı:ıınıe ll. 45 - Murat Iclll - Bahriye Nurettin Al~aıı _ Proteaör MUhcndls 
''"tekaıdi, 46 - :Mehmet Ali Kuraner. 
"'" ..,.'-• okulunda, 5 - Muslihittin Okyay. Ilk 
.. -.ut, 47 - Nazmi Madanoğlu • " li. tedrisat mU!ettl§I, 6 - Cevdet Erde. 
ı.._ P, 'UıkUdar merkez kamun ~-
"'111, mi • Kaza Kızılay başkanı, 7 - Nec. 
~ •s - Nuri Onan • Istanbul Be- det Arpat - Karantina doktoru, 8 -
l~ Ytaı hesap ~lert M: .baı mürakibl, 
• - N Haydaı- Doğ - Tüccar, 9 - Nuri HL 

ba ildir Ersöz • Harp maJQIU su. 
mamcıoğlu - Tüccar, 10 ..:.. Emlne Çe • 

viker • llk okul öğretmenlerlnden, 

11 - KAzım Esen - Sarıyer Maarif 
memuru, 12 - Ye.sut Karakolu, _ nk 

okul öğretmeni, 13 - Burhan Çe\1k. 

er : 30 uncu okul bqı öğretmeni ,H -

Fahri Hemi§ _ Balktılar C. klUbi, 

15 - Nuri Alkan • TütUncU (Esnaf. 

• ~ 30 - Nazım '1\mı;doğan • Su ldn 
~ lneınuru, fil - Nazım Slnanoğlu 
Of? te ınemuru, 52 - Nedim Onpn • 

ı~tınen, ti3 - Nuri Köklenml§ efe. 

lııa./e tnUmcsıılll, 54. - Orhan Okten 
~ but belediyesi hesap 1§. mUdUr 
cltıu\'lnı, 155 - Raalm BWı- • 21 lncl 
ı.. lıa§6ğrctmenl, l56 - Sıbkatullab 
~da.\' tan), 16 - Ali Bayrak _ Kuru kahve.. 
ı.. erdi • Doktor, ti7 - Saadet Mus 
""'' ,... __ . . . el (E.!naftan), 17 - Iıımail Tezcan _ 
CUrıı ~k6k • Tcınizlik l§ICrl mu. 

Tüccar, 18 - Zehra Çevik • Ilkokul 
öğretmenlerinden, 19 - Aglh Ozde. 

mir - Emekli Dz. Blnbll.§lSl, 20 - HU. 
sametlln J\t.aaü • Emekll Subay, 21 -

Osman Görı;-Un • Kumköy tahlisiye mu 
dUrU, 22 - Hasan Yılmaz • Kumköy 

~l' eııi, 58 - Sami Yağcıoğlu • Ad. 
itte llıeınuru ,59 - Sıtkı Tuğa • Dev. 

~ınlryollan memuru, 60 - Şefik 
e1 en • UakUdnr Halkevl başkanı, 
~ .... Şemsettin Alnınk. Bahriye yar. 

~.1hllıUtekntdl, 62 - Şevket Tannan. 
cı p tahll.slye memurlarından. 

'°e.ııı' · Kuzguncuk başkanı, 63 -
lı. 'remel • Emekli Bahriye Amlra. 

SARIYER KAZASI YE?-.'IKOY 

NAHIYESI 
~ - Vahdet Pekel - C .H. P. Uıı. 
Ve kaza idare heyetinden, 65 -
h Yaı 'lnutepe • Oğretmen Emekli, 1 

WQ .... l{ -'1 :::_Hasan liayrl Tan. Edirne Say. 
enaıı Utku • C. H. P. UskUdar 

t•ıt 
~ ez llahlyesı bs.okanı, 67 - KAml 

l-icıeran - Avukat, 68 - KAmll Ertör _ 
tı.ı • 69 - Tevfik Solmnz • MaarU 

lıı)( rttu,ı, 70 - TeVflk Turan • Sa.. 

ıc_ 'l'ıznarhane mUdUrU, 71 - Turan 

"~ - Ta§cı, 72 - Tahir Sanoğlu. 

lavr, 2 - Vealle Tan _ H. Hayrlnin e. 

§1, 3 - Dr. Rasim Ferit Talay _ Nlğ. 

do Sayllvı ,<l - Hakkı Saydam • Iı;el 

Saylavr, 5 - Recai • Tokat Saylavı, 

6 - Şevket Dat _ ıı:onya. Saylavı, 

7 - Fuat Fazlı Akglln • Umumi mec. 

Us Azasından, 8 - Mahir TemrUk ~ \a.t MUb!, 78 - Ziya Alayay .. 
t<~' 74. _ ZekAl Yedekçloğlu _ E- Profesör, 9 - HUaamettln Karaeyvat. 

"'l.IC §lrket1 M., 75 _ Ali Açca • Emckll General, 10 - Sezal Selek • 

ifa~ .Albay, 76 _ Saffet Şavlı • M. Saraylar Md. 11 - GU!edlte Selek. 
l'da:ı>B§a ııaw mUdUrU, 77 _ Ma. Sezal Selek eşi, 12 - Azmi Varcl _ 

~ l:ıert _ Adliye bn§k!Ubt, 78 _ Rf. Emekli Dz. Yarbayı, 13 - Ya.1ar Oyal. 

~ ltalpakçıoğlu _ Eski belediye mU. A.vu~at, 14. - Ferit Demlrtaı • TUc. 
• 79 _ Neytr Levent • Emekli, caı-, 15 - Ibrahlm Ziya. Fabrikatör, 

\isl<UDAR KAZASI KYSIKLI 

NAHIYESI 

ı_ 
' Yusut Kemal TengUoenk • sı. '1 '8.Ylavr, 2 - :Muhittin AUı.yiğlt • 

16 - Re,ıt Ergün - Emekll Yarbay, 
17 - Reıit Denfzçelebl • Emekli Dz. 
Yarbayı. 

Eyüp Kazaeı Merkez 
Nahiyesi 

' 

j 
... -w.. • .---. 
, 12 Lügat kitabı 

bir arada 
Türk~e • Fran ızca 

Türkçe - İnglllzce 

Türkı,:e • Almanca 

Fran!Jızca - Türkı;e • 

İngilizce _ Tilrkı,:e 

Almanca - TUrk~e 

Framnzca - İngilizce 

Framırzca • Almanca 

İngilizce - Framm:ca 

İngilizce • Almanca 

Almanca • İngillzce 
Almanca• F.ransızca 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

~~~2 
~~} 'E~ 5 3 ... 6 

...... . 
C. l{ ~eden emekli, S - Salt Aktan • 
~ . .P, Kısıklı bn§kanı, 4 - Cemil 

'. 'tn. • Kıaıklı okulunda. btl§ öğret. 
1 - lbrahim Tanm • Eyüp orta o. 

kul coğrafya ötretmeni, 2 - M:eır..ıt 

Nazik! • Ayvansaray değirmen! mU

dUrU, 3 - Hulnsl Ertufnıl • Doktor 
(Halkevl Bqkanı), 4 - Feyzullah O. 

nol • Ni§antq 16 met okul başötret. 

meni, 15 - Ziya Ebçim • Telefon idare. 

81 l§letıne lmlrl, 6 - Hikmet AUa. 
ma.z • Eczacı, ldmyalter, 7 - BUrhan 

Günahklroğlu • Inhlsarlar memuru, 

8 - Emln Kadri Esener • Emekli ko. 

mi.ser ,9 - AYDI Gökçe • GUmrtlk icra 

Su buyuk eserin, yakın bir zamanda, forma forma neŞrine başlanacaktır 

~ 5 
- Mehmet Ali - Bahçeler me. 

(tt,; 6 - Ihsan RUrıtU Bllcan. Avu. 

a ...._ - Ahmet Ozyener - Zürradan, 
~~ l:taydar ErsCSz • ZQrradan, 9 -

' 
1 

Sanver • C. H. P. Kısıklı aağl§. 
ı>, • ıo - Ah.met Köktckin _ c. H. 

t~ ~ anğı§manı k~Ubi, 11 - Tev. 
~ Ubang .. O. H. P. Kısıklı izamı. 

. ı:ı 
l'ıırı - Cemal GUney. C. H. P. Bul 

U 0Calc ba§lı1nL 

tı~AR KA.ABI BEYLERBEYI 

N'AHIYESI 
ı_ 

~ 2 !\ana Tarhan • lnhlaarlar vekl. 
l," lhaan Tav • Beyazıt Sayl&vı, 
'1 Ceıaı Kocaer .. Avukat C. H. P. 

~iıey1 ba.§kanı, 4 - Hayrettin • 
~ ~ beyı nahiye mUdilrU, 6 - Faika 

~eı:ı: Otrctmen, 6 - Nedim AkyUz. 

8 -... Sa~. 7 - Salih Arlt • Ofretmen, 
~t ı..... drt Seven • Emekli, 9 - Meh-

1;) 't;~ . Doktor, 10 - SaltıhatUn. 
~~'b~ctt nıuatııelt.t oefi, 11 - A b. 

~ lt_ !il.an Nad • Emekli, 12 - Faik. 
I>, 'Vaı:ılk5y ocak b&.§kanı, 13 -

Sı · 1ı1Ut:eahh1t ,U - Necati _ 

~Ocak balkanı. 15 - Rızn . 
16 - Saim Erlam .. Doktor. 

"t>.\L>.R .KAZAZI MERKEZ 

NA.HIYESI 
1 • • 

~C\'ket .Altunalev • Adalar kay 

~~ 2 - Bllley:ınan Hararlı • ?de. 
b. ~ IXıUdUrQ, 3 - Avni Yağız • 
~ ~cUznen &za.mıdan, 4 - Sabri 

~ • IJO.rayı devlet Azalığmdım 
~· 6' 

11 
- l!ehmct Hanlfoğlu • Tüc. 

• ~~~ Caup Bekla§ _ Hnzlne mu. 
'l'ıı, lın1rt, 7 - Enver Demirel • 

"t> 
.\t.ı..ıı KAZASI HEYBELI 

NAHIYESI 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi \'e hayatla alfilcadar herkesin, dil ellerin, umumiyetle okur yazarların, 
Türkün ve yabancının, dil öğrenmek isti yenlerin, seyyahların, i~ adamlannm, askerin, teknik ve meslt 

ki mütercimlerin ba~vurmaktan uzak kalamıyacaklan bir eser ., 
360 küsur pH\nş, 2000 sayfaya yakın bu büyük lQgat dört dilden 200 bin' tabir ve ıstılahI içinde topla 
maktadır. Eserin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik lQgatinde bulmanıza imkln yoktu{. 

Eser hakkmda fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdi.den : 
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İstanbul 
memuru, 10 - :Mustafa Çolban • Çift. 

çl, 11 - Zehra Tarım • 36 mcı okul 

öğretmenlerinden, 12 - Nuri Tulan -
Adresine müracaat 

l\:adırga talebe yurdu mUdürU, 13 - Bahçe sahibi, 3 - Malik Yılmaz • Köy 23 - Mehmet Sarı • Balıkçı reisi, 

Yahya Galip ıtargı • Ankara saylavı, muhtarı, { - Kemal Çetin • Tahrirat 2<l - Rağıp Yamaç - inhisarlar Paşa. 

14 - KtL§lf Oztoprak • Tuğla tüccarı, ltltlbl, 5 - Mehmet Ozkan • K!!mUrcU. bahçe fabrikasında işçi, 25 - Mehmet 

115 - Rahml GUnay • Eyüp kütüphane Suer • Çiftçi. 

Beykoz Kazası Merkez 
Nahiyesi 

l3EYKOZ KAZASI ANADOLUHISAR 

NAHiYESi 

memuru, 16 - Muhittin Giray. Ay. 

va.naaray değirmen! mUdUr muavinl, 

17 - Abdullah Şovan • GUmrUk mu. 

halaza memuru, ıs - Faik GUnerl • 

Gazete muharriri. 19 - Hilmi Kat • 

Doktor, 20 - Ihsan Erkılıç - H Un. 

ı _ Ihsan Kurtan • Beykoz kayma. 1 - Re§at Yılmaz • Denl.zbank aa. 

kamr, 2 - Sabit Tapan - Beykoz deri j b. • mllfcttl.şlerlııdeı:ı, 2 - Ali Şahlıı • 
ve kundura. fabrikaları direktörü, 3 _ Beykoz hUkOmet doktorluğundan c. 

Il?ekll, 3 - CelAI Dikmen • Imar Ban. 

kası mqdUrU, t - Ibrahlm Arın • A . 
cU okul başöğretmeni, 21 - Sıtkı O. Ferit Erinal • Eczacı umumı meclis 

nene • Emekli subay, 22 - Necatı Azasından, <l - HUsnU .AJıtman . Bey. 
Hisar halat fabrlkast mUdUrU, 5 -Kaptan • Komisyoncu, 23 - Mehmet koz belediye doktoru, 15 - Şeref Ba... 

Yılmaz • Barut 1nhlsarmda, 2• - Ali ı:ı:ır - Çlftçl \'e mUteahhlt, 6 - Sabri Ziya Knntemir - lstanbul umum ılgor 
Alan _ Yem tUccan, 25 - Bekir oz. Altıok _ Iatanbul gUmrüklerl b:ışmU. ta şirketi muhasibi, 6 - Sakı Akant. 

ben - Doktor, 26 - Cevat Ipteş • Mal. dUr!Uğll manifatura memuru, 7 - Bah Şlrketıhayriye mUdUrU, 7 - Cevdet 

mUdUrlUğU memuru, 27 - Fikri Bal. rlye Kurlan - Beykoz kaymakammm Fahri Nomer - Avukat ve umuml mec 

kanlı Inhlsar depo mUdUrU, 28 - A. e§i, 8 - M&hmure Ergüven • JstıklAl lls Azasından, 8 - Rem.ıl Imıan ·Is. 
harbi malOllerinden kıdemll yüzbaşı tanbul ticaret ve ıanayt odan muha 
Baha Ergüven eşi, 9 _ Mesat ıı:ııtman. sebe şefi, 9 - Mustafa Cebeci • Tah. 
HUsnU ı,ıtman e§I, lO _ Hllseyln mu ve tahliye müteahhidi, 10 - Maz 

KöktUrk • Motl.lr (makinist), ıı _ har Seyhun - Avukat, 

gO.h ozarar • lnhlsarlar memuru, 

:?9 - Arif Be,er • Eczacı, 30 - Ke. 

mal Uçer _ D~ doktoru, 31 - Hqıtm 

Kuvan • Eyüp ilçebayı. 

'EYUP KAZA~! RAM! 

NAHIYESI 

Faruk Izzet • Beykoz deri ve kundu. 

ra fabrikaları 1ma1At !Jefl, 12 - Ab. 
<iullah Tapan _ Beykoz deri ve kun • 

dura fabrikaları kimyageri, 13 - Ce 

1 - Haydar Başaran • Emekll su- ltı.lettln Ta§pınar _ Beykoz sulh hO.kl. 

bay, 2 - Etem Engin. Inhfsarlar me. mi, H - Huan Çaka. Avukat, 15 -

muru, 3 - Astm Gürsoy • Belediye Hüseyin Hallkanlı _ Şnrk değirmenle 

memuru, • - Na,.tt Ulken - Ba§öttret. ri dlrektörU ve yazla çiftliği sahibi, 

men, 5 - Nazmi Akol • GUmrUk me. 16 ·- Asım AryUz • MUteahhlt, 17 -

BEYI{QZ KAZASI MAHMUTŞEV

KETPAŞA NAH1YESI 

1 - Necip UnlU • Muhtar çiftçi, 

2 - Hllseyln Ergün • çiftçi, 3 - Ah. 

met GUr _ Çiftçi, ~ - Mehmet - çm. 
çl, 5 - Ahmet J{öktUr • Çiftçi. 

edebilirler 

l , munı, 6 - Recep Ak!:aY • Baş!!ğret. Attt. Tiryakloğlu • MUtekalt, 18 - A. 

~ ~in Ali Duruaoy _ Denlzbank men, 7 - Ş&ban Balcık - Tuğ tUccan. sat Akan • Şirketi Hayriye levazım 
Kndm gU7.e1llğl bugtln artık bir sUs ve tu\'alet mese1~ea ~ 

bir ilim hallnl alını ıtr ve gUzelllk nılle seseleri lıir tıb liborailanl"I 
. \·azlyetJndedlr. Orada her kadın, sıhhatine ve vllcut te~ekkilllne ~· 
re ayn bir güzelleştirme usulüne Ubl tutuluyor. 

\ • n:~avırı, 2 - Sadık GUzel Os. mUdUrU, 19 - Hami J{arayaka • TUc. 
tııao;ı, Ybel! PlAj aahlbl. 3 - Esat EYUP KA7..ASI KEMERBURGAZ car, 20 - Rıfat Aktqı • Io Bankası 
qtııı 'Cerra.bpaşa hastahanesi ba§ N'AHIYESI 

• • başveznedarı, 21 - Nami Ozan • In . 

hisarlar idareal Paşapahçe fabrikası !Qo, S - Basan Rıza Temelli • ı 
• 'ttı~ - Isınan Hakkı Sızmaz!!ğ- 1 - Kerlm Tunç _ Kemerburg.u memurlarmd&n, 22 - Sadettin Çeçen. 

• , nahiye mQdürU, 2 - Ibrahlm GUreı • Beykoz malmUdUr!Uğü veznedan, 

Milletimizin birlik kudreti, çok 
kuııvttli t•t çok ümitlidir. Vatandaş, 
mebus seçiminde verectğin reyle 
btl Tıakikati bir kere daha isbat ede-

Bugtln, tuvalet l~Jerlnde ihtisas sahibi olmak için, gtbelllk mtl4's· 
scselcrlnde ~lışan Jmlar aynca 'den görmektedir. Rc!llm, enlt.n tılr 
iskelet ba.5mda \1lcudan te~ekktlllerl hakkmda maınmat alırken ghte.. 
'rlyor. ' 
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Mısırdaki büyük düğünün tafsilatı Dlnledlklerll!liS 

Dinllyecekl~ 

------------!Nikah merasimi l 

Tatiana Povani, 

Dünyanın en meşhur şantörü 
Karuzonun hayatı 

Bu hafta iki' Avrupa radyo istas
yonu birer program hazırladılar 

Dünyanın en larlda Tenorun sesi daha canlandı
meşhur şantör. nlmıştır. 

}erinden biri o-
lan Enriko Ka-
ruzonun hatı-

rasını anmak 
için bu hafta 
Avrupada iki 
radyo istasyo
nu birer proğ. 

ram hazırla. 

Karuzo mıı bulunuyor. 
Bunlardan birini aalı akşamı aaat 
9.10 da.HamlJurg radyosunda din
ledik. Diferini de cumartesi akşa
mx saat 10 lda Stokhalm (orta dal
ıa 422 metre) den dinleyeceğiz. 

Hamburgdaki proğrarn:1a Karu. 
zonun hayatından bahsedilmiş ve 
hu arada, p.ntörün söylediği en 
meıhur opera aryalarının plakları 
s'lfmmı§tır. 

• Stokholmdaki programda da 
konferanstan baıka ıantörün plak 
Iarı ile neşriyat yapılacaktır. 

Enriko Karuzo ldünya.da en bü. 
yü\ §Öhrete mazhar olmuı şantör 
sayılır. 28 §Ubat 1873 de Napolide 
dopuı olan Karuzo ilk defa o
larak 21 yaşında Napoli civarın

da Kasertadaki bir tiyatroda 
Maskanyinin ''Kavalliera Rusti
kana,, operasında sahneye çıkmış
tır. 

Bu ilk temsilinde dinleyicileri 
" ka.dar hayran bırakmıştır ki ga. 
yet kısa bir zaman zarfın!Ja meş. 
hp.r olmuş ve genç olmasına rağ
men devrinin en büyük tenorları 

arasında yer almıştır. 

Monte Karloda verdiği temsil
lerden sonra bütün dünyaca tanı
nan Karuzo bunun üzerine Bue
os Airesden, Nevyorkdan, Paris
ten, Barsebnadan davetler almı~ 
ve bu suretle şöhreti gittikçe art. 
mıştır. 

Devrin en meşhur şantözü olan 
Melba ile beraber 1902 mayısında 
Loııdraya g~:len Karuzo orada 
Koven Garden operas·nda Verdi. 
nin "Rigolctto,, sunun temsilinde 
rol almıştır. 

Ondan sonra bir çok büyük şe. 

Bu suretle Karuzo yetiımemiı 
olduğu zamanların orkutraSI ve
ya san'atkarlariyle beraber §arkı 
söylemiş bulunuyor 1 

Napolideki 19 çocuklu fakir bir 
makinistin oğlu olarak yetişen ve 
devrinin en büyük şöhretine vasıl 
olarak Karuzo meşhur adamlar a. 
rasında en parlak bir hayata maz. 
hr olmuılardan biri &ayılır. Bu. 
günün en meıhur p.ntörlerinden 
biri olan Italyan tenoru Cilyi Ben
yamino ondan bahsedilirken bir 
gün: 

- Karuzo bütün tenörların şa
hı idi, demiştir. Onun gibisini 
'dünya ne daha evvel görmüştü, 
ne ondan sonra gördü.,, 

Brüksel radyo
sunda "Müfettiş,, 

Büyiı'lc Rus muharriri Gogolun 
"müfettiş,, ismindeki meşhur ko
medisi bu akşam Brüksel radyo • 
sunda temsil edillecek. g.ogolun on 
doku•unca asrın ilk senelerinde 
neşre!::lilen bu eseri Rusyanın ge
rek edebi, gere~c siyasi mahafilin. 
de bir akis uyanrlırmıştı. "Müfet. 
tiş., de zamanın idart> adamlarının 
suiistimalleri anlatıl!':'!aktadır. E
sas mevzu şudur: 

Aristokrctt tabakasına mensup 
bir genç, Rusyada seyahat eder_ 
ke:l bir gi.in küçük bir kasabay.ı 
gi<liy:>r. Bura.la l:cn .:bini son de
rece i.lüyük bir rr. •r.'l'! •r,le kar~.:lı

yorlar, izaz, ikram .gösteriyorlar. 
Nihayet delikanlı, kendisini kasa
bada beklenen dahiliye müfettişi 
zannettiklerini anlıyor ve hiç bo. 
zuntuya vermiyerek bu rolü oyna. 
mayı kararlaştırıyor. Bu işten 

karlı da çıkıyor. Çünkü, müfettişe 
hediye ve rüşvet vermiye alışmış 

olan ah'ali onu adeta servet içine 
boğuyorlar ve yalancr müfettiş. 

sahicisinden daha fazla karla çıkıp 
gidiyor. 

hirlertde muvaffakıyetler.den mu. Go~olun Jm komcı::lisi o günkü 
vaffak yetlere koşan Tenor 1921 vaziyetin müthiş bir hicvini teşkil 
senesi ağustosunun 2 sinde 1E. ediyor.du. Onun için ,aristokrat . 
yaşında olduğu halde ölmüştür. lar bunu iyi karşılamadılar.. Bir 

, 1932 senesi sonlarına doğru bü- çokları Gogolu (Kızıl) diye itham 
tijn dünyada tekrar bir Karuzc ediyordu. l~akat, muharriri takdir 
hayranlığı ı:~-1;-'llış ve plakları her :ıJenlcr <le vardı. Onlar Gogo· 
tarafta çalındıktan başka, yeni 

1 
la (Cesur bir ahlakçı) diyorlar. 

plikları da yapılmıştır. O zamanki Çar Nikc;>la da Go-
Karuıonun· eskiden okuduğu 1olu bu cesaretinden dolayı takdir 

bir plağı çalara'k o esna.:la günün ediyor ve kendisini Petersburg 
meşhur bir ıantörü veya orkestra- ünivers:te;,ine tarih profesöı ü ya..
sı refakatiyle yapılan bu yeni plak pryor. 

bugön radyo ile 
neşrediliyor 

1 
İran VeliahJrPrenı ş.hpur 

Muhammed Rıza ile Mmr 
l prensesi F evziyenin Kahirede 
f bugün yapılan düiüıleri radyo ı 
f tarihinde de mühim bir cün 
t teıkil etmiıtir: 

D üjün münasebetiyle rad
yoda ilk defa olarak farıça ko
nuJUlmuı tur . 

Malumdur ki, tranda h e
nüz radyo yoktur ve bugüne 
kadar bildiğimize göre, hiç bir 
radyoda farıça neıriyat y.ıapıl

maınr,tır . 

Bugün iıe, Kahire radyoaun. 
dan nikah merasimi ve düğün 
alayr.ıın tafıilatı netrec!ilmi,, 
lrandakiler de bunu radyola
nnda dinlemiılerdir. 

Nikah merasiminden başka, 
veliahdin Kahiredeki hayab , 
hemen hemen saati sa.atine 
radyo ile neşredilecek, bu ıu
retle Ş.:lhir.tıah oğlunun Mı-

~~~~~g~nl~~~~l 

Haftanın prog
klasik ramında 

parçalar 
Alman bestekan Veberin 

"Freischütz,, (Silah atıcı)) ope
rası büyük musiki şaheserlerinden 
biri sayılır. Vagner bu eserin hay
ranlannd":Wsi;.~ Geııe büyük 
bir Alman musiki listadı olan 
Berlioz bu op"era ıçin: "llahi bir 
san'at eseri,, derdi. 

Veber Alman musikisinde ilk 
romantik bestekardır. Eserlerinin 
en bariz noktası seslerin fazla 
renkli olması ve büyük bir şiir ta
şımasidır. 

1780 de doğup 1826 da 40 ya. 
şında henüz gençken ölen V eber 
yukarda da bahsettiğimiz opera -
sından başka "Öryanth,, ''Oberon,, 
gibi diğer iki meşhur eserin bes
tekarıdır. 

Veber "Freischütz,, ü Holstein
deki evinde bestelemiştir. Büyük 
bir koruluk ortasında olan bu ev
de bestekar, eseri için kendisine 
en muvafık yeri bulmuş oluyor. 
du. 

Opera bir atış müsabakası mev. 
zuu üzerine kurulmuştur ve halk 
aras ndaki eski bir efsaneye da
yanır: Vaktiyle bir cin varmı; ... 
Avcılar veya silah a~an kimseler 
arasında dolapn bu cirı, isteyene, 
hedefini hiç şaşmayan kurşunlar 

verirmiş. rakat buna mukabil, si
lahı kullanan adamın canını alır

mış. Kendilerinin ölümü bahasına 
da olsa düşmanını b1dürmek iste. 
yenler bu cine müracadt eder ve 
o sihirli kurşundan alırlarmış. 

Bu eseri ile daha büyük bir şöh 
ret kazanmış ve 38 yaşında olma
sına rağmen devrinin en büyük 
bestekarları arasına girmiş.ı. 

Bestekar ondan iki sene sonra 
Londra.da Great PartlarJ:l cadde
sindeki bir evde ölmüştür • 

''Atıcı,. veya "Sihirli kurşun,, u 
yarın (16 ımart perşembe) ve cn. 
martesi ( 18 mart) ta dinlemek im. 
kanını buluyoruz. 

Bu hafta Cenovadaki Karlo Fe· 
liçe tiyatrosunda temsil edilmekte 
olan bu opera yarın akşam türkiye 
saati ile 10 da, Roma grupu (Ro
::na ı: orh dalga 420 metre: Ba
ri: ı orta dalga 283 metre) istas. 
yonları ile, cumartesi akşamı da 
gene saat 10 ıda, ayni opera.dan 
naklen. Turino grnpu (Turino 1: 
orta dalcra 263 metre. Milino 1: .. 
orta d:ıl;::ı 368 metre) iıtaıyonla. 

rı ile neşredilecektir. 

"Televizyon Kraliçesi" ismi veril en mis Tania Şarman'ın bu sa
hadaki araştırmalarda büyük mu vaffakiyetleri görülmektedir. Bu
rada, küçük tip bir televizyon alıcı makinesinin tecrübelerini yapı· 
yor. 

Ankara radyosunda güzel 
bir konser dinliyeceQiz 

Meşhur ltalyan 
Cumartesi akşamı 

kemanistinin 
çalacağı eser 

Memleketimize gelmiı olan dığı bir muhitte, bir İspanyol şan. 
meşhur İtalyan kemanisti Zino tözünü di:ıliyormuş. Şarkıcı kız, 

FrançesK:ati cumartesi akşamı An- şarlosını bitirdikten sonra bir a. 
kara radyosunda bir konser vere- dam, şapkasını açarak parsa top. 
cektir. lamıya başlamış .• Sen Sansın önü 

Programın ilk kısmında (Saat ne geldiği zaman bestek~r: 
9.15 • 10) Bach ve Beethoven gibi - Nasıl söyledi? Beğendiniz 

iki klasik var. Bugünkü musikinin mi? diye sormuş • 
babası sayılan Johan Sebastian Sen Sans, gayet samimi olarak: 
Bach musikiyi yalnız kilise saha. - Beğenmedim, diyor. lyi söy 
sma münhasır kalmaktan kurtar. Aankara radyosu 2 
liııf ve geni§ hayat sahasına çık-

1

leyemedi. 
masına yol açmıştır • O zaman İspanyol kızıyor: 

17 50 - 1685 arasında yaşamış - Haydi ordan sen de! diyor .. 
olan bu büyük Alman bestekarı, Sen ne anlarsın musikiden!. 
musiki sahasına bir çok üstadlar Bu söz Sen Sansın çok hoşuna 
yetiştirmiş bir aileye mensuptur. (invr)nn ( (iyorsh sh rdshıidlushss 
ve bunların en meşhurudur. Bil " gidiyor: 
hassa org için yazılmış eserleri - Aferini diyor. Bana bu aözü 
vardır ve dini havaları taşımakta. söylemiye ilk cesaret eden adam 
dı!'. Kan ta taları da meşhurdur. sensin! Al bakalım • 

Françeskati konserinde dinleye. Ve büyük bir bahşiş veriyor. 
ceğimiz paraçası La Minör Kon. Françeskati keman konserinin 
çertosudur ki ''Allegro medrato,, son parçasına M. Ravelin "Çi
(orta derece oynak), "Andante., gan,. isimli eserinden başka İs· 

(ne yavaş, ne hızlı, yürür gibi), panyol bestekarları Poblo de Sa. 
"Allegro Assai,, (oldukça oynak) razat'ın "Endülüs Romansı,, ve 
parçalarından mürekkeptir • Manuel de Falla'run "İspanyol 

Konserde Beethovenden çalına. dansı,, alınmıştır. 

cak parça 9 numaralı sonatadır ki, Geçen sene ölmüş olan Moris 
bu l:ia 'Greutzer' e ithaf edilmiş so· Ra vcl 18 7 5 de Fransa da Siburda 
nata,, diye meşhurdur. l:fofmuştur. Eserleri arasında biL 

''Adacio sostenuto,, (aşağı.dan hassa "Su oyunları,, meıhurdur. 
alarak yavaş yavaş), "Presto,, "!spanyol saati,, ismin.de bir de 
(çabuk), ''andante kon variyatsi- operası vardır . 
yoni., (değişikliklerle ne yavaş, 
ne hızlı} ve, son pc.rça olarak, 
"Presto,, (çabuk)) dört hareket
ten mürekkeptir • 

Beethoven on dokuzuncu asır 

musikisinin en büyük dehası ol
duğuna göre, konserde 18 inci a. 
sırdan (Bach} tan 19 uncu asra 
geçilmiş oluyor . 

Beethoven'in 
bu hafta 

dinliyeceğimiz 
senfonileri 

Beethorvenin en meşhur serl:. 

.,. 
Amerikanm ren eakI rad1° 

tiıtlerinden lbiri olan Fred ~ 
Nevyork radyosuyla iki td'• 
yeni b ir mukavele imzalanUt ~ 
Artiıt .-imde, bir tmııilind .. 
tan1ı önceıi bir adam rolünde I"' 

Belçikıt radyolannı.n meth~ 
artisti olan matmazel Lid iti 
pazar günü Brüksel 2 ra~. 
verilen bir vodvile iıtirak , ....W 
tiı· . 1 

ı Amerikanın rne§-hur te~ 
Morton Dovney her pazarteıı t'1' 
ceıi Sdıenectedy radyosunda ~ 
kılar okumaktadır. Bunbts ti' 
dal;:ta 49 metreden, ıalı ı-1'1 

at 7,30 da diolerr.ek kabildir• 

.~~~~~~~--~· ..... ,--

Bir çeyreklik bir fasılaraln son. 
ra 10.15 den 11 e kadar devam e. 
dccek olan kinci kısımda ise yir
minci asra geçilmiş bulunuyor. 

Fransız bestekarları Sen Sans) 
Saint - Saens'den, geçen sene Ö· 

len Maurice Ravel (Moris) den 
birer parça alınmrştır . 

Kamil S::n S:ms ıs:; 5 de clog. 
muş ve 1921 <le 86 } a~ında olara1: 
ölmüştür. Bu uzun hayc:tı zar:m. 
da bir ~ok eserler vermi~tir ki bun 
ların en m ~ıuru ''Samson ile Da. 
lila .. cpcrawıdır. 

ri senfonileridir ve bunların sıra • 
ile numaraları olduğu gibi, bazı

larının da ayrıca isimleri vardır. 
Mesela, 3 üncü senfoni (Eroika) 
''Kahramanlık senfonisi,, 6 ıncı 

senfoni "Pa:ıtoral., (kır senfoni· 
si) dir. Eeethoven bu senfonik. ıo. 

. :n.Jen birir.•Je Napolyonun Mos-

Bun ·an ba~;:a, ('ı:ıyvanlar sen 
Iosu) vardır. "önm dansı .. ism;r 
deki c"rr; c'c r:-e"'ıur b;r p:ıır.~dır 
Bestel;:.r:n !.o:-ıı;erdc dinlc:.iif,:mi. 
eseri "Rcn1:> Kapriççiozo,, dur k 
bir İtalyan havasını terennüm e· 
der . 

Sen Sansın İspanyaya iittiği 

zamaki bir fıkrası meşhurdur. Bes 
tekar kendisini kimsenin tanıma-

kova. seferini anlatır ve !ılcskova. 
:lın yanı:ını, çan seslerini tasvir e
der . 

Bre:>lav r~.Jyo:ı;.ımın yarın akşanı 
:d (16 mart) prog~·3mında ''Kon. 
s::r evi., nden n;klcn yapı1aca'k o. 
a:t ne:riyatta 9 uncu :e ·ı~ni prog 

, :ımın en sor. n~r:ıu.:sır ı te~kil e. 
diyor ki, bunu gete saat 8,5 den 
Jonra dinlemek kabildir • 

3 üncü senfoniyi de cumarte"i 
akıamı saat 10,30 da ingilterenitı 
MWaııd (orta dalga 296 metre) 
istasyonundan dinleyebileceğiz, 

tcJl 
ce alınan bu yeni tarz an 
çerçeve şeklindedir. ve ~n 
istasyonları bile telllİZ bır. 
ele almayı temin ctmekt~· 



Benim ~görüşüme göre: 

Gayri f~d~-;eler 
ve 1ürk sporu 

\~~ıı~eden lcrl iyesi kanunu Tiirk sporunda yeni bir ılevir açıyor, her in
tlur a olduğu gilıi spor iııkııatmrıızda da bazı kiiçük menfaatler haleldar 
ftaue!~rının vcı digı ıı:ırlak ,·:ı:ı<lellcr kaı·şı~ında k::ıylıolıııuş kiiçük ıııcn-

a·~n ne kıymeti olabilir. 
ltiıı b~'Hiıııeyen bir ağaç çiçek vermiycceği gibi mey,·e de '\"eremez. Onun 
törıu4hz hedrn terbiyesi lrnnununun ,.e bu kanunu tatbik den genel direk· 
lııe,, ~n evveJCı lıiiliin tcşkilatile, lıütün kndro ve lıiitçesile faaliyete geı;
~danı hekllyct'e~ız ve ondan sonra müsbet semerelerini istiyeceğiz, lıun
~r ~ evvel y:ızıJ.ıcak büliin lchde yazılar ıııüdahcııc, bütün aleyhte ya
~1 se bu lıa~arıya müdahaledir. Biz lılilün y:ızılarııııız da spor kalkııı· 
~ 0~<la Türk ı;cnçlığinin ) ekviicul olarak sene! direktörün arkıısıııda 
llıekı lll:ınnı, Türk spor inkılfılıında vazife almasını ileri sürdük ve :.ur-

el 11~ 

~~•llı:n terbiyesi kanunu tatlıik edilirken mektepli sporcular !;J>Or 
tlhıfaer ndcn uıaklaştırıldılar ve bu yiizden 1.ıazı kJuplcriruizın kadrola· 
h111111 ~Oldurulması uzun zamana nıüıe,·akkif boşluklar husule geldi. Biz 
dtli larının \'CrdiAi Jıarlak vaatler karşısıııtla k:ıylıolnıuş <leğil yerini 
or11şı~tnıiş bir kun et olarak .kabul ettik \'C mü:;takbeli ümitle bekle· 
1'I' 1 ı, fııl.:at bu inlizarıınızda hoş olarak dıı lıeklemek istemiyoruz. Aıııa-
t ıC~kıı·ııın lınriciııdc Lülün teşkilat ılahiliııe almmıık isli yen ve her biri 

<q trılııııre kliıbiı olan tam manası le profcs) oncl teşekküller vnn.lır ki bun· 
aülescr husıı:;l muamele gürıııektedirlcr. lzah edelim: 

)~ili~ ~ltllt kiiıııe haricinde kulan klüplenleıı teşkil etlılen iki deneli 
~tı Ilı kte sayri!edere khiplere de yer verildi, buna ses ~·ıkııran yok çünkü, 
~n cnılekeıte !edere ve ga.rrifedere dile iki sııııf klübiiıı mevcut olmıı
Uıı11e1 'c bütün spor teşekküllerinin B. terbiyesi kanununun esaslan dahi· 
,fi! aı icııcı dirr.kllirliığiiıı emrinde iıulun<lıısuııu ıııüdl'ikiz. Yalnız aklımı· 
'anıı}·ııcafı hir nokta \•arsa o da Türk olmıy:ın ecnebi tabiiyetindeki 
~liirı~ b~ likte oynıımıılarına müsaııde verilmiş olmasıdır. İstanbul ıli· 
~lllıırıtluğuni:n hu ıııü sııade_ye gösterdiği sclıclı ise gayl'ifcdere kliiplcrde 
~ 

0 
an h:ıu oyuncuların federe klilıılcrde lisanslı olma lan dol:ıyısilc 

C.,bl'unculardan mahrum bulunacak khiplcnn 1-un elli uyuııcularrnı 
!le~dercı.: Za} ıf J.::ıdrofarla kalmaları imiş. 
~111 ~n tcrlıiyesi genel direktörlüğünün buglin t:ıtbik etıııekte olıhığu ~por 
~,bu ~'113ıncsiııe f(oı c Türk olmıyan anasır mü5abakalara iştirak,. cılcıııez 
~ ltı nlJra lisans Yerilemez. lst:ıırl.ıul bölge.si eğer Türk olnuyaıı aıı:ısıra 
•~eı/çlarına :işı:ı:ık ettiı ıııck s:ıl:ihiyelini keııdiııtle lıııluyorsa lıu ımi:.a· 
,,~ diAcr spor ldüplcrınıizc de te~nıili icnp eder çünkü lıir leşkilntta '1h lube ayrı falan J.:liibe ayrı iki talimat olaıuaz, lıöyle bir tqmiliıı 
~ u he bir ~ok kLln-etli kHiplerimizin Avrupa ı>rofcsyoncllerintleıı lıir 
~~~ İstanbuln celbi gilıi birtal.;ım yolsuzluklara l ol açacaktıı· ki lıu da 
' lın dotru bir hareket olnmıyacağı gibi bugünkü amatörlük cere;r:ı· 

l 1l kırı lıir lı:ırckct olacaktır. 
'staıılıLıl direktörlüğü bu karara h:ı~k:ı bir scbelı göstermiş ols:ıyuı 
'~ lde dnha cok isabet ederdi. )".oK .. :ı •11~ rifederelerde bulunan lı:ızı 
ht ~~'ar !edere kliiplcrde lisanslı •• - lupler zııyı! diiştüğü için ccııc
' ııyL·lin.lc lıuluna:ı oyunculaı-1,~J·,;:.:alıilirler demesini lıiz tloiiru
ı~ 

0
110Aruya prensipe lıürmetsiılik •~1:. ".i ederiz çünkü: Bir kliibüıı 1.ıir 

~t rır'n~usı..ndan mahrum kalması ,1lbı mevzii bir ?ı'ıdisc me\'ZU esasları 
l 11

111 
e~~ıpJeri ) ok edecek kanırtu verdlr~n1ı!t; nıfe~lnto rııcıı:tefılHerhi 

~ cı·ırni:ı;tlen tı) rılm:ıl::ırı ile kliip ).adrolarıııtla ıloltlurulıııası uzun za· 
it,~ llıuıc, ııkkH hoşluklar husule ıelmiştir ve IJu ~ üzden 1.ıirçok klüp· 
~ bı iz ınu~alı:ıknlıırr. iştirak eclemez: l>ir hale gelmişlerdir. Fakat l.ıir \'C· 

~-~b r'k:ıc kHilıiııı değil on yedi milyonluk lıir kütlenin spor fa:ıliycli ıııcv· 
rı <I a.Iı:ı, <JILhgu jı:iıı ııdctli lıinlcri nşan mektepli .sporcıılıır:ı sııor klüple· 
e ııı.~t'iı~nhakıılara istirak müsaadesi verilmedi, o mektepliler ki temsili 

ı.aı l1 lllaçl:mı jştirak edehilmck hakkmı lıaizılirler .. Bu hal lıö~ le iken 
«lıııı:ıası klübüne t:ontural ile b:ığlı ,11 futbolcuya inhisar eden lıirkaı,: 
ttıı,11Lı.ıl le lıır ııııtıy:ız 'eriliyor. Bu memleketin evladı olmıy:ın lıirkac 
'ttıı 1 

)c lıutuıı ın·cnsiplcri lıoz:ırıık, bütün usulleri yıkarak lılr. iıntiyaz 
1hıl' 

1't k~a~ ı::;·cdcrclc··i ıı miı~nbakalıırını se:rre gid:nl~~ .~ayet iyi görı:ıüşlcr
~t buıad.ı ıı us:ılıaL.:ı y:ıpaıı 22 oyuncu nııınlorlugun saf ve temıı ~uy· 
~eıır:~lla ı ıi~ ıı.Jc kııntıırııt . ile lıağl~ bulıınılııf;u ~Hihi"~ıd.~~ı .. beklediği ~ir 
'-cıe 

1 
l l~ın ıop.ı 'ıır.ııı ı..ım~clerdır. lstnnhııl dırckturlugu federe kluı>· 

lıttıtı 1~a ı~u lıulıııı:ın ı;::ı~ rıfcdcre oyunculJrın oyn:ıyanıanıası kin en<li
'ıı esııı onlar iı,:in ellerinde hıılunaıı Jis:ınsların kıymeti yoktur. Onlar 
~.~11 kt)nıctlı ol.ııı onlurı g;ı~ rHcderc klüplerc lı:ığl:ıyaıı malt ınukave-

"'r l> • 
~t<lı, ,uıı hl iki lııı ve bun:ı ınüın:ısil harekata miis:ı:ııle ve müsamaha edi
!\ıbtJc alt:ıı buguıı ı.Jıoruııııızuıı, echesini Gösteren lıir kanun ve bu Jrnnunn 
B.:ı J.<1cn bir dc\"lct ıııüc .. scsesi vardır. Bu müessesede lıe<len terbiyesi 
ftlını ırcktürlüğüdür. <..ienel direktürlülti"ııı ideali on yedi rnilyonluk 
~~r~tııılc~t>ıı .sa~luın viieutlu, temiz sl·drc ve k:ır:ıkterli lıir Türk gençliği 
h l 11 :ıktır, ~u idealinin tnhakkukuna ılo~rıı giderken g:ıyrifederelcrtle 
~ ltııaıı oyunculnr ecnebt tahiiretlndedir, zayıf k:ılır gibi düşünceler , 

~~ 1 °1anıaz ve olm:ınıı~tır • .!\lisnli de mektepliler lınt..kııııla tatl.ıil.:lne 
~~ h' ~ldu~u Küllfır bak:ınlığının karamlu·. Fcılcı:c kliiplcrtlcki rucJ.:tep· 
~' ~a a kınl1 a tatbik edilen \'C 1.ıir prensip in t:ılıııkkuku için tatbik edilen 
fı~ r, ~ur ieııe prensip nıımına başka sahalarda da mevkii tntbiko konma· 
lr~~ ~.aıa~te,kilat için muzır bul undıığurıa kani oltluğnın ga~:rHederc 
~ lil~için prcnsiplcrinıiz.i fcdu etmiyclim .. 
ı .. ~ Aciil l"URDA.IWIJ 

4~9iltere-lskoçya Hokey 
ı~~·,a~ör takımları maçını Belçika - Holanda maçı 
! hzıer 8 • 3 kazandı lar BelçL~a milli hokey takımı ile 

ı Clu Holanda milli takımı arasında 
~~~klnbir alaka ile beklenen Brükselde yapılan karşılaşma 2-0 
t. illt e~." giltere amatör fudbol Belçikalıların galibiyetiyle netive 
i;!~tı.itı 1~lcri arasındaki maç İngil lenmiştir. Belçikalılar kazandık
.. ~~ ~ galibiyetiyle netice- !arı sayı ile mütenasip bir oyun 
~ ~ göstermişlerdir. 

---:-::..._ -- - - -- -~---•:-- . . .. 

lngilterenin meşTmr Oks/ord • Kembriç ıiniversitelileri arasında 
yen lıazırlandtklarını yazmıştık. Geçenlerde gelen lngiliz gazetelerinde 
göriiyorswmz. l'aptıkları hareket, muvazene idmanı imiş ... 

Jıer sme yapılan meşhur yarışlar i çitı bu sene de iki tarafın mQtmıadi· 
yukariki resme tesadüf ettik. Burada Oksfordluların bir antrenmanını 

Ankara da Avrupada futbol yapılacak 

Türkiye kır koşusu 
t Volter Hamfon 
Bu meşhur lngiliz takımı 

yenildi için seçilmiş olan 
lNGİLTERE: Rasing Rube-Fk. Metz 1-2 
Lik maçları: Fk. Antib-Rasing Lens 1-0 

1 t b 1 t k Birmingham-Volverhampton 3-2 Fk. Soşo-Fk. Ruen 2-0 
S an U a 1m1 Bolton Vanderers-Brcntford 1-1 Rasing Strazburg-Ekselsiyor Ru-

İngiltere şampiyonasında bu 
hafta da geniş ehemmiyette bazı 
sürprizler olmuştur. Bu meyanda y A k ·d· Şrlton Atlctik-Blakpol 3-1 be 3-1 

arın n araya QI ıyor 1 Şelsea-Grimsbi Tovn 5-1 MACARİSTANDA: 
Türkiye kır koşusu birinciliğ Leds Ünited-Arsenal 4-2 Lik maçları: 

3-3 

herkes tarafından art.ık yenilmez 
bir hale geldiği ileri stil'ülen Vol 
ver Hampton, kümede 12 inci va-müsabakalarının önümüzdeki pa· Lançester Siti-Hudersfild 0-l Fcrensvaroş-Nemzeti 

zar günü Ankarada 19mayıs sta- ~ Liverpol-Portsmut 4-4 Hungarya-Elektromoş 
dında başlanıp 6000 metre mesa.- ' Mançester united-Aston Villa 1-1 Suerketaksi-Budafok 
fcde yapılacağı ve ayni yerde bi- 1 Midlesburg-Everton 4-4 Zuglo-Üypeşt 

1-2 
4-4 
2-·1 
1-5 
2-0 
6-0 

ziyette olan Birmingam isimli bir 
takıma 3-2 mağlup olmuştur. 

tirilcceğini yazmıştık. 1 Preston Nothend-Derbi KontrH-1 Salgotrjan-Föbus 
Dört kişilik şehir takımlanmn' Stoke Siti-Sunderland 3-1 Kişpeşt-Solnolki 

Bu meyanda Hover Şfild de 
Blakborn Roersie 2-1 galip gel
miştir. Şimdiki halde Volver 
Hampton bir defa mağlup olduğu 

iştirak edeceği bu koşuya İstan- FRANSADA: Seged-Boçkay 
buldan Rıza Maksut, Artin, İb- Lik maçları: İTALYADA: 
rahim ve Hüseyin girecektir. Olimpik Lil-lf. K. Sete 1-0 Lik maçları: 

Bu atletler yarın monitör Nai- ı Rasing Paris-A. S. Kan 5-1 Novara-Lazio Roma 

• için vaziyetini düzelteceği ümid 
2-0 olunmaktadır. 

li ~foranın riyasetinde Arikaraya 1 Olimpik Marsey- Sk. Fives 2 O Fk. Mlano-Fk. Bolonya 
hareket cedeceklerdir. Lö Havr-St. Etiyen 0-0 Sampiyerdarena-Liverno 

0-1 
3-3 
3·0 
1-1 
1-1 

Tomi Far pl8jda ! 
Yalmayak başıkabak koşan §U adam kimdir biliyor musunuz? .. 

:Meşhur boksör Tomi Far. Bu İngiliz §anıpiyonu şimdi Amcrikadadır ve 
biz burada soğuktan titrerken, de · niz mevsiminin en güzel zamanları

nı geçiren meşhur Miami plajlarmd a nefis bir tatil devresi yapmaktadır. 
Resimdeki vaziyet de bunu gayet iyi lsbat etmiyor mu? 

Dünya haberleri 
"' Ağır siklet dünya şampiyonu 

zenci boksör Coe Luiz Nevyork 
sergisinde büyük bir boks maçı 
yapmağa karar vermiştir. 

• Bu ayın 26 sında Floransada 
Almanya ile İtalya milli fudbol 
takımları karşılaşacaktır. Alman 
takımında Viyanalı 4 oyuncu bu
lunacaktır. 

• Mayısm 13 üncü günü Mila
noda İngiliz milli takımı İtalya 
milli takımiyle karşılaşacaktır. 

--o-

Davis kupası 
Davis kupası maçlarında Al

man ekipi ile İsviçre ekibi ilk tur 
da karşılaşacaktır. Bu karşılaş
ma 5 ile 7 mayıs tarihlerinde Vi
yanada yapılacaktır. 

--o--

ısviçre güreşçileri 
Çekleri yendi 

ikinci küme klüplerini 
davet 

Bölgemizde bulunan Anadolu. 
hisarı, Beylerbeyi, Galata Gençler 

Demirspor, Kadiköyspor, ve ·Boz. 
kurt kulüplerinin tam selahiyetli 

birer murahhaslerını 15/ 3/ 1939 
gün Çarşamba günü akşamı saat 
17 ,30 da tertip edilecek bir müsa. 

baka hakkında bölge merkezine 
gön:lermeleri lüzumu tebliğ olu • 
nur. 

-o-

Hakemleri davet : 
~olıemizde bulunan bütün lL 

sansiye Futbol hakemlerinin bir 
mesele hakkında ~örüşmek üzere 

15/ 3 / 1939 çarşamba günü akşamı 

saat tam 18 lje bölge merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

Yüventüs Torino-Fk. Bari 
Fk. Triyeste-Genova 93 
Fk. Lukka-Ambrosiyana. 
Fk. Medona-Fk. Napoli 
As. Roma-Fk. Torino 

Yunanistanda 

2-1 
2-0 

Selanik 11 (A . A.) - Bugün 
yapılan Yunanistan fudbol şampi 
yonasının dömi finali karşılaşma-

lanndan alınan neticeler gunlar
dır: 

Selanikin Aris takımı Drama• 
nın Doksa takımını 4/ 2, Atinanın 
Apollon takımı Pirenin Etnikol 
takımını 2/ 1, Atinanın A. E. K. 
takımı Pirenin Aris takımını 

10 / O, Pirenin Olimpiyakos takı· 
mı Atinanın Astir takımını 3ft. 
mağllıp etmiştir. • 

nşn n şakası 

Milll küme- nlaçTaribaşlarken ! 
(.Heden terbiyesi) için çalışan \'e bu ui;urda (kurum) lanan TtlrJl 

gençliğinin (futbol) colan yurdun Uç büyük §ehrinde blrind llk (bf· 
rlnrllik) m~larmı bitirdiler! Sıra, derece aldılar. (Milli) blr (küme): 
hazırladılar. J5te bunlar' blrlbirlcriyle bu mart ayı içinde çarpıpı&J'll 

· başlıyacaklar, biribir:lerinl (şüt!) Jerle (taş) Jıyacaklar. Bulana :l~hi;. 
de (Ankara) nıa (de11tlr) gibi (spor) culan (gUç) lerlale lmvvetlel'lılr 
gösterecekler •• 

Ba.h 'ilayetlcrimizden (İzmir) lmlzln, içinde yenlden (dolu); 
bir (spor) culuğun (ateş) il gençlerJ \'ar .•• 

Fakat ~unu da kabul ed<'lhn kJ sınır 'iliyctl sayılan 111 lstanbaJa4 
muzda ne de olsa (spor) ,.e (beden terbiyesi) nln (bepğl) aır. 

Sporun her kısmında olduğu gibi futbolde de blrlnclJlk hele (mll· .... 
li) (küıne) de baş olmak yolu (tas) lı da olsa yine bu (idman) (balı. 

çe) Jetinin (fener) ine bu (taş) Jı, ~akıllı karanlıklarda ihtiyaç ,·ardır. 
Na.'ill<1a spor ( arayına) nrmak itin (Galata) dan &eçmek Beyoğ.ı 

luna, ta! Taksime !.:adar tıkmak iizmı. Orada bakalım l>ir:r.~'llk ki .. 
me (tak,.lm) edilerek, kime (bölünecek). Bakalım blrlnclllk : :. 'n yU..ı 
züne glilerek, bu 8 d<'n hangisine (Vefa) Jı olacak! 

niı'.ibirlerlnin haberi olmadan 8 milli kiline takımı kaptanı Ue ayrı 

ayrı koııu~mayı onlann birincilik hakkındaki fiklrlerinl sonnara ka· 
rar \'er.tik. 

Ankara, fznıir spor mulıarrirlc.rlmlze yazdık, İstanbuldakllere do 
b~;:;r mu:ıarrir ı;önılcrdlk. Aldığunız cnablar ~yJe oldu: 

Ankııra Demirspor kaptanı: 

- Biz Anltarn (Dcmlrspor) loY11Z, bizim tocuklar, (Ankara) cJa. 
bu sene (ı1cmir) ı;ihitlirlcr. (Sııor) yaptılar. Bunu göstereceğiz. 

Ankara Gaç kaıılanı: 

- Hu ny i~indc lıa~lı) acak müsabakalarda (güc) ümllzil bütün ('7): 

klühe de p,UskrN•t•ı;iz, herkes (Ankaragücü) nün (gücünü) güç görmL 
)'CCCl.l "rdir. 

hmıir Do~:ıns:ıor: 

- lfü hnılrde yeni (doj'.;an) (spor) eulanz, eskl doğanları da g8'c 
r<'rf'~i1.; kar:ıımıza ~ık:ıe:ık <ıiahin) lcr atmacalarla borada~- ~rll~. 

ce;';imi1.~ t•nıin:z. 

İwıir Atr.,: 

- Oldukça (a.tc5) 11 hanlarda, bütün Ulkcnln ateşll sporcularlle 
boy ül~ü11eceğiz, kimin ıl:ıha (ate~) 1i olduğu meydana çıkacak. 

İstanbul Beşiktaş: \ 
- Sporun (bcşij;,'1) olan İstanbul !ikinde rakiplere az bir farkla ela 

olsa ~ i:ıe (taş) ı,:ıkarttık. l\llili kümede de k<'ndimizl göstermek 1ıidm 

iı:ln bir (hayati) meseledir. 
İshınbul Fener: 

- (Cahçe) mh:c bu ~,1 da bir İstanbul ikincilik heykeli Giktfk a. 
ma ... \'ine (sı><>r) eu!arın !-IJIOr bahtesinde ilerlemesi h;in bir fenere lh• 
tlyaeı \&r. O fenerin kime daha ışıldadığını ~östcreuğiz. 

İstanbul, Galata.saray: 

- Sııor aleminde yeni kurulan (sara~·) m mcrdh·enlerinc hu yıl 

ıla tımıanaca~ımız zaman Galatadan itibar<'n yiiksellp dr. Takc;!mc doi. 

ru \'arırkcn bizim önümüzden geçC'r, mı bu re .. mi~cçld bnsladığı za.
m:ın ~ürüşürüz. 

lstanbul. \ ' rfa: 
nıı \'11 lstıınbul blı in:'ilifl r.sn:ısın ~ .• tali lıin· g;ilümse:ll. Biz bu ,,_ 

le yrri: it... 
Za"Tl:rn (\"ı•f:ı) lı olun;:\, "izinle sonra ,faha ,·cfa1 ı, ıı:ıfa'.ı ~ört\~rüz. 

l\lıılıarrirlcriı"i ,·'l toıılaılıklarını ~·azıJık: 

Bakalım milli l<ümc ne tarafa daha (H?fa) lı oldu~'Una 14 ma., 

&onr:ı ~öreceğiz. 

'1 Pazar giinü Çekoslovak serbe!!t 
~~~ ı . 

O nklt kimtn (demlr) glbl, klm1n (güç) 111. Ran~islnt. (4olıla) 

gibi (at••s) li, tıırn·ri .. inin (fa~)ı aık,.a ıuyunıı ~ıkanr. kimin (Ff'ntr) t 
ışıklıdır, l.lnıin (sarny) ı daha. yüksektir \'C Jdme (\'efa) lıdır meytlana 

'"ıra gUreş takımı ile karsılaşan S\'ıç 
~ '''<1ct>ı lJ&~iiiru Baon l~ondrada Dtnıaharla ~·ajı/1ğı ı ·e ma~/ı4p oldu- re milli takımı Çekoslovaklara 

011 "u · · • · J 'J ~ ., ' .. 5 2 l' 1 · t· .. zu §ışm.ş L •• ·-· t .-ı ıncrı.Jı ·c ı.o ... ~ "· , ı /_ ga ıp ge mış ır, .. çıkaracal•tu. S. TURGUT 



o • 
lstanbul lntilıahı Mebusan Teftiş Heyetinden • • 

i\ltıncı BüyUk Millet Meclisi İkinci mUntehlplerinln intihabı. 
na l 5-3-939 çarşamba gUnU başlanacak 19 - 3 - 939 Pazar 
günü akşamı bitirilecektir. Birinci mUntehiplerin rey verecekleri 
günler &§ağıda gösterilmiş olduğundan rey sahibi olanlann inti. 
hap için tayin olunan günlerde mensup olduklan mahalle ve köy
lerd~ sandıklanna nüfus tezkere !erile müracaat ederek reylerini 
kullanmaları lUzumu itan olunur. 

Adalar Kazası 

lunda. 
4 - Anadoluhisar Nahiye M. 

binasında. 

5 - Kanlıca parti binasında. 
6 - Anadolu feneri köy oda. 

smda. 
7 - Akbaba köy odasında. 
8 - Mahmut Şevketpa.şa köy 

odası. 

9 - Bozhane köy odasında. 

Rey sandıklarının bu:unacağı 

terler: 
Rey verecek mahalle ve köyler 10 _ Hüseyinli köy odasında. 

1 - BüyUkada iskelesi 
2 - Heybeliada Ayyıldız cad. 

desinde 

Büyükada mahalleleri 
Heybeliada mahalleleri 

. 
11 - Polenez köy odasında. 
12 - Ömerli köy odasında. 

Anadoluhlsar, Göksu, Yenima· 
halle. 
Kanlıca, Çubuklu. 
An:ıdoluf encrl, Poyraz, Riva K 

Akbaba, Dereseki köyleri. 
Mahmutşevketpa.cıa. Ali Baha. 
dırpaşa, M:ı.ndıra köyleri. 
Bozhane, Ögümce, Güllü, Kılıç. 
lı köyleri. 

Hüseyinli, Cumhuriyet, Sıra· 
pınar köyleri. 
Polenez köyü. 
Ömerli, Koçullu, l\Iuratlı Esen. 
celi köyleri. 

16 - Küçük Mustafapaşada Gül 
camiinde. 

17 - Unkapanında Elvanzade 
camiinde. 

18 - Kazlıçeşme camiinde. 
19 - Yedikule İmrahor durağın

da kahvede. 
20 - '.Kocamustafapaşada Mus. 

tafanın kah,·esindc. 

21 - Samatyada. Mustafamn 
kahvesinde. 

22 - Cerrahpaşa kah~nde. 

23 - Aksaray Çakırağa camiinde 

Abdisubaşı, Küçük Musta!ap:ı· 
şa, Müftüall. 
Haydar, Kasap Demirhun, Ha.. 
raççı Karamehmet, mahallelerı 
Kazlı mahallesi. 
Hacı Evhat, f mrehor, Hacı 

Hamza M. 
Kocamustafapaşa, Cambaziye, 
Arabacı, Beyazıt, Ali Fakih 
mahalleleri. 
Sancaktar Hayrettin Hacıka· 
dm, Abdi Çelebi, Hacı Hüse. 
yinağa M. 
Kürkçübaşı, Hubyar. Cerrah
paşa, Davutpaşa, Kasap Uyn8 
M. 
lnebey, Çakırağa, Keçiha .. 3 - Burgazda Çarşı caddesinde 

4 - Kınalıada Çarşı caddesinde 
Burgazada mahalleleri 
Kınalıada mahalleleri 

Eyüp Kazası 
tun., Yalı M. • 

Bakırköy Kazası Rey sandıklarının bulunacağı 

y3rler: 
Rey sa.ndıklannın bulunacağı 

yerler: 
ı - Halkevi binasında 
2 - Yenimahalle istasyonunda 

3 - Yegilköy istasyonunda 

'.4: - Köy kanoklar:ında (seyyar) 

5- Köy kanoklar:ında (seyyar) 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Sakızağacı, Cevizlik, Zeytinlik. 
Yenimahalle, Kartaltepe, Os
maniye. 
Ümraniye, Şevketiye, Köyiçi, 
Şenlik. 

Yeşilköy Nahiyesine merbut 
köyler. 
Mahmutbey nahiyesine merbut 
köyler. 

1 - Camiikebir kal'§ısındn 

2 - Eski Yeni karşısında 

3 - Defterdar vapur iskelesin-
deki kahvede. 

4 - Ortakçılar karakolu önünde 
5 - Alibey köyü köy odasında 
g - Rami jandarma karakolun 

da. • 
7 - Kemerburgaz Nahiye bina

sında . 

Beyoğlu Kazası 8 - Kısırmandırada 

Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler: 
1-Kamerhatun cam.linde 

2 - Ağaca.mllnde 

3 - Kaymakamlık binasında 

4 - FiruAğa camiinde 
!5 - Taksim Camlı kÖ§kte 

6 - Dağcılık klUbUnde 
7 - Eski§ehlr Parti ocak bina. 

sın da 
8 - Klğıthane köyünde 
9 - MecidiyeköyUnde 

10 - Şi§li Parti binasında 

11 - Pangalb karaltolu karşı· 
sın da. 

12 - KurtulU§taki kah\•ede 

13 Sililıeör caddesindeki kahvede 
14 - Camlikebirde 

15 Hacı HUsrev camilnde 

16 - Kadımehmet Parti bina. 
sın da. 

17 - Yahyak!hya camiinde 

I 
18 - Arap camffnde 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Kamerhatun, Çukur. Kalyoncu 
mahalleleri. 
Kuloğlu, Hüseyinağa, Katip 
Mustafa çelebi. 
Asmalın:ıesçit, Şahkulu, Evli. 
ya.çelebi, Tomtom mahalleleri. 
Firuzağa, Cihangir mahalleleri 
GümUpuyu, Şehit Muhtar, Ko· 
catepe mahalleleri. 
İnönü, Harbiye mahalleleri. 
Bostan, Eskifehir, Yenişehir, 
BUlbUl, Hacı Ahmet mahalleleri 
IU.ğıthane köyU 
Mecidiye mahallem 
Halask!r ga;J, Me§rutiyet ma. 
halleleri. 
P'11galtı, Duatepe, mahalleleri. 

,.. ' . . .. 
=.mınonu 

Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler: 
1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Yenicami mavakkıthane· 

sinde. 
3 - Atikalipa.şa camiinde. 

4 - Firuzağa camiinde. 
5 - Akbıyık camiinde. 
6 - Mclv;ı:;ıetPSJa camiinde. 
1 - Kantarcılar camiinde 
8 - Üçmihraplı camii 
9 - Hacıkadın cam il. 

10 Şehzade camünde. 

11 - Lllell camiinde 
Bozkurt, Pqa. Feriköy ma- 12 - Mercan can:ıiinde. 
halleleri. 13 - Beyazıt camii. 
Şişli, Cumhuriyet mabaJleri. 
Camiikebir, Çatmamesçit, Bed. 14 - Kadııp. Parti binasında. 
rettin mahalleleri. 
Küçükpiyale, Hacı Hüsrev ma- 15 - Gedikpaşa. camiinde, 
halleleri. 
Kaptanpa.şa, Kadımehmet ma. 
halleleri. 
Yahyak&hya, Süruri mahalle
leri. 
Arapcamli, Emekyemez, ma. 
halleleri. 

16 - Nişancı camiinde. 

17 - LAnga Rum klisesinde 
18 - Kızıltaş 

19 - Süpürgeci hanınrla. 

Rey verecek niahıılle ve köyler 

Camiik l r. Dökmeciler; ls. 
lambey mahalle. 
Uç Şehitler, GUmUşsuyu ma
halleleri. 
Abdülvedut, Cezri Kasım ma. 
halleleri. 
Nişancı Fethi Çelebi mahallesi 
Alibey köyü. 
Cuma, Yeni mahalle, Topçu
lar, Küçükköy, Cebeci köyler. 
Kemerburgaz, Petnehor köyleri 

Kısırmandıra, Çiftealan, Oda. 
yeri, Ağaçlı, Pirinççi, Akr>ınar, 
İhsaniye köyleri. 

Kazası 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Hocapaşa, Hubyar, Mehmet 
Geylani, Ahıçelebi M. 
Çelebioğlu, Rüstempaşa., Tah. 
takale M. 
Alemdar, Mollafenari, Mah· 

mutpaşa M. 
Binbirdirek, Emin Sinan M. 
Sultanahmet, Cankurtaran, M. 
KüçUkayasofya, !shakp~ M. 
Zindankapı: Demirtaş, M. 
Sandemir, Yavuz Sinan, M. 
Hacıkadın, Hoca Giyasettin, M. 
Kalenderhane, Mo1la Hüsrev, 
M. 
Kemalpaşa, Balabanağa, M. 
Süruri, Dayahatun, Mercan M. 
Beyazıt, Çarşı, Camcıali: SU. 
leymaniye M. 

Şahsüvar, Bayram Çavuş, Ça
dırcı M. 
Mimar ı:ayrettin, Saraç ls. 
hakM. 
Nişancı, Kazgani ['cdi, Muh· 
sinehatun M. 

Tülbentçi, Katip Kasım M. 
Mimar Kemalettin, Mesihpa§a, 
M. 
•ravşantaşı H. 

Kadıköy Kazası 

R~y sandıklarının 

yerler: 
bulunacağı Rey verecek nıalııtlle ve köy'er 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Muvakkithanede 
3 - Kızılay dispanserinde. 
4 - İlk okul binasında. 
5 - 12 inci okul binaEıında 
6 - Cınar altında 

7 - Polis karakolu karşısında
ki binada. 

8 - Sinema binasında 

9 - Kızılay binasında 

10 - llk okul binasında 
11 - Köy meydanında 
12 - Köy meydanında 
13 - Parti karşısındaki binada 
14 - E'.'zıltoprak Çarşı başında 

15 - Rıdvanpaşa S. Rü§tü köşkü 
16 - Köy meydanı 

Caferağa mahallesi 
Osmanağa mahallesi 
Hasa.npaşa mahallesi 
lkbaliye mahallesi 
Rasiınpaşa mahalleırı 
lbrahimağa mahalles. 
Osmaniye, Mecidiye mahallE'Si 

Yeni Sahra, Ko:r.yatağı mahal. 
leleri 
Suadiye mahallesi 

Bostancı mahallesi 
İçerenköy mahallesi 
I~UçUkbakkal köyü mahallesi 
ZühtUpaşa M. 
Tuğlacı M. 
Göztepe 
Merdivenköy 

Sarıyer Kazası 

Rey sandıklarının 
yerler: 

bulunacağı Rey verecek mahalle ve köyl:I' 

ı ..:;; Rumelikavağı <>cak bin&· Rumellkavağı. 

sıngş,, . ı ı ., n ı ti . 

2 - Sarıyer camiinde. Sanyer mahallesi.. 
3 - Kaytı}akamlık binasında. BUyUkdere M. 
4: - Klreçburnu ocak 'binasında. Kireçburnu M. 
5 - Tarabya ocak binasında. Ta.rabya M. 
6 - Yeniköy ocak binasında. Yeniköy mahallesı 
7 - !stinye ocak binasında. lstinye M. 

8 - Emirgan ocak binasında. Emirgln mahallesi 
9 - Rumelihisar iskelesi ö. Rumelihisar M. 

nünde. 
10 - Ayazağa ocak binasında. 
t 1 - Bahçe köy köy odasında. 
12 - Rumeli feneri Cumhuriyet 

meydanında. 

J 3 - Kumköy ocak binasında. 
14 - Uskumru köy orak bina

sında. 

Ayazağa köyU. 
Bahçeköy. 
Rumelifenerl köyü. 

Kumköy. 
Uskumru köyil. 

Üsküdar Kazası 19 - Kılıçali camlinde 
20 - Fındıklı c.amilnde 

Hacı Mimi, Kılıçali mahalleleri 
PUrtell§, Ömer Avni mahalle
leri. Fatih kazası 

Rey sandıklarının bulunacağı 
Rey verecek nıahalle ve köyler y lrler. 

Rey verecek rn~halle ve köyler 
21 - Kuledıölndeld kahvede Bereket mahallesi. 
22 - Kredi Liyone hanı yanın· MUeyyltzade, Kemanke§, Yeni. 

nındaki dUkklnda can:ıi mahalleleri. 
23 - Hasköy iskele gazinosunda Keçecipiri mahallesi. 
.24, - Halıcıwu meydanında Sütlüce, Piri paşa mahalleleri. 

Beşiktaş Kazası 

Rey sandıklarının bulunacaft 
yerler: 
1 - Sinanpap camimde. 
2 - Vi§nezade can:ıilnde. 
3 - Ortabahçe fabrika karşı

sında. 

4-Anberağa camiinde 
5 - Di.killtaş mevki hekimliği 

binasında. 

6 - Ortaköy iskele gazinosunda 
7 - Arnavutköy nahiye bina. 

sın da. 
8 - Bebek camiinde 
9 - Kuruçegme tramvay durak 

yerinde. 
LO - Te.şvikzye camiinde. 

Rey verecek mahalle ve kö,yler 

Sinanpa.şa mahallesi 
Vişnezade n:ıahallesl 

Türkall ve Abbaaağa Ma. 

Yıldız ve CihannUma Ma. 
Dikilitaş mahallesi 

Ortaköy ve Mecidiye Ma. 
Arnavutköy M. 

Bebek M. 
Kuruçeşme M. 

.. 

Teşvikiye ve Muradiye mahal
lesi. 

Beykoz Kazasında 
Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler: 
l - Beykozda parti binasında. 
2 - Anadolukavağı polis kara. 

kolunda. 
3 - Paşabahçe polis karako-

Rey ver.-uık mahalle ve köyler 

Beykoz, Yalıköy M. 
Anadolukavak Mirşah 1 •• 

Paı;;abahçe, lncirköy U. 

Rey sandıklarının bulunacağı 
ye:-ler: 
1 - Kaymakamlık binasında. 

2 - Fatih tramvay durağında 
Millet kütüphanesi. 

3 - Sangüzel Semt ocağı ku. 
rağında. 

4: - Aksaray Valde camiinde 

5 - Mevlevihane kapıda. 50 el 
ilk okul binasında. 

6 - Topkapıda spor klübünde. 

7 -· Şehremini Halkevi kura
ğında. 

8 - Uzunyusuf ocak binasında 

9 - Karagümrük kamun parti 
binasında. 

tO - Edirnekapıda J{ızılay bl. 
nasında. 

11 - Karagümrükte Aysu bina· 
aında. 

12 - Salmatomruk karakolu ya. 
nındaki camide. 

13 - Balat Ferah kahya cami
inde. 

14 - Balatta Tahtaminare ca. 
münde. 

15 - Fethiycde k:ıll\ ede. 

Hüsambcy, Kırçeşme, Sinan. 
ağa Ma. 
Şsyh Resmi, Hoca Üveys, Kir· 
mas ti. 
lskenderpaşa, Sof ular, Hasan 
Halife. 
Gureba Hüseyinağa, Babaha. 
san !lemi, Muratpaşa, mahal· 
leleri. 
Melekhatun, Mcrkezefendi. 

Arpaemini, Fatmasultan, Be. 
yazıtağa. 

Nevbahar, Ördek Kasap, Mol
la Şeref, Ereğli, İbrahim Ça. 
vuş, Denizaptal ms.halleleri. 
Uzunyusuf, Veledi Karabaş, 
Seyit Ömer. 

Mimar Sinan, Karaba§, Muh-
tesip !skender. 1 

Kariyeiatik, Haticesultan, Nes. 
lişah. 

Beyceğiz, Dervişali, Kocadede, 
M. 
Mollaa.c;kı, Avcıbcy, Atik Mus
tafapa~a. mahalleleri.. 
Kasım Günani, Hamami Mu. 
bittin. 

1 - Do;ancılar parkında 

2 - Bulgurlu, Mescit camiinde 

3 - İskele camfl avlusuncıa 

4 - Yenimahalle SC'lamsız ka. 
rakolunda. 

5 - Toptaşı ocağı binasında 

6 - Ku7.guncuk ocağı merke· 
zinde 

7 - Beylerbeyi nahiye binasında 

8 - ÇengelköyUmle 

9 - Kısıklıda 

Hızır Ça\·uş, Tahtzminare, Ba- LO - Szyyar 
Jat, Karabaş. 
Tevhii Cafer, Afk Muslihıt. 

tin, Katip .foslihittin. 

lhsaniye, Selimiye, lnndı. e, 
Tava~i Hasanağa. Ça~:ırcı Jia. 
san, Ahmet çelebi, Hamza :Fı· 
kıh, Ayazma, lmrehor Sinan· 
paşa Salacrı< mnhallelc .. i. 
lnkı15.p, l{ef çedede, Durbalı, 
Toygar, Hamza., Solak Sinan. 
Tenbel Hacı Mehmet. mahal· 
leleri. 
Rumi Mehmetpaşa, Gülfemha· 
tun, Selmanağa ıSultantepe~ 
Hacı Hasna hatun mahallelcrı 
Atik Valde, Murat Reis pn
zarbaşı Selami Ali, Merkrt 
Altuni zade mahalleleri. 
Tabak, Aşçıbaşı, Araldycci C3 • 

fer, Arakiyeci Mehmet, l{n

zasker Hayrettin Çavuş nı9 • 
hallesi. . 
Kuzguncuk lcadiye mahalleler• 

Beylerbeyi, Havuzbaşı, But· 
haniye KUplüce, mahalleler.i·. 
Çegelköy, Yenimahalle, Van;· 
köy, Kandilli, Kuleli ınah• • 
leri. 

·zade, 
Kısıklı, Bulgurlu, Aıtunı 

Mecidiye mahalleleri. 
1 • ~ I)Udul u, 

Namazgah, Aşagı caı 
Yukan Dudullu, Alemdar, 
raniye, Sultan Çirtıiği, Çekme 
Reşadiye köyleri. 
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4 Ün c Ü Mehmet devrinde v Sihirb~~;~us~I i~5dY~inı ;ih~iler il~ında;~ç;ii~şrt Ai~a~~~;hı 
Ramazan ve bayram - gösterecek iki içki vardı 
~ır Fransız seyyahının notları: 

Ramazanda içki kullananların ağızlanna 
akıtıl ır mı ş ! kurşu n 

Rc~ad E!trem Koçu, ''1655 
'"lGSs da lstanbul ve Tür· 
l ;ye · · -'t ' T"rki · " ıımı Al ınc..a, u ye 
1~Jahatnameleri ıerııının 
C:~l';lüncü kitabını neırebniı 
b:..huyor. Eıer, Fransız ıey
l'L\hlarınd:ln Je~ de Thevc
lltıt':-ı:ın seyahatnamesinden 
•lınınııtır. Muharririn izahı. 
lla röre Eheve.,ot, 1655 de, 
l'İttnj iki yaı:r.ıda lstanbula 
gelın.iı, dördüncü Mehmedin 
Çocukluk :z.mn3nında, tstan
~ılun en kanşık bir devrinc!e 
0turtnuıtur. Türkçe, Farsça 
"e Arapçayı çok iyi bilen bu 
~'l'Yahın, Fran1ada kahveyi 
ılk tantlm eden adam olduğu 
l"İvayet edilir. lktilx:ı ettiği
~ı parça, bu seyyahın not. 
rıdır. 

~ 'ltıazanlarda her ak§am oruç 
~'l'i le için top atılıyor. Bunu:ı 
~r) ne bütün minarelerde kendil· 
~, ~ı~or. Minareler arasına gc
~I~ dıllerle birçok şekiller ya. 
'"'i'or 
l'. . 

d~ lir~ler, ramazanda geceyi gün· 
t~ b·tiindüzü gece yapıyorlar; zi· 
ı. litUn .. l l . "llqlt gun uyuyor ar, gece erı 
~tti' lar ve kahvehaneler a.dam 
~)~1 oluyor. Ve sabaha kadar 
~Yorlar. 

'\t~ıı \relerde saz takımları ve ka· 
t. er var 'la_ .• 

~ tt tpte ve seyahatte, sonra ka-

için iki uzun ipi var. iki adam, biri 
bir tarafa, diğer öbür tarafa geçip 
bu iplerin ucunu tutuyorlar, bir 
defa biri sonra öteki bütün kuv. 
vetleriyle bu ipleri çekerek salın· 
cağı sallıyorlar. Öyle ki, adeta gö
ğe fırlatıyorlar. Bu salıncak eğ

lencesinin bedeli de bir akçedir. 
Salıncak safasına 'bir de musiki, 
~.iavul zurna refakat ediyor. 

Sokaklarda bu davul zurnalar, 
sabahtan akşama kadar, bayram 
müddetince tam üç gün susmuyor. 

Salıncaklardan başka sokaklar
da bir .de dönme dolaplar var. 

Bizim değirmen çarkları gibi... 
Büyük, küçük içindeki gözlerine 
girip oturuyorlar. Sonra çarkı s;e
virmeğe başlıyorlar. İnsan havaya 
yükselip aşağı iniyor ,sonra tekrar 
yükseliyor. Buna talih !dolabı diye
biliriz sanırım. 

Bayramda bunlara benzer daha 
bir çok eğlenceler var. Bütün so
kaklar kafabalık, insan zor dola~ 
ııyor. Bütün §ehir hall:ı kedin, 
'Crkek sokaklara dökülüyor ,sokak 
wkak dolaşryorlar. 

Frenklerin bu bayram günlerin. 
de sokağa çıkması 'biraz tehlikeli. 
dir. Zira, bayramda iiki serbest 
olduğundan, so1(aklaıi:Ja bir çok 
sarhoşlara rastlanıyor • Bunlar 
frenk gördüler mi hakaret ediyor
lar. Hatta bazıları hançerine bile 
sarılıyor • 

Fakat, ben merakımı yeneme
l:Jim. Bayramın ikinci günü bir si
pahi ile beraber şehri dolaştım. 

Fakat, dolaşmanın bir hayli paha. 
lıya maloduğunu gördüm. Çoğu 

yeniçeriler olmak üzere sokakları 
bir takım adamlar tutmuşlar, elle
rinde birer gülaptan gelip geçen-

terin üstüne birkaç damla glilsu
yu döküyorlar. Sonra öbür elleri. 
ni uzatarak, kaç akçe ise 'bahşiş 
bekliyorlar. Para vermiyecek olur
sanız, yakanıza yapışıyorlar. 

Bu bayramda Türklerin çok gü
zel bir adetleri var. Bütün düş
manlarını affedip barışıyorlar. So
kakta tanıdıklariyle karşılaşınca 

biribirlerine sarılıp öpüşüyorlar. 

Biribirlerinin bayramını tebrik e
dip sıhhat ve saa.det diliyorlar. 

Türkler ramazan bayramına bü
yük bayram diyorlar. Bir de kü
çük bayram !dedikleri hacıların 

bayram ıvar. İki bayram arası yet. 
miş gündür. 

Küçük bayram Zllhiccenin o
nuncu günüdür, ve dört güne &Ü· 

rer. 
Bir de peygamberin doğduğu 

Rebiyülevveliin on ikinci gecesi, 
mevlüt var.dır. O gece minarelerde 
kandiller yanar. Sabahı da padişah 
Sultanahmet camiine gil:ier. Camie 
şekerler ve saray ıerbetleri götü
rülür. 

Duadan sonra halka şeker ve 
şerbet dağıtılır • 

Türkler, işsiz olduktan zaman 
vakit geçirmek için bizim yaptığı. 
mız gibi bir odada yahut bir mey
danda aşağı yukarı gezinmezler .• 
Hatta böyle gezinen frenkleri gö
rünce deli derler • 

Evlerinde bulundukları zaman 
he:nen 'daima divanlarının üzeri~
de otururlar. Yalnız iseler, uyur· 
lar, çubuk içerler, yahut tambura 
çalarlar. Münevverleri kitap okur, 
eser yazar. Eğer arkadaşları var. 
sa konuşurlar, bazı oyun oynarlar. 
Fakat, asla zar ve kağıt oyunu ve 

(Devamı ı~uncu sayfada) 

M eke o yerlileri dans kıyafetleri le. (Alınlarındaki Tıalkalar kaç dıişman 
öldürdüklcri,ıi gösteren nişanlar dır.) 

- Xe içinkanakarıştırıp içiyor? 
Sihirbaz şu izahatı verdi: 

- 68 -
- Ga\'ir - Monea bizim sihirleri· Korkunç cinlerle dimağı yerinden 

miz için mukaddes bir köktür!.. O- oynatan kahus verici bir içki! .. 
nu yalnız sihirbazlar \'e en yakın a· ' Demek ki sihirbazın elinde cin i· 
damları, yani müsaade verdikleri a
damlar kullanabilirler!. Bu insana 
tatlı bir sarhoşluk verir ve perileri 
cezbeder!.. Hem cin, hem de perileri 
elde etmek için kanla karıştırıp i
kisini birden içmek lılznndır! Sihir 
ve ef sunlarıma büyük hizmetleri do 
kunmıyan hiçbir Duk-Duk Gavir • 
:\foneadan kullanamaz! • 

Güldüm. 

Anlaşılıyordu ki sihirbazın Gavir· 
.:\.fonea dediği bu madde, sarhoşluk 
\'eren otlardan biriydi. Fakat sihir
bazın perilerden bahsederken tatlı 
tatlı ve manalı manalı gülüşleri, bu 
maddeyi içtikten sonra insanın et
rafına gelen perilerin siyah dilber· 
)erden ibaret olduğuna, yani insana 
güzel hayaller gösteren bir tesir yap
tığına şüphe bırakmıyordu. 

Halbuki iki gün evvel bizim Po· 
huaya verdikleri içki tamamile bu·. 
nun zıttı bir tesir yapan bir içkiydi. 

le perileri ayrı ayn insana göstere
cek iki nevi efsunlu ve mukaddes iç· 
ki vardı! 

Tabii bu yaman sihirbazın peri 
:çkisini kendisine ve sevdiklerine, 
cin içldsini de sevmedtl.:ltrine lkram 
ettiğine şüphe yoktu! Sihir ve efsun 
yapacağı zaman, veyahut da maiye· 
tindeki Duk-Duklara düşman bir ka 
bileye karşı herhangi baskın veya 
soygun gibi cesarete bağlı işleri yap 
tıracağı zaman bu içkileri içirerek 
adamlarİ kolayca sevk ve idare ede· 
biliyordu!.. Pohuaya: 

- Pekala,, dedim. Sor bakalım: 
Duk·Duklar cemiyetlerine ve ayin· 
terine niçin kadınları kabul etmi· 
rorlar da onların yerine perileri ça· 
ğırıyorlar? 

Sihirbazın yüzü asabi ve müsteh· 
zi bir takal!üsle kmştı. 

- Çünkü her Duk-Dukun sihirli 
ayinler zamanında kendi dünya ka· 
dınlanndan başka olarak perilerden 

ikiser veya beşer karılan vardır!.. 

Onun için ayinlere dünya kadınları 
sokamazlar! .• 

Ne buyrulur? 
Anlaşılıyor ki Duk·Duklar bu su, 

retle cennet ve cehennemin uf ak ve 
iptidai bir taslağını meydana getir 
meş. bu itikadı afyonlu jki ot vası· 
tasiJe halletmiş buluı~arorlardı! 
Duk-Dukların ölüm bahasına es· 

rar olarak sakladıkları §eyleri şimdi 
tamamile anlamış bulunuyordum. 

Bu adamlar, !\lelanezya denizle· 
rinin ycknasak \·e renksiz, dümdüz 
hayatına kanıksamış ve diğer yerli
lerden daha hızlı yaratılmış, olan 
insanlardı. Bunlar etraflarında ba
sit, son derece sade ve yavan hakika 
ti dar bulanlardı. Ha.l(iki hayatın 
heyecanlarını kafi bulamayınca ona 
muhayyilelerinde yeni hayat şekil· 
!eri katmış yaratmışlardı: 

lnsan olarak ya~amayı az bulu· 
yorlar. Cin olarak, basit ve ya,·an 
tabiatin üstünde de bir hayat yaşa· 
mak sırrına ermişlerdi!. Kendi ka· 
dınlarından fazla aşk heyecanı du
yabilmenin de yolunu bulmuşlardı: 
Perilerde:ı metresleri vardı! 

~clı: §artiyle oruç yenmeğe 
~la de olunduğu halde oruç tu
rlt ~I Olduğu gibi, oruç yiyenler 
~t }'a Unuyor. Fakat oruç yiyen· 
~t ltalanırlarsa fevkalade şid· 
~taııbdayak cezasına çarpılıyor. 
ttltrı ~~da beni sik sık görmeğe 
Ot~ lr kaç Türk varl:lı, lbende 
~· }':.trierdi. Bir ihtiyar sipahi 
'~ız oruç §Öyle dursun, rnüs· 
~~ aıa tın yemesi her zaman ya· 
~~h·ı n domuz eti bile yerdi, ve 
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Gerek cinlerin kabuslu alemine ve 
gerek perilerin şehvetli ve leziz füem 
lfrine g~ebilmek için de iptidai bi· 
rer tabiat alim Yeya iptidai birer he· 
kim olmaktan başka mahiyetleri 
bulurumyan sihirbazlannm keşfet· 
miş olduktan bir takım keyif verici 
otlan, ilfıçları kullanıyorlardı. Yani, 
muhayyilelerini tcnbih edecek ilaç 
lar vasıtasile kendilerine, etrafi~nn
da ya~ıyan insanlardan farklı bir a· 
lem, mh bir alem keşfetmişlerdi. 

l d'"' l:ı;, ıgi kadar da §arap içerdi. 
t ~ t" ~Un, bu sipahi ,yarı sarhoş, 
~tr, b il.da derviıleri ziyarete gi
q Qc 'ki 
t, 'tı :ı ler onu bi rodaya alır· 

'lııı, ~ger oturmuoı. rakı iriyorlar· 
.. 1 •ı :ır :s 1~~i ~ahiye ide rakı sunmuşlar, 
~ tac ~akarlık ederek, rarnaza:t-
~;ı.. ı lrın· ğ' . .. 1 . B .. Ilı " ıyece ını soy emış. u· 
tlt "tr erine dervişler, kendilerini 
tııiııcr ltıcıne;Z için zorla rakı is;ir. 
t p ~t •illcsi halde kendisini öldü-
\t,, •ecekı · · h b' 'k" t 1 t ata erını ve ten a ır o-
11lıiıı taklarını söyliycrek tehdit 
~t tr Ç" 

tilL • Unkü, ramazanda şarap 
tıı· ıtı • 

ır 1SCnlcre ölüm cezası ve· 
. l:ı~ 
~ \ıaJı:• 

"t tt . ayı bana anlatan sipahi 
h tı. 
~a • 

tı~ıil;111,."2al'Lda içki kullananları a· 
"~ ·•ak ~ti1rı ızgın kurşun akıtılarak 

t tatb·~rtniş. Fakat bu ceza na. 
~ 1 ddilirmiş. 

~~ 'tıaıa,n 
~ t, \>e , dan sonra, bayram olu· 
u~·-}' c·nı ay görıiinünce bayram 
~ ı..,a 
~ tdiı· rında bulunan toplarla 
a~'ll\ 1

Yor. Bayram geceleri ra-
~tı tec ı · < \ra_ e en arasında pek az 
~Lı, r. 1"a'!.at ·· d" 1 · S ıı;"" • "' , gun uz erı.. o-
~!~ll~~Çekıer ve ağaç dallariyle 
t~~' Salıncaklar 'kuruluyor. 

t ''l le istiycnler salıncağın 
il Otu • l • · 3a1 rup ıp erınc tutunu -
ınca· 

cın ayrıca, sallamak 

JtKl(/N VJl/l . • l(IZIL 

GÖLGE KENDi l(E'NDİ. 
Nl ÖLOii~MU~ .. ŞıJ 
JlllLl>E ltl Z.IL G6'- • 
GENİN 1(4Nı.J· 
IVU /:lltlf"' 
l(JIVrtlfDI 

~ 
Onun için Duk-Duk olabilmek, 

yani sihirli bir lwertenkele olmakla, 
.l\IclanezYalı düpedüz bir inı:;an ol
maktan daha üstün bir §CY oluyor· 
du.! 

On:imdc kendi kendilerinin imal 
ettiği bu hileli ve muhayyel alemleri 
bozduğ"ıım için bana ni.llayetsiz bir 
kinle bakmakta olan sihirbaza bir 
parça merhamet duyduğumu itiraf 
ederim. Zira işte bu şetir :·aratılmış 
\'C dünyanın en çirkin matıl6..1\u ola· 
rak doğmuş olan adam dahi kendi
sinin Ye etraftakilerin saadetlerini 
yaratabilmek için. Bütün giküyle, 
bütün hıdlc. vahşet ,.e cinaı-ct ka· 
biliyetlcrilc çırpınan dünyt!'nn her 
yerindeki insandan, insan oğlundan 
başka bir şey değildi. 

Son derece müteheyyiç ve şaşkın 
bir halde olan Pohuaya tathlaştır· 
dığım sesimle: 

- Peki, söyle bakalım sihirbaza! 
\'ercliği izahattan memnun oldum! 
dedim. 

(Devamı ııar) 



19- Ya~an: Asaf ael98 
ektııP 

O vakitler babama yudıinnız taıma Abdlllhamide bir 111 • 

Heber'ln tarihi Romanı: 86 Yazan: lklmlm mektuplan açıbnamuı için "Mer- göndermeğe karar verrnif, :: 
sukta (Fiuılm merkezi), topçu ne. dan padifaha •u mealde bir ın 
feratmdan Nazmi efendiye,, diye yazıp göndermiştir: f., 
(elyevm Eski§ehir ııhhlye mUdUrU ''- llayatmız tebUkedcdi'· 41 
dotkor Numl} yazar ve babamm knu1a 8bl Una edecekler. set il
mektubunu o ıarfm içine korduk. 1 burada Afrika bilmJIİaallldaJI ., 

'' Hepimizin ve hele benim hayatları
mız hakiki tehlikeye maruzdur. ,, Esad efendi nefyedildiği zaman I mek Uzcrcylın. Eğer ye~~ 

TrablU8pl'b valisi Namık pap iL beni ölmezden en·el oraya, b t• 

mlnde bir zattı. (Balkan harbinde 1ı naza alduablllnenh, ıid ~~ Abdurraluruuı, bu tehlikeyi bili
yordu. Nasıl olsa hUnkann gebre 
gireceği aşildirdı. Bunu önlemek 
ne mümkündü ? Ama, hünklr gi
rince bu defa Abdurrnhmanın ya
nma kalmazdı. Halbuki Kara Ab
durrahman, Cemileye sahip olabil-

- Cemile, dedi. Ben Abdurrah-ı tUler. Fakat hiçbtrt senin gib1 be
man Gazinin gözbebeği kadar ıev- ni kalbimden yakalıyamadı. SeD 
diğf evladıyım. Babama çok dUıkUn yakalamadm, vurdun benl oramdan. 
anam, bazen onu kırar, beni himaye 
ederdi. Ta kilçUk yqımdanbert i
çimde kııynıyan kan beni okumalı:

tan da, adam olmaktan da mennetti 
mek, onun yanından ayrılmamak Henilz mahalle çocuğu iken kor
.için bunu yapm11tı. HUnklnn kunç bir çapkındım ve bu huyum, 
kılıcı belki lkl sevgilinin anuma e- bu kusurum bUyUdUkçe arttı. Haya
bedi bir kara kedi gibi girecekti. tımm hemen her saati maceralar~ 
Abdurrahman doğruldu, Cemileyi geçti. Dağlarda aakillk ettim, adam 
elleriden tutarak : öldUrdUm, harp ettim, köyleri te-

- Cemile, dedi. Beni dinle. Bu lan ettim, aehirleri haraca kestim. 
halk daha bir günden fazla dura- Şöhretim bUtiln yurdu ve yurcldan 
maz aanırım, ıehrin kapılarmı biln· nşarak kAfir ülkelerini aardı. 
klra açacaktır. Buna rağmen hUnklr Orhan ve 

Üç gUndenbertdlr kuvveUerile ka- analığım NilO.fer beni dlzlerl dibin
pımwn önünde bekllyen dUgman, den ayırmağa kıyamadılar. 
sandığın gibl merhametli değildir. Sonra bUtUn bunlardan vazgeçe
Heplrnizin ve hele lgin bqmda olan rek yurduma, hUnklnma hlnnete 
benim hayatlarımız haklkl tehlike- döndüm. Karaman hA.klminin desl
ye maruzdur. selerini önlemeğe çalıştım, uğrat-

Cemlle netlce)i iSnceden tahmin tnn, dldindlm, savaşlarda akıl er-
etmiş gibi haykırdı : mez zaferler kazandım, akıl sır er-

- Kaçalım, değil m1 Kara ? mez hileleri meydana çıkararak 

- Bana Abdurrahman de ! mesullerini cezalandırdım, isyanlar 
Cemile bu damdan düşer gibi va· bastırdım ve bu hareketlerimle ma

ki istetı anca anlamamq. fakat bir zirnin kötU intibalannı unutturarak 
az sonra dilşUnmliş, ha)Tetle dönüp daha esa.slı, daha dUıilat bir §Öhret 
sormuştu : edindim. Karaman hakimi Alied-

- Senin adın Kara Abdurrahman dinin karısı hUnkinn kızı Nefise-
mı '! dlr. Onlarla hUnklr arumı bulur-

- Evet Cemile ! ken Beygehlr isyanmı haber verdi-
Cem!le gözleri bliyümtlf, ytlzUJıe ler. Hünklr Murad beni bir baba 

l ir an içinde derin bir yeis ve lztl· yadigln gibi bagmın Usttlnde tuttu 
rap ainmif bir halde ince bir çığlık ve bu 1Pn hallini bana emanet ettL 
nttı. Parmağım AbdUrrah.mana Abdurrahman sözUniin burasına 

doğru çevirerek, yerde emekllyen 
1 geldiği vakit oturduğu yerde dura

bir gocuk gibl ıUrUnerek kapıya mıyarak yatağına doğru yUrUmUş 

doğru uzaklqırken sayıklar Jibi ve dllşer gibi oturmuştu. Ellerile 
söyleniyordu. omuzundaki yarayı bastll"&n Abdur-

- Sen demek Kara Abdurrah- rahmannm gözlerinde, duydğu acı 

mansm. BiltUn kadınların 1evgill giSrUlUyor. İnler gı"bl, sayıklar gibi 
ve fakat insanlarm dil1DW1I, §akl söyliyordu. 
ve katil Kara Abdurrahman! Doğru - Ya Cemile, bUtUn bunlar, Bey-
söle sen Abdurrahman mmm ? şehrine gelinceye kadar benim eöh 

- Eı.•et Cemile... Fakat kaçma retimt hUnklr adma katan illerdi. 
gel. Sana her ıeyi anlatacağım. E- Ama, glmdl artık öyle değil. Bir 
ğer kalbindeki yuvamı bUtUn. bu hile ile Beyşehrine girdikten sonra 
maceralarım yıkarsa, ben mUtcvek- yine bir desise ile asilerin reisi ol
kll bir adanımı. Mukadderatmıa bo· dum. Hünkara haber saldım, biz 
yun bukerim, dinle. :Sağdan gideceğl&, ıen soldan gel ve 

Cemile bir kenarda iki eli arasına bizi muhasara et. Böylece isyan bi· 
sık13tırtığı kafasını vahlanaralı: sal- tecektir, dedim. Dedim, ama, Cemi· 
lıya sallıya Abdurrahmana bakıyor le. Sen benim biltUn kudretlerimi, 
vo bu gözlerde biraz önceki derin bUtiln emeklerimi, §Öhretlertmi, 
a3k ye muhal;bet yerine korku ve mevcudiyetimi, her şeyimi tarumar 
elem görünüyordu. ettin. Ben çok kadm tanıdım, belki 

Ab '··'!"!'llhmıın da. muztariptl. Hem çok kadınla hayatım beraber geçti. 
belki binbi:: hançer yarası bu kadar Hangi kadına el uzatsam red gör
i:fcrin yara, bu kadar sızı ve acı ve- mcdim ? Görmedim. Hünkar kızla
ren bir netice doğuramazdı. n, cariyeler, saraylılar peıime dUı-

Bu ıerait altmda Benehrine fe
nalık edebilir miydim !HUnkA.ra gön 
derdiğim haberin aksine hareket 
ettim. Beyıehrine hud'a hazırlar

ken, aksine hareket ederek hUnkl· 
ra hud'a ettim. Efendime, velinime

time deaiae eyledim. Onlan gafil 
avlıyaralt muzaffer oldum. Oldum, 
ama, vicdanım '11&ğl6p ldi. 

Hiçbirini gözllm görmOyordu Ce
mile. Senin yanma gelebilmekten 
ıeni tekrar garebllmekten bqka 
bir ıey dlltUnmUyordum. 

Abdurrahman gözleri yan örtülU 
eli omuzuna basıI.nue, yatafa uzan
mış bir halde mütemadiyen ıöyle-

nirken Cemile. sanki bUyUlenirmlf 

gibi, aankl bir aalrUfllmenam gibi 

yerinden kalktı ve yavq yavq Ab

durrahmanm yanma sokularak eli

ni saçlarının arruıına soktu. Okgıya

rak ağladı. Ağlarken dinledi, din
lerken ağladı. 

- Söyle Abdurrahman, dedi. Se
ni affetmek istiyorum, ıeni seviyo

rum. Söyle Abdurrahman aonra, 
aonra ne oldu ? 

- Sonra, yeni bir hile hazırladım. 

Çapraz eğlence: 

Soldan sağa: 
1 - Avucumuzun içi - ekmek, 2 

- lnhisarlar vekilimiz - geri verme, 
3 - Sıfat (fransızca) - bir türk a
dı - bayrağımızda olan, 4 - Etrafı 

su ile çevrilmi~ toprak • askerlikte 
hareket emri, 5 - lpretle anlatma 
(zimnen), 6 - lçki • fare yakalıyan 
7 - Birden çok, 8 - Bir muharri· 
rimizin baıt adı • birdenbire, 9 -
Zaman - köprü· yatak (fransuca), 
10 - Şişelerin Qstüne tıkanır • ke· 
mik içi, 11 - Padiph Orhan dev· 

- Yanıma gelebilmek lçln 'mi 
Abdilrrahman? 

- Evet Cem.ile. Yanına gelebil • 
mek için gilya bir keılf yapacalmu. 
şım gibi atnna atlayıp hilnklr 
mevkiine doğru yollandım. Kendi 
karargahımızm gözü önUnden uıak
lJl§mca emin olduğum bir yerde 
kendi hançerlmJ omuzuma sapla • 
dım. 

Zaten benim ölmem lilundı. Ne 
olursa olsun Cemile, nihayet aeu 
bir kadınsın ve bir kadına vatan 

İ§kodra muhafm olup Toptanı ta- dcc-;ek lfpatta. bulunacağıol· , 
rafından hile Ue fehld edilen Rlza bunun her türlü tazyik, t-"" 1'i' 
pqanm babuıdır. Mithat ve Ham- nH&retten azade olm:ıııı l'srtf!"·, .• 
di paplann Suriye valiliği zama- likaydll prt afla ceıbeder ,-e lı" 
ıunda Şaında defterdardı ve Şamda lenenlı hakkı hUmayunanozb 

yırlı olacaktır.,, n 
Bu mektub vehham padi~b f .. 

rinde bir bomba tesiri raptrırlı 
sad efendinin derhal ve ilk 1' 
ile 1stanbula gcindcrUmesi ,·il > 

emredilmiştir. nrdst1 

meehur Defterdar bahçesini teste 
etmieti.} Şamda babamın dostu i
di. Fakat Trablusgarbda bu doıt • 
tuğu batırlıyamadı. Bir mUddet son 
ra Receb pqa merhum Bağdaddan 
kumandan olarak Trablusgarba 
geldi. Jlenfiler pek ~ yardımı 

dokunduyaa da yardımı Ftzandaki
vazifeal feda edilemez. Mücrimim, lere kadar uunamadı. 

Vali Namık paşanın ınUb 1' 
Receb pqanm deliletiyle cerJI " 
tarafmdan elde edildiği tçin b~ 
rada haberi olmalı:sızm valiııiJS J1• gUnahklrmı. Kendi elimle kendi ce Eaad efendi Fiaandaki lindanda 

zamı vernılf olurum. Yahut, eana blle rahat durmamlf, muhafazaya 
ka~urum ve yanında ölUrdllm. 
Çilnkil beni böyle hasta ve yaralı 
karargahta bırakmazlar \'e ıehre 

getirirlerdi. Elbette sen de beni 
sokakta bırakmazdın, yahut bir bat 
ka11na göndermezdln. Ve neteldm 
tahminlerimde aldanmadmı. Atm 
üzerine kapandun. Çok kanlı bir a. 
damını. Çok kan kaybettim. Ken
dimden hakikaten geçrn1§im. Gözle. 
rtmi açtığını ve biraz kendime gel
diğim zaman seni gördllm. Bu bU
tiln tee.ssilrUmil, kedertmf, Umib!ıfz. 

llklerlml unutturdu. Vatanuna iha
net hicabını bile unutuyorum senin 
kartında. Hayatımda hiçbir ıeyi ıe. 
nin kadar aevmedi~ görUyonun. 

( Deııamı ııar) 

rinin meşhur kumandanlarından bi · 
ri • kör, 

Yukardan aşağı: 
ı - lki şeyin ortası - Ebedl Şefi· 

mizin bir adı, 2 - Vücutta hasıl 
olan ve acı veren nesne - olgun {öz 
tilrkçe) 3 - Zaman - afzm tavanı • 
Ayak, 6 - Babanın eşi • dervi§le· 
rin sopası, 5 - Gilzel, 6 - tlAve -
kıı habercisi, 7 - Caka, 8 - lp· 
retle anlatma (zimnen) • gelecek, 
9 - Arsız (yokluk) ·esas - bir no
ta, 10 - isimleri bir olan • bilgi 11 
..:_ Sudan mamul üfleyerek çatır.an 
çalgı • wkua getirme, 

memur olan "kapu kulu" arab jan
darmalar (2) vuıtuiyle ıUnu.al 

ıeyhleriyle temasa geçmlo, sUnusl
lerfn tarUtatine ıirmif, onlara da 
hürriyet flkrinl, lttihad ve terakki 
cemiyetinin umdelerini telkin et • 
mlştir. İkinci bir firar teşebbilsU im 
lltnlarmı da bunlar vuıtaaile arat. 
tırmııtır. 

Sünusllerin Trablusgarb, Tunut ve 
bUUln timalt Afrikada Sllnusi ta-
rikatlyle ~yhlerinin nUfuzu fevka
lf.de olduğu için bu temaslar pek 
mUhlmdl. 

O sıralarda, yani 1313 tarihlerin
de damad Mahmut pqanm da oğul
lan prenı Sabahaddin ve aaireyle 
Avrupaya kaçması üzerine lttihad 
veterakkinin kuvvet bulmuı olan 
Abrupadald merkezleri Abdülha .. 
midi ku~ulandınyordu. "Mfzan"cı 
!.lurad bey de kaçDUf ve Ahmet Rt
za beye iltihak et.mJotl. Abdullah 
Cevdet, doktor Nlzım ve Akil Muh 
tar da İlviçredeydller. Bu zevatın 
Ermeni ve Makedonya ihtllAl ko. 
miteleriyle AbdUlhamld aleyhine 
blrlepıek yolunda girlftlkleri mn
zakereler kesilince Ahmet Rt.za bey 
TUrklttk namına müstakWen hare-
ket kararını verml§tl. 

Gene o aralık Murad beyin ken. 
disinl rehine olarak baz1 ıartlar ve 
tttihatçılarm İsviçre kongresindeki 
karan Teçhile lstaobula teılime 
muvafakat etmesi dahfide epey de 
dlkoduya 11ebeb olmut, Murad bey 
aleyhindeki ıUpheier kuvvet bul -
muetu. Murad bey hakikatte sllr. 
cQnlerin peyderpey affı, tedricen 
ınewrutlyete benzer ııılahatm padt
fah tarafından latblkı gibi bazı 

ıartıarla ıelmitti. LlJdıı Abdillha
mid aözilnde durmadı. 

lıte bu sıralarda Eaad efendi di. 
ğer menfi arkadqlariyle dllıllne 

~ 
rU ıahte bir emre basılrn1' cJJ 
zandaki bUtUn menfiler l"019 

mıalardır. ~,. 

Esad efendi hecin kafilesiJe),fl
reket etmişti. Diğerleri ınutad ııııı' 
lelerle gidiyorlardı. Bunlar 1; bit 
cJvarmda alıkonulduysalar 
daha Flzana iade olunınadIJaf'..1 

erbeıı• 
Esad efendi Trablusta s tO~ 

r&kılm1', evveli Receb pıı.Pt ııt 
Namık pB§S.yla görüşerek yol 
zırhğına baglamışur. ,e<· 

İrade mucibince ilk vapurlJ uP' 
kl llzmıgeldiğinden liına.11~ 
yan ilk İtalyan vapunına _ofd 

tendi bindirilmiş, fakat yaıı-
sivil polis verilmi;tir. dJ 

Eaad efendi, nezaret altın ~ 
mamalı: §artiyle İstanbula ~ 
kabul ettiğini, e!asen bu clJf1o 
ecnebi vapurunda hiçbir far-_J 
lamıyacağını anlatmağa çalrP"" 
da Namık paşa: ~ 

- Hizmetinizde bulunur. 

~arar. .,afi" 
Diye ısrar edince ses c;ı 

m~tır. ~' 
Esad efendi vapur :MallJ) tıet" 

radığı zaman sivil meınurl• f11 
ber ~ehri gezmeğe çıkınIŞ, rsJa 
çıkınca adamı kovmuş ve: _.af' 

- Efendine (Namık par-
bendcn selam söyle! 

~,, 
Diyerek .aerbest kaime& ~ 

bir telgrafhaneye uğrıyar&X .,,>+ 
za bir telgraf çekmiş, bun.da.,, f'I" 
mz ve gartsız affı bildir~~ 
mık pqanm iggUzariığıyla ed'ı' 
polis katılmasından endlş9 el fi' 
Maltada kaldığını, çektiği bıJJl111 tJI 
llkettcn sonra. hasta dilflll ~ 
lunduğunu, kaçmağa ın~er,, ~ 
tenezzUi etme.ınia bir a~ 'tJI" 
hayet "ııiynseti padişahiJli!I ~ 
da sebebiyet,, verdiğini ~ 
eaaıılı tedaviye muhtaç ol~ t 
Mısıra gideceğini ih1ve e ilJlll' 

··-·---· grafmı ıu mealde birkaç c 
le bltirmlııtir: . ,, '4' 

' Güllü Nine, beni sevinerek karşıladı. Fa· 
kat onun da bana verecek bir haberi yok. 
Yalnız köyde herkesin ağzında dolaşan bu 
heyecanlı bir hadiseyi anlattı. Yangın za· 
manmda kaybolan bazı şeyleri aramak mak 
S2dile Vezir k~kü harabelerinde araştırma
lar yapllıyonnuş. Bu araştınnalara nezaret 
eden mimar bu kösJ<ün yeniden yapılaca· 
ğını da füh·e etmiş imiş. 

~mElli@!ll'i 
.,Bırobtr 1otadıl•mtı dalrikalan hatırla· ''İip.at sa)'ılabilccek bit 161

.,; 

maz mısımz?,, Uyecek vaziyette de değll. ~ ~ 
"Bülent,, el~ sadım, kanunu esasinin ıa 

Bay Osmanı aramak üzıere lzmirde bir munu bir kere de huzuru 

Fakat a ıl ağızlarda dolaşan büyük dedı
kodu bu değil.. Araştırmalar yapılırken bir 
hendekte bir in~3.n cesedi bulmu~lar .. Bu 
cesedin birkaç gün evYel harabeler civarın· 
da dola~n hiçbir köylünün tanımadığı bir 
yabancı}'a ait olduğu tahakkuk etmiş. Bu 
yabancı, harabedcki araştırmalar başlıyalı· 
danberi buradan aynlamıyor, uzktan uzağa 
araştırmlan takip ediyormuş. 

Köyde türlü 1türlü rivayetler dola~I} or
rnuş: Bu yabancının yangın günündenberi 
ortadan kaybolan Vezir zade ailesinden bi
risi olduğunu söyliyenler varmış: Diğerleri 
bu adamın Vezir zadelerin bir uşağı oldu· 
ğunu iddia ediyorlarmış. 
Yabancı Yeşilpınar mezarlığına gömül· 

müştil; beni hiç alakadar etmiyecek gibi 
görünen bu h!dise başınıın içerisini altüst 
etli. Harabeler civarında dolaşan, günün bi
rind l>"r çukurda ölüsü bulunan ve sonra 
Ycşilpınar mezarlığına gömülmüş bu adam 
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Ja Melike 3.'Clsmda bir münasebet vardı 

herhande ... 
Melike de tıpkı bu adam gibi harabeleri 

çok severdi. Şimdi o da burada olsa mu
hakk3k yamaçlarda dolaşır ve harabede ça· 
l~n amelelerin ne yaptıklannı yavaı ya
Yaş tikip ederdi. 
İhtimal ki jandarma karakolunda ölünün 

fotoğrafını almışlardır diye düşündüm. O
raya gidip bu fotoğrafa bakmaja karar 
verdim. Belki tanıdığım birisinin resmidir. 

Jandarma karakolunda yeni hiçbir şe}' 
öğ:-enem~:lim. 

Jandarma tahkikatı da Güllü Ninenin 
söylediği gibi bu ölümün dikaktsizlikten 
ileri gelen bir kazadan doicf uğu neticesine 
\0armıştı. Olüntln üzerin~ düşerken hasıl 
olan berelerden başka hiçbir yara izi yok· 
tu. 
Adamın kim ~ldulu anlaşılamar.uş, cep

lerinden hüviyetini göste:-eclc hiçbir kfığıt 
çıkmamıştı. Sonra, köyde de bu adamı ta· 
nıyan hiç kimse bulunmamı~tı. 

Fotoğrafuara baktım.. Tanıdıimı biri 
~~ .. Bu elli yaşlarında kadar, yüzü çok 
sert bir adam ... Melike ile bu ölü arasında 
bir münasebet olması imkansu. 

• • • 
Yeşilpınan terketmeden Melikeye bir ha· 

her ıöndennek istedim. Bir kağıt parçası 
üzerine birkaç satır yazdım. K!ğıdı üstüste 

iki zarfa yerleştirdim. İçte kalan zarfta Me
like.nin ismi yazılı .. Ust ıarfa 1.eynep ha· 
lanın adını yazdım \ e üezrine "Melikeye 
gönderilmesi ricasile,. kelimelerini illve et· 
ı im. Zarfı Güllü Nineye \'erdim. Zeynep 
hala gelir ge!meı kendisine verecek .• 

Mektupta twılar yazılı: 

"Melike, 
:'Demek bıni lamamik unullunuz. Hal

bıdti, birçolc dıfa, beni lıotırlıyacaf•nıtı 
sôyltmiştiniı. 

' "Sizden ayrı ya1ad1lım müddet İftri&in-
de korkunç ıslırablar çelctim. Sizi tönni· 
ytlidetıberi yaıamıyomm diyebilirim. 

hayli dolqtmı.. Tek bir isimle adam bulu- de söylemekten ibaretti·•• ~ 
nabilir mi? Bütün müesseselere girdim; yü- Bu telgraf vesveseli .Abdıtib ff 
ze yakın Osmanla konuştum. Hiçbiri ne din tclişmı arttırmış, ~;,usı 
beni, ne <le tablomu biJiyordu. Hatta içle- sıtasiyle şu mealde bir-~ ~ 
rinden birisi, iki boyalı bez parçasına 6000 sad efendiye bildirın.i§til'• O" .. 
lira '~~...le kadar deli olmadıltnı yüzüme "Blllkaydü ıart aff~11 ; 
karşı söyledi.. gelsbı. btedlil yerde, ~,. 
Artık lstanbula dönmeliyim. torlara kendisini tedad e_,.' 

• • • haJ'CP': Malta telabendcrtnden ~ 
Bir hartadır lstanbuldaynn. Bu ak§3111 e· rak 11<1 yUz lira ahp tstall 

Ye girince annem bana bir mektup uzattı. reket ~t· ScUın edcrbJLef,, c' 'i ... J 
Kalbim kopacak gibi vurdu. Esad elendi. Bitli8e n da 11vr, 
Bir mektup ... Melikeden bir mektup .. ken diğer evrakı meyaıı~rıııı r.l 

Meliktden ol<fulunu zarfı elime almadan dere edilen bu irade teli'~ f 
biliyordum. bine koyarak tlatadı Mlthat~ 

Mektubu açmadan dudaklanma götür- bl aldanıp firardan v.az~ pi~ 
düm. Sonra zarfı açtım. Satırları silldürn. mabeyne "lradel şahane) "' 
lımaya baktun. Rilya görm(lyorum: Mek- sözU diye sened ittib:US et:-~ 
tup Melikeden ... Heyecandan boiuluyo- lemi koltuğuma aldIDl· .Ge getı' 
rum ve satırlan okumak, ne yazdığını an- diye bir telgraf çckın~ , 
lamak için heyecanmu bolmaia çabalıyo- ltaıyan vapuru ile ve öoi"" 
~ ~~~~~~ 

Mektubun her kelimesi düşüncemi tatlı tanbula hareket etm;§tlr. r) ~ 
bir s3rhoşluk içerisinde uyuşturuyor: nefis cuc,ııın• '~ 
bir içki gibi, kelimeleri eme eme okuyorum. (2) Yenlrerf de' rinde~ 

(Devamı var) lıdm orada elan kuıaaııı 



~""'===l5=MA=~R.T==19=S=9===;;;~- __ H A B E R - '.Akıam Poıtaar 

d IOa'Yf xapıyı açmıştı. Dudaklann 
a ıaJinı bir tebessümle beni süzü

)·o d r u. O zaman aklıma bir fil:ir 
teldi: 

- Biraz rahatsızım. Eu akc:am 
l'eın :ı 
r ~ Yemeden yatacağun. Sam-
tın kı bunda bir mahzur görmezsi
ıuz. 

ak. l\aÇrnak için en müsaip zamanın 
h sanı Yemeği esnasında olacağını 
'3ap!anuştım. Çünkü bu esnada 

l\ıa} f mis Manşertona hizmet el
lllek:e meşgul olacaktı. 

Bu karanına canı sıkılmış görün
lllecti. 

e - Nasıl isterseniz kont. Yatınız. 
b·elki de yemek zamanından, bana 
ır muziplik yapmak için istifade 

etmek nıyctindesinizdir. Duvardan 
~~ğı inmeği çok iyi biliyorsunuz., 
. anınız isterse bunu tekrarhyabilir-

sıniz ! 

k ~vap vermeme vakit kalmadan 
apı:yı kapadı ve kilitledi. Ne demek 

ısternişli? 

- 14 - Nakleden: F. K. 

"Mekt11b11 dikkatle okudu.,. 

Bir kadın sebep oldu .• 
(Dünkü nüshadan devam) 

Kadın , büzüldüğü koltuktan, 
çekik kaılarmın altında acayip ih. 
tiraslar ve beni titreten pırıltı· 

!arla yanan gözlerini musırranc bir 
dikkatle üzerime dikmiş, bir gü· 
lüşten pek fazla, gergin sinirleri
nin ifadesini taşıyan alevli ağzı 

mütekallis, kımıldamadan duru
yordu • 

Yazan : Zahir Guvemli 
olmıyan endişeler ve mülamaza
larla beklemekteydim. 

"O,, nun hareketleri gittikçe a
ğırlaşıyordu. Tazyikinden kurtul
mak için yaptığım küçük bir mü
dafaa hareketi bütün endişemi a
çığa vurdu ve yırtıcı hırsını kam
çılaı:lı. 

Bir an yürüm yandı. Sonra .... 
Bütün kudrctimin toplandığı 

parmaklarımla yakala.dığım omuz
larını o kadar kuvvetle sıkıyor

dum ki, bu canlı alev parçası ko. 
layltlda karşıya fırladı. ihtimal bu 
hareketim onun için yeni bir haz 
teşkil etmişti. Hakkındaki duy
gumu en sadık bir şekilde anlata
bilecek kelime ise tiksinti idi • 

Muhatabım sustu • 
Ben .de susuyordum.~ Hayatı

nın bir devresine ait hatıralannı 
dinlediğim ar"kadaşmun maddeci 
görüşlerine inandığım için, bu ma
ceranın sonunu merakla kurcala
maktan kendimi alam<rdım .• Buna 
rağmen kendisine bir şey 6Öylet
mck imkanı olmadı. 

O sırada, arkadaşım drşarı çağ
rıldı. Odada yalnız kalmıştım. A· 
ramızdaki mazi iştirakinin ve ya • 
krnlığırun yerdiği cesaret ve laü
balilikle, ıdemindenberi, masanın 

üzerinde dikkatimi çeken zevkle 
cildlenmiş bir defteri kan§tır• 

mağa başladım. 

Tesadüf bana yardım etti. işte 
bir sayfadan not ettiğim satırlar: ,, 

Pencerelerden birini açtım. lğile
ttk baktım. Ne demek istediğini o fil.l~•ii · 
~an anladım. Tam pcncereleri
llıın altında kurda bcnziyen iki ko
<:atnan köpek bağlamıştı. Pencereye 
aba~rken yaptığım gürültü üzerine 

Çırpınmaktan \'3Zgeçti ve o da be
ni öptü. 

Birdenbire adali vücudunu yay 
Jİbi geren ve fırlatan bir hareket
le yerinde doğruldu. Bu, sanki ba
na müteveccih bir hareketti. İnsi
yaki bir şekilde yerimi ldeğiştir -
dim. Yalnız bu işde biraz ant ve 
süratli hareket etmiştim. Bekleme
diğim kaza işte bu sırada vukua 
geldi: Başımı çevirirken farkında 
olmadan piyanonun kenarına 

çarptım .. Alnımda keskin bir sızı 
ile beraber sağ şakağıma doğru 

ılık bir akıntının temasını hisset. 
tim, 

Fırlatıldığı yerde ayakta ve 
yorgun, bana bakışını asli unuta
mıyacağım. "Bugün, bilmem niçin içimde 

bir sıkıntı var .. 

~annı kaldırıp havladılar. 

Q ~ayf yeni bir firar teşebbüsünü 
U~unerek tedbir almıştı Pencerelcr

<len inmek imkansızdı. Tam köpek· 
lerin ~ · d.. ekt· B n1 · onune uşcc · ım. u ar m· 
~nı parça parça ederlerdi. 
, büşündüm. Inmek mümkün de
l:ıldi. Fakat çıkmak? 
~ 8asım1 kaldırarak saçağa baktım. 
lcı rkat tırmanmak lazımdı ''c çı· 
ntı teşkıl eden taşlar gene mükem· 

~1 bir merdiven basamağı vazife· 
illi görecekti. Kaçtığımı öğrenince 
~aYhn ne hale geleceğini düşüne
ek kendi kendime güldüm. 
~ ~ararımı vermiştim. Vakit gec;ir· 
t ~ge gelmezdi. Fransa verdiğim 
t~devu yaklaşıyordu. Çantamı, ~rr
lıı ına bağladıktan sonra taşlara tu· 
rıarak tırmanmağa başladım. Kö

?ıeı:ıer havlıyordu ama Klayf onla-
tın .. ı· . 
t! ~· ;ı~d~n kurtulamıyacağımı bıl-
~ 1 1 ın gelip bakmağa lüzum bile 
0trniyec~ği cihetle tehlike yoktu. 

?la Sa~ağa geldim ve elelrimle tutu· 
b· ~ kendimi dama çektim. Sonra 
r ın.:1nın diğer cephesine giderek o· 

t:~an ta)an bac:amak yapmak su· 
iıı}e Ve oluklara tutunarak aşağı 

"''rn. 
ile ~ir~aç d:ıkika sonra Fransm e,;

~o6ru bahçede yürüyordum. 
~?ıyı Jak açtı. Somurtkandı ve 
bi ıçeri çağm~mda hiç de sevimli 
~hali yoktu. 
ır kapıyı go tcrerek: 

}~ Frans orada, dedi, sizi bekli· 
'·Size söyliyecck .. 

r-.,~ni koridorda bırakarak bahçeye 
•4>tı, 

l~ terilen kapıyı açtım. EYet, 
;;hı~~ oradaydı. Şöminenin yanında 
~ ita duruyordu. Sağ elinde bir 
~di~ \cırdı. Cok ağlamış olacaktı. 
l'a.l)e erı kıpkırmızıydı. Bununla be
~ ll r beni görünce gülü.'llscdi. U.· 
~·bu o kadar mahzun bir gülüm
! ~-ti ki haykırmaktan kendimi a· 
-·'<tdıın: 

ltı~,F'rans! ne oluyor? sana ne yap

~a·t'. 
....._ •1n1 salladı: 
....._ Bir şey yok con. Ancak.. 
....._ J\ncak .. ne? 

~iıtı Seninle beraber gidemiyece -

....... ?\ e SÖylüyorsun? 

~~ ~Vet. Seninle beraber gitme
} ıll'ı. ltıkan yok. Ben burada kalmalı· 

!3· Ah Con .. sevgilim! 

~~~en hıçlanlclarla nğlamağa b::ış 
~ l, 

....... 'i' 

....._ S avrucuğ~m. 
~.. Us Con. Bana bir şey söyle-

l{t>lla 
lllağa "rınun arasına aldım. Kurtul

avaştt. 

~· F'r.ıns beni artı!< ~cvmiyorsun. 
'"SabUk unuttun' . t 

- l\e oldu Frans. Söyle bana. 
O anda, Selmin ,küçük bir en

dişenin gölgelendirdiği masum 
yüzüyle salonun kapısında görün· 
dü 1 

Şu anda, o kadar hissediyorum 
ki bu sıkıntıyı... Ne yanımdaki 

kadın, ne son senenin miras olarak 
getirdiği servet içimdeki müz'iç 
hissi gideremez .. 

- Sana bir seY söyliyemem Con. 
Hiçbir şey söyliyemem. Sen git. Ça· 
buk ol. Kardeşim herşeyi hazırladı 
Otomobil bir kaç dakikaya kadar 
bJrada olacak. 

Selminin çığlığı, bir anda yanı
mıza gelen annesinin yüzümü ya
kan harlı nefesi takip etti. Aslın
da hfi~ise hiç tc mühim değildir; 
fakat, bir hissikablelvuku ile, ka
dının bunu derhal kendi lehine çe· 
vireceğini seziyordum. 

* * * 
Felaket, işte o salondaki Mdi

scden sonra meydana geldi. Erte
si günüydü galiba .. Sclmine, saba
hın erken bir saatirJde, dökülmüş 
yaprakların kapla.dı_ğı bir yolda 
rastladım. Yüzü biraz solgundu. 
Anladım ki, ertesi gün lzmirc ha
reket etmeleri icap ediyormuş. 

Bunu anlamak biraz g\ıç oldu .. 
Fakat nihayet kafama girebildi. 

1şte on beş günde:ıberi İzmir
deyim.1 lşlerim düzelir düzehnez 
buradan uzaklaşacağım .. Bu yer· 
lcr, ıhep bamı, zavallı babamı ha
tırlatıyor. Gençliğime rağmen o a
•damı unutamıyorum. 

- Tabii gideceğim. Ama seninh 
beraber. 

- Rayır, hayır. Ben seninle bera· 
ber gidemem. Haydi Con sen git. 
Sonra irriklin bulursan bizi de kur· 
t.-ırmağa gel. Yok, hayır. lliç gel-

"' me. Beni unut. Böyle daha iyi.. 
- Frans! 
- Evet Con. Beni, burada gördük 

FnAl\"S leriniıi hep unutun. Siz çabuk unu· 
. . tursunuz zaten .. Serseriyane hayat 

- Sem scvıxorum Con ... :şe~me-,siıe ber:i pek \.abuk unutturacaktır 
:iigİm idn dC'fll; raı.fü... - Frans sana bunları kim Eöyle-

di? 
- Scnbir serserisin, haydi git. 
Bu sözleri istemiyerek söyler gibi 

idi. 
- Frans. Bunları bana sen mi 

-söylüyorsun. Hani beni sevi)'Ordun. 
Aşkını ne ~abuk unuttun! Beni SCV' 

miyor musun artık? 

Selmin tentürdiyot vcsilcsilc 
eczahaneye gönderildi. Oturdu
ğum koltuğa ,içimden gelen bir 
kcscllc, adeta yapışmıştım.. ··o ... 
alnımı muayene etmek, sürahide 
ıslattığı mendille haddi zatindc 
çok basit ve alelade olan yaramı 
temizlemek bahanesinden istifade 
ediyor, vücudunun -itiraf edcrim
bira~ an başımı döndüren havasm
da beni eritmek cehdinden vaz 
gcçmiyo11du. 

Gözleri bulanıktr. Alt dudağı 
hafifçe titriyordu. Kaşları şakak

larına doğru çekilmiş gibiydi ve .... 

O zaman, ona, çılgınca teessü
rüm içinde annesine itaat etme
mesini söyledim .Fakat kabul et· 
tiremedim, evet, bunu kabul etti-
rcmedim; ama, kısa bir zamanda 
tzmire geleceğimi, annesinin, ken
disini evlendirmek yolunda yapa
bilmesi ihtimali olan her teşebbü
se karıı l:oyması lüzumuna inan
dırdım • 

• • • 
Niçin yaşıyorum_, h61a ?... .Veya 

neye çıldmnadnn?. 
Meri buhranlarmu gideremiyor. 

Bugün öyle bir vak'a cldu kir4 

Vapurla Karşıyakaya geçiyor• 
duk .. Bilinmez nasıl bir teselli ih-· 
tiyaciyle yanrmdaki kadına sokul
mu!f, bu gilzel yaz akşamından 

istifade için, güvertede, buruna 
doğru yilrilyorıduk • 

Birdenbire oradan, vapurun 
burnundan gelen ince bir hayalle, 
hayır, bir hayaletle kar§ıfaştun .. 
Bu süzgün benizli, gözlerinde has. 
ta bir melalin izlerini ta•ıyan 

genç kızt tanıyorum. Hıçhmkları ziyadeleşti ve bağır· 
dı: 

- E\·et. Sevmiyorum! bitti, askr
mız bitti. A:iiyo Con! 

Aramızdaki sessiz ve kelimesiz 
mücadelenin farkında olduğunu 

lüzumundan fazla manidar bul
duğum ve beni yı}~ıran gülüşiyle 

'ıisscttirdi . 
Bir kaç dakika geçti. Bir kaç 

:.ızun dakika daha gecsti, Her an 
Sclminin gelmesini, hakikatte oir 
tanesinin bile söylenmesine imkan 

Fakat o bana bakmıyordu .. Ya· 
nımdaki k:ıdmm belki de fazla 

nın müdahalesiyle, o masum kü. 
mahremane sokuluşunu hayretle 

çük kızcağızı külliyen unutmu~-

Sonra ne oldu? T:ım iki sene 
bocaladıktan sonra, hayatımın 

seyrini dcğiştirmeğe azmetmiş 

hadiselere hiçbir suretle tesir im. 
kanınr bulamadım. Biraz tda zama. 

( Dct·amı 1·ar) 
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ri;oyu .da takdim etmek istiyor
du. 

Kızının, San.drigonun kolun
da, mücevherler içinde parlaya
rak davetlilerin karşısına çıka -
cağını düşünen Emperya evvela 
pek büyük bir m'cmnuniyet duy. 
du. Fakat bu memnuniyetin son 
ra nasıl şiddetli bir kıs'kançlığa 
dön.düğünü de göridük. 

Müsamere bütün parlaklığı 

i~indc devam ediyordu. 
Bambo ve Sandrigo geleli çok 

olmuştu. Maskeli erkekler, fev
kalade güzel kadınlar sarayın 

nurlarla çalkanan salonlarında 

ijolşıyordu. Fakat Empcrya daha 
gözükmemişti . 

• Ne olmuştu? Fahişe neden geç 
kalmıştı? .. Okuyucularımıza an
latalım: 

Kızı ile arasında geçen hara
retli münakaşadan sonra Emper
ya heyecan ve hiddet içinde dai. 
resine çekildi. Kalbi iki taraflı 

bir kıskançlığın azabı ile eziliyor
du .. 

Kıskanıyordu, çünkü Sandri
ı:o Biyankayı seviyoıidu. 

Gene kıskanıyordu. Çünkü 
Biyanka, Rolan Kandiyanoya 
Sşrktr .• 

Kızının giyinmekte ve süs
lenmekte olduğunu sanan ha
fifmeşrep kadın, müsamerede on. 
dan aşağı kalmamak, hatta daha 

ziyade güzel görünmek arzusu 
ile tuvaletine dikkat etti. Giy:n
mcğe başladı. 

lJtrafında pervane gibi dönen 
dört hizmetçinin yardımı ile gi· 
yiniyordu. 

Bütün mevcudiyeti, dimağının 
bütün faaliyetini tuvaletine has· 
retmiş ve kızını unutmU§tU .. 

Bu mühim iş iki saat sürdü. 
Emperya yerden tavana kac!ar 

yükselen büyük endam ayna
ıunda kendini süzdü. Vücudu
nun her tarafını ciddi bir kont
roldan geçirdi. Davetlilerin top
landıkları salona girerken alaca
ğı vaziyeti tecrübe etti. 

Dudaklarına manidar bir tc· 
bcssüm §Ckli vermcğe çalıştı . 
Nihayet: 

- Güzel, f ev kala de güzel 
oldum • 

Diye mmldandr. 
Bu bir hakıkatti. Empcrya, 

başında dikkatle toplaıdığı ıai
ları, çıplak kolları, .dolgun ve 
mütenasip vücudu, iri gözleri ile 
mermerden bir heykel, tabiatın 
bir şaheseri gibiydi. 

Gören, anca'k yirmi yaşında 
bir peri zannederdi. 

Artık kendi üstünlüğünden c· 
min olarak kızının dairesine :doğ· 
ru yürüdü .. Korid:ır üzerindeki 
kapının aç:k olduğunu görün
ce hayret etti. Odaya ginli .. Ge· 

tum.,, ( Lııtf en sayfayı çeviriniz). 
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mayesi altına almış. Dikkat et. 
Sen Markın gazabına uğramıya. 
ıınl .. 

Esmer adam daha ziyade hid
detlenmiş: 

- Sen de, Sen Mark ta ce
hennemin ta dibine gidiniz. Ben 
kafama koyduğum şeyi mutlaka 
yaparım. 

Diyerek §eytam 'koğmuş ve 
ertesi sabah güneş doğarken 

hücuma başlam·~ .. 

Bütün muharipler, silahlar, 
süngüler, mızra~larla Venedik 
adalarını altüst etmişler, taş üs. 
tüne taş bırakmamışlar ve mu
zafferen eskisi gibi bir çok ka
dınlarla beraber kaleye dön. 
müşlcr. Katonasyo memnun ve 
mütebessim şatonun meydanı

na toplanan yağma eşyasına ba
kınca aklına şeytanın tavsiyesi 
gclmi~ ... Kahkahalarla gülmüş .. 

Zavallı kadınları birer 'birer 
muayene etmiş, dört güzeli al. 
mış, bir tanec;inin elindt>n tuta
rak adetini yerine getirmek üze
re doğru şark kulesine götür. 

. müş. Bu kulede bcrmutad bo
ğazlanma'k sırasını bckliyen bi
çare ıbir lctz köşeye çekilmiş, 

elinde sivri bir hançer bekliyor. 
muş ... 

Esmer adam bu kıza hita
ben: 

' - Cir.ovcna ! demi\·· Sen ıiıı;- . 

diye kadar bana teslim olmamak· 
ta inat ettin. Elindeki o mel'un 
hançerle beni tehdit ettin. Pck
alli ,artık son saatin geldi .. Şim· 
di senin boğazını keseceğim .. Ne 
yapsan fayda yok .• 

Sonra beraber get:. diği kadına 
dönmüş: 

- Bana bak, Venc(ikli kadın l 
Senin ismin ne? diye sormuş ... 

O zaman bu kadın başmı aza
metle kaldırmış .. Uz~ıinde'ki el
biseleri çıkarmış .. Altından zırh· 
lı elbise ile bir delikanlı çıkmış. 

Top gibi gürleyen bir sesle: 
- Benim ismim Marktır. Bu. 

rada binbir işkence altında in
lettiğin şu zavallı kızm aşıkı

yım, Cenabıhak beni, senin zu
lüm ve vahşetinin eczasını ver
mek için gönderıdi . 

Demiş ve Katonasyo dah~ 

hayretinden kendisine geleme· 
diği bir sırada kılıcını boğazını 
saplamış. Esmer a.dam kanlaı 

içinde yere yuvarlanmış. 
Ciyovana da s~vgilisinin kol. 

lan arasına atılnırş, Bu esnada 
Katonasyonun yanma ıeytar 

gelmiş .• Başını Uzerine eğere~ 
bağırmış: 

- Ben sana söylemedim mi?, 
Katonasyo y:ılva:nıağ:ı «>• 

laınq: 
- Hakl;ın var. _ Fakat ı'r'.a• 

Jem!~i bir r.:t:ıdrr old:.ı. Aramız~ . 
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4 üncü Mehmet devrinde neıoa Arme köprır ıoşaatı 
Nafia Vekaletinden: 

Ramazan ve bayram 
IM~mti 

(Ba§ tarafı 11 incide) 'siyle bu perdeye bir takrm hayvan 
diğer talih ve kumar oyunlarını şekilleri düşürürler. Sonra yassr 
oynamazlar. Satranç, dama, yerde kuklaları •bu tüle yapıştrrarak oy
çizilmiş hatlar arasma taş ka~dıra ... natırlar. 

rak oynanan bir nevi çocuk oyunu Bir takım güzel türküler söy-
oynarlar • !erler .Fakat ,oyun mevzuları umu 

Ne zengin ve ne de fakiri pa- miyctle kaba, çirkin bir takım 

rasına kumar oynamazlar. Bu yüz- nüktelerle doludur. Lakin büyük 
den çıkan kavgalar da olmaz. İşin bir rağbet görmekteidir . 
içinde kumar olmayınca da oyuna 
karşr büyük bir düşkünlük göster_ 
mezler • 

Tlirklerin, bilhassa askerlerin 

Bir gün beni evine akşam ye
meğine çağırmış olan bir mühtedi 

1 

bana ·biraz karagöz seyrettirdi. 

en büyük eğlencesi askerlik talim- Bu mühtedinin efendisi, o za
leridir. Mükemmel ok atarlar. Ci- man Giritteki Türk kuvvetlerinin 
rit atmada çok mahirdirler. Türk
lerin ıbüyük bir mcyıdanda yahut 
çayırda atlarınr 6Ürüp cirid oyna
dıklarım görmek, doyulmaz bir 
zevktir. Bazan eirit oyunlaı:ında 

çok ağır yaralananlar dahi olur. 
Eğlence olarak, bir de ~oğu ya

hudi olan karagözcüler var.dır. 

lıunlar tiilha~sa ramazan gecele
rinde kahveden kahveye dolaşır

lar. Bir kahveye girince evveli pa
ra toplarlar. Eğer kendilerince·ka
fi görürlerse hemen bir oyun oy
natıp giderler. Eğer azımsarlarsa 
parayı sahiplerine dağıtıp oyun 
oynatma~n baş~a bir yere gider
ler • 

Bir de karagözcüler hususi ola
rak konaklarda oyun verirler • 

serdarı Hüseyin Paşa idi. Paşanm 
hanımı karagözü seyretmek iste-

. 1 d ~ l mış. Bu un ugurnuz salona açılan 
bir kapıya perde gerdirip arkasın
dan seyretmişti. 

Paşanın karısı karagözden o ka
':iar hazetti ki, tam bilafasıle. oyun 
üç saat ' sürl:lü. Karagözün yaptı

ğı edepsizlikleri utanmadan nasıl 
sc-yrettiğine hayret ettim. 

Çengi ve köçekleri de kaydet
meliyim: Bir saz refakatinde oynı
yan bu oyuncular bir kaç akçeye 
insanın yüzünü kızartacak şekil

de bin defa göbek atıp göbek çal
kalıyorlar • 

1 - Bursa vilayetinde Karacabey - Bandırma yolu üzerinde ahşap 
(Hanifedere) köprüsünün betonarme olarak yeniden inşaatı (27000) 
lira keşif bedcli üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Münakasa 20.3-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) 
de Nafia vekfiletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapilacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (135) 
kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alrnabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin _,,,-~ 939 tarihinden en 
az sekiz gün evvel bir istida ile l\Tafia vekaletine müracaat ederek bu 
gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasr vesikasile (2025) liralık muvakkat te. 
minatlanru havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır· 
layacaklan kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat ev· 
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazi olup postada olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul e. 
dilmez. (728) (1411) 

Devlet Demir-yoilan ve Limanları 
1 işletme Umum idaresi ilanları . · 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda 
yazılı muhtelif cins inşa edilecek vagonlar için yedek aksam ayrı 
ayrı ihale edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 salı günü saat 15 de 
sıra ile An.karada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 

Şartnamelr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağtmlacaktır. (1617) 

Eksiltme 
No. su Eşyanm cinsi 

1 - Plak dö gard, cer kancası, 
koşum takımı ve saire gibi 
vagon aksamı.... kalem 

2 - Tekerlekli ~il banda-
jile beraber... Adet 

3 - Buvatagres komple . .- ,, 

Muhammen B. Muvakkat 
Mikdarı Lira. Teminat 

23 

420 
900 

64680 
18350 

Lira 

3891.85 

4484.-
1376.25 

Ankara radyosu 
TÜRKİYE BAIJYO DlFÜZ\ON 

POSTALARI 

Türkiye Hadyosu - Ankara Uadyosu 

DALGA UZUNLUGU: 

1639 m. 183 Kcs./120 f{w,; T. A. Q 
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A.. P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TÜRKiYE SAATlYLR 

12.3.1039 - 18.3.1939 

ÇARSA~IBA - 15.3.1939 

" 12.30 Program. 12.35 Türk miizi. 
ği - pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji halıerleri. 13.15 - 14 fü
yaseti cumhur bandosu - Şef: Ihsan 
Klinçer. 1 - Mozart - Türk marşı. 
2 - Lereux. - Göl kenarında bir ak
şam. (Obua için fantezi). 3 -A. Tho
mas - Raymoııd operasının uvertiirü. 
4 - Kalman - Cambazhane prensesi 
operetinden potpuri. 18.30 Program. 
18.35 Müzik - pi. (Bir konserto). 10 
Konu5ına. 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti - CeHU Tokscs ve arkadaşları). 
20 Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (fiyat). 20.15 Türk mü
ziği. Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire 
Fersan, Hcfik Fcrsan. Okuyanlar: 
Mustafa Çağlar, Safiye Tokay. 1 -
Refik Fers:ın - Setldiaraban peşrevi. 
2 - Faize - R:ıdei vuslat içilsin, 3 -
Kazım Uz - Gam seni terk eylemezse. 
4 - Semsed<lin Ziya - Ey gonca açıl. 
5 - Bimen şen - Gül olsam. 6 - Cev
det Çağla - Taksim. 7 - Refik Fer
san ~ Yakdı cih&nı ateşin. 8 - Ali 
Galip - Her lahza seni. 9 - Şemscd-

t.lin Ziya - Olalı ben sana bende. 10 

di Tokay, Basri Üfler. 20 A!ans, ro~· 
teoroloji haberleri, ziraat borsası (fl: 
yat). 20.15 Türk müziği. ÇalaııJ:ı~· 
Vecihe, Cevdet Çağla, Eşref l{adrl'. 
Kemal Niyazi Seyhuıı. Okuyanlar· 
Necmi Rıza, Semahat Özdenses. 1 _,. 
Peşrev. 2 - Ali ağa - Uşşak şark• ~ 
Daim seni.ben araı·dım. 3 - Mabınll 
Celfılctatin paşa - Narı firkat. 4 _. 
Sevki bay - Tululciu damı zülfiyare• 
5 - Subhi Ziya - Gücenui bir:ıı söı· 
!erime. 6 - Kemal Niyazi Scyh\1 11 -

Taksim. 7 - Refik Fersan - Glif:si.iııı· 
den kaçıp gittin. 8 - Refik Fers:ın ~ 
Ey lıenim gonca güJüm. 9 - Vl'cle • 
Sana layık mı ey gülten. 10 - şerıı· 
seıldin Ziya - Bıkdım elinden. 11 .
Saz semaisi. 21 Me.mlekct sanı :ıynr1 • 

· ı't 
21 K~nuşma. 21.15 Esham, . ıulı" 1 :ı'. 
kambıyo - nukut borsası ( fıynı) · ~ .. 
25 Neşeli pl:ik!ar. 21.30 Miizik (!"il• 
çük orkestra - Şef: .:.\'ecip Aşkııı. 1 _.,. 
.t\oack - I<öy hikayeleri. 2 - uor~· 
heri - Dir gecenin romanı (\'ııls' 
3 - Leopold • Karlsbad lıatırnsı . .ı ~ 
Pachernegg - Viyana süiti. 1 - Kiiçu. 

· "Zl' geçit resmi. 2 - Orıerada balet ıııu 
1 ği. 3 - Grabende gezinti. 4 - l';ınııcrt '1 

atlı karınca. 5 - Lehar - E,·n orı~· 
retinden potpuri. ~.30 l\lüı.ik ~ Çı: 
gan Ye saire - rıl.). 23 :Müzik r(.:ıı 

ıııı· banıl - pl.). 23.15 - 2-1 Son uj:ıııs 
bcrlcri ve yarınki program. 

Yabancı Radyolarde:t 

Seçilmiş Parçalar 

Programuaki vakitler TürJdyc ~rı'' 
ti (izerine ve ö~ledcıı sonraki sa~ıl o· 
!arak verilmiştir: 

OPERALAR VE SENFONi 
Odanuı bir köşesine, önlerine 

bir halı gererler. Bu halrnm üstün 
de dört köşeli ~sik, bir pencere 
vardır. Bıuaya, beyaz bir tül geril
mi~th·. Ackasrna bir çok mum
lar ytı.kılır, F..1rvela ellerinin gölge-

Türkler çok yaşıyorlar, az has
talanıyorlar. Zannediyorum ki bu 
muhteşem sıhhatin sebebi, Türkle .. 
rin yıkanmayı ,temizliği çok sev
meleridir. 

Türk Hava Kurumu 
- Refik Fersan - Oyun havası. 21 10. 
Memleket saat ayarı, 21 Konuşma (Gü 

KO!\'SEllLEHt f' 
. Lontlra (N.), Paris pTd · 

"l\lathis der maler" (Ili ıı 6 

mith). Türkler sıksık yıkanırlar, ve 
mutedil ye:-, içerler. Hem miktan 
hem de çeşildi az yemek yerler, 
ekserisi de asi~ şarap içmezler. 
Beden hareketlerine de ehemmi
yet verirler. Onların içleriILde he
kim seyrektir. Yatağa düşerlerse 

f~enk, yahut yahudi bir hekim ça
ğırırlar, bulamazlarsa bir mühte
diye koşarlar. Mühtedilerin çoğu 

da hekimdir • 

Büyük Piyangosu 
zel sanallar). 21.15 Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 21. 10. 
25 Neşeli plaklar. 21.30 Temsil (Yur
dum, her ~ey senin için! ... ). Yazan: 10.10 

Turiao gr., Lcipzig: "İl pjcco• 
]o mıı.rııl" c:.ıascııgni). e 
Deri in (uzun d.): Bralını 5 '" 
Grieg'drn parçalar. 

karşılamıştı. Başrmdaki hayal bü.. 
tün viizuhunu kazanınca bir adım 
attım .. Bu, ona müteveccih bir ha
reketti ve o, sanki bu yaklaşma
lclan kendini sakınmak istermiş~e

sine geriledi. 

Altrncr keşide: ı ·ı Nisan 939 dadır. 

Tcynıcn Cemil Akıncı. 22 - l\!lizik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın). 
1 - L<.:.'ır - Tempo tempo - Galorı 

2 - Johann Strauss - Sabah havadis
leri (Vals). 3 - Toman - Viyana hül· 
yalan (Y~s) 1 4 -;; Kalrqan ;, 1~qntes 
l\foriça operetinden potpuri. 5 - Zan 
ılcr - Bofka. G !..... Lhr - Düğün marşı. 
23 Müzik (Cazband - pi.). 23A5 • ~4 
Son ajans haberleri ve yarınki prog. Birdenbire ayakları bir halat 

kümesine takıldı. Elleri boşlukta 
tutunae·ak bir yer arar gibi çırpın
dı. 

Büyük ikramlyP- 200,000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (20 O bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: Bundan· başka, Tlirkierin bil
'dikleri bir takrm kcx:akarı ilaçları 
vardır. Tababette balı pek çok 
kullanırlar . 

Bilet alan herkes 7 nisan 939 
değiştirmiş bulunm.alıdrr .• 

gilnU ak§amına · kadar biletini 
ram, 

Delicesine ileri fırladım: 
çok geç ... 

.Vapur, ilerliyordu •• 

ama, 
PERŞEMBE - 10.3.1!J3!} 

gösterirler. 

• • 
Artık Selmin yok ...• 

Blltün felaketlerime bir ka.dı-

Kan almada mahir adamlar var 
dır. Başlan ağrr.dığı zaman, ağrı
yan yerini çizip bir hayli kan alır
lar, Sonra da oraya biraz pamuk 
koyarak kanı dindirirler. Yahut 
ta alnına beş altı çentik yaparlar. 

Hasta az olduğundan, Türkiye 
de hekim az para kazanır. Çağrıl
dığı hasta ölürse hekim para ala• 
madxğı gibi, üstelik hastayı öldür
mekle itham olunur, hatta bir pa-

Vatandaş reyini kullanmayı ilzmal 
etme, çünkı'l vereceğin reyle milletin 
siyasi kudretini kuracaksın. 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi 
uı - pi. 13 .Memleket saat ayarı, ajans, 
melel.,!oji haberleri. 13.15 - 14 Mu
zik (Karışık program - p]). 18.30 
Program. 18.35 l\lüz:ik - pi. (Melodi
ler, Solistler). 19 Konuşma (Ziraat 
saati). 19.15 Türk müziği (Fasıl he. 

düşünüyo- Yaralarına fitil vururlar. Buna nın sebep . olduğunu 
rum ..• , karşı da fevkalade bir metanet ra cezası verir. 
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)la.ki mukavele mu.cibinee .beni 
. a~, buradan götür. 
. ı Diye rica etmiş. Şeytan bu ri
: tayı kabul etmiş .. 

Ayağı ile yere vurur vurmaz 
. hlenin bulunduğu yer sarsılmış, 
ıato, surlar, kayalar hepsi de

. Sliz olmuş. Mark ile sevgilisi . de 
~endilerini bir sandalda bulmuş
lar. Yerlerine dönmüşler .• Evle· 
nerek mes'ud bir hayat yaşamış
lar .. Hatta çocuklarr da olmuş .. 

Şimdi bile ltalyanrn uzak köy
leri halkının tam bir itikatla 
inandıkları Esmer adam efsanesi 
i§te bundan ibaretti • 

· Hatta bu efsaneyi buralarda 
anlat•rlar1cen, kapılar kiE::ilenir, 
pencoreler kapatılır .. 
· Bilahare bu masala iliiveler de 
yaprlmış: 

Sözde, E:;mcr a C:am zulüm yap 
tr!ı yerlerce gczmeğ::: cbecEy: n 
mahkum olmuş .. E'a::ı bahl:çı!ar 

eski kalenin buluncl'uğu yere ba
lık avlamak için gitti!deri zaman 
garip bir san:::ial görürlermiş ..• 
Bu !:andalrn içinden bir takım fer 
yat ve istimc~t sesleri yükse
lirmiş. Hemen k:.ireğe kuvvet 
~ererek kaçarlarmrş. Asırlar geç-

• 
aıiı, ıular çekilmiş, eski kalenin 
yerinde, ağaçlar, yeşillikler pey
da olmut, ve nihayet bugünkü 
orman meydana gelmiş .. Fakat, 
Katonasyonun hatırasr hala kaL 

rruş. Hatta daha bile ziyade can
lanmış. (Ormanın Esmer adamı) 
ismi ile saf köylülerin kafasın• 
da yaşamış. Bilhassa ormana gir
mek cesaretini gösteren genç ve 
güzel kızları muhakkak surette 
yakalayacağı kanaati herkesin 
kalbinde yer bulmuş, bu yollda 
b.ir çok misallerde gösterilmeğe 
başlanmış ve bunlar Esmer adam 
efsanesini daha ziyade sağlam· 

lamış, adeta hakikate yik:laştır .. 
mış ... 

• * ... 
Anlattığımız masalın Biyanka 

gibi dünyayı henüz anlamamış 
zavallı bir kız-n üzerinde yapa· 
ca~ı tesir elbette çok büyüktür .. 

Biyan':a da bu tesir altında 

kalmış, ayağı bir ta§a ~arpmış, 

yere d::.şmüş, ba~mı avuçları içi· 
ne alarak (Ormanın Esmer ada--
mr~ı) tevekkülle beklemeğe ko· 
yulmuştu. 

Du v:ıziyette ne kadnr zaman 
ka!dı? Eilmiyordu .. 
Soğuğun tesiri altında titri

yerek kendine geldiği zaman sa
at belki de sabahın ikisi veya ü .. 
ÇÜ idi. 

Artık korku ile mücadelenin 
faydasızlığına kanaat getirdi •• 
Ayağa kalktı. Bütün vüculdu 
titriyerek ,gözleri ormanm ke
sif yapraklannr de1meğe çalı· 

şarak, kulakları ile etrafta en u-

~·eti). Tahsin Karakuş, Hnkkı Der-
• rnan, Refik Fersan, Hıısan Gür, Ham-
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fal[ btr çıtırdıya bile dikkat e
derek yürümeğe başladı. . Bir 
müddet böyle yürüdü • 

Birden, arkasından doğru 

ge1diğini sandığı bir ses, bir a
yak sesi duydu. Evet, bir ayak 
sesi, hem de hiddetle koşan bir 
ayak sesi.. 

Bu sefer artrk hayal olmadrğr
na kanaat getirdi. Arkasından 

birisi koşarak takip ediyordu .. 
Kim olabilirdi?. 

Hiç :;:üphesiz Esmer adamdı 

bu ... 
Zavallı kız deli gibi bir halde 

koşmağa başladı. Bir baykuşun 

a::ı çığlığı ormanın sükunetini 
yırtarcasına yükseldi. 

Bu meş'um çıglrğa di~er bir 
ferya:l, aciz ve ümitsizlik içinde 
BiyJnkanrn feryadı cevap ver
di. Maneviyatı tamamen kml
mr~ bir halde tekrar yere yuvo:r
lan :lı . 

Ayni zamanda arkasından 

k:ıvalayan meçhul adam yetiş

ti. Zavall yı omuzundan yaka
la:lı. Mantosu arasında sakladı

ğı feneri ile yüzünü aydınlattı .. 
Ve dudakla:.-ı üzerinde şeytani 

bir tebessüm belirdi.. 
Eğer Biyanka, üzerine eğilen 

bu adamın korkunç suratını görJ 
müş olsay<lr, bizzat Esmer ada
mın karşısında bulunmaktan 
ziyade dehşet duyardı. 

-5-
0RMANDAKİ ESMER ADA· 

MIN SONU ... 
Saat on ... Emperyanm davet

lileri saraya gelmeğe başladılar. 
Büyük bando güzel aşk havalan 
ile misafirleri eğlendiriyordu ... 
Bu havalar n ekserisini bizzat 
Emperya bestelemişti. . 

üç yüzden fazla meş'alelerin 

ışıkları içinde aydmalnan zengin 
salonlardan, asabı kamçılayan 

kokular yükseliyordu. Her şey, 
bütün tertibat, bütün tezyinat 
adeta biribirleriyle rekabet ede
cek derecede mükemmeldi. 

E:nperya heml'!n her mi.:same
resinje davetlilerine yeni bir 
eğlence icat etmekle n'aruftu .. 
Bu eğlenceleri hazan uzak me.n
kketlere ait garip ve şuh dans
lar, bazan ıda dağ ve ~cban l:a~ 
yatlarından efsanevi ve yarı çıp. 
lak kome :liler teşkil ederdi. 

Fa!rat Emperya, davetlilerine, 
b~ı a':şamki m~~samerenin ihti5a
mrıa rağmen pek başka ve ba
sit bir şekilde adeta dostlar a
ra:ıır:.da bir içtima mahiyetir:d: 
olduğunu söylemi~ti. 

Emperya bu içtima esnasmda 
VenC:dik halkının kibar sımfına 
bir kızr olduğunu söyleyerek 
takdim edecek ve evlenc'.irmek 
üzere olduğunu haber verecek
ti. Ayni zamanda damadı Sand. 

10.30 

10.30 

l 1. 
11.20 
ı. 

Lillc: "Uçan Holandalı" (\"•1~'. 
ııcr) Paris operasından ıııı , 
len. ~ 
Strasburg: Deethoven pr 
raını. . 
Budape~te: Liszt, DobnıınY1 • 
Münih: l\fozart. 
Stuttgart: Mozart. 

ODA MUS1K1St YE KONSERJ,'Ell 
G.lj 
!). 

l}.35 

10. 
111.30 
ı 1.15 

VarşoYa: Oda orkestr:ısı. . 
Eyfel kulesi: Piyano konscrı· 
Prağ 1: Çek kuarteti. 
Yıırsovtl: Chopin pro~r. 
Ho~n gr.: l\cıııan konseri· 
Kolonytı: l\uarlet. 

HAFiF ::m..: s1K1 YE OPERE"I;JJ:i.Jl 
7. Iforııburg: Opera parc;aı:ırı• 
8. KöniR~bcrı.ı: Opera. 
8. Yar şova: Halk orkestrası. 
9.10 Leipz.ig: Hafif parçalnr. 
9.10 Viynııa: füki danslar. ri 

I . . . konse 
9.15 Frnııkfurl: ı.ış ııınesı ı" 

(j ,·11 
(sa:ıl 11 e k::ıdar): "Peer · ıı" 
( Grieg), "Çingene J3arorı 
( Strauss), Yes. 11 :ı· 

9.30 Napoli gr.: Stüdyoda oyna 
cak bir operet. 

10. llamburg: Hafif parçaı::ır· 
10.15 Beı-liıı: Operetler. ı~rı: 
t 1.30 llirc;ok Alman istıısY011 ' 

Viyana musikisi. ıı~•· 
12.20 J3~darıcşle: Çigan orkestr . 

DANS l\JUSlK1Sl 
1 

t.30 
10.30 Sollem; 11.15 Oslo ~-

1 01ı· :!rcslaYj 12.15 noıııa gr.; 10 ... J • 

ıra (l'..l; 1 Lonclra (N.) • 

PiYES, KONFERAXS \'E 
KONUŞMALAR (~-

9.35 Eyfcl: "iV iincü Henn"' 
rııııdello). ·yeS· 

tO. Honıa gr.: Bir perdelik pı 11,ı.ı· 
I0.10 l\olonr:ı: 13izeL hakkınu:ı 

k fcr·ıns· sikı ile !1eraber ·on '.. 0 t)· 
" \l . f t t' " ( {jO ff l0.15 Bnıksdl:".ue ış ._.c~ 1 . pı, 

ı 0.3rl E:del: 3 perdelik Hr 1 . 1 ı;ıt· 
Ode~'l ti:vaırosunuan ıı:ı' 

----~ · J ŞEHiR Tl\'A'l'I - 1JJJ 
15 • 3 - 3!) ç:ır~nn 

~ al\<;aını 20.31l ı[:ı ·ıı 
. }'araıır 

rerıelı :ı~ıııdn .l11J1a \ 
,ı, ..• 11 ıos:'ııı: . B-0 sv 
~üııdüz: 14 ı.le ÇOC~K :tL~TGetrliJ 
(,ece: 20.30 da (Bır Mıs~ 

..-·rl 
JIALK oPr::n.:.

1 Bu akş:ıın 9 ( a;... 
ZOZO l),\Ll\L\STt . 

l Lk Hnl:.ı gcces etO 
(Büyük Sur/> Ofıer 

l!.tUM~ 

ıır~ı· 1 TUR,\N Tl\',\ TilosV r 1 Bu nkşanı ·,·el 
. ırrınıı, 

J l Ses K r:ıliçesı . ;ııışı:ırı 
~ " . \'iiccses ve :ır~·~ jrliJdC 

.-: ı· ıııg , ,ıı .. adi Tek ,.e . heyclı \,) 
SEVD.\ ilIACU~'U (\'o~~d.~ ~ n~Je 
(Se) Alil:l Revüsü - Duyuk 

Miçe Pençcf l'aryc{csi .• 



RUH var mıdır, yok mudur? ilmi usullerle tetkik ve tesbit edilmit 

41 olmak prtiyle varlığının reddedilemez delilleri nelerdir?. 
Ruhun varlrğıııu ve ölümden sonra ca yatadığını aöyliyenler, da. 
valarını §Öyle is.bat ediyorlar: ölülerin ruhları bize rüyamızda 

veya hayal - hayalet tekl:nde görünmektedir. Olmıyan bir ıey ıörünmiyeceğine 
ıö:e, mademki gör:·ııüyorlar, o hıllde vardırlar, .Jatıyorlar •• 
Bu iddia doğru mu~ur?. 

hpirtizma nedir?.' Masalar naad döner, niçin dönmez? Meşhur 

ıair Viktor Hügonun iki aenela masa tecrübeleri, Hazreti Mu. 

hammet, Musa, ha, Viktor Hiia-oya neler anlatnuılar?. 

* 
Bir in1ar.1 uçabilir mi?. Tarihte ıeçmit uçma, Lavaya yükselme 
vak'alan ve bunların ilmi izablan. Medyomluk bahisleri. Medyom 
nedir?. Nasıl medyom olunur? Ruhlarla temasta medyomlara ni
çin lüzum vardır? • 

* Profesör Sanerk'in yazı serisinde, sadece tüyler ürpertecek meraklı ve heyecanlı vak'alar nak. 
ledilmiyecek, :iı:ııan kafasının laima ıorduiu bir su.le bugünkü malumatımızın hududu dahi
linde cevap verilecektir. 

Profesör Sa~erk rüyaıarıriızın tefsirini yapacak 

Bütün dünyaca takdir edilmi3 

sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu· 

si vazo ve tüp1erde satıhr. 

1~GlL1Z KANZUK ECZANE· 

Si BEYOCLU - lSTANBUL 

•• u 
H 
• 

--· 

Bütün hayat fmtidadmca dişle. 
rin güulliğini ve sağlamlığını 
temin eder. ANCAK: Bu garaıı.. 
tiyi elde edebilmek için dişleri 

"RADYOLİN" He sabah, öğle ,.e 
·akşam her yemekten sonra mun .. 
·.tazaman fırcalamak lazımdır, 

Profesör, yazılarına baılamazdan evvel, okuyucularına soruyor: 
l - Tam bir vüzubla görC:üğünüz aynen çıkımı rüyalarmız varmıdır? • 

.. .. .. 1 
VAKiT Kitapevi 2 - öleceklerini <l:ıha evvelden ıö:-:cmiı '"~ söyledikleri tarihte ölmüt kimbri ta.•uy\lrsunnz? 

3 - Baıınızc:&n ı:e~ınİf, vukuundar.'I evvel duyulan hiılerinDe ait vak'alarınız nelerclit 7. 
4 - Hayatınızda şahsi olarak uiurlu veya uiursuz ıaydıfuuz neler vardır ve bunlerın sebep. 

leri hakkında IRhlillerinizin netic~ıi eedir? . 
S - Yakın öJülerinizden -:-Üyamzda veya hay11let ff'klinde gördüklerinizin size söyledik

lerinden ayneı:ı çıkanlar oldu mu? • 

Dün ve yarı tercüme M 
Okoyucularmıız arasında, gördükle°rf rüyaların delilet ettiği manayı öğrenmek Jstlyenler, mektub· 

farında rüyalannı anlata.bilirler. 
No. 
41 
42 

külliyatı bir nokta 
41.50 S ci seri Kr. 

Rüyaların tahlil n tefsiri bu giin "falcılık" olmaktan !;:ıkmı~, ilmi bir mahiyete bürllnmu,rnr. 1'fe. 
11eJıi dünyanın, metafizik lıidlseleri teüdkle uğrap.n en ileri ilim adamlan bu bahla üzerinde clltler dolusu 
ldtab ne3retmişlerdlr. Profesör Sanerk, .tahlll ,.e tefslrlerinl yaparken bütün ba ilmi esaslara istinat ede. 
llektır. Profesörün suallerine cc~ab ,·ermekle, hem 1azılarmın JıazırlamJmda kendhılne yardan etm~, hem 
~ ~Yı:.Jarmmn delilet ettiği manayı öğrenmlt olacabmız. 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Dö Profundi.s 50 
Günün hukuki ve içtim. 
meseleleri 75 
Eflltun 35 
Gizli harpler 75 

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

Disraeelinin hayatı 100 
Metafizik nedir? 25 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Yeni adam 75 
İrsiyetin tesirleri 75 
Politika felsefesi 75 
Estetik 25 -

.. 

.. 2000 ,, 
1000 " 

Mikdarı 

1 adet sif 
Haydarpaşa 

2 ,, 
1 ,, sif 

Muhammen B. 
Lir.a Kr. 
750.~ 

İstanbul 5000._: 

. % 7,5 temina°' 
Lira~ 

5625 

375 -

nrrl 

EJs•iJNaffJI .,~ 
Pazarlık 

Açıl( eksiltme 14.30 

IJO 
8u •Jbı.IA O.~ "10- .-,...... 

Hepslni alanlara yUsde 20 laton• 
to yapılır, Kalan 4.88 kW1UD 
1.88 kuruşu peein alınarak m\lte. 
bakial ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite bağlanır. 

~l 1 - Şartnameleri mucibince yukarıda mikdarlan yazılı baskWler hizalarında gösterilen usul. 
e !atın alınacaktır. -

lir. 11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatıa;ı e1<siltme saatleri hizalarmda gösterilmiş • üç silahşörler 
·~~ll~ - Eksiltme 4-4- 939 tarihine rastlıyan salı günü Kabataşta Levazım ve mübayaat şube. 

ltı alım komisyonunda yapılacaktır. ı Kitabı 
hazırlandı 
Okuyucularımız 

matbaamıza uğrayıp 
alabilirler 

l'\r - Şartnameler her giln sözü geçen şubeden parasız olaraıt alınabilir. 
llflt ~ - 5000 Kg. lık baskülün milnakasasına iştirak edecekler J. gün evveline kadar fiatsız tek
~~1l'irıl 'ruz Fen §Ubesine ve 1000, 2000 Kg. lık baskill münakasa sına iştirak edecekler de fiatsız 
ilııuifıerini bir hafta evYeline kadar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabu. 

lnutazammın vesika almalan lazımdır. 
~il~ - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni vesaik ile birlikte yukarıda adı ge. 

0tnisyon.'.I. gelmeleri ilan olunur. (1704) ..-, ' 

* * * 
~)~ - 27 - 2 • 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.ouu metre aüz 

1 
kanaviçe yeniden pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

~, 25 1- Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 li. 
kUruştur. • 

~t ll:t - Pazarlık 30-3-939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
~ı,~ 14 de Kabataşta Levazım şubesi müdürlüğündeki alını ko

~ltnda yapılacaktır. 
iltbilir - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alı. 

~~I' ~ :_ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mez. 
Ortıisyona gelmeleri ilnn olunur. (1701) 

* * * Cjll&f 
Atiktan Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

~otör Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli saati 
ı 2 adet l 0.650 - 798 75 Ka. Zarf 15 

'lce ;- idaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri için şartnamesi rnuci· 
ıı ...._adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 

\aba.ta ~k iltmc 3·4·939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
C<ı1 tı Sta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-r. 

lrr 
li ~ Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 

l\ ...._ e mu\ a',kat teminatı yukarda yazılmıştır. 
_\' ....._ Sartnam~ıer hergiin sözü geçen şubeden alınabilir. 

rı E>la Sartnamanin 7 inci madde:;i mucibince taliplerin tanzim edecek
~-"e fotoğrafiler münakasa gününden 3 gün evveline kadar Ci· 

b,:·ı ........ 1l'at şubemize vermeleri lazımdır. 
~~"~·Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7,5 güvenme parası mak· 

"'-ı. a ~nka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektupları
ıı baı1~ !laatınden bir saat evveline kadar "saat 14 de,. mezldlr komis

~ anlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (965) 

*** 
I - 14 . 3 _ 939 tarihin.de kapalı zarf ve eksiltmesi yapıla. 

cağı ilan edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görü. 
len lüzum ü:r.erine temdit edilmiştir. 

II - Eksiltme şeraiti sabık·a dahilinde 4-4.-939 tarihine rast
hyan salı günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat §Ube. 

si müdilriyeti alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar "saat 14 de .. kadar ko. 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ve e~siltme. 
ye girmek isteyenlerin fiatsız teklif mektuplarını ihale tarihin
den bir hafta evveline kadar müskirat fabrikalar şubesine vererek 
münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. (1714) 

I - İdaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikatannda halen 
mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar "160.000" kilo birike
ceği tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale feshedilerek yeni
den pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu "50" santim hesabile 
"800" ve % 15 teminatı ''120" liradır. . 

III - Artırma 18-3-939 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi müdüriyetin. 
deki satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Ta)ıta nümuneleri Cibali ve l<utu fabrikalarında görü. 
lebilir. (1674) 

Yemekleri mllteakip her gece 
yatarken temizlenmiyen dişler 

mikroplara ve onlar derecesinde 
muzır olan yemek kırıntılarına 

mU%ır tesirlerine maruz bırakıl. 
mıştır, demektir. Geceleri ağız 
dahilinde 35 dereceye varan ha. 

r.aretle bu mikroplar ve salya if. 
razatı büyük tahribat yaparlar. 
Geceleyin fırçalanması ihmal e
dilen diıleri sabahleyin temizle. 
meğe kalkJ§Ulak, kınlan bir va. 
1.0yu cilllamağa uğragmaktan 
farksızdır. Bunun için: 

Sabah-öğle ve akşam her yemekten sonra 
Günde üç defa 

• • 
RADYO·LIN 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve · yarın tercüme külliyatJ 

21 - 30 Kitaplık üçüncü 
!\"umara 

21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalmil:iı 
24 GUnUn ilı:tısadl itleri 
25 Cumhuriyet . 
26 Tercümenin rolii 
27 Değişigle. 

28 Laokon 

Koruı 

50 
75 

60 
50 

100 
Tt5 
30 

11erı 

29 Kapitalizm buhranı 
30 Slambo 

50 
125 
615 

Bu serinin fiatı S.15 kunıttur. 
Hepsini alanlara % 20 iskonto 
.Yapılır. Kalan 4.92 kuruı\Ul ı.n 
kurup J>eeht almarak mnteba1d
ıi ayda birer Ura ödenmek ilzere 
üç taksite bağlanır • . 
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Saç Bakımı 
Gilzelliğin en birinci §- _ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve aaı; dökülmesin. 
tedavi eden tesiri mUcerreb biı 

ila~tır 

,fıi:rmabahçe =-~:.==;~, 
1Kok Kömürünü. 
1 T .h d. . ii 

ercı e ınız il 
ı::ı:::r.::: =-=:mmmwww.e 

AtDOKToR ÇIPRUT, 
• Cildiye "Ve Zührevlye 1 

mütehassısı I 
Ileyolılu Yerli :Mallar Paz:ırı 

karşısında Posta sokağı köşesin· 
ele Meymenet apnrtıınanı. 

Tel. <f33:J3 

,,,,,,,,,, 

göğüı nezlelerine 
Okıürenlere ve KATRAN 

:us '.lı'UR.'l' - 1939 
< 

su 

ZAFIUMUMI, KANSIZLIK, . -
ROMA TIZMA, SIRACA .. 

• • • 
KEMiK, SINIR 

hastalıklarına, cıhz yavrul~r, yürümeyen, diş çıkara
mayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, 
vereme istidadı olanlar HASAN KUVVE-r 
ŞU R U B 'undan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, 
şifai tesirleci çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi 

kolay ve lezzetli bir şuruptur. 

Küçuk, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

HAKKI EKREM 

............................ 
• in Kenan s 

Sizi soğuk alımlıiın-dan, nezleden, ıripten, bat ve dit 
ağnlanndan koruyacak en iyi İliç budur. 

·----· ismine dikkat buyurulması ----~ 

LÜKS 

270908 No.: 

270909 No.: 

E 
PLAKLAR 
Nureddin 

Hicaz şarkı - ELA GÖZLERİ~ 
Hicaz şa::kı -1Zl\11RJN lÇlNDS 

Fantazi - Akşanı gene gölgen 
Saçlanma ak düştü. 

N 
G'GLZARJ\ NAZAR KILDIM 

270910 o. : ABU TA~1LE BU ŞEB . . : ~ 
~Yeni çıkan ve fevkalade olan bu plakları herhalde dınleyın 

Türkiye Naft Sanayii Türk Anonim şirketi 
idare meclisinden : ~ıı 

· · · · 938 · ı·t · · · h" d lar hC) Şırketımızın 1 sencsı muame a ı ıçın umumı ısse ar l\31at 

Ademi iktidar Bir lise mezunu kız 
iş arayor 

adi surette 31 mart 1939 cuma günü saat 14 te Galatada l3tı11,3fl'· 
caddesinde Danüb Sigorta hanında 3 üncü kat 19 numarada toP· 

caktır. ·ıifl 5!l 
l~bu adi hissedarlar umumi heyet toplantıı::ına nizarnnamern~.-:tir'~ 

ve Bel Gevşekn!ğlne Kaırşı 
E:iirnc lisesinden mezun, iyi 

Fransızca ve Türkçe tercümeler 
~pmağa kadir, daktilo bilen, bU
ro işlerinde çalışmış bir genç kız 

bürolarda, yazıhanelerde, mües
seselerde mütevazi ücretle bir i§ 
arıyor. Müracaat: HABER ga
zetesi M. D. 

HOR OBiN 
-·----·-Tabletleri her eczanede arayınız. Posta kutu.su 1255 Honnobtn-----

Yağkapanında boş merakip istasyonile Deniz muame
lat servisinin yeni telefon numaraları aşağıda gösterilm~tir. 

43281 Boş istasyon numarası, 
42007 - Deniz muamelat servisi numarası. .................................... ~ 

inci maddesi mucibince asgari 100 hisse senedine malik olanlar 1
• 

edebileceklerdir. eti \J 
Bundan ötürü nisabı ekseriye tin anla~ılması için, i~bu he) ııs· 

mumiYede asaleten veya vckfileten hazır bulunacak hissedarları~ 111ıı· 
mil oldukları hisse senetlerinin ni zamnamcmizin 57 inci maddc~~rtı e· 
cibince ~irkctimizin veznesine içtima gününden bir hafta ev:ı,·cl tcs 

1 

dip makbuz almaları icap eder. r 

RUZNAMEl MÜZAKERAT ~( 

1 - 1938 de\'resi muamelatı hakkında meclisi idare rap0runtıll 
raati ve tasdiki 

2 - Mürakıp raporunun okunması. . ·ılÇO' 
3 - 1938 senesi devrei muamelfi tı hakında tanzim edilen bıl3 

kar ve zarar hesabının okunması ve kabulü. 
4 - Idare meclisile mürakip \'e müdüriyetin ibrası. . jstifl 
5 - l\1eclisi idarenin tamamen istifa eylemiş olmac:ına ınebnı 

larının kabulü ile yeni meclisi idarenin intihabı . r ıııı> 
6 - 1939 senesi için Meclisi idare azalarına verilecek huıu 

kının tesbiti. ~ i..atıııl1' 
7 - 1939 senesi muamelfitı için mürakip intihabı ve tah:cı.tsl 

tayini. lDAHE ~ 

, r n39 R · z · r..:1 ,. *'t 1 t yi bir terzi mi anyorsunııı1 
.7 esım lrıaJ ı a, Atatürk albümü 1~tesize~rpı:~e~erzi 

" " .. BiR 
GRİP sız. NEZLE sız. OKSURUK soz. KIŞ 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftahk gazetesidir 

Rt'.slmll Haftanın net'rettlğl bu al· YAVUZ SEZEN t ı• 
bU.m üç defa ba.4'ılmıı, binlerce nüs. 113 Beyoğlu ParınakkaP•. ~·~~~:ı• 
ha satılmı,tır. .~ ..... t e''' u~ 

ııartımanı 1 urk .-o o 

A PASTiLLERi sayesinde 
kabildir. 

- 'pi~ 
Resimli Hafta "'-

• .. 5ab• 
Zengin hediyeh mu . ., 

' Hakiki VAlL.DA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. d·nı"' sına iştırak e 1 

' 


