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A\ o ri7i1 a ifil va va ü o lhl ak o nıı u 
Beneşin neşrettiği beyanname · 
Çekoslovakgaga gapılan 
hareket bir cinagettir! 
Alman ordulan «müstakil» Slovakya arazisinden 

ı de bir kısmmı 
• 

işgal etti 
Paris, 16 - Almanyanın Çekoslo· 

vakyadan sonra Baltık denizi sahi· 
linde Litvanya hüktlmetine tabi 
Memel serbest şehrinde harekete 
geçmesi muhtemel görülüyor. 

Memel Almanlarının lideri dok· 
tor Emest Nöyman Bitlere bir tel· 
graf çekerek "Memel Almanlannın 
uğradık.lan feci muamelelere bir ni· 
hayet vermek üzere., Almanyanm 
müdahalesini talep etmiştir. 

Dr. Emest Nöyman, dün Memel· 
öeki Litvanyalı makamat hakkmda .. ·--*~utali .e;I: .µI\ Mumaileyh, 25 martta fevkaIAde 
içtimaa davet edilrni§ <>lşn Memel 
(liyetinin tahammül edilmez bir ha· 
le gelmiş olan hayat şartlarmda e
saslı tadilftt icrasına memur edile· 
ceğini beyan etmiştir. 

~wva1t1aaaki ilk "Çt1r-pqnra 1araan bir sahne ... --:~ ' 
i Milletlerin kendi mukadderatları· 

'fi-, ru tayin etmek hakkı, hudutların 
tesbitinde esas ittihaz edilmek icap 
ederken bu hak, Memelin Almanya 
dan kopanhp aynlması suretile fü· Karpatlaraltr Ukraynasında 

~acar ordusu mu-
~avemetle karşılaştı 

kraynah halk, Macar ordusunun memleketlerini 
işgal etmesine mani olmaga çahşıyor 

~~; 16 - Parçalanan Çekos hup kimselerin şahıslarına va 
llt1tı ~ cenubu §8.l'ki Jnsmın- mallarına hiç bir zarar gelmiyece 
~ rpatıaraltı Ukraynasını ğini vadetmekte bulunmasına rağ 
~ orcıuıan işgale salı3lJl&.kta.- men Macar taleblerinin esaslı nok 
~ i'akat, bu i§ Almanyanın Bo- tasına memnuniyete §ayan bit 
~h. \1e lloravyayı işgalı kadar §ekilde cevap vermemektedir. No-
~lınaınaktadır. tada Çek kıtalarınm çekilmeğe 
··~t' telgraf ajansına göre: başladıktan bildirilmekte, fakat 
~ ~gönderdiği 12 sa ahaliye kendilerini müdafaa et
~ a~tinıatoına Çek hilkftmeti mek üzere silahlı teşekküller Vil-t 

le c~nı saat 23 de bir nota i- cude getirmek hakkı verilmemek• 
~ b~~ Venniftir. Bu nota na- tedir. 

lal edilmiştir . ., 
Memel diyet meclisini'n 25 mart 

içtimamda Almanyaya ilhak karan 
vermesi pek muhtemel görülüyor. 

'(Devamı 4 iincü4d 

Bu1g(1T misafirler Sirkeci ganridan Çı1rarlar1ren ... 

Her Bulgar istasyonunda" Türkiye ile 
dostluk isteriz,, bağrış/arife uğurlanan 

-~~VV" ....... J'V'o.ı~'V'V' ....... """"""'"UV . 

DQst Bulgaristanın 
Başvekili geldi 

Muhterem misafirimiz " Türk Devlet adamlarile, 
konuşmalarda iki memleket için hayırlı olacak 

bulunacağız . ,, 

diyor (Yazısı 4 üncüde). 

ÇERÇEVE 

İnönü'nün elinde İnkilap 
İsmet İnönü mtnet Şcfilil maJrunma geçeli 'birkaç at o\:,.or. BG 

makamda bi::kaç ay, slhınlnln eyere ~ramadaa mel ata lırıataeaiı 
bir nazarlık müddetten daha kısadır. Buııa n,imea lnöaii "' c1aT ~· 
te,·cye o kadar ifade yerlcıtlrmlı bulunuyor ki, pnh allvarDl~, 
hasret ı;ektiğlmh ufuktan onun aliıyacapna dair bir ehliyet vaadi M• 

dyonız. Bu ehliyet \•udi, lnlulibm o elde Junmmı bulacağı, fulala
mu atıp eksiklerini tamamlryaeatr, tek kelime ile olı;unlaıacajıdrr. 

İnkıliplan tarihle barıttırmak, zamanın tabU akqma Uf.durmak 
\'C denmh bir hayat (pl'O<'ede) si haline getirmek, clanlann en çetL 
nldlr. Göril!}lerlnde fikir haf!llyetl tqıyan nadir alyui muharrirler.., 
den (d'Onnesson) So\·yet Rusyaya alt bir konferansmda af&tr yakan 
elemi~ ki : 

~lisanla kaleme ahnmıg ol· Macar ekalliyetlerinin akibcU 
~kalliyetine ınen (Devamı 4 üncüde) Bulgar ba~velfili ve bayan Köstivano/ Sirkeci garında .. 

"-İnkılaplar ilk çailarmda, tarihin kendllerUo baıladıiuu n ge· 
rilertyle ilerilerinde zaman buhuımadıinu nbmeclerler. Ancak b&Jat 
maceralarmı ikmal ettikten Hnracbr ki zamaam C'ıell ve ebccll akıp 
içinde bir merhale olduklannı öğrenirler, olguol&§ll'lar \'e tatbik yarar
lığına ererler.,, ikinci ·müntehip hararetle 

~ 

devamediyor 
İşte İsmet İnönü, her lnkılab ağacnua, diklclslnden sonra kenU.ıd

nl toprakla kayna.5tannak l~in Mkledlğl kahramanı nadetmckte ! Bu 
kahraman bir dene sonra gelir \'e asıl bayata getirir. Ka.'ltamonudakl 
bir köylüyü lncelcyişlnden, tstanbulda tlnh·enltell gencin kulağı vası. 
taslle millete hltab edl' tarzına kadar h~r ferci \ 'C her kalem nezdinde 
ayn ayn tefı;ir edilen İsmet İnönü, bence bu en azametli lhtiyac'I tat. 
mine gclmlı büyük misyon ııahlbldir, 

Necip Fazıl KISAKVREK 

NOT - Aksiyon serisinin başlangıcı olarak lnkılib abidel\rine 
dair yazdığımız yazıların gazetelerde canlı akisler uyandırdığını m~
r..uniyetle kaydediyoruz. Bütiln kalem sa.hibleri, abidelere sarfedilen 
paraların içtimai ve iktısadi şartlarımızla telif kabul etmediğinde bir
le§ik. Diğer taraftan, tbldeler jUrialnin yakında toplanacaiı ve me
seleyi kökilnden halledeceği alSyleniyor. Jilriye dlilen bo~, vtllyet. 
lerl lblde yarışından alıkoyacak ft heykel deferlerile aynlacak ııua 
arssmda bir tenasilb ölçllsUne kavU§turacak kararlar elde etmektir. 
Fikirlerimizde, işe çevrilme istidadı görmekle bahtiyarız. 
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On altı Martı unutamayız ! 
Yazan: SUAD DERVIS • 

1 ~ martı unutamayız 1 • 
O .... unun sebebi, nt o ha.diselere saik olanları affetmeyişimiz. 

ne de o günkü düşmanlarımıza Ula bir kin besleyişimizdir. 

Hayır! Mazinin o gün karşımıza çıkarttığı düşmanlar, kök
lerini his kaynaklarından alan bir kinle bize saldırmış olan bir 
takım insanlar değildi. Onların ot1;iulariyle memlel~etimizin ta 
içine gelerek istiklalimizi elimiz..:en alışları, içtimai, iktısa.:H ve 
siyasi bir tadh akn1ının neticesi idi. 

Türk milleti, işte c gün, bütün dt nya tarihi seyrince kendi. 
ne mukadder olan rolü oynadı. 

Emperyalist iştahlar, yumuşak bir lokma vehmiyle ağızları-

na atmak istedikleri parçanın bir çelik parsaı olduğunu çabuk 
anladılar. 

Türk milletinin bu hareketi, diinyayı kendi mülkü zanneden 
emperyalistlerin yüzüne mazlum millet ler tarafından vurulan ilk 
sille oldu. 

Ve bu sille .öyle bir §aklayı§ §akladı ki çınlayışı gaflet uyku
suna dalmış daha nice mazlum milletleri uyandıılJı. 

Türk milletinin bu celadeti göstcrmeEine &aik olan his, fanta
zistlerin mütemadiyen ileri sürmek iste-:ikleri gibi, gayri şuuri bir 
cezbe, bir nevi milli mistisizm ıdeğildi. Hayır toprağının elinden 
gittiğini, ttoprağiyle beraber ekmeğinin ,yaşamak hakkının, insan
lık hakkrnın elinden gittiğini, hürriyetini kaybcl.:Iip esir olduğunu 
anlayan bir milletin, canı g.ibi sevdiği, to~ağını, müdafaa etmek, 
ba§ka milletleri zengin etmek uğrunda bir köle clmamak için, ha· 
yatı bahasına da olsa aon nefesine kadar düğilşmek azmi idi. 

Türk milleti toprağın.daki yeryer ecnebi işgallerinin verdiği 

bir dersle istiklal mefhumunun hayati ve reel manasını anlamı§tı ... 
Ve kahramanlık gradosu eğer yüzde beş yüz dz.ha arttıysa bu 
ancak düğüştüğü gayenin reel kıymetini anladığı içindir . 

Şuurlu dü-şütüğü için, toprağı için, ya§amak hakkı, insanlık 

haysiyeti, insana; ekmek, su ve hava 'kadar lbım olan hürriyet 
uğruna düğü~tüğü için ve nihayet tarihin seyriyle aruk içtimai 
bir merhaleye ulaştığı için, ker.Jdisi nde şuur tekamül ettiği için, mu
hayyerilukul telakki edilen bir muzafferiyete sahip olmuştu. 

Ve işte biz 16 Martı ve büyük harbin sonundaki 16 Mart-
ları bize bu dersleri verdiği, bizi içinde boğulmak istendiğimiz 
afyonkeş rüyasından, din mistiğin den uyandrrdığt, devleti fahi
meler kabusundan kurtardığı için unutamayız 1 

Suat DERViŞ 

Ta'nirin ölümüne! İran Veliahdi 
sebep olan şoför Prenses Fevziye 
Ağırcaıada iki seneye ile evlendi 

mahkOm oldu 
Bundan bir sene evvel gazeteci 

2rkadaşlartnıl1J:ian Tabirin ölümü 
ve bir kaç arkadaşının .da yaralan
masiyle neticelenen Maslaktaki o· 
tomobil kazasımn muhakemesi 
dün bitirilmi~tir. 

Mevkuf olan şoför Kemalin ted
birsizliği ve dikkatsiz?:ği sabit ol
muştur. Neticede suçlu şoför iki 
sene ağxr hapse ve 200 lira da pa
ra cezasına mahkum olmuştur. Ka
za esnasında yaralanan Haydar 
manevi zarar olarak 100 lira ala
cak ve Osman Kemale de mad.l::U 
zarar mukabili 19 lira 65 kuruş ve
rilecektir . 

iş kazası 
Dün saat ıs de Cihangirde Su

sam sokağın.da Hamdi ismin.de bi· 
rinin in?atında bir duvar yıkıl

mış ve Said isminde bir i§çi toprax 
altında kalarak itfaiye tarafından 
kurtarılmıt ve Beyoğlu hastahane
sine kaldırılmıştır. Saidin sağ ba
cağı k.rılmı§tır. 

-o-

30 BL1 lira ihtilas 

ıran ve Mısırda bayram 
yapılıyor 

Kahire; 15 - İran Şehinşahı 
Majeste Riza Pehlevinin 61 incl 
doğum yılıdönUmlerl olan bugUn 
lran veliahtı prens l\rehmed Riza 
ile Mısır kralı Farukun hemşiresi 
prenses Fevziyenin nikah m erasi
mi yapılmıştır. 

Merasim Abidin sarayında ol
muştur. Nikahı kıyacak olan ve 
Mısır şeyhülislamı sayılan Cr mi· 
ibzh~r rektörü, prenses Fevziye
ye izdivaç işini idare etmek üz . re 
kimi vekil yaptığını. !$3.hidler kar 
şısında sormuş, prenses de ka .. de 
! ı~ral Faruku vekil ~ttiğini bil

dirmiştir. Bunun Uıerine lran 
veliahtı Kral Farukun karşısına 
geçmiş ve ikisi el ele vermiş rek
tör de nikahı kıymıştır. 

Bütün Mısır halkı sevinçle bu 
mesut izdivacı kutlulamaktadır. 
!randa. da hem şah Riza. Peblevi
nin doğum yıldönümü ve hem de 
bu mesut izdivaç büyük tezahü
rat içinde tesid edilmektedir. 

Nikahdan sonra Abidin s:.ıra
yında ailevi bir ziyafet verilmiş 
İran vcliahtı ile prenses Fevziye 

maznunu ziy:ıfette yan yana oturmuşlar
dır. 

Bir pasta şafi tevkif edildı -o--

Muddeiumumiu11:, Res~Iaynda Romanya elçisi itimatna 
po~ta .v~ telgraf şefi iken 30 binli- mesini takdı'm eıı · 
ra ıhtılas ederek kaçan, fakat dün 1 
yakalanan Mehmet Fahri hakkın- Ankara; 16 - Romanya büyük 

elçisi Stoyka dün cumhurreisimi-ela tevkif müzekkeresi kesmiştir. 

Mehmet Fahri dün Sirkecide biı 

otelde yakalanın ş ve üzerin.de bh 
de tabanca çıkmrştrr. Mehmet Fal: 
ri suçunu itiraf etmiştir. 

M üddeiumumilik, SU!flunun ya 
kalandığını vazifedar olduğu Re
sülayn müddeiumumiliğine bil::ir· 
miştir. 

Teşekkür 
Üsküdar ZeynepkAmil hastane~. 

başhekimi Eyüp ile hekim Fuıııfo 

basınının tedavisinde f:ÖS!errti klerı 
hüyük alaka ve ihtimama, nazik mu· 
nmC'lelerine alenen teşekkürü bir 
lı orç bilirim. 

Tfasfa Müberra eşi Muhsin Ümdü: 

ze itimatııamesini takdim etmiş
tir. 

-o-

Çocu!dar arasında 
Kaba:<ulak hastahğı 

görülüyor 
Şehrimizdeki bazı mekteblerde 

talebeler arasında kaba kulak has 
talığına rastlanmıştır. Sıhhat mü
dürü derhal tedbirbr almış ve hü 
kfıınct tabiblerine muayene neti
celerinin hemen bildirilmesini e
mir etmiştir. Hastalık henüz baş. 
lanğıç halindedir. Sirayetine mey 
dan vermemek için yakalanan ta 
lebeler tecrid edileceklerdir. 

lkinci müntelıipler için rey veren vatandaşlar ... Tıbbiyeliler balosu.nda bulunanlardan bir grup ... [ 

Karabirgununyıl~önum~ Ekmeg'-' İn imaliye, 
lstanbulun ışgalı 

faciasında ücreti indirildi 
Canlarmı veren şehitlerin 

hatıraları amhyor 
16 Mart Şehidleri ihtifali bugün 

saat 15 de Eyüpte yapdacaktır. 

Saat 13,15 de köprünün Haliç is· 
kclcsinden kalkacak ::ıir vapur ih
tifale iştirak edecekle-ri Eyübe gö. 
türecektir. Merasi:ıı umumi mec· 
lis namına Meliha Avni SözeniLı 

Böylece maliyet fiyatlnda beher kiloda 
on para fark hasıl oldu 

Beleoiye ekonomik istişare hey- pılan tetkikat ile işe başlanmıştxr. 
eti, üzerinde uzun mü.dC:ettenberi Tetkikler neticesinde bir çuval 
tetkikler yapılan çok mühim iki :ma v~rilen imaliye üaeti 193 ku· 
meseleyi intaç etmiştir. Bunlardar :ııştan 150 kuruşa indirilmi~tir. 
oirincisi birinci nevi ekmeğin ma. Ekmek fiyatına on paradan faz. 

söyleyeceği bir nutukta açrlaca~· liyet fiyatını ucuzlatmak suretiyle la bir tesir yapan bu indiriş un 

tır. narhı düşürmek, ikincisi ide ucuz · fiyatlannm geçen haftaki yük· 
Bundan sonra Halk~vleri namı- fiyatla bir ikinci nevi ekmek for· selmesi dolay;siyle ekmek narhm-

na Eyüp Halkevi başkanı Hulusi 
Ertuğrul ile üniversite1i bir genç 
birer nutuk söyleyeceklerdir. Ne. 
tuklardan sonra band:> matem ha· 
vası çalacak ve arkasın1an mezıra 
~elenkler konacaktır. Son olaral 
bir man~a askerin havaya yapa
cağı üç el ateşten S.)nra bir re~:r:i 

geçit olacak ve merasim nihayet 
bulacaktır . 

*** 
Eyüp Halkevi, !star.bulun iHali 

faciasında hayatlarını veren ve 
isimleri kısmen ma!Cım 'b.!l unan 15 
Martn aziz §ehitleri için çok ye
rirJ:ie bir kadirşinaşlık csni vücu
da getirmeğe başknxştır. Eyüp 
Halkevi, bu temiz m.:m:eket evlat· 
larınm hatıralarqu ebe~iyen ya
~atmak ve Tür'k ge:'l~'iğine daimi 
bir fazılet , e kahramanlrlt. örneği 

olmak :iz-:-c onlara ait bütün mev
cutları t:>plamağa b'lc;tamıştır. Bu 
kıymetli hatıralarla Halkevinde 
bir şeref köşesi tetkil olunacak . 
tır. 

Kızday kaza 
kongreleri 

r atih şubesinde müfet
tişler tetkikler yapıyorlar 

Bir ay..i.anberi devam eden Kızıl 
ay kaza kongreleri bu ay sonunda 
nihayetlenecektir. Maamafib Is· 
~anbulun Kızılay kaza gongreleri, 
JU hafta nihayet bulacaktır. Bu 
hafta son olarak K zılay Kad(köy 
k:?zası kongre:ıi yapxlacaktır . 

Kmlay kaza kongrelerinin hep
Jinde bu b:lyük hayxr cemiyetinin 
ıchrimizdeki faaliyetinin verimli 
şekilde 1devam ve halkın Kızılay<: 

karşı ohm büyük alaka ve bağlılı
ğının temadi ettiği, bu yüksek ala. 
ka ve yardımın neticesi olarak Kı· 

zılayın her sahada!:i çal şmatan, 
veremlilere, yoksullara, fe~aketze

:ielere yardımları da arttığı müşa

:1edc: olunmuştur . 

Xızxlaytn varidatınrn da bütür. 
:cazalarda iyi derece~e ol:luğu, ce
:niyetin değ~rli ellerde bı:Jundu 
1u m ::;ahede olunmuştur. Yalmz, 
·~zıbyxn Fatih kazası şubesinde 

'"!1Ülü bulmak. da vukuu zaruri olan tereffüü ön-
Ekonomik istişare heyeti birinci !emiştir . 

11evi ekmeğin maliyet fiyatını yük· ikinci nevi ucuz bir ekmek çı· 
selten amillerin başında bir çuval :cartmak için yapılan tetkikler de 
una verilen 193 kuruş imaliye üc. ikmal edilmiştir. Öğreri:liğimiu 
retinin geldiğini görmüş ve bu ;öre ,ekonomik isti~are heyeti bu· 
imaliye ücretini indirmek için ya- günkünden altmxş para daha nok. 

:;anına malolacak bir ekmek çcşni-
A I m a nyad a si tesbit ederek belediye reisine 

vermiştir. Bu ekmek çeşnisi üze-

ya p ı I an gemi 1 e f'oı rin~e. SOJl teCfÜb~Jer~~ kü~Ü~ ba.~ı 
degışıklıkler yapılması z:arurı go-

Kaza n lar üzerinde bir rülmüştlr. Maliyet fiyatı da buna 
U Ü IU I d h ki göre tahavvül etmiştir. Bu husus-p r Z mese 8 a a ÇI 1 ta makam, son kararını verdikten 
Etrüsk Yapurunun kazanlarında sonra hilen satılan ikinci nevi ek

yapılan tetkikler çok dikkate değer mekler satıştan katdmlacak ve ye_ 
bir netice vermiştir. Kazanların sis- ni ucuz ikinci nevi ekmek satışa 
teminden şüphelenen komisyon aza- çıkarılacaktır . 
lan Prüdon Kapüs sistemi olan bu 
kazanların şehrimizdeki acentası 

nı daYet etmiş ve kendisinden bazı 
izahat istemi5tir. Fakat bu sırada 

acenta bu kazanların kendi kazanla
rı olmadığını söylemiştir. 

Bu garip ifade karşısında vaziyet 
derhal kazanların Fransadaki mer
kezinden sorulmu5. fakat buradan 
gelen ce,·ap ta ayni mahiyette ol· 
muştur. Merkez, Almanlara kazan
ları için hiçbir müsaade vennediği
ni bu takdirde de tabiatile vapurda 
ki kazanların Prüdon Kapüs kaza
nı olanuyacağmı bildirmi~tir. Bu 
vaziyette Alman şantiyelerinin ken
di kendilerine birer kazan yapıp ge
milere koydukları meydana çtkmı~ 
olmaktadır. Ayni kazanlardan Ka
dıköy hattında işliyen Ülev ve Su
\'at \·apurlarında da vardır. 
Şimdi bu üç vapur üzerindeki mü

zakereler yeni bir safhaya girmiştir. 
Diğer taraf tan Fransız firması

mn Alman fabrikaları nezdinde te-
5(!bbüsler de yapacağı bildirilmek
tedir. 

17 50 liralık bir hesap açığı görül
:nüş, bunun bir hesap ihtilafından 
doğ::uğu ileri sürülmüştür. Kızıl

ay Genel Merkezi müfettişleri bu 
meseleye va:ıı'ıyeet etmiş ve açxğın 
nereden doğı:iuğu hakkında tahki. 
kata başlamış bulunmaktadır . 

ıron~cn amca 
ın u ifil lk lUI $ tb!J 

Eczahaneler 

pazar tatili 
yapacaklar 

Gelecek haftadan itıbaren 

Pazarları yalnız nöbetçi 
eczane:er açık lcalacak 
Eczacılar da hafta tatili yapmak 

için müracaatta bulunmu~lardır. 
Sıhhiye müdürlüğü ile eczacılar 

cemiyeti müştereken bir liste hazır· 
lamışlar ve bunu vekalete göndere
rek tasdik ettirmişlerdir. önümüz
deki haftadan itibaren eczahaneler 
de pazarları tatil yapacaklar. yal
nız pazar gecesi nöbetçi kalan eczane 
ler pazar günü akşama kadar nöbet
lerine devam edeceklerdir • 

Ecnebi ve akalliyet 
mektepleri muallimlerinin 

istekleri 
Maarif müdürlüğünda toplanan 

bir komisyon ekalliyet mekteble
ri muallimlerinin dilek raporla.n 
Uzerinde görüşmüş ve kati bir ra
por hazırlamıştır. 

Raporun esaslan arasında şun 
lar vardır: 

Ecnebi ve ekalliyet mekteble
rindcki muallimlerin istikbali, 
1702 numaralı kanundaki hakla~ 
nn bu muallimlere de verilmesi .. 

Kuzu neden 
ucuzlayamıyor? 
K · · · · kl·ye a'" .. -.- ,- .• letı na ı 

ücretini arttırdı 
Son zamanlarda et fiyatlarl ıllii' 

-··"' t~madiyen yükselmekte oldugl""(ı 
ı' 

da mezbahadaki toptan satı§ 

yatx ile et fiyatlan arasında ı:ılU. 
him bir fark husule gelmiştir. lW 
nun !çin kasaplar müşkül vaziY'et· 

~· te kaldxklarmclan bahsederek te 
rar belddiyeye baş vurmuşlardı1'• 

Hakiki olarak, halen mezbahad8 
dağlıç eti toptan 49 kuru§tan ,a· 
txlmaktadxr. Halbuki dağlrcuı pe· 

a· rakende narhı 48 kuruştur. }{at 

manx toptancrlar 4 7 • 48 kurıı~tal' 
Devlet Ziraat işletmeleri l{Llrıı• 
:nu ise 45 kuruştan vermekte.dit· 

Karamanın perakende narhı ~ 
···a,,1 J 45 kuruştur. Bu..s.~z·vet.te .. 1:>14 

biç bir za ;; budu ,. et. 
narh Ü z n 1 n d e n 

J•I' 
satamamaktadırlar. Halk eti, "" 
ma ve şehrin her tarafın!da nırtı· 
tan çok yukarı fiyatla almaktadı~ 
Hele son zamanlarda, narh artı 
adeta unutulmu~. fakat pazarlı1' ~ 
ayni zamanda terkedilmi§ bir ~~· 
olduğundan eti kasabın isted1r 
fiyattan satm almak halk i~uı 
reddi imkansız bir mecburiye

1
t J1 

line gelmiştir. Bu vr:ziv 
halk kadar kasaplar da r 
görünmektedirler; onlar cl 
işin bir düzene konulmasn ,. 
etmektedirler. 

Üzerinde narh bulunmıyan tc;· ) 
zu fiyatları da tam uclızlarn· Ji 

' rasına girdiğ\ ı - . ı ,. 
Şirketi nakliv P • .JLıi 1 O kuf\lı 

J < ,,..... ~ 

tan 15 kuruşa çıkartmıştır. ~ 

suretle 5 • 6 kilo gelen bir 1-'1l 
için kiloda üç kuruş nakliye rtıS~ 
l' afx isabet etmeğe başlamıştır. 

--o--

Belediye mua-
melelerini tetki~ 
Ankaradan iki müfettiş 

daha geliyor ~· 
Belediye müfettişleri iktisat tıl r 

dürlüğ4 i,Şleri bakında da tetl<il>:. 
yapmağa başlamışlardır. Diğer. ti' 
raftan belediyedeki tetkiki~~ ış O' 
rak etmek üzere Ankaradan ıki tıl 
fettiş daha gelecektir. " 

Mülkiye müktt"şlerinden Ali St~ 
'fi de izdiham hadisesi tahkikn~, 
m~şgul olmaktadır. Dün bazı kO. 
ser Ye polisleri sorguya çeh"1tliştt<· 

--o-

Muhiddin Üstündağ 
An karada 

Eski vali Muhiddin üstu.n&$ 
temyiz mahkemesinde başla.Jl31'~· 
olan otobüs davasında hatır ıcs• 
lunmak üzere dün akşam An ~ 
raya gitmiştir. 

--0- • 

Eski Tramvay şirketi 
mUdürU .. urO ~ 

Eski tramvay şirketi mud ·~ ~ 
Gindorf buradaki işlerini ~' 
ettiği için yarın mcmleke . .1lg 
den ayrıla.caktır. lş~iler ~endı~ 
müracaatla elektrık ~ı~ket $iıı' 
yaptığı gibi ikramiye verılmc 
istemişlerdir. 



Nahvi 

~: 
Maarif Vekaletinin 
tedbirleri kafi rıf ? 

Maarif v•klleti buiUnkU tedrisat si9t•minden daha faz
la randıman alabilmek lgin buı t~irler afdl. 

ı :er tal;l>:n:.;, der" ~aldırılm~ı, muallftnlwin yirmi 
dört saatt.n fazla ders alm~aları bu 9Umllclendir. Mek· 
teblerde öjleclen öne. Uç, iftleden sonra iki .olmak Uzere .Un· 
de bet M&t d.,.. bulunduluna ve cumartnı aül'11•ri de öj• 
leden sonra tatil oldupna &öre. haftada yirmi "kiz ve buı 1 
mekttblerde yirmi dokuz aaat ders var demektir. 

Bona nazaran yirmi clart saat deni olan bir muallim, 
haftada mUlteinirren Nbahdart akıama kadar ders vermek 
vuiyetlndecllr. 

Bu dereler ayni ımıfta olmıyacafına ve muhtelif 11nıf • 
laren muhtelif MViyedekt taltbelerin• ıöre olac&tına nuaran 
yirmi dört taat den vermek mUkellefiyetid\te bulunan mual
limin meaalıl tedrisat sisteminden beklenen randımanı za. 
ton vermez. Bu mesai belki bUtUn it sahaları için caiz ola· 
bilir, amma, muallimlik için ull normal delildir. 

Muallimlerden beklenen yalnız elindeki tedrisat proıra· 
mana nazaran mevcut bir kitabı bir sene içinde takrir etmeli 
delildir. Muallim çocup ye'tiftirmek mUkellefiyttfndeclir. 
Her 11nıfta, her talebe ayni m11ai derecesinde olamıyacafına 
&öro. bir muallim kendi dersinin muv~nde otuz, kark 
veya elli talebe iqinde muhtelif "vlyelere maruz demektir. 

Muallimin buradaki hedefi, bUtUn talebeyi ı.ch'iı sen11I 
sonuna kadar qatı yukarı yUzd• pek az fire ile ayni atrentf 
MViy11lne çıkarmaktar. 

Tedristen pye bu oldujuna lire. muallimin birinci de
recede vazife mUkellefiyetf de talebe seviyesini sık 11k fSlçUp 
muvazene teminine çalr9mak demek olur. 

Halbuki ilinde bet ıaat mUtemadiyen den veren bir 
muallim, nihayet bir kaç sınıfa dets verdijl dahi kabul olun
ıa, bu mDtehalif Hviytterl birbirine karııtırmak tehllkealne 
maruz demektir. 

Haftada daha az derıi olan bir muallimin aıacq. n9ti°'9 
yirmi dört aaat dersi olan bir muallimden 9ok yUQek olmak 
tabiidir. 

Halbuki buı muallimlerin yirmi dört saatten fada da 
dert aldfklarını gtirUyoruz. B~nu Bnlemek ltlr isabettir, hiç 
f(JpheaiL 

Bir muallimden, hk; olmaısa matlQbu tatmin edecek ka
dar dlmua blf., .,.,. cr.receJf kadar mülbet rmdıman alablf
rfttk itin bu lnr.mt bir ehveni şer tellkki olunabUir. 

Hakikatte bf r muallml daha normJl fJ•tııaJmkAnlarına 

nl y neticeler 
1-Taltbe 90k, mekı.p klfi defil, muallim az. Bu va

ziyette muallimlerin Uzerinden bir mikdar daha dıra kaldır
mak iti bf.llbOtUn mUtklle dUtUrUr. 

2-BCSyle bir it bir batç. 1111ııleaidir. Yeniden mualim 
kadrolarına mUhlm bir yekOn Hlve etmek zarureti huıl 
~~ 'l 

a-Mualllmlert Uztrlerinden almacak den mikdarına &1-
re para ktailmltnek ve maqlarenı yine oldutu sibi vermek 
llznnpldiilnı ctire, bu da ayrıca muazzam bir kadro m .... 11i 
dojurabilir. 

Filhakika bu 11oktalar mühimdir. Amma, maarifin ted
ris yol~ndaki vuıtuı muallim olduiufta &ör• ilk merhalede 
dU9UnUlecek .. , de muallim m ... teaidir. 

Muallim azdır. Mektebler klfr deifldlr. Sınıflar birbiri 
Uzerinı talebe doludur. Bir çok mektebler 9ube açmap muh
taçcf ır. 

Bu elle tutulup, ıBzle ıörUlen noksanlar lsl!h 9difmt-· 
dikçe, yoluna konulmadıkça müabet bir netle. alınacatana 
kani olamayıL 

Bu itibarla ne oluna olsun 6nc. bu noktaların halline 
bir 9are bulmak prektlr. 

Vokaa yirmi dBrt aut dtnlne mukabil de pek cUzl aylak 
alan muallimleri zaruret halinde ba;klG& den almak ihti· 
yacından mennetmekle bu it &denemez. 

Bizi memnun eden nokta, §Oraya bazarlanırken bu oi
hetlerfn tebellUr etm11I veyani tefhie olWtabilmelidlr. 

Şimdi kaldı tedavi. 

Birdenbire demlyorUL Fakat, dar ltlr lstikltale 111darıl
m19 sistemli bir pllnla yavq yavq bunları tahakkuk ettir· 
menin kOltQr ldartmlzfn ilk hedefi olmak IUztımunda l1rar 

ecliyorUL DaL 
1 1 lı 

' 

ar -o ·~ ·~· 111 tllUftjf N1*1'41 
Qeflizbank ffeWpsu karşı~ında: 1 

Çıkan memurların teka"Qt 
sandığındaki istibkaklaı·ı 

verilemez miydi? 
memurların çıkarılması vaziyetine 
hukukunu korumak için hiç bir 

Denizbankdaki 
karşı, bunların 

tedbir alınmış değildir. 
Denfzbatıkd& orpıtlsuiyon Bu vaziyet k&r§l8lllda açıkta ka ruf mtlhim bir yekillı meydana p 

bakım ve nepiyat HrVlılleri laf· lan memurlann ne bUyük inkiur tfrebilirdi. 
vedildi. ve miltkillerin amanmzhiuıa 4\1- Ve buna ma.kis tetebbUBlerle 

43 memurun elinden yorgan git gecekleri takdir olunabilir. ·oıun- hakiki manaaiyle tasamıf yap-
tı ve kavga bitti. maaı gerekti de.. mak mUmkUn olacağına göre, bu 
Bananın bütçe ve kadroaun· Bu vuiyette, açıkta kalan me- dairelerin lağvındaki k~ bir ta 

da milWıaza edilen fulabk, bu bir murlarm, böyle acı bir emri vaki sarruf olmadığı anlaplabilfr. Q 
kaç bin lirayı qmıyan tuarrutıa ile brp1qma1anna sebebiyet ver halde bu pbelere lüzum yok de-
halledilmiı ml oluyor! • memek mümktlndil ve ltzımdı. mektir. t 

Bir bg milyonluk btltçeıd olan Banka, .Dilıayet çıbrdıfı memur- Bu cihetten de tedkik edelim: 
banbnın taarnafa ~uh~ oldu- lan. kendi WihJr•k••nm tem.ye Organizulyon tubesl, nihayet: 
fu, ucak bu 43 memurun ayhk- etse idi dahi yine vaziyetini kıs- bir tepkkülün hayatiyetine ta. 
lan mı idi? men korumut bulunurdu. Kaldın mas eder bir il bölgesi dejildir WI 

1ktıaat vekllethıln, bu memur- olduğu Usere banka memurlarm- bu tubenin faaliyeti bankçın U• 

lan mtınhaJlere taylnl tabmır dan tek&ild sandığına yllme 5 al· mum! faaliJetl arasında eda ~ 
ettijine ıare ancak bir iki ayhk dat keser. Vazifeye ilk girdili•- lunabWr. 
bir tuamıf demek olan bu de· manda ramanmz maa11n1n dGrd Nepiyat tubealne gelince; ne. 
vede taıat mebliğuı bqb. tilrHl de birini kealp sandığa yatınr. Ter nizb&nk gibl mnamelltmuı ıumuJ 
tasarrutuna fmkAn yot mu leli? filerde yapılan sammın ilk aylıfl noktuuıdan ticaret yapmak vezl· 

43 memurun maddeten bu ka· m tamamen keserek sandıfa tev· yetinde bulunan ve gayeleri ara· 
dar mUtaeair olabilecekleri bu eli eder. sında cba iskelelerle nakil miln • 
aetleeıdn bq1ra tanda balliııe •onaJeyh memurlarQa te- Mbetl ~ mevkilnde olan ve bü· 
çaııpJamas • tdi.f k&04 l&Ddığmda bu tlç tekilden viyeti ttibariyle mtıhim heddler i 

Bu ırervialer 1bıa •ejile, me- her biri veya bir açının tedahWtl tahammül etmif bulunan Deııi%-
murlar da lbma delil ml idi? ile mtlltabak olduJdan bir mikdar banJnn bir neşriyat tubesbıe lhti 

GörWilyor ki Deniwnk bltçe paralan vardır. yacı inklr göt\lnııez. Amma, bu 
ve bdıwuııun lhdu ettiği vui- Banka, kadrowndan dıpn çı. lf1b bir kadro dejil de mütevui 
yet bir çok ll~ incelen- kardığmm tekancliyesini veya bu bir teoklllt olabilirdi. Fakat, lü 
mele oefer ~- suretle kesilmtı olaıi paralanm ia zumsuzluğu iddia olunamaz. 

Bk, bu tenmkat milııuebetlle de etmek vuiyetindedir. Böyle bir tefekkillUn mesai cep 
bir JUi ymrak 111 ıaoktalan te· Bunlar, ne nakJedUmtı ve ne de heal tetkik olunursa gör\llecektlr 
bartıs etttrmift:ik: becayif ol1111D1qtur. Allbları Jı:e- ki bunlann çoğu nihayet bir nq

aiJmletir. AIAlı:am keaileıdn mane- rlyat mecburiyetine intikal eder. 
A) Çıbnlan memurlann tamıl vt ve maddi haldan blmamea te- Bu IUbe elbette faaliyeti i~ 

nat verilmek veya~~ t~- dt,ye ol~akgerpırtfr. B~ bun rlyle mtlstalı:il olmak ~. 
viye olunmak suretiyle pdirleri.. lan da~. Bakım 1t1be&lne'~~: ı~ .. 
'\~wra AJl'IC&~memu1ara tu luduıberltilıNlel'IAWwattakt 

• en mlnat vermek llzuıı pUrdf. Bu llDnaJJerinln dofurduğu neticeler 
hariçten kimse alinmıyarak .b~ a- ister yanın maaş, ister hizmet meydandacbr. Bu lube faaliyet ha 
çıkta kalan memurlarm tayını, milddetl hesap edilerek bir mik- llnde bulunduğu takdirde bilhM 

Denizbanlnn yeni ır.Udtiril her dar olsun, ne olursa oJawı, fakat sa deniz nakil ve ticaret vuıtala· 
lld noktaıwı hallo1UD&C2ğuıı aöy- her halde alAbmnın kealldlll ve nmn mütemadl kontrol altında iNi 
lly-:-rek bu endieelere tataünklr maq veri1diil tarihe isabet etti- llmetle ve emniyetle bulundunıl-
bir cevap vermiftl. Amma, bu ce· rilecet bir adalet vazifem idi. malan temin edilmiş 9zr. 
vabm mileyyideal ne n.iabettedir, Bu da yapı1mamıp. 74.manmda, yerindd ~e vaktbı .. 
bunu takdir edecek delillere aa- GörWUyor ki daha ilk balatta, de vaki olacak bir bakım mllda· 
hip değiliz. memurlarm çıkanlması vaziyeti- halesi, bantanm bquıa açllacak 

IJ6diseyl, ya1mz 43 m~l'l'.urun ne karp,bunlanıı hukukunu koru mWıfm bir masrafı, bir tamiri 6n 
7e buıılarm mukaddera~."'.r. ballı mak için hiç bir tedbir aJmmı d• liyebilfr. 
43 az çok çoluklu çocuklu ailenin jildir. Hallan vapurlarda ve ticaret p 
bir davaaı deifi, bir tensikat veya Bankanm bu servisleri lafvdan milerinde huzur ve rahabm, emnl 
t:eı>ldhatta ne ~l yanhf]ık- iki pyeai olabilir: yetini temin edebilmek için böyi 
lara, sultefehhilmlere, mazeret- le bir tP.§e)ddlle ihtiyaç bulundu• 
lere sebeb olundufunu tebartıs et 1-Taaarruf, ğu da meydandadır. 
Urmek bakımından tetkik geret. 2-Lt1.sumsuzluk O halde, bu tubelerin lafvmdaa 
tir: ele geçecek netice, pratik bakım· 

Yeni mUdilr Yud Ziya Erzin Vaztfelerine nihayet verilen me dan hiç bir kıymet ifade etme. 
ı mart Ciftnce, JacvediJen lel'VÜI- murlann çoğu maaı•an az olan- mektedir. 

(Arkua var) lerba kadro chfmda kalalı memur lardır. Bu tubelerin feflerbıdeıı 
lannı çajırarak onlara o Cllnden pynlan 70-80-100 lira aruuıda 
itibaren maruz Jraldıklan vuiye- ilcret alan memurlardır. Binaen- ----------
ti ilah edip, hizmetlerine tefek· aleyh vaki olan tasamıf ancak 
kir etti. bir kaç bin lirayı tecavnz etmez. Askerliğe davet 

Bu memurlar tubat maq1anm Ve bu vaziyete nazaran da kastın 
alınıt buhıDuyorJar. B1mıetlerl tuarruf olmadıiı anlııılroıı olur. Kadıköy yerli oubeeindeo: 
halqıde cereyan. ede'll bir ay zar. Çilııkil, eter kast tasarruf olaay 3~0 ~ 330 ~uya kadar o-
tmda belki ve ııattl btlyeıı 116 • eh, btı takdirde: lan ihtiyat erlennm yoklamalannm 
lenebillr ki, bir takım mut% 1--Blttln memurlarduı yUr.dc 15.Kart 938 ınnn ıkpmma tadar 
tlyetlere, borçlara cfrmlt bulunu bir libi uprl bir kealm dahi bu verilen )'O]d•ma mllddetinlıı lıılart.. 
yorlar. Aybk aJmafa geldikleri tubelerln Jafvı ile açıkta Jı:alan. 939 IOlluna Mc1ar untı•mJlbı'. Bu 
amın aWWaruıuı kelilclili bil- lanD. pan.larmdan;. çot yeldUı tu- dolumlularm henus yolrlamaan yap 
dirlll70r ve m"sltr pepn veril- tardı • tlnıwmt olanlarm cesa 16rmeme•e. 
dfii için de mart ayhlı:lan tesviye 2-Banhnın detayye masraf. riGln pbeye gelerek taytJarmr yap. 
olunmuyor. larmc1an yapılacalı: en c8ıl tuar- tırma1an Dln olunur. 
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ikinci müntahip seçimi Sıra Memele geldi 
hara retle devam ediyor 1t.. &,t.,.,• 1 ..,,,, leletletde rriliDHliH iNlummya· N~.16-Şikagoda~ 

Parls,16 - P;tq ve 'BediDdm a*n caktlt. · esti Çekoslovakya cumhurıedl 
:Ankara, 15 ~.A.} - Dahiiiye ~ Çevik. tarafmdan bir nutuk haberlere &öre BolWftya Ye Mora.- Hacba bir &vlet tefi . d~ ~ neş gazıetelerle bir beyannatne.~ 

"'1dletine ve cumhuriyet halk par-] Cumhur Re.ısı· ırat edilecektır. yanın Alman orduları tarafından bemyaveMoravyanmbırmumesı- retmistir. Bu beynnnamede CIC'...-
tisi genel sekretcrlijine gelen malı1· . Saat 13·16 arau oparlörlü kamyo ipli t:amamlarımqtır. Hitler dQn Ii addedilecektir. Bu iki eyalette ya· ya, ki: -~ 
mattan anla,tldrlına ııxe, ikinci Mebus namzetleri net BilyQkdenden ballJYarak sabi· akptn Praga gitmli, tarlht Prag sa- pyan yahudiler Almanyada diler •ç.e1cos1ova'ltyaya kaf11 ~ 
müntehip ~.mi bu sabahtan itiba· ll takiben İltanbula kadar geleoek· rayma yerle§l!littir. ttkdaşlan hakkında yapılan mua· hareket yeni bir beynelmilel 
ren yurdun her tarafında başlamış· f istesif e meşgul tir. Taksim meydanında saat 17 de Prafın ifpli meleye tabi olacaktır. > ttir. Milnihte Cek.oslovak flflİ" 
tır. Ankara, 16 _ Cumhurreiai· dolcııır Recai lir lfiyl.W. bulunacak Alman latalan l!lleılon evvel 111· Slovakra haldmıda bu memleke- nin tamamiyetini ıelref~ 

Devletin d:,•asi ve içtimai kudre- ıni% tsmet tnönQ iki gQndar m. KadıköyQnde S~ si~ema- at 11 e cfo1nı Praaa girmi~r. tin müstakil bir devlet ol~lu ve lan dört devletten biri . 
tıni:1 \'~ m.:1t vahdetin en mütebariz Çankayadaki köşkünde Başve- sında tffet Oi'uz, !'lıyaz~ Tevfik ve Şehre ~ ~)'Onlarla kQçük Al~ Slovakyada diplomasi araıisini işgal etmiştir. Bu ı 
um&ali olan bu seçime, en uzak köy- kil Refik Saydam \1! Parti Ge- Milttak Eren& bırer hitabede bu· gruplar gımuştır. Kamyonlar. bo- mümesiilJeri bulunacalr beyan e· rupada sulhü tehlikeye 
terden en t..ı; re; §ebirlere kadar her nel Sekreteri Fikri Tüzeri ka· lunacaktardır. şalnktan aoma yeni müfreııeleri ae· dilmektedir. \'e ~vak milletinin • ~ 
yerde vatandaşlar ~urlu bir has- bul etınekte \•e hazırlanan me- Namzetlik talepleri ~i~ üz:ere derhal Alman_ hud~u "Müatakil,, SloYDJada tehdit etmek-tedir. Harp estllf:.1 
sa~iyet \~ tehalükle allkalannı gös bus namzet listeleri üzerinde Diğer taraftan hrua. mebusluğa ıstikametınde hareket etmışleroır. Alman urdalan harpte mesut ve~ 
term..:. di-ler. "Bazı ır:.ıntakalarda m~l olmaktadırlar. Mebut- naımetliğini koymak i::.tiyenler bu· Praam ba§lıca merkezi olan Saint· Alınan Ördusu. Slovakya hariciye ~bir iO:reso:ı:nda geçen 'iJ" 
kışın :-ic!detle hüküm sürmesine rai· luğa namzetliklerinin konması lunmaktachr. Muzaffer Mehmet Venceslaa meydanında tramvaylar ııua~tinden Moravyarı işgal etmek .. · . ti ~ 
men ın:..ıt~: ;ç.· erin mühim bir kıs· için Partiye olan müracaatlar G&çay isminde birisi de dün bele- uzun bir ha! §eklin~ d~: te olaft Alman ordusu cenahlarmm zarf~. ~~ikin n~'-
ım b n:l n • ~:;!~ni kullannu~· devam etmektedir diye teftij heyetine müracaat etmiı dır. Kuvvetlı Çek polıs milfreıelerı himayesini temin etmek için Morav- hüniyeti ıçm çalışan ed. __ t.M' 
la dır . danda dol .. - .. "ta mahzun ve d . l'nd yada mOcadeJe devam ecP··~.w · ni dolaasn oparlörlü kamyonet bu ve kendisinin hukuk mezunu oldu- mey 3 9"KIA • ya· Slovakya budu unun ı~ ı e .. . 

1 1_.,.-...ı Yu, :lun her tarafında bayram sabah saat 10-1? arası Kasunp~e!a· ,. ..... u ~imdi mahkeme kltipli~ yap- sakin otan halka nezaret etmekte- müsaade edilmesini talep etmiştir. milT ~hdel: §al_ısı ,ck~ıllcr ,_e_tob~ 
m·m:ız;-ası vardır w ..._ 

5 ""' :. •• di b • .. an gosteriyor t prn;a '. ..... ~ 
· · • da durmuş ve muhtelif plaklar ça· tı&mı bildirerek namzetliğinin ko· r. Slovakya mat uat aJansına gore. " . . ' . ~ 
f staahulda a1rak intihap propagandası yapmış n~smı ü.temi§tir. Bu nt "§im Prag radyosu Alınan marşını ve Alman kıtaatı Slovak bükilınetinin mu~elesı. ~una haşın 
l.er tarafta ikinci müntthip seçi· tır Baknköy intihap yerinde de dilik Yıldız otelinde oturmağı taaav· ve Horst Vesoet tied prlmmı söy· cevabını beklememişler ve Bratis· ganp gclmış~ır.,, osl vaJtlat' 

mıı c rlevam edilmektedir. Dün ilk ~ '3lmaktadır. \ıır eden,, diye adres vermittir. !emiştir. lavamn cenubu .garbisinde k!in Benes bütün ~.ek; ·ako b~ 
· .. · · · . . . Biraz aonra meydanda Alman tank Navav,s·Kralovskada Slovak hudu· tap ederek Çeko.lo-.: . ..,. · "tJ1/1 

gun < ma·ma ralmen reylerini kul· Emınonil halkevı reısı Agrut ~ım Bundan ba,ka Sad~ ısmınde ~ır larile mitralyöJleri aörünmüttür. dunu reçmi,terdir. için mücadelenin bitmedıgınl 
la.-ıan kim~-1~!1 miktarı bütün Lenüventnd b~fkmdafn 20,30 da.1Eecektmın:a- awkk -~~-:C-haaptıfı. bmura

1 
caatbtie ~; Bazı yerlerde tektilk birkaç Çek, Prag ile Bratislava arasındaki te- mektedir. 

mıntakalarda ÇO.! yUksektir. e ır on erans ven ır. ço lUIMlüllı vı u unan r MI- Almanlara selAm vermekte ise de uhabe tJ kesilmieti Londraya kaçanlar ~ 
Diwer taraftan eeçim dolayısile Ak~ üzeri saat 16-18 arası Sehir ğıt vermiş ve bu imza sahiplerinin umumi tte halk tam bir disiplin ltfon m ra 'stik eı.ın:· ke· Londra; 16 _Dün get~ 

her ~rafta hitabeler irat edilmekte bandosu IJesiktaıta ~alacaktır. Dr. kendisini mebus yapmak istediıini da' ·= harek t etmekte ve bil· .K~tlaral~ kıam tı il ~vha· dan buraya bir tayyare~ 
\'-halk reyini kullanmaia tqvik o- Etem Akif bUIBda bir nutuk vere- bildirmi§t.ir. ,,.,;~~1• ali.kas~ık ıöstermektedir dılmıt ~l~ A 'f .~ ~ k. Bu tayyare ile Çekoslo .. 1 .. 

lunmaktadır. cektir. Gece halkevinde temsil tertip 1 Sehir meclisi azasından on bqi· 1 ~ ır · rekeUerini tevkı etıni;ıc ~· ~ 1 eski zimamdarlarından uP 

Muhtelif 1emtlere JG6nan sandık· edilmiıtir. 1''atihte ak,ant üzeri it· Din de mebusluğa namıetliklerini _Oğle zamanına ka~: radyo halkı taat, fimall Slovakyada klin Zılna· kl§inin buraya muvasalat 
1 adedi 1.ıı::: d' 1 tiha ı--:. fai bandosu ,..,.1 cak y nik" d k duklan "'"·l---'·t.ed· sükOnete davet etmiıtır. ya çalnlmı'1ardır. Almanlar, prbi sanılmaktadır. arm "tg ır. n p yerıaı ye ı,cua , e oy e oy ""6~ c:1~ ır. JJük' .tı.- mak:ıml halltta . . . k d ta 

-ı wuet arı, n ~. Slovakyayı Vah vadisıne a ar • Çek elçiliği gelen eşhasın ıoif 

B 1 b k • ı • 1 d • kin olmak cesaretini göstennesını mamile ifgal etmi~lerdir. Bu nunta· rini bildirmekten imtina et 

U gar a Şve 1 1 g e 1 rica etmekte, herkesin bundan sonra karım sanayi ve sevkulcey~ bakımın· yalnız bunların millteci ~ld . 
sözlerinde mnteyakkiz bulunması dan ehemmiyeti vardır ve Almanya· söylemekle iktifa Jylcrnı:ti't 
lhmıgeldiğini bildirmektedir. nm bu işgali idame etmesi muhte· z~vat, ~n.dran~ ?~~k 0 

Doıt Bulgariltanm muhterem amda kendiıine refakat eden Sor- safir kalacaklan Perapalaa oteline DUn akpm verilen emir üıerint meldir rmden bınne ınmışLır. bir 
ba.-kilı Köaeivanof, ba aabah ya elrimiz <!e..-ki Berkeri her Bul- mtmi·1erdir • Pragm bütün caddeleri tenvir edil· ~ ı . a cıimalf Slovakyada ve laimleri bu otelde hususi 

~-- :ıı: ?i' a· r • . · 0 ony ' ~ tere kaydolunmuş ve bU 
aaat ondan itibaren memleketimi· gır iıtasyonunda halka tanmnıı mişti. Yalnız bütün sınemalar, tı· hududa 10 kilometre mesafede ki.in h b' .,____ k'tlenıııifi! 

1 • ıt rolar kah _, ka.,.l""'dı.Bü . at . t' emen ır A&böya ı rfn Ye btanbulun misafiri bulunu- ve ıefirimiı hararetle alkıılanmıı. ngı ere ve yat ve vaer - •ı . Liubvna kommününil ıx etmış ır. Sonradan öğrenildiğid' 
yor. tır • tiln mer~ ca~ ask~ oto- Bu tadilAt haricinde Slovakya, kom· bunlar gene1'!:1 Siro'i ile Ç • 

Bulıar Bapeldli ve Hariciye Sirkeci ıannda Fransada akisler mobiller dunıyo~ ~e mı~fer~ı aske: şulan tarafından "müstakil" olarak vekili Beran~koda silah f 
Numnr, refikasını, kızmı ve Bul- kartılama meruimi ler kar fırtınası ıçmde devnye aeıı· tamnmqtu'. lan erkanıdır. __.,/' 

~: ::::·"~:"';:::. 2'i:~ ıren~!;,:··:~·i:,:: ·~-:, çe~:erıaynadliddetıe ~·ahali, .. ımnı1m c1ııa0 çık· Karpatlaraltı Ukriynasında 
de Karaaiaca vuıl olmuı ve Edir· T' ı. B . CUm 8 1 IJOr mamışlardır. Sokaia cıkmak ve ışık -J' 

• • ilf,-. v.e ulpt bqraklaxıyle ıUa. Loııdra 16 -Bqveldl • .Qaa~- ··-"-'"" ~ Mt den saat 6'a (Bqlora/ı ı ;~·de) Berlindeki Ukrayna nı3. 
ne valiai Niyazı, mevki kumandanı lenmiı olan Sirkeci garına girmf J- , ..... ~ yasa ... saa ..... ..;;.k - '' • d · d' · .. 
minlay TalAt, Edirne polis mil- . Jayn dün Avam kamar.atrnda Çek kadardı~. hMJtı~da ili ~~er~.!"!! a Kıl· nn e söylen ıgıne ~or~, 

0 dikil H di Anbr dan 1 mllı tir • memleketinin Almanyaya tıhaln mu .. . Alına k t 1 nan haberler Dzeıine Macar hUkO.· lara.ltı Ukraynası ıımdi ııı 
a ' a ge en - Butıar Baıvekili, istasyonda Va ııaaebeWe muhalefet partlainln lid· . Pra~ ~ük~~· n 1 a an~ meU mefrils Rtıten bükflmetinin bir devlettir ve yeni dcvıetJO 

manorta~ı~'lrretl::llrlrefl~ı, Bulrfgar ti muavini, Emniyet direktörü, Ge· detll tenkldlerine Uğraml§trr. ıle~eyışıne.h!çbırAmukJ avernekrtalt gös lılacarlan himaye edecek tedbir- Winin temini iç~. ~lnl~ 
e ~· ve e ~ er-nr ta ın. neral Halis Bıyıktay Bulgar Ru- . tenlmemesını ve man arının ı alamı acağını veya almak is derhal mUdahalesını isti 

ldan brplanmııtır. men Yuaoalav ve v:man bat, kon-
1 

Bqvelul Çembe~layn •• ~ ~!; vereceği bütün emirlere itaat olun· t~~...11,11.;!; anJanuı ve Macarlan Ayni mahfeller, Çek ord~ 
Bi Uf u_ d t ba ' • ere cevap verere.. ve a.&&1P et~ " mak t · -tt"" m"'°" r m reze pou., 01 ıve. soloslan ve konsolosluk erkanı . masmı bütfin amata amınwn himaye etmek üzere lbımgelen Ukraynalı askerler ve .,. 

kile ıellm du~uıtur. Tren istas- Bulıar kolonisi tarafından karıı: •il:asetı mUdafaa ederek demietir bildirmittir. tedbirleri bizzat almsp karar ver tekkUIUn.Un azası il~ ~~dei 
yonda 20 dakika kadar tavakkul lanmıştır. Bn. Köselvanof ve keri- kl. Milli mi.:da:a:ı nezaretinin emri miştir. " ordusu vUcude getiril(SJl-,.2 
etmi§, bu sırada Köselvanof kendi. melerine bU'lcetler takdim olun· "- MUnih ltilltını imzalayanlar üzerine bütün Çek general, aubay Ayni ajansın bildirdiğine göre, etmelrtedirle~. Bu. ordllt ed/ 
ıuu karplayanlarla göriiımÜf dan hiçbiri bu yeni hidiııeleri ede- 1 '. 'k' . b'r emre kadar kı•· Sitch iamini tapyan Ukraynalı mUstevWeri ile mücadele 

muıtur • mP.mi§ti. Almaµıya, Milnlbte çizilen ve er en, 1 ıncı 1 " Çek ·· ni1' tedi 
poliı müErezeaini uftiı etmittir. Bando muıika evveli Bulcrar. huduttan rok ileri -'tın'"tir. AI- lalannda kalacaklardır. muhafızlar v_e u ormasını r. btJdi 

• "' ili• '9 li.bis bazı kımseler tarafından Vareovadan recmen 
Doat Batvekilin hudutta ıonra Türk rnilli marşlannı çal. mantarın takip etUklerl haltı be.re Pragıh bütün stratejik noktalan dün akşam Ungvarda yeni bir ta- ğine göre, bir çok Çek eUstl 

il eni mıı ve bir kıta asker ihtiram reı- ket, MilnJh a.nlqmaaı ruhuna mu- radyo ve diler bütün umumi daire- arruz yapılrnıttır. Macar kıtalan lan, dün gece Macarlar 
czetec ere y iji mini ifa etmiştir . haliftir. Almanya ılmdiye kadar ler, Alınan kıtalan tarafından itgal bu taarruzu tardederek mtıtaar- dan pUskürtUldUkten sonı'St 
Mi?:~:!ıZ', kendialni hudutta BaıvekiJ, askeri teftiş etmiı ve Alman unsurlariyle meak~n top - edilmitşir. Yeni Prag kumandanı nzlan hududun öbUr tarafına ka· ya· Karpatlar - Ukrayna b 

"8ılılayan gantecUere bulunduğu erlerimiz kendisini (Sağol) diye rakları ilhak etmJeU. Fakat bualln general von Gablenı, Pr.aı ptoaına dar t&kib etmielerdlr. nu geçmi§!erdir. Bu ciisll ~ 
aelimlamı~ardır Alman"a, milletine mensup olmı· ver1-.mıcıtir. Macar ajansının bildirdiğine gö Polonya memurları taraf~ _A beyanatta ldemiıtlr ki: J J __ .... b dan 'd ecn ~:.ı 

Bulgar kolonisi tarafından Bn. yan bir mmlakayı asker! kuvvetle General Blasko\itz Bohemya si· re Karpatlaraltı Ukraynası ape llhlann tecn ı Dl~ 
"-Komtu •• dott toprak- Kö1eivanofa ayrıca büketler tak- beniımıeınilUr. vil idaresi reisl.ii)ne Konard Hen· kili monsenyör Volosin, Chustte Diğer taraftan öğren' kt'• 

l·-a .~~ T'.!!-J_ .ı __ let tlim edilmij ve iıtaıyanu dolduran Bu hidiaeler, bellrm-a... ı. •• ı.yan . çıkan isyan esnasında yaralan· re mebzul olarak yağan -:-... ı 
..... .~ 1lrK GCV .... ....,... laynı tayin etmi1tir. mıt lae de Romanyaya kaçmağa car kıtaatının ileri barekePP" 

adllmlariyle iki memlelcet bUyllk bir halk lcUtleai muhterem ve emniyet ve ltbnat temellerini Alman himaye idaresi altına ko· muvaffak olmuetur. çiktirmektedir. 
jçin ha)'ll'iı olacak konupna- misafirlerimizi tiddetle alkıflanuı- 1&1"18bllir. nulan Bohemya ve Moravia araıisi· Ukraynahlar Macarlara muka- Macar ol'dusunun başk 
larda t.dunacaiımclıa dolayı tır • Fakat ılyasetJmlzln te1bft etti ne girmek ve bu araziden çıkmak, vemete çalıpnaktadır. Fakat, nt Macar lutalannın K -*' 
p 1De1111l11Dmn.. Bilbaua Sayın Köaeivanof, garda İstan- ftmbı ıetilde cereyanmı terketmf- muvakkaten yasak edilmiştir. Chustten bildirildiğine göre, bu tı Ukraynasında tJerleJXl~ 
Türkiye Cwnburreisi ekse. bul matbuatı mUmessillerine de tim. Milletler ıulh isterler. Buka Havas ajansına göre Bertinde iyi f8hlrdekt Çek askeri kumandanı, vam ettiklerini bildirnıeı:. 
ıw l1m1t laönünO 2İJUet mittir ki: dar defa reddedilmi6 olan hilsnil ni· maltimat atmakta olan mahafil, Bo- Macar kıtaatına ka!'ll mUcadeJeye Çek kıtalarma kuınan 
" lcencliaiae TüN milletini11 yet ve karşılıklı anlayıı avdet ede- hemya ve Moravyanın klmilen Al· devanı eden Ukraynalılara sillh general. ordusunu 
refah w muvaffakıyetleri ''-Türk topraiıma ıircii- cektir. Hilkfunet sulhperver met<>?· '1Ulnyaya ilahkuun muhakkak oldu· vermekten imtina etmektedir. 9ekmek için be§ günlük ıaıt 
için hisar milletiain aami- ğimiz anclen itibaren hak. !ara taraftar olar~ kal~o:· Vakıa ğunu, ancak 1 milyon nuf\19ile Al· Çeklerin Karpatlaraltı Ukray- istemiştir. Macar ordUSUll ti" 
mi tan.nailerini himt tak- kamzcla aötterilen dikkat, zaman zaman ha} al ınkısarlanna b. rük mütecanis ekal· nası dahiliye nuırhjına tayin et- Jı:umandanı cevaben çekle 
~!_ _ __._ fına•-- L....Jaca. bizi eterin Wr surette müte- .. ~.'-'Oruz Fakat dilaQnd:ı~--üı manyanın en u;,: mi3 olduğu general Prohala, ka- hal sillhlannı teslim edtı0__.4 
..... ._ .... uu haatiı etmiıtir ve hildimet ~· .. J •• ~ uaum · liyeti haline pıen Ç&leie mahalli yıbdır. Kendisinin Romanyaya il· istemiştir. Müzakereler ~ 
lnncha dola11 çok mes'ud makamatı tarafından balda- gaye. aynı olarak k~ryor. Bu htd~- idare ve kültürtl muhtariyet verile- Uca ettlff 8Rllılmaktadır. meldedir. ~ 
" babti--,. selerın vukuundan adden müteess&· J.; • be •--'-tedirler ,__ rmzcia ibzal olunan mzikine ·...,,nı yan euUCA • 

KCSseivanoEa Bulgar matbuat ihtimemJarclaa .... lstuıbuicla ri~tı alan Üsküdan Bu mahafil, bu iki vilAyetin A· NEW YOR~ 
müdürü Varafinof, Utro gautesi bize yapılaı hararetli kabul. vusturya gibi bir umumi vali tara· 
baımu'barriri Taner, Mir ıazetcai dea clo&a,I timdidea d.m.,. •tbktan aonra... fmdan idare ediııMsi muhtemel ol· 
yuı itleri mlldilril Birzizof,: Dnea dostane minnet ve ıükranımı Londra 15 Ofrenildlline göre in· iuğunu illve etmektedirler. 
ea.ıetesi yazı itleri müdürü Pro. beyan ebnek isterim. giltere hükfuneti Berlindeki elçisi Bu iki eyalet solrafya bakımın· 
ti. Bul b lid Sir Neville Hendersonu Almanya· j b" -·n. ıı. ,_.. U!l.Ua ilhak edile-ç , ı•r mat ~t m ürlüğün- Bu alq:ım Ankara.ya si· an UlUA IUllldn,, .. J 

den Moriı Dimitrof ve iki de fo. diyoruz ve yanndan itibaren nm Çekoslovakya hakkındaki niyet :ek fakat naıi nuarlyeleri dahilin· 
t ~ f f k k d' ve tasavvurlarını öiren~e memur :1 'd rt k"ltil ı mahalli bir muh 05.a 51 re ı at etme te ır. .on 15 scı:te içinde Atatür· .. ~ e ı a ve u re 

Bulgar gazetecileri namına bir lriin Türkiyeyi ihya ebnit ,.. etmiştir. tariyetten istifade edeceklerdir. Her 
kaç ıöz ıöyleyen Mir gazeteci sa- onu Avrupa IMClmi,..ti için LA·k·yed& ne olursa olsun ç.eıc milleti artık 
bibi Birzizof ıöyle ciemi§tir: bir piş.dar karakolu haline ClL 1 mevcut olmadıiı için müatakil bir 

,,_ Sofyad.., itibaren getirmit cla."1 muazzam te. TU kı·ıeye ,·ıı·hak jevlet teı..'citinin memıubahs olamı 
Tirle hududuna bdar her ıell.Nılerinilı fıtkımuı oldu· r 1 ·acalı burada beyan edilmektedir. 
iıtas)'Ollda t,üyük hir halk iu ımı efsanevi ~ w- • ·ı• Gamalı haçlı bayrak Boheinya 
kütleli taralmdan karplan. lunacaiunızdan clol.tyı se. 181801 ıyor ve Moravyanm milil bayraiı olacak 
chk. Haftlllft sofuklufuıııa, ... inç içndeyiz.,, Adana 15 (Aqam) - Uzkiye- ve tabii bu eyaletlerin ecntbı mem· 
kara, yaimura ve fırtınaya den gelen en yeni haberlere gare, 
nimen .. ,vekilini ufurla· Saat 10,25 de Sirkec:l garından iıya nhareketl gittikçe büyümek-
"8 Bulprlar her istasyon- ~ıkılmı§tır. Ba§ta muhterem Kö- tedir. Duvarlara "Fransa bizi mu. 
Ü ..,.ürld,.. ile dostluk iıtc- seivanof ve refikaları olmak Uze- ahede komediıiyle aldattı. Artık 
rla.,, diye '-imnıılardır.,, re, biltün misafirler otomobillere inanınıyonu. Tilrldyeye iltihakı 

Bulgar Ba§vekili seyahat eıra. binmiıler ve bu akıama kadar mi. istiyoruz,, yazıtı beyannameler a-

sılmıttır. 

Suriye • Türkiye koquhık ve 
hudut muahedeleri konutmalan
nm yakırJ:itJ baılayıcafı bildiri! . 
mektedir. 

Sergisine kafile ve 
1' NIMN 

llA.NJl.lftAN • NOBllAND 

1 GOa ..... ' Ola Parla 
U Oh New Yorlc 

Bu ayın yirmi betinde kavıtlar 
kapanıyor. Pasaport muamele

leri baılımqtır. 

9 TDDIUı 
TAl..DB llUALLbl 

ı Gh Blkret 1 Gb ltoterdam 
9 _.. New York 2 Otla Part.

1 
Dolmakta oı.n bu ucuz ve nvk. 
ll eeyahat için hemen kamara. 

larnmı alnm 

NATTA 

münferit seyahatler 
5 TEIOIVZ 

QlJEEN llAB1' .NO 
1 Ola brlıl 18 Gibi Nfl'l/ 1' 

13 Aptosta dbll e. 
Dilnyanna en lllk• bu ~ 
Janlikleriııdeki yerlerınlll 

men kapatınız 

29TE)DIVZ 

REK8 - BOllA 
11re • NapoU • !11111 cebel 

Ncw York 
'ret olarak seyahat etıD~ 'tJ' 
yenlere de gtcllp ptıı\e 

verilir. 

Seyahat aeentalıfı -"" 
Galat.uaray, htanbul 

' 1 

• 



~G MATtT - 1939 • H A B E R - '.A.ktam P oıtıa11 _•5 ... 

HABER' an 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

ır@~gasr~fi@@rRd®tm 
ikinci er1ıperyalist 
harp başladı! 

Vor@şDUclF ~Dycır kD : 

Kızıl ordu, 
memleketler 

kapitalist 
ordularının 

ve Icişist 
üstündedir 

ini'; ·-

Numara: 72 

OJnıyucnlımmıza dağıtacağımız miikifatlarm kıymeti 800 lirayı 
·~kındır. • 

ı 
160 lira 1..-,ymcttnde bir radyo, kristal büfe taknnlan, kıymetli ccb 

'te kol saatleri, muşambalar, elbiselikler, ı~tenllen eşyayı alabil
tnek ısıı.lAb.lyetlnl \·eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart-
lar muhtelif ev cşyMı \'e saire. 

lngiltere 
Çemberi ayn 

Siyasetinden 
vazgeçecek mi ? 
Milli Birlik kabinesi 
teşkilinden bahsediliyor 
i l.ondra, 16 (A.A.): - Havas a· 
aıısllldan: 
<ic~he~ya ve Moravyanm i~gali 
l ~hsile parlamento mahafilinde 
~~tere?e kabinede bir tadilat ya· 
~ asr ihtimalinden bahsedilmeğe 
ller·~ttr. Eden ile Duff Coo
llı ın kabineye ithal edilmelerinin 
di e\'ıuubahs olduğu söylenmekte
~ Ba_:ı mahafilde beyan olundu· 
ilin g~re, böyle bir hal, 1ngiltere
\1ık harıct siyasetinde bir tebeddül 
!Un Utınu ve "yatıştırma,, siyaseti· 
oı terkini tahmin etmeğe medar 

acakt \r ır. 
lın ~nst?n Churchille gelince bu za
raıı abıneye girmesinin ancak libe
llı ~tl~ amele fırkası mensupları· 
ltıett ıhtiva edecek milli bir hükO.
ltUıı n teşekkülü takdirinde müm· 
~cağı beyan edilmektedir. 
tııı fih, amele fırkası mensupla
~n ~mberlayn tarafından kabul 
'e?nıyecek bir takım şartlan ileri 
~ ihtimali vardır. 

ttzincanda fırtına 
! ~t~i od ncan, 15 (A.A.) - Gece 

Oıs! ' 
~ d'~ baglıyan yağmur ~abahle-
~tıı· 1nnıigtir. Şehrimizdeki karlar 
tıq§~len V'c dağlaı:idaki kısmen eri
~tltt t. Lodos fırtmasx devam et-

Sovyetlerle Japonlar 
arasmda 

Londra, 15 (A.A.) - Sovyet
Japon balık avlama mıntakaları 
meselesi Londra hükfunetini dil. 
şündürmektedir. 

Siyasi mahfiller, gelecek haf. 
talar içinde Japonyanm, Japon 
balıkçı gemilerinin Japon harp 
filosu tarafından himaye edilme
sine karar vermesinden korkmak 
tadırlar. . 

Çilnkü bu takdirde bir takını. 
hadiseler çıkması ihtimali var _ 
dır. . ' ~ 

Bununla beraber balık avla • 
ma ıİımtakalan ha1Ckmda ıai>on. 
larla Sovyetler arasında son da. 
kikada bir itilaf hasıl olacağı ü
mit edilmektedir. 

At çiftesile ağır yaralandı 
Eyüpte, tanzifat amelesinden 326 

doğumlu Mehmet .oğlu Mehmet te· 
mizlik işlerinde çalışırken sahibi ta· 
rafından götürülen bir at ürk.mü~ 
ve Mehmedin başına fena halde vur 
muş, 10 santim büyü'.;.1ilgünde bir 
yara açarak düşünnüştilr. Yaralı 

kendini bilmez bir halde Cerrahpa· 
şa hastanesine kaldırılmıştır. At 
tutulamamış, sahibi de öğrenileme· 
miştir. 

'·Yüz karası ! ,, 
komedisi 

Arkadaşımız Cemal Nadir'in 
yazdığı ''Yüz Karau,, adırıl:iaki ko
medi 18 Mart 939 cumartesi günü 
akşamından itibaren Şehir Tiyat
rosu komedi kısmında eösterilme
ğe başlanacaktır. Komedi dört 
perdeliktir .En muktedir komedi 
artistleri tarafın.dan oynanacak O· 

lan bu komeldi yerli sahneler için
de, orijinal bir mevzuu canlandır

~· 
benizb-an-k-um_u_m_m_U_d_Ur-U Mevl Ot 

l\rı1ı: • Unkapanında Hacı İsmail Laleli 

ma'lttadır. 

~İle ara.cıa muhtelif i§ler hakkın- taş handa Hacı Mustafa ruhtan 
~ lı&at Vekaletiyle temaslar ya- için yarınki cuma günil La.leli ca
\'lıa l:>enizbank umum müdürü miinde mevltidü şerif kıraat oluna· 
ll\i~~ .~iya Erzin bu sabah şehri- cağından arzu edenlerin teşrifleri ri· 

.........._ donınüştür. ca olunur. ..,, ---__;:~----------~~~~~----------------~ 

ingiltrede .hava 
kuvvetlerinin 

manevraları 
Londra, (Hususi) - İngiliz hava 

kuvvetleri bir manevraya hazırlan
maktadır. Bu manevrada bilhassa, 
yeni bombaların tecrübesi yapıla· 

caktır. 

Bunun için, 250 bin İngiliz lirası 
kıymetindeki eski tank, top ve zırh
lı otomobil bombardımana hedef 
itihaz edilecek ve tayyarelerden a· 
tılacak bombaların bunları ne dere
ceye kadar tahrip ettiği tetkik olu· 
nacaktır. 

l\fanevra ve bombardıman tecril· 
belerinin tarihi gizli tutulmaktadır. 
Fakat bu hafta içinde olacağı tah· 
rnin ediliyor • 

Ekrem König 
Hollandadan 

kaçmış 
Suç ortagmm evrakı 

· Devlet · ŞQrasına verildi 
Ankara, 16 - Resmi imza ve 

mühür sahtekarlığından ve tayya· 
re kaçakçılığın.dan suçlu olan ha
rıcıye memurlarından Ruhinin 
evrakı vekalet memurin muha'ke
mat encümeni tarafından Devlet 
Şurasına gönderilmiıtir • 

ŞU.raca lüzumu muhakeme ka-
ı 

rarı veriD:iikten sonra derhal da-
vaya başlanacaktır. 

Diğer taraftan gelen haberlere 
göre Avrupada kaçak olan Ekrem 
Köniğ Holandalda tam tevkif etli· 
leceği sırada firar etmi§tir. Suç
lunun Holanda.da oturduğu otelde 
yakalanması için poliJ tarafından 
tertibat alınmış, fakat bunu hisse. 
den Ekrem König bavulunu dahi 
alamıyarak ortadan savuşmuştur. 

Suçlunun şimdi nerede ol'duğu 
haklunda resmi malumat yoktur. 

Galatada yaka
lanan zehir 
kaçakçıları 

Şebekenin geniş teşkilatlı 
olduğu sanıhyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı Ga
latada bir bekar odasında yakala
dığı kaçakçılık şebekesi hakkında 

ki tahkı"lcata devam etmektedir. 
Odada 200 gram eroin, yarım 

kilo esrar ve mühim miktarda ko. 
kain bulunmuştur. Şimdilik yaka
lanan be~ kişidir. Fakat şebekenin 
daha bir çok mensupları olduğu 

anlaşılmaktaldır. Çünkü şebeke 

mensuplarının hariç memleketler
le de iş yaptıkları tesbit edilmiş • 
tir. 

İl Mareşal Peten Burgos 
e SABAH, ÖGLE ve AKŞAM yolunda 
li Paris, 16 (A.A.) - Fransanm 

.,,, ~ Yenıekten sonra 1ründe üç defa diılerinizi frrçalaymız. İspanyadaki sefiri Illareşal Petain, 

lll dün akşam Sensebastiyene hareket 
etmiştir. 

Yolları önünde hiç bir maniaya rast gelmiyen 

Mütecavizler yeni 
kurbanlar arıyorlar 

Sovyet Harbiye komiseri, Kızıl ordunun 
her türlü tecavüzü karşılayacak bir 

kuvvet iktisap ettiğini söylüyor 
Moskova; 15 (A. A.) - Tass lı kuvvetlendirmek ve hududları-

ajansı bildiriyor; mızın müdafaa sistemini esaslı 
Mareşal Voroşilof, Sovyetler bir surette tarsin edecek mütem 

Birl iği KonıUnist Partisinin on se mim tahkimat vücude getirmek 
kizinci kongresinde beyanatta bu · ı için icabeden tedbirler alınmış~ 
lunarak demiştir ki: tır. Mill)tahkem mıntakalard:ı.kı 

"-Muzaffer sosyalizm memle·] husu:ıi kıtaat mühim sul'ette art
keti, bütün dünya memleketleri- tı. Ordunun adetçe ve teknik iti· 
nin en sulhseveridir. Fakat, mu- bariyle ilerletilmiş olması ve mu
hasım emperiyalist memleketler hariplerin de talim ve terbiye ih
le muhat olduğundan ve zamanı tiyaçlarıııın artması üzerine bir 
geçmiş kapitalizmin kabusu bu- komiserler heyeti teRkiline lüzum 
lunduğundan, her memleketten görüldü. 
daha ziyade askeri tecavüzün mü- Bütün bunlara şunu ilave efte
temadt tehdidi altındadır. Sav- yim ki, bundan bir sene evvel hü
yetler Birligi milletlerinin iyi se- kumet, 11 kişiden mürekkeb bir 
merelerini on beş senedenberi bil yüksek askeri şura teşkil etmiş
dikleri sulh, partimizin, hükume- tir. Bu şuranın vazifesi kızıl or
timizin ve biltün milletin muaz- dunun tekamülünü alfi.kadar e
zam çalışmalarının neticesidir. den bütün meseleleri tet~ik ve 
Memleketimiz için, sulhu bizler, halletmektir. Ayni zamanda as
bizzat kendi ellerimizle yaratıyo- keri müfettişler ve nskert istişa
ruz. Stalinin beş yıllık iki planı- re heyetleri de Yücude getiril
nın mUkemmel surette tatbik e- miştir. 
dilmesi ve memlekette sosyalist Nihayet, bu müddet ~çinde kızıl 
kültürün görülmemiş bir tarzda donanma da ordudan ayrılmış ve 
yayılması üzerine sosyalist eko- müstakil bir komiserlik haline if • 
nomimizdeki muazzam kalkınma· rağ edilmiştir. 

sı esasına dayanaraktır ki, Stali- Kızılordunun teslihatın-
nimizin doğrudan doğruya idaresi d k. d v • • ki. kl 
altında, merkezi komite ve hUkft- a 1 egışı ı er 
met, kızıl ordu ve kızıl donanma- Bu müddet zarfında kızıl ordu 
dan mürekkeb, şil8.hlı kuvvetleri- nun mevcudlannda ve teslihatın
mizi, durmadan takviye etmiş ve da ne gibi değişiklikler olmuştur? 
tekamül ettirmiştir. Bu korku Evvela mevcudu tetkik edelim: 
verici kuvvetler, vatanımızın hu- Eğer partinin on yedinci kon
dudlarmı beklemekte ve dUşman gresi zamanındaki mevcudu vahi 
tecavüzüne karşı vatanımızı ga- di kiyası olarak ele alırsak ordu 
ranti altına alınaktadır." 2, 3 misli artmıştır. Bu tczayüd 

Mareşal Voroşilof, kapitalist her sınıf için ehemmiyetine güre 
memleketlerin silahlanmasının tahakkuk ettirilmiştir. 
bariz vasıflarını harb bütçelerini Teritoryal sistemin bulunduğu 
ve harbe hazırlıklarını anlattıktan zamanlara nisbetle piyade kuv
sonra silahların büyük inkişafını vetlerimiz on misli fazladır. O za 
kaydetmiş ve demiştir ki: man bir piyade fırkamızın seferi 
"-Sil~·Jannı yalnız 4 defa faı mevcudu 13 bin iken bugün 18 

lalaştır:ı•ı İngiltere hariç olmak ü bine çıkarılmıştır. Asker mevcu
zere, bütün diğer memleketlerin du bilhassa, silahlarm çoğaltılma 
sillhları bei, altı ve battl yedi ve sı neticesi olarak topçu ve mitral 
dokuz defa fazlalaşmış, Polonya yöz şubelerinde artmıştır. 
ve Finlandiya ise sillhlarmı on iki Bir kızıl piyade kolordusunda 
def adan fazla yUkseltmiştır. Bu takriben 60000 askeri, topçusu, 
keyfiyet, bütün bu memleketerin tankları ve daha iiğer silahlaıı 
harbe girer girmez nasıl bir fell- vardır. Frnasada üç fırkadan mU.· 
ketli gerginlik içinde bulunacak· rekkep bir kolordu topçusunun 
larını gösterir. bir salvosu, 6363 kilogramdır ay 

ni surette terekküb eden bir Al· 
ikinci empeyalist harp man kolordusu topçusunun bir 
başladı salvosu 6078 kilogramdır. Kızıl 
Dilnyanın yeniden paylaşılma- orduya mensup bir kolordu topçu 

sı için yapılan ikinci emperyalist ı sunun bir salvosu da 7136 kilo· 
harb, şimdiden başlamıştır. Yol- gramdır. Bir franstz kolol:'dusu 
ları önünde hiç bir maniaya rast nun topçusu, bir dakikada 51 bin 
gelmiyen mütecavizler, ilk ve ko- 4.62 kilogram obüs s.tabilir. Bir 
lay muvaffakiyetlerinin sarhoşlu Alman kolordusunun topçusu, yi 
ğu içinde yüzmekte ve yeni kur· ne bir dakikada 48769 ki1ogram 
banlar aramaktadır. Bu ikinci em obüs atabilir. Bir kızıl kolordusu 
peryalist harbin bilahara nasıl in- nun topçusu da yine bir dakika
kişaf edeceğini kestirmek gliçtUr. tla 66605 kilogram obüs atabilir. 

Bizim için münakaşa götürmez Eğer topçunun bir dakikada at 
bir tek nokta varsa o da Stali- tığı obüs mıkdarına, lağımların, 
nin bugünkü enternasyonal vazi- silah bombalarının ve kurşunla· 
yeti tahlilinden çıkan aşağıdaki ŞU rın mikdarı da ilave edilirse, bir 
noktadır: dakikada, bir fransız kolordusu 

Biz daima ve tamamiyle yenil- 60980 kilogramlık, bir alman kol 
mez olarak amele ve köylü kızıl ordusu 59509 kilogramlık ve bir 
ordusu ile kızıl donanmasına ma kızıl ordu da 78932 kilogramlık 
lik olmalıyız. salvo yapmaktadır. 

"Malüm olduğu üzere hudud- Bu rakamlar gösteriyor ki bi 
larımızı müstahkem mıntakalarla zim kolordumuz ve binnctice bil· 
çevirdik. Evvelce yapılan tahkima ti.in kızıl kolordumuz, kapitalist 

• Vali konağı caddesinin genişle· 
lilmesi için İstanbul komutanlığı 
ile anla~ılmış ve Yedek Subay oku
lunun bahçe$İnden elli metre alın
masına karar verilmio;;tİr. 

•Münhal bulunan ikinci vali mu· 
avinliğine t:ıyin edilen l\luz:ıffer 
dün ~hrimize gelmiş ye bu sabah• 
tan itibaren v:ızifesine başlamıştır. 

, • Üzeri .. İstanbul.. verine "Kos~ 
tantinobl,, yazılı zarfların kabul 
edilmeyip geldikleri yere gönderil .. 
meleri kararımı rağmen posta idare .. 
$İnce alındığı görülmüş, bu kararın 
tatbiki için tekrar emir verilmiştir 

Ankara halke\ i tarafından rnem. 
leketin her tarafında verilecek kon· 
ferans 8erisi hazırlanmı:;rtır. Bu ara• 
da bazı üniversite doçentleri Anka• 
ra, Istanbul ve lzmirde konferans~ 
br \'ereceklerdir. 

• General fon Ştayben ismindeki 
Alman \ :ıpuru ile bugün -;ehrirnize 
400 seyyah gelecektir .• 

• Gemi kurtarma ~irketinin sene
lik toplantısı dün yapılmış Ye he
aplar gözden geçiı ilerek faaliyet 

raporu okunmuştur. 
• Bakkallar cemiyeti reisliğine 

eski reis Rüştü Turde seçilmiştir. 
• Pamuk ipliği ,·e kaput bezi fi

yatlarındaki narh kaldırıldıktan 
sonra piyasada bolla~ış ve buh· 
ran ortadan kalkmışhr. Fiyatlar 
biraz artmıştır. 

• üniversitede fakir talebe~,re ay· 
hk bir miktar para temini Jçin ya
pılan teşebbüsler müsbet netice ver
memiş ve vaziyet rektörlük tarafın· 
dan vekalete bildirilmiştir. 

• Etibank, tstanbulun maden 
kömürü ihtiyacını öğrenmek üzert. 
resmi ve hususi müesseselerin kô· 
mür sarfiyatını sormuştur. Soba ~ 
mini için de ayrıca bir talimatname 
hazırlanmıştır. 

• Şişlideki yeni telefon santra!ı 
için t sveçe sipariş edilen makineler 
yola çıkarılmıştır. Makineleri kura"' 
cak olan mühendisler şehrimize gel"' 
mişlerdir. 

DIŞARDA: 
• Belgradda çıkan .. Yugoslovens'" 

ki,, ga2etesinin Sofyadan öğrendiği• 
ne göre muhtelif ihracat müessese
leri bir Yugoslav • Bulgar nakliyat 
~irketi vücuda getirilmesi projesini 
tetkik etmektedirler. Bu §İrket, in· 
raç edilecek olan bütün Yugoslav 
ve Bulgar ~yalarını sev~ed~ek~r. 

• Framada parlamento ihtıyar ış· 
çile:fo tekaütlüğüne dair baz.ırl.anan 
l~yihayı ittifakla kabul etmıştır. 

ve faşist memleket~r ordularının 
atış kabiliyetinden geri değil bi
ıakis bir mikdar ileridir." 

Voroşilof bundan sonra, süvari 
kıtalannda yüzde 52, geçen 15 se 
ne içinde zirhli otomobil ve tank 
mevcucllannın yUzde 152,5 nisbe· 
tinde fazlalaştığını söylemlştir: 

Tank dafii toplar ve kısa men· 
zilli toplar hariç olmak üzere, ha .. 
fi! topçu kıtaları, bu mUddet zar 
fında, yüzde 34, orta topçu yüz
de 26, ağır topçu yUzde 85, tay
yare dafii topçu da yüzde 169 faz 
lalaşmıştır . 
Diişmanın kimya hücumlarına 

karşı orduyu muhafaza edecek 
,.e düşmana ayni silahlarla mu
kabele eyliyecek antigaz müdafaa 
kıtalarının da teşkilatı daha ziya
de tekamül ettirilmiş ve mikdar
ları iki misline çıkarılmıştır. 

1934 senesine na.zaran, asken 
tayyare kuvvetlerinde çalışan as 
kerlerin mikdan yüzde 138, tay .. 
yare adedi ise yüzde 130 f azlalaş .. 
mıştır. 

1934 senel)ine nazaran bugün, 
Sovyet hava filosu motörlerinin 
beygir kuvvetinde, yUzde 215 f!l.z 
lası ile 7.900.000 beygir huvveti 
tezayüd vardır. 



Benim görüşüme göre: 
-= ~ ,.,,, -- ___........ 

Bir sporcu ile mülakat 
Temiz Ye muvaffakıyetli oyunundan doları adı ı::azetclerimi7.dc 

daim& takdirle yadedilen bu kıymetli futbolcunun birdenbire futbolu 
bırakmasına herkes ~ibi ben de lıayrl't ettim. 

Ya,ı hcnü1. ~inni dört, ~ıhhati yerinde, fonnu yerinde, boykot al
madığ-ı gibi klüb idarecilerinin ıle takdirini ka.7.anan bu futbolcu neden 
futbolu bırakıyor. 

Bir tesadüf benim bu merakımı halletti, 1'endi klübünün bir ma
ı;mda biz yanyana ılü~mü~tük. O hararetle mııı:r taklb c<liyor, ben de 
gözümUn ueuyla onun hareketıcrlnl seyrediyordum, kendi yerine ika_ 
me olunan "ağiç !:Ok bozuk oynuyor ,.e mlitemadlycn fırsat kaçınyor, 
3ine yüzde yüz gol olae!\k bir fırsatı ka~ırmca dayanama<lı: 

- )'opu kepçelcmeğe ne Jüzum \ardı, ham dokunmak kafiydi. Di
ye söylendi. 

Bu fınattan istifade ~derek sordum: 

- Peki ama, niçin futbolii uman~ız bırakarak hem kendinizi, 
hem de t&kımmızı ızrar cftfnlı, şimdi de kaçırılan fırsatlara esef edl_ 
yorsun uz~ 

En·eli k>reddüd et-ti, sonra derdini dökmek llıtiyacmı hl"cden In
ıı.nJarda gör\ilcn bir arzu) la: 

- Bayım, benim tah-sil derccrm ortadır. İki senedir ... clairede 511 
lira ücretle ı:ahsıyorum. E\'imh: kira olduğu ~ilıl, bakmağa mecbur ol
duğum bir annem \'ar, bir de küı,:ıik kardeşim. }~\\l.'ko ı.tübüm futbol 
Jenumımu altlığı gibi, maçlara ve idmanlara ~iıliJJ gl.'lirkcıı yol masrnf. 
Jaıımıı da veriyordu. Yerıl idare heyeti hu yarılımları tam:ımcn kaldır

dı. Bu hareketi amatörlül< zihniyctinl' aykırı görınü~. Bense bu alclı_ 
ğmı clll liradan e' imin kirasını mı 3 kişinin bir aJ·lık ~iycceğini ve ;:i
ytteğlni mi dü üneceğim, yolts:ı bunla':'ılım kısarnk, anamın, kt7. karclc
ılmln nafakasını kesmek sorctile lıC'nclt spor ZC\ kimi mi tatmin ede_ 
ııeğlm, hayır bayım, bu benim için bir spor değil, büyük bir azab olur. 
ijimdl bir dantiyc bulursam ne fıliı, bulamazsam haftada bir 25 kuru_ 
ıu feda ediyorum. 

Bu cevab kar~ısmda süyliycc.'.ek söz bulamadım ve yıwa~a bu 
gencin yanından k&i:tım. Ak~am C\'İrnıle düşiiniiyorum: 

.Memleketimizde bu genı: gibi maas alanlar t•kserlycti te kil eden_ 
lerdir. Bu gençler yedi ekiz lira verip ı;h ili pRbuı,:, altı yedi lira n
rip top ayakl<abısr, lııı.fada bir iki Hr:ı \'erip idman ve mü<ıabaka için 
yol masrafı sarf edebilirler mi? 

Buna maddeten imkan yol.tur. 
O halde, bu gibi muhtar olan genı,:lero yardım eden klübler ama

törlük 7lhniyetinden ayrılarak spora fenalık mı ediyorlar! 
Spor le\ azımını, yol masrafını klübilnden tedarik eden bu gibi 

muhtaç ı;porcular prof<'!lyoncl midir! 
- Muhla!: olanlara yardım eden klübl<>rlml1. sporu tes\ik ettiklc_ 

rinden dolayı takdire Jiyık ola<'aldarı gibi bu ~·ardını g;ören ~ıJorcular 

da tam amatördilrler. Şu ~artla ki, yapılan yardım, yartlun olarak ya
pılsın. l'ok.oıa. kazanacağı bir galebe itin oynıyacağı mu\"affakıyetli bir 
01UJI .'ı:ln klübündcn, i<larc<'iden t:;. \iz belill_ren bir sııorcuya sıM>rru ta_ 
birini kullanmak hata olacağı ~ibi, bu gibil~rc yardım değil, klüb kapı
larmı göstermek en yerinde bir hareket olur. 

Nakleden 
ki: 

.. 
Adil l'URDAKUL 

Heyecanın bir maç 

~,,,,.>V,_,. 

Mısırdaki büyük atletizm 
müsabakalarına 

Türkiye de 
çağırzlzgor 

Duyduğumuza nazaran 14 ma
yısta, M:sm:la beynelmilel bir at
letizm müsabakası yapılacaktır. 

Mısır atletizm federasyonu bu 
müsabakalar için İngiltere, Fran-
5a, Almanya ,Polonya ve Yunanis. 
tandan üçer kişilik b:r ekip davet 
etmi§tir. Mısır federasyonu 
Türkyiden de bu müsabakalar için 
üç atlet çağırmıştır. 

Müsabakalar iskenderiye ve Ka
hirede yapılacak ve 14, 16 ve 21 
mayıs tarihlerinl:Je olacaktır. 

1 

Son Raslng _ Set maçının 3-0 Rn
sing lehine bittiğini yazmıştık. 

Maç hakikaten fevkalade sıkı ve 
heyecanlı oimu3, bu meyanda Set. 
li Eskola kasdi olmıyan bir çarpış
ma neticesinde ayağı sakatlanarak 
sahaya yıkılm:ştır. 

Rakibinin fena bir şekilde inledi
ğini gören Rasing takımının kale_ 
eisi meşhur Hiden, yerinden fırlı -

Bu hafta 
Almanyada 
yapılan 

tır. 

Bu rakam bölgeler ş_am
piyonasında bir rekor teş
kil etmektedir. Bu yakın 
alakanın sebebi, finale 
kalm15 dört ekibin üçü· 
nün de şampiyonluğa 

namzet olu~larıdır. Neti· 
cede sayı vaziyeti Ü':>tün 
olan Berlinin Mavi-Bt>yaz 
ckipi şampiyonluğu ka
zanmı~tır. 

Ehemmiyetli karşılaş 

malann neticeleri şunlar
dır: 

M:l\'İ - Beyaz - Elektra 
1-0 

l\ lcrta - Tens Bonısia 2-1 
\·orverstrazcnsport - Ra· 
ti bor ·l·O 
\ "iktorya IIamburg -Ham 
burger S. V. •1-·1 
l Iano\·er • Ayntmht 2· 1 
Uniyon ITamborn • Fotu· 
na Düsseldorf 0·3 

------ - -------- - - - - - - -- ~ 

Şişli - Pera 
Cumartesi günü Taksim 

stadında 

Son defa karşılaşıyor 
Eski gayrifedere klüplerin yap. 

makta oldukları Noel kupası lik 
maçları Genel Direktörlüğün ver-

diği karar üzerine artık yapılamı-

Bu mevsim lstanbulda 91 res 
maç daha oynanacak 

( B) Kümesi de kuruld 
MaçDara geDecek 

başuaınıacak 
yacağmdan iki ezeli rakip olan Evvelki gün yapılan içtima sonun_ dan itibaren bn§lanacak ve bu 

Şişli - Pera takımları cumartesi 
günü Taksim stadyomunda hususi 
bir karşılaşma yapacaklardır. 

Bu maçtan evvel İstanbul san<ıt 
mektebi ile Galatasaray lisesi a. 
rasmda husu!li bir maç y;;pı!acak
tır. 

•, 

:fa muhtelitler likine giremiyen Boz_ da milli küme maçlarının yapıldı 
kurt, Dcmirspor, Kadıköyspor, Ana_ 
doluhaisr,Galata Gençler veBeylerbc 
yi klüplcri arasında yapılması dlişü_ 
nülen B kümesi için mezkur teşek
klillerin murahhasları dün akşam 
mıntıka merkezinde bir toplantı yap_ 
tılar. 

İki devreli lik usuliylc yapılacak 
olan bu müsabakalara gelecek hafla 

Mektepler arasında 
spor müsabakaları 

Lise ve ortamekteb beden ter
biyesi mualliı;ıleri yarın bir top
lantı yaparak mektebler arasın
daki fudbol ve voleybol fikstürü
nü tespit edeceklerdir. 

--o--

Galatasaraym kongresi 
Galatasaray klübü kongre ri

yasetinden: 
Ekseriyet olmaclığından dolayı 

tehir edilen kongremiz, 1 nisan 
cumartesi günü saat iki buçukta 

halarda oynanacaktır. 
26 Martta yapılacak olan karşı 

malar §Unlardır: 
Bozkurt _ Demlrspor, 
Galata. Gençler_ Baylerbcyt: 
Bu like giren klliplere hasılat 

ne verileceği henüz maliim değil 
Bu hususta mıntıka tarafından 

mum müdürlük nezdinde t~cbb 
ta giri~ilecektir. 

B kümesi birincisine mıntaka 
dürlüğil tarafından bir kupa "e 
ceklir. 

Bu mevsim 91 resrn 
maç daha yapılacak 

~!illi küme, birleşik takımlar 

allı kulüp arasında yapılacak o 
maçlar temmuzda bitecektir. 
maçların yirmi sekizi milli küme, 
mıı; üçü diğer maçlardır ki hepS 
müsabaka tutmaktadır. 

• yapılacağından muayyen gün ve 
saatte azamızın klUb merkezinde 
bulunmaları ricaolu nur. 

Futbol hakemlerinin 
toplantısı 

Şehrimizdeki fudbol hake~ 
dün akşam mıntaka merkezill 
bölge direktörü Muhtarın iş · 
ile bir toplantı yapmıışardır. 

yarak Eskolay:ı kucal.:lamış ve saha 
dışına kadar götürmüştür. 

Bu hafta yapllacak 
Bisiklet yarışları 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl • 

gesi Bisiklet Ajanlığından: 
1 - Seri Bisiklet yarışlarının 

dördüncüsü 19/ 3/ 1939 tarihine 
müsadif Pazar günü sabahı yapıla. 
cakdır. 

2 - Yarışa tam saat 9 da başla. 
nacaktır. 

3 - Yarış yolu: Mecidiyeköy. 
Hacıosman tepesi • Kefeliköy • 
Trabya • Mecidiyeköy arasında i. 
ki defa gidip gelme olmak üzere 
60 klometroı::Jur,. 

4 - Ayni gün ve saatte ikinci 
sınıf Bisikletçiler arasın.la tertip 
edilip geçc:ı haf~a ınLıa21:-fcti lı:\ _ 
va .dolaysile •apıfamıyan teşvik 

müsabakası da yapılacakdır. 
5 - Evvelce de ilan olundu. 

ğu gibi bu yarışa 1937 ve 1938 sc. 
nelerinde tertip edilen Bisiklet ko. 
şularına iştirak etmemiş olan her 
bisikletçi girebilecekdir. 

6 - Yarış yolu: Mecidiyeköy -
Hacıosman tepesi • Kefelilcöy . T 
rabya • Mecidiyeköy olmak üzre 
26 klometr~ı hır. 

7 - Bu yarı~ta derece alan bi. 
rinci, il:in-:i ve iiçüncCye birer ma. , 
dalya ver ilecek.iir. 

8 - Her iki yarışa da girccc.k < 

lan koşucuların yar ş sa::.tinden :• 
vel haz•r:ır mı~ oldul.Ian J·alcl 
Likör J7.:b:i 1~ •sı ö .ü:ı..ie hazır bu ı 
lunmaları ve isiml::rini hakem he 
yetine kayd ettiroeler i ı: zımdır 

Münib 13Ga AngJlıurı:; 3-1 
Bavyera. Münih-1 Fk. :Nünı
berg 1-2 
Viennn·A\•stri::f 
Admira-Vincr sportklub 1-1 
Grntscr Sk.·Amatör Ştaycr 4.-1 

Atletizm 
Amerikada 

Bu hafta Nevyorkda Skuar 
Gardende tertip edilen spor bay
mında, Zenci Borikan ile Glen 
Kuningham 1000 yardalık bir ko
şu yapmışlardır. 

Borikan, bu mesafeyi 2 dakika 
3 sanivcde koşarak yeni bir Ame
kan r~koru tesis etmiştir. 

Almanyada 
Berlinde Doyçlanhalde 5000 se
yirci önünde yapılan atletizm mü 
sabakalannın neticeleri şunlar
dır: 

Gülle: 
1-Alman Trippe 16.05 metre, 

2-Estonyalı Kreek 15.70, 3-
Alman Ştök 15.61 metre. 

3000 metre koşu: 
1-Alman Siring 8 da. 31 sa

niye, 2-Lehli Kuzoçinski 8 da. 
31.8 sa. 3-Alman Eberhard 8 dn. 
35.6 sa. 

1000 metre koşu: 
1-Alman Besckcr 2 da. 33.2 sa 

2-Şunaher 2 da. 33.6 sa. 
Sırıkla yüksek atlama: 
1-Vavnsvckel 3.90 metre, 2-

Müller 3.80 metre. 
75 metre manialı koşu: 
1-1svcçli Lidman 10.1 saniye 
75 metre serbest koşu: 
1-Berşmayer 8.'1 saniyede. 
Yüksek atlama: 
1-I .. anghof 1.95 metre, 2-

Lundkvist i.95 metr\! 

Bu da 

Bu toplantıda bu mevsim 
pılacak 91 maç hakkında gö 
şülmüştür. 

Bu maçların idaresi için el 
17 hakem bulunduğu tesbit 
dikten sonra, Ankara tarafın 
tayin edilecek Milli Küme hake 
!erinden sonrasıni, gerek yan 
kem, gerek orta hakemlerin 
taka direktörü Muhtar tarafın 
tayini kararlaştırılmıştır. 

Ankara da 
atletizm 

birincilikler 
Hangi bölge:er girecek? 
Dün 19 Martta Ankarada ya.P~ 

lacak Türkiye kır koşusu biriJt'1 
likleri için İstanbul takımının /.~ 
karaya gittiğini yazm:ştık. 

Bugün de bu müs.ıbrkalara İj 
rak edecek olan takımları yazı 
ruz: 

ıı: Ankara, Aydın, Bursa, 130 
Konya, Kocaeli, Izmir, İstanbul• 
Gaziantep, Samsun, Seyhan, 
ne, Muğla, Tekirdağ, Trabz0~ 
Eskişehir, Yozgad, Zonguldak· 

Bu müsabaka için İstanbul ta~ 
mım evvelce de yazdığımız gı 
Rıza Maksut, Artan, Hüseyin, t 
rahim temsil edecektir • 

.. mirt 
Alaskacla küpeHi kızak sıirmek!t ~ampiyon olan mis Meri Coys ıs so1J 
deki s/Jorcu kız, Taku'dan f ımeaya J!elerek bin kilometrelik bir. me 
katetmiş ııe rekor kırmıştır. ~ 
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MnıvcneroeırDn c'turdu<ğJQJJ oteonn önlYıırDde 

Otomobilde bir 
ceset bulundu ! 

Cinayet ortaya çıktı ve eski 
ettiği polis müdürü tarafından 

bir vali, kendi tayin 
nasıl tevkif olundu? 

lınıı\rne;ikada uzun müddet efkarı "Corc Olson bundan bir hafta ka- da arabaya bir haydut atlamış, onu 
Jıo Uınıyeyi meşgul etmiş olan Park dar evvel bana bir mektup razmış- öldürüp kıymetli taşlan aldıktan 
~~~l ~nayetinin esrarı nihayet tı. Bugünlerde pek çok sipariş aldı- sonra, otomobili otelin kapısına ge· 
~lnıuş ve katil müebbed hapis ğmı, bunları tek başına yetiştiremi- tirerek oraya bırakmış, kendisi d~ 
1 ına mahkfun edilmiştir. yeceğini söylüyor ve "oraya gelsem kaçmı5 olacak. 

tiıı da~o hükumetinin Tuin Fols şeh de beraber çalışsak olur mu?,, diye ''Eğer otomobili başka bir yere bı
ltrj dekı Park !Iotel bir çok zengin· soruyordu. "Cevabı derhal telgrafla rakmış olsaydı, şüphesiz, derhal dik· 
bir n Yazı geçirmek için geldikleri bildir,, diyordu. kati celbedecek ve polis tahkikata gi· 
~Oteldir. Kapısının önünde baş- "Kendisine hemen telgraf çektim. rişerek kendisini, şehirden fazla u· 
bun başa hususi otomobiller durur: ''Gel,, dedim. Oradan elindeki elmas zaklaşmaya \ 'akit bırakmadan taki· 
~!.arın birçoğu milyonerlerin oto· Jarla gelecek, altınları burada be- be başlıyacaktı . 

hılleridir. nim dükkandakilerden alarak mü- l\Iister Conston, eski bir idare i: 
t takat, bu otomobiller arasında üç cevher yapacaktık, sonra da koydu· miri sıfati ile cinayeti bu suretle i· 
<l llnc!enberi hiç hareket etmeden ğumuz sermaye nisbetinde karı or· zah ediyordu. 
~tan biri herkesin nazarı dikkatini taklaşa pay edecektik. Polis müdürü kendisine te~kür 
lo be~iş ve yanına yaklaşanlar, o· "Corc, benden ce\•ap aldığının ak ~tti ve tahkikata, eski amirinin söy 
.ı·~bılin içinden fena bir koku gel- şamı, hareket ettiğine dair bir tel· !ediklerinden hakikaten istifade ede· 
~ tni duymuşlardır. Otomobilin graf çekmişti. Ertesi gün için bekli· rck devam etti... 

l>ıları kilitlidir. yordum. 
l>olise haber , ·eriliyor ve otomobil "Fakat ertesi gün akşam 9ldu. Ha 

~ldığı zaman içerde bir ceset çı- ı~ gelmemişti. Belki bir işi çıkmış
ql'or.. tır, yarın gelir diye dü~ündüm. Er· 
rıııllu, Yaşlı bir adamdır. Yüzü tanın tesi gün de gelen yok. Gelmiyeceğine 
ıı;uYa:aıc hale gelmiştir. Adam öldü- dair bir haber göndermesi de lazım 
ti! ınuştür. Yapılan muayenede dört değil miydi? I\Iektup Yeya telgraf 
~n kadar evvel öldürülmüş olduğu da göndermedi. 
c~~ılıyor. "Şimdi, öldürülen adamın Con 
~ tnayet kurbanının cebinden on Olson olmasından şüphe ediyorum. 
c:;- dolar para çıkmıştır. Bu da ha· Cesedi görmeme müsaade eder misi
. ~Ye daha esrarengiz bir çehre ve- · ? 
~· nız.,, 
Or. Çünkü, cinayetin para kasdı Polis müdürü eski amirini derhal 
~·apıJmadığı anlaşılıyor. morga götürdü ve mister Conston 

tı.q~k Hotel önündeki otomobilde dikkatle baktı: 
~'.tnan bu ceset hadisesi bütün _ Yüzünden tanımanın imkanı 
~ !rde heyecan uyandırıyor. Her- yok. Fakat elbiseleri onun elbi!~elcri. 
~ ll'leseleye büyük alaka gösteriyor Geçen sene gelmişti, gene arkasında 
'Ununıa beraber öldürülen ada· bu clbi~vanh. 
~ı., hüviyeti tesbit olun~amıstrr. Sonra kuyumcu, arkada~ının eline 
·ıtrde ortadan kaybolmuş kimse baktı ve: 
~~tur. Bunun için, öldürülenin, _Tamam! dedi. Ta kendisi. Par· 
: Yabancı olduğu anlaşılıyor. İçin· mağmdaki bu yüzüğü kendisine ben 
~seöin bulunduğu otomobili de yapıp hediye etmiştim.. Zavallı 
cıvarda kim::ıe gördüğünü hatırla· Corc! I\luhakkak bir cinayete kur-

tadır. ban gitmiş olacak! 
c • • • - Otomobili görseniz tanır mısı-
Q inayet meydana çıkarıldığı gü- nız? 
· il akşamı polis müdüriyetine bir Conston, polis müdürü liendisine, 
:ıattı geliyor. Dankın Conston is· içinde cesedi buldukları otomobili 
~del.i bu adam, Tuin Folsda her gösterdiği zaman: 
ın tanıdığı bir simadır. 1Ii::ıter _ E\'et, dedi. Bu da Corcun oto· 
il ton, uzun müddet şehirde va· mobili... Cinayetin nasıl i~lendiği 
.1 etıniş, sonra idare hayatından anla~ıhyor: Corç Olson, yanına be· 
1 
erek bir kurumcu diıkkfı.nı aç- rabcr yapacağımız elmasları ve di· 

.tı. ak b' V ğer kıymetli ta~lan alar • otomo ı 
alini k d' · · oo· ı b' t. tt . n, ·en ısını Y e ır ıca· li ile buraya gelmek üzere iken, yol· 

~:ı 1~İne atması birçokları tarafın· 

üç gün sonra Constonun, vali i· 
ken şehrin polis müdürü tayin ettiği 
Cilet kendisini te,·kif ettirmişti. Po· 
lis müdürü, eski valinin cinayeti bu 
ı::ekilde izah etmesinden şüphey<' 

düşmü
0

ş, tahkikatı, bizzat Constonu 
suçlu sayarak ele almıştı. 

l\1ister Cilet, Comtonu ertesi gün 
tekrar müdüriyete çağırmış. morgla· 
ki muayenede bulunmasını rica et· 
mişti. Fakat bundan maksadı baş· 
kaydı. O müddet zarfında polis mü· 
dürünün gönderdiği adamlar, ku· 
yumcunun dükkanında gizli bir mik 
rofon tertibatı yapmışlardı. 

Bu suretle, Cilet, Constonun dük
kanında neler konuştuğunu, oturdu· 
~ yerden dinlemişti. Bu arada dük· 
kana bir müşteri gelip kıymetli bir 
ta~ istediği zaman, kuyumcunun: 

- Biraz müsaade edin, gidip içer· 
:len getireyim, dediğini işitmişti. 

O gece, polis memurları yer al· 
tından bir yol açarak, dükkana gir
mişler ve dükkanın altındaki mahze· 
ni keşfetmi~lerdi. Burada, bir ha\'lu 
içine sarılmış bir alay kıymetli taş 
bulmuşlardı. Artık, Constonun ka· 
til olduğuna dair hiçbir şüphe kal· 
mamı~tı. 

l\lahzeni keşfeden memurlardan 
biri orada kalmı5tr. Ertesi sabah 
Conston, bodruma indiği zaman, 
sh·il polis memuru tabancasını eski 
\·aliye çevirerek: 

- Polis müdürü bana sizi tevkif 
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Birdenbire sağ elimde tutmakta olduğum 
tabancam bileğimi kötürüm eden müthiş 

bir darbe ile uzağa fırladı 
-69 

Pohua sihirbaza memnuniyetimi 
tebliğ ettiği vakit sihirbazın yüzün· 
de d.ıha ~iddetli bir istihza parla· 
mıştı. 

Pohuaya: 
- Şimdi sor, dedim. Benim ced· 

!eri Guan - ~1uri olduğuma inanı· 

ror mu? .. 
Pohua bu sualimi sordu. 
Sihirbaz birdenbire başını salladı: 
- !·fa~ ır! dc<li. 
- Hayır mı? Peki, elimdeki yıldı-

rımla ye şimşeklerle kendilerini a· 
damlarile beraber berhava edeceği· 
mi kabul etmiyor mu? 

Sihirbaz birdenbire bağırdı: 
- Ever, bunu yapabileceğini bi· 

liyorum! Fak:ıt kendisi asla ceddim 
Guan - Muri değildir! 

Pohua (herif yutmadı!) manasına 
~a~kın şa~kın yüzüme bakmaktay
dı. 

Pohuara: 
- Sor şu kurnaz herife! dedim. 

Benim ccdleri Guan-Muri olduğu
ma neden inanmıyormuş? .. Şimdi 
gözünnün önünde bu meydanı uçur 
mamı iste:- mi? .. 

Ben bu tehdidi o kadar kati bir 
sesle ve bağırarak söylemiştim ki 
fiizlcri hala yerlerde bizi dinlemek· 
te olan Duk·Duklann yerlerinde kor ~ 

kularından inle~rek büzüldüklerini 

hisc:edıyordum. M el<lnczya yerlilerinin Hindisf atıce vizi yapraklarwdatı yağ mm bü}'·Ü~ 
ri. (J'crlilcr bu biiyiilii ağm yağmıır bulullarmı çcktij!inc itikat ederler Fakat sihirbaz son derec.c asabi 

bir halde, damarlan şişmiş yüzünii 
önüne eğmiş. hiç istifini bozmamış

tı. 

- Evet, sihir kuwetile yapabilir. 
Bu meydanı ve adamlarımızı uçura· 

emri verdi, dedi. 
Ku~·umcunun evinde yapılan araş 

tırmalarda da arkadaşım öldürdüğü 
tabanca ve otomobilin anahtarları 
buiunmuş, bunun üzerine mahkeme
ye verilmişti. Kısa süren bir muha
kemeden sonra, Amerikanın bu hü
kumetinde idam eczası olrnadı!:rı için 
müebbed hapse mahkfun edilmiştir. 

ve kurak zamanlarda bu büyülere müracaat ederler.). 
• ' "rf'I' 

hilir .. Fakat kendisi asla ceddim 
Guan - Muri olamaz!.. 

Zira benim ceddim Guan - Muri 
dü~manlarla muharebelerde bir gö
zü kör olmuştur \'e bir kolu da yok 
tur! .. 
Sihirbazın bu sözleri beni de, Po· 

huayı da birdenbire şaşalattı. 

Biz Guan - :,ıurinin kör Ye kolsuz 
bir adam olacağım aklımızdan bilC' 
geçirmemi~tik. 

Dıık-Duklar hayretle bizi dinli· 
yorJarc!ı. '\alan silfılıına hir dera da· 
ha murar.ıate: mecbur oldum. 

- Pvhua. söyle ki dedim. Ben 

Guan·Muriyim! O gözümü ve ko
lumu ben bu dünyada kaybettim! 
öteki dünyada değı1! .• Öteki dünya .. 
da tekrar her şeyime sahibim! 

Pohua sihirbaza bu sözleri daha 
büyük bir katiyet ve ehemmiyetle 
nakletti. ı 

Fakat sihirbazm çirkin suratında. 
iri di5lerini gösteren acı ve kinli 
bir gülümseme açıldı. 

- Ho!e,ng! .. Holenı; 
Diye ba,~rdı. 
Pohuaya hayretle: 
- Ne diyor? diye sordum. 
Pohua büsbütün şaşalarm~tJ. 
Bana döndü, yava5Ça: Uıı tuhaf kaf<iılanmıştı. Fakat, o· 

~ değişik şeylerden hoş!andığıru 
~~er eski valinin hayatındaki bu 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 
- Mau! dedi. Herif senin beyaz· 

!ardan olduğunu söylüyor! 
- Oemek yutmadı hJ? .. 
Pohua acı acı gülerek: 

't ~1kliği kolayca izah etmişlerdi. 
ter Conston \'aliliği esnasında 

• ~hna geleni yapmış. fakat şc· 
Undan zarar değil, bilakis fay

~0rtn" t-~ . uş u. 
·~ı vali şimdi de şehirde açtığı 
"~ kuyumcu dükkanı ile Tuin 
.a civardan birçok zenginleri 

.'Yor, Parkı Iotel de epey istifade 
ô ordu. 

:cı.atıkın Constonu polis ayağa kal 
tt ~ ~arşdadı. Çünkü, mister IIo· 

Cıleti şehre polis müdürü tayin 
il b• 
t~. tızat mister Constondu. 

ı Vali, Ciletin masasının ya-

' ak~ koltuğa oturarak: 
tt11ll Cınayeti haber aldım, merak 

·dedi. 
ııa ltakikaten merak edilecek bir 

}'et. 

~·Ô.ldürülenin kim olduğunu öğ· 
ınız ..... ? "- •uı. 

Co lıayır, henüz ö~renemedik. 
1 ~ston, polis müdürünün uzat· 
Cigarayı alırken: 
~ ~.u cihetten size yardım ecle-
'"e 'ı.ın· ed at ... ı zannediyorum, d i ve 
"~~ga ba5ladı: 
lld nı~ Nevyorkta Corc Olson is· 
r~.e bır tanıdığım vardır. Kendisi 

Orkun en büyük kuyumcula· 
1\ ~ biridir. \'alilikten çekildik· 
ı~ ecı nra beni bu işi tutmaya teş-. 

en de odur. 
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- Hayır! .. diye mmldandr. 

O anda hiç beklemediğim bir ha• 
disc oldu: Birdenbire sağ eliındc 
tutmakta olduğum tabancam bile~i 
mi kötürüm eden mühi3 blr darbe 
ile uzağa fırladı ve arkamdan kolla· 
rımın kıskıvrak yakalanması bir ol· 

du. 
Yıldırım hızıyla atılmış bir ke

mentle sıkılmışım gibi kıSkıvrak 
yere yuvarlandım. Ayni zamant!a 
gözümün önünde Pohuayı da üzeri• 
ne atılan üç Duk·Dukun yere yıkı· 
\'erdiklerini gördüm. 

Pohuanın ağzından bir dclı~t fer
radı fırlamı5tı. 

Sihirbaz (Boleng, Holeng) diye 
br.ğırdı~rı zaman en cesur adamların 
dan biri işi anlam15 ve sürünerek ar
kama kadar gelmiş. arkamdan in· 
dirdiği bir darbe ile elimden taban
camı fırlatmış. kun•etli kollarile yü· 
cudumu bir mengene gibi sıkarak 

yere frrlatmıştI. 

Bundan ce-.aret alan diğer Duk
Duklar da ayni zamanda Pohuarun 

üezrine çullanmışlardı. 

Titrrşen Duk·Dukların birdenbi· 
re cesarete geçebileceklerini biran bi 
le aklımdan geçimıemi§tim. 
"' (Devamı t•ar) 
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20 - Yazan: Asaf ~eosıs 

Ha'ber'Bn t:arDlhl1 Romanı: 87 Yazan: DkDmnm 
GUzerglhtald vilAyeUere tamim blrknç cümle yazarak yaver Sa~ 

geldifinden lım.ire muvasalatmda pa.,a vasıtasile padişaha verı:niştit• 
vali Klmil pa§a (sabık sadrazam) Başkatib Kara Tahsin pqa bıl
oğlunu gönderip zaten eskiden ta- nun üzerine §Öyle bir "irade,, teb• 
nıdığı ~ e!endbi vapurdaµ al- liğ etmiştir: Yüzünün muhtelif yerlerinden kan ~. müllkat csnaemda: - Bana. sadık kala.cağına dıJ!' 

hır adam Abdürrahmanın 
ayaklarına kapandı 

"- Niçin kaçmadın'! Bu adamın tahrir! bir yemin versin. 

sızan sözüne gilvenilir mJ 1 •• Esad efendi de hemen şu meald9 

Diyerek hareketini doğru bulma- bir yemin yazıp gönde!'I?liıJtlr: 
dığmı anlatmıe ve kendisin! lstan. 1 

bulda d6rt gözle beklediklerini söy. 
leml§tlr. 

. 

eımdJ bUkmet. ~yle, efer aeviyor
aa.n yanında ebediyyen kalaağmı, 
sevmiyorea.ıı, een de beni bir ınllc
rim. bir gUnabkAr olarak telAkld e. 
diyorsan hllnkAra dönüp, bUtUn Os 
manlı ordusuna blr ibret olmak ü
zere kendi kellemi kendlnı keaece_ 

halk haklıdır. Yarm ıehrln kapıl&
rmı açacağız, halka aöyle. Ham-
lansmlar. Hilnk!r Murad alicenap
tır. Meaullerden gayrialne kılıç 

yoktur, klmaenln mal, ırz ve haya
tma kasdetmez. Sakin olsunlar.Ben 

muvakkat meclis azasmı ha1lt pa
ramparça ettiler ve bir eepet içinde 
dört kelle geldi Tüylerim ürperdi 
Kara, tüylerim ürperdi. Bu halle 
böylece ve merhametsizce beni de 
kazığa vururlar. 

- Y& sen Xara T _ 
Kara Abdurrahman bqınr efdl. 

"Şc,·kctme~b efendlmlz menılt' , 
ket ,.o mllletlerine olan ahd ve 'Y'' ı\f 
mlnlerlnde 'ahit olmıulıkcn ben ac .un. 

İatanbula muvasalatmda Eaad c- il ~ k 
kendilerine ka~ı rıadakattcn n" ~ •• 

-Ben de. fendil'i nhtmıda zabtlye nazırı Ha- ·-.q 
\'e zerrece aynlmıyaea6"1m • ., ıı... 

Hakimin dudaklarını öne doğru 

uzatarak o deyip hayretler içinde 

lehli Şefik paşa (bu zat vaktiyle $· •ııe 
divanı istinafta maiyetinde katipti) Hamidin kanunu C!o.si için ve lia 

ğim. 

halledeceğim. 

Elçilik eden Be;yeehlrll çıktıkt&n 
yarım saat eonra earay önünde bi-

Ben ailemle beraber kaçacağını. 

Hem burada kalmak ahmakça öl
mektir. 

Abdurrahmana bakması, Karanm 
yüreğine bir bıçak saplanmış &fbi 
ağır geldi 

arabasile doğruca zaptiye kapısına sad efendiyi affettiğine dair l'C• ~y 
aldırmış, bir hayli iltifatta bulun- minlcrini hatırlatan bu tahriri ea: l\J 
mt11 ve bir aralık: j dakat ycmıni padi§ahı pek ın~ ~Öl 

• nun ve tatmin etmC'miş olacak l'ı:ıı . 
_ Aman Uatadırn. Demlııtir . .>-- f biraz ö 1 b. ir d -"--~· } Cemile Abdurrahmanda bir meau

llyet görebilecek vaziyette değildi. 
Nihayet bUUln bu aon hldiselerin 
mUsebblbJ o !dl. Eğer Umlt verme
seydi Abdurrahman muvaffak olup 
hünkArm g8zUnde bilısblltün blly\1-
yecek ve istikbali bugllnkfi gibi eön
mllo ohnryacak, belki parlıyacak, 

belki bir vezir, belki bir beylerbeyi 

riken halk, ne~ ve uvinç içinde Şerefime yediremiyorum, ama, 
- Ne yapayını, dedi. Kalbim, 

irademe hakim oldu. 
, sonra § y e ır :ı c çuw- d 

dan sonra olsun biraz kendıııı ve trr: ~ o 
bağrıştılar. hiç hiçine parçalanmak da i!ıtemi-

Kara Abdurrahman kaçm&ğa ka- yorum. Söyle. Sen bir başka çare 
- Birini mJ sevdin Kara ? dilini tut da rahat yUzll g6r. K d' . h.ld uzak i~e! ın - en ısı ea ı en :ıı · , 

rar verml§U ve bunu Cemile Ue be- · görUyormusun 1 
- Evet devletlQm. 
- Böyle bir anda, böyle bir ce-

Esad efendi buna derhal uöyle vllAyetlerden birinde beş bin kuflll ~~n 
mukabele etmiştir: maaşla mutasamflık veya reji ıı& f 

raber yapacıı.ktılar. Vaziyet çok HUnkAr kapımızın önünde. Ne ya-
parsak yapalım, eulha ynnaealon, tehlikeli Jdi. Artık olan olmuş, na-

hennemi tarih içinde a~k yapmak 
sana düşer mi idi hiç Kara ? 

zırlığmda istihdam edilecektir. e 
- Böyle yapmak benim elimde on 

cak kınlmt§tı. Ancak her ihtimale fakat kellem.lzi kurtarıımayız Kara. - Haklısın efendim, haklısın, 

ama, irademle değil ki. İrademle 

değil ki. Ben h!cliselerin bir kölesi 
bir esiri oldum. Dağlar önUme du-

olsaydı, §imdiye kadar bir mevki Bu irade Babtiiliye tebliğ tik 

kat'31 ellerinde &vuçlannc!a. bir cıey
ler olması IAzun geliyordu. 

Kara Abdurrahman bir k~re daha tutardım. miş, kendisine 80n defa olarak tlir 

olacaktı. 

Derhal cevap verdi : 
- Kaçalım Abdurrahman. Ne ya 

palım, mukadderatımı% böyle imle. 

Biraz hacil ve gllnabkft.r Ya§?Ya
cağız, fakat ne yapalım, halik böy
le istemiş, böyle biçmlş. 

Abdurrahman Cemileye : 

.iıtfrap duymu§tu. O, hakimden çok 
evvel bu namertliği dU,Unmü§tu. O 
Z..'\.~en kaçacaktı ve hem de Ccmlle 
ile beraber. Yanl bu ihtiyarı, bir 
taraftan saltanattan etml~. diğer 

taraftan da kızından mahrum bırak
mI§ olacaktı. 

ramadı, seller koyamadı, atealer 
geçemedi, ordular durduramadı. Fa
bt bir kadın irademi, kalbimi, ben
liğimi bir st gibi diıglnleri elinde 
dizi dibinde uslandmp tevkif etti. 

Oradan mabeyn ba§kll.tibine git-
miştir. O gün Ramazanın yirmi do
kuzuna. tesadilf eden bir arife ge
cesi olduğu, ayni zamanda aksi gi
bi Hamldin hemşiresi sultanlardan 
biri de vefat ettiği için saraydaki 
tel!ş arasında. kabul edilememiş, 

yUz lira Ihsan olunmu~tur. ba 

Esad efendi birkaç ay me:ın Cab 
yet beklemiş, dahiliye nazırı Me~ .:ekr 
duh paşa para.sız ili görmediğine!; 
nihayet timldini keserek Galata Size 
Voyvoda (Bankalar) caddesinde~ 'bn 
yazıhane açıp avukatlığa ba§l 

Kapı elddetle vuruldu. Durup 
dinlediler. Bir adam haylmıyordu. 

- Kara, Kara aç kapıyı, ıehirll
lerln bir dileğini Bana ~ylemeğe 

elçiyim. 

- Sen, dedi Hnydl &it ve yükte 
hafif, pahada ağır ne varsa al Ce
mile. Sonra sıkmtı çekebiliriz. Dün
ya böyle gitmez. Ne kadar blrtb'i· 
m1zt ııevsek yarm ihtiyaç bastırın

ca aşk eefalet ıkarvtıımda bir kine 
tebeddfil edebilir. 

- Haklısm, dedi. HUnkAr önüne 
durmak ne mllmkün ? 

Ne halt edel-im ? bir r.aat kadar bekledJkten sonra. tlr. 

- Aç Cemile ve sen ~yle bir ke
nara çekil, dinle ! 

Cemile de böyle dUellnUyordu. 
Hiç kimsenin malô.matı olmadan 
k&çmalan IAmndı. Yoksa hUnk.A.r
dan önce bu halk onları parça par
Ç& ederlerdi. 

Bugün değilse yarın behemehal 
şehirdedirler. llk hızla bizlerin kel. 
lelerimiz gidebilir. Artık ııaltanatı
nu: bitmJ§tir, bunda ıilphe yok. Kaç
mak muvafıktır. 

- Kim bu kadm Kara ! 
kendisine yUz lira ihsan ile evine 

• ••• 2 gitmesi ve bayramın dördUnde gel. 
- Söyliyemem devlctlüm, aAZ1I 

Uıkdirde özrllm kabahatımdan bil- mesi blldlrilmi,Ur. 

yük olacak. 
(Devamı var) 

Adamcağız, lstanbulda bulunduk.. 
lanndan haberdar olduğu, fakat 
adreslerini bilmediği kamile geli
nlnln evini bulabilmek i!;in o gece 
sokak sokak akrabalarmı dola§ma
~a met"!tal' hmttattr:-

CemJle kapıyı açtı. Saçlan kan-
11k, perişan ve yUztınUn muhtelif 
yerlerinden kan sızan bir adam Ab
durrahmanm aynklarma kapandı : 

Cemlle bu f.tlerl yapmağa gitti, 
Abdurrahman. da bir eopay& daya
na dayana hakim.in yanma çıktı. 

Çapraz eğlence : !ağımızın bulunduğu vücut parçası, 
9 - Namaz kılınırken teveccüh e· 
dilen semt - fazla, 10 - Ba,Şıbo, • 
yumuşağın aksi, 

- AhnU. dedI, Kara eana beni 
g~nderdl ve şehrlmlzln kapıla.mu 

hUnkAr Murada açmağa hakimi ceb
retmenf istediler. Önce reddettim, 
bak ne hale getirdiler beni. Kara, 
halkm dlleifnl yap. Yona bu cem
migafir elinden biç birlmiz yakamı
zı sağ :turtarıımayız. 

Benehtr hlklmlnin yUzU, oehrln 
kapım lSnUnde dlSnen facLanm canlı 
bir aynuı gibi ldl. Kara sarı bir be
niz, ağlamaktan yorulmuş gibi bir 
g<S2, uçlan qafıya bUkUlmU, ııoluk 
blr dud&k ve ç5kWt, korkunç bir 
yllz, Abdurrahmanı kapmm lSnUnde 
rpıblanmı§ gibi bıraktı. 

Abdurrahman hlklme, hlkim Ab 
durrahmana b~War. 

- Gördün ya Abdurrahman, dedi 
halk dediğin budur. Şimdi oehrin 
kapılarını açalım, 11ankl urrlardan-

4 
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borl efendileri Murad lm.iş gibi kar- Soldan sa~a: 

Bayramın dördhncO gtınlı tekrar 
Yukardan a~ı: mabeyne gitmi§, bir müddet bekle
t - Tiyatrolarda en basit işleri dikten .sonra AbdUlham.ld eordur -

görenler - B!r nota, 2- Bir adamın, mU§tur: 
tuta~ ~·en - mahsul, 3 - l nce - _ Bana söyllyccC'ğt hiçbir ccy 
Ca.tn gıbı olup kmlmryan nesne, 4 
- Bir Türk adı - Gizli şey, 5 - E· yok mudur? 
lifba, 6 - Hesap muvazenesi, 7 -
E!\ki • korkak, 8 - Eski arap harf· 
!erinden biri - kadar - su, 9 -
Kaşığın arkadaşı - Fe15ket, 10 -
Derimizin altındaki uzvumuz - Al· 

• lah - ' bidenbire 

Esad efendi eöyle bir cevab ver
miştir: 

- Şimali Afrikadaki Silnusller 
teşkilatıyla, 1talyanlann orada çe. 
vinnektc oldukları tehlikeli eiyast 

Bu, bir tehditti Hakikaten halk 
çileden ç~tI. Kale kenarlarına 

varanlar ok yağmuru altmda delik 
de;,lk yerlere eerlliyonlardt. HUnkA.r 
Murad oehri tazyik etmekte devanı 
ediyor ve kaleye yaklaşan Murad 
ordusu adamları : 

şıcı çıkacaklar. Bunca. yıldır bu ıeh-
re hukukumuz var. 1 - Kadıköye civar m~hur bir 

semt, 2 - Bir şeyi halka tanıtma 
Şimdi beni de, belki bu l§te olan- için yapılan reklAm - inkiyat, 3 -

manevralara ,.~ kurdukları şebeke
lere dair verilecek izahattan başka 
ııöyllyeceğim yoktur. 

- Teslim olana kılıç yok. Hünklr 
adına kasnı. ederiz, diyo haykırı.. 

yorlardı. 

Kara Abdurrabm&n, :yatağında 
iioğnıldu : 

- G6rllyorsun ki, dedi. Size f'ılen 
yardon edemiyecek kadnr hn.staym:ı. 

:Allah, bu kaderi eehrinl:ı.:e blçmişkl 
ibenl de başmt:ı.:dan aldı. Doğrudur, 

lan da gilnahkAr addediyorlar. Bil- Girit adasına mensup, 4 - Lfun· 
mem haber aldın nu ? hadan çıkan fena kokulu duman • 

- Neyi ? 'ı· Her türlü şey satan ve eski nebatt 
_ ,sana earay önllnde olan facia- il~ar satmakla şöhret alan b!r nevi 

dan bahsetmediler mi '! ! ~~~e ola!":pan~v~~~~~: 
- Hayır, hiçbir ıeyden haberim man • çok iyi. 6 _Beyaz - metro. 

yok. arşın vesaire, 7 - Yan .. on altı 
- Meclisi harp diye kurduğun sayfa, 8 - Kadın • gözümüzün, ku-

Abdülhamid tekrar irade etmiş
tir: 

- Bu bildiklerine dair mufassal 
bir la)1ha yazarak ) a\·crlerlmden 
Sadık paşa vasıtasile bana versin. 

Birkaç gün :ı;onra n.ııfnssal bir la 
ylha hazırlamı!J. sonuna "memle -
ketin sel!metl ancak meşrutiyetin 1· 
adeıııile kabil olacak•Jr,. me:ılinde 

·-1]~11~~• ınJE3 ! m ltE~TımDf~· ··~---·············· ''Dostum., 
"Sizı daha eı:ucl mektup yazamadım. 

'Çünkil vaziyet öyle icap ettiriyordu. Cok 
4im NTdı .. Birkaç gündür nislnten serb~ 
tim. 
"Şimdi lstanbuldayım ve sizinle konuş

mak iıtiyorum. Size bir gün bir şey vaadet
mi§tim. O vaadi yapmak zamanı geldi. Be
nim kim oldulum11 çok merak etmiltiniz. 
$zc hayatımın sımnı anlatacalım. 

"Fakat evinize gelmeme imk4n yok .. Sizi 
oturduğum yere de alamam. Obür gün saat 
ikide Çayianda bulımımuz. Ben de orada 
olacağım. 

"Hiırmctlerimi kablll ediniz dostum.,, 
"!ıf ... 

Gök bütün güzelliği, bütün yıldızları ile o· 
dama doMu. Saadetim taştı. Güneş çarp· 
mı~ bir ad:ım gibi titriyorum. Bir deli gibi 
haykırıyorum: 

- Melike bana randevu verdi .. Obür 
gün cınunla konuşacağım. 

Ne yaptığnnı bilmiyorum. O~·nuyorum, 
kollamnla işaretler yapıyorum, ~arkı söy· 
lüyorum. Muhakkak çıldırdım. 

Onu tekrar göreceğim. 

• * * 
insan bQyilk bir saadeti beklerken saat· 

lcr ne kadar uzundur! 

-100 -
Onunla görüşmeğe giderken elbiseyi !'-eç· 

mek üzere saatlerce gardrobumun önünde 
durdum. 

İnsan iyi ve temiz giyinmi, olmanın zev
kini ancak böyle bir dakikada anlıyor. San 
ki elbise böyle anlarda insanın kıymetini 
arttmyor. 

Seven kadın, iri giyinmiş bir erkeği, 

fena giyiruni~e daima tercih eder. 
Onun için elbiselerime çok dikkat ediro· 

rum. 
• • • 

Ancak bir kaç saat kaldı. Sıcak ve güne~li 
yamaçlarda tanıdığım kır çiçeğini tekrar 
göreceğim. 

Randevu saati yaklaşıyor. Sinirli bir ıs· 
tırapla boğuluyorum. Kendimi rüyada sa· 
nryorum .• Uyanırsam bu güzel hayal kay· 
bolacak diye ürküyorum. 

• • • 
Tam saat ikide Caylandan içeriye girc!im. 

Arka tarafta Melike oturuyor .. 
• \lelikc ba~tan aş:?ğı c:iyahlar giyinmiş .. 

Bluzunun bembeyaz yaka~ı bu siyah renk· 
le güzel bir tezat teşkil ediyor. Başında gri 
bir fotr şapka var. Birkaç ay şehirde yaşa· 

dığı için biraz sarannı~. biraz zay:ınamı~ gi· 
bi .. Fakat çok gi.izel. 

Etrafı bir sis sarar gibi oldu. Adeta :ı.te· 

likeri görmüyorum bile. 
Ellerim ona doğru uzanmış, fakat afznn· 

dan bir kelime bile çıkmıyor. 
~felike gülüyor. Ben karşısına oturuyo· 

rum. Aramızda yalnız bir mermer masa 
\•ar. 

- Söyleyiniz bakalım bay Bülent, .. niçin 
bu kadar heyecanlısınız? 

- Sizi bir daha göremem diye korkuyor· 

duın Melike ... 
- Fa~at size görü~eceğ:mizi \'aadetmiş· 

tim. Ben katiyen ya1an söylemem. 
1 Iazin bir tebessüm dudaklarımın üztrin· 

cfu dılaştı. 
- Bu saadeti ümit ec!rmiyordum. Fal.at.. 

~iı Yec:ilpınard:m ayrıldıktan c:onra, kai· 
ııat gözlerimin iJnündcn yok oldu. Sonra .. 

- Peki sonra.? 
- Sonra öyle fona bir hatıra ile aynl· 

dık ki.. Sizi incitmis. lüzumsuz yere hatırı· 
nızı kmnıştım. 

Hülyalı bir sesle: 
- Evet, dedi. Ben de birçok defa, biri· 

birimizi karşı çok acı sözler söylediğimiz 
o geceyi düşündüm. 

- Bu vakayı unutmak lazım Melike, u· 
nutmak Ye beni affetmek .. 

O, bakışlarım üzerime dikti: sonra bir 
türlü ki!_rar veremiyen insanların heyecanlı 
sesile: 

- Unutmak mı? .. Evet unutmak. 
Kelimelerini söylemekle iktifa etti. 
Birdwbire beni bulduğuna çok scvin-

mi~ v~ beni de bu hi~e iştirak ettirmek isfr 
ronnu5 gibi bana doğru sokuldu: 

- Dostum! .. 
- I\!elikeciğim. 

Biribirimizc söyliyebildiğimiz sözler bu 
kadarcık .. Fakat dudaklarımızda düğüm· 

!enen bu sözler en güzel nutuklardan daha 
manalı ve daha ince. 

Heyecanım yene:-e~.: söze başlayan Meliki' 
oldu; kızın ifadesi bir defa dah<ı değişti. 

Se;ine bir ko.ttlik manası ,·ermcğe çah~a· 

rak: 
( Dr:\lt.mı n r ) 

Fakat bu avukatlığa pek ııı 

müddet devam edebilın1§tir. Bir 
ay sonra bir kadmm bir tUrlU 
lcdilemiycn i§i için Makn klSJ 
den (Bakırköyden) "bu zulUnı 

irt.i§a daha ne vakte kadnr de 
edecekti? Hukuku ibad MlA mı 
susla.nn ayağına toprnk olmak iı? 
lmrtulamryacaktır'! Klınlere fi ~Vet. 
kAyet edelim?,, diye mabeyne 
kilen çok eiddelli bir telgraf Uz 
ne hemen tahkikat yaprlml§, b 
Esad efendinin yazdığı anlaş 
br. 

Bunun üzerine Esad ef endl d 
hal tevkif edilerek on gUn ka 
zaptiye kapısında nlıkonulmua, 
hayet Billise nefyedilmesine k 
verilerek mahfuzen Bitllse gönd 

~tir. 

Esad efendi Bitlise, i\bd 
din garabetleri cliınlesindcn ol 
Uz re memuriyetle nefyc~ 
Oradaki vazifesi mektupçu mua 
liğiydi ve asıl mektupçunun m 
Uç bin kuruşken onun, yanı mel' 
tupçu muavininin maaşı dört • 

;se al 
kuruştu. fikri 

Esad efendi nitlistc de kendi ~ap 
memurlara, eı;rafa ve bilhassa JJl ·şt 

filcre pek çabuk !cvdirmie, O ::tlişt 
fikirlilerin elebaşısı olmu5, fr} ll'ıu 
aralarında çok kalması nasib o~sl 
mıetır. Yaşı elli dokuza gelmiş, s ~~rn.iy 
hati mütemadi sürgünler yUzUn~ ,imdi 
hıı.rab olmuştu. Fizan cehennc!1'1i4~ ha 
den ııonra iklim itibarile ona ıı \ k 
pctcn dondurma kutusu dC'mrk ~ 
lan Bitlise nakli. zavallıya pek tı\f rn 
um geldi "e Hamldi de ona yC'nt ba 
menfa aramak zahmetinden ınır ·~. 
tardı. ~on 

Zatürecyc yakalanmıı;t.l. f\endi' lfııe 
ni tedavi ettirecek doktor bul ne g 
şöyle dursun, ilaç bile buhınorn• ) Sö 
Esad efendi 1~17 senesi martı .. ~idi 
birinci günü vefat edC'rek Şeref! tııvre 
medresesi yaltininde bir ycrdC' t! kete 
nedildi. Gene Bitföte menfi bı··~ -'4rec 
nan eski "lkdom" muharrlrJCI' -4 'lira 
don Ali Şefik beyin kitabesini ~ ~i d 
znrak hazırlattığı tmnn konuln" l nı 
mt1nedlldi~indcn rahmetlinin ır' lıazı 
rı da meçhul kaldı. a gi 

Esad efendinin son gllnlcrlnc d ~r m _.,, 
ir malOmat, yukarda bahsettıg sa 
ikdam muharrirlcr!ndl'n A 11 şc· A.ra 
beyin, Ş:ımda menfi Hüseyin ı\ J hıra 
beye gôndcrdiği 3 Mart 1317 ti lda 
rihll mektupta vardır. Bu mcıctıı 1ırn 
lisanı itibariyle pek çok eski J. 
addedilcmiyeceği cihetle, aynr<1 tft d 
hyoruz: 1 't<ian 

) 3rlcri 
(ncrnmı rar 



r;e!y_öz/U lb al 
- 15 - Nakleden: 

npabilirdim? tstırab çekiyor
Söyledıği S<izlerin her biri kal· 
bir hançtr gibi saplanıyordu. 
bir serseriydim. Fakat bunun 
• kız tarafından yüzüme YU· 

gücüme gidiyordu. Fakat 
da vardı. Namuslu olrnağa ka 
tnniş bulunsam bile ben gene 

e ltrseriydim. Ne cüretle bir aile 
kurmağı tahayyül etmiştim? 
arımı gevşettim ve kızı bırak 

Saat iki sularında Rivoli sokağın· 
da arabayı almağa gitiğim zaman 
etrafına meraklıların birikmiş oldu· 
ğunu gördüm. Aralarında bir de po· 
lis vardı. Otomobilin ~ıklığı herkesin 
dikaktini çekiyordu. 

Madam Dubios'nun kolleksiyonu ! 
Fransızcadan Çeviren : SUAT DERViŞ 

Polisin yanından geçerek direksi· 
yon başına kuruldum ve derh~l ha· 
reket ettim. Tam bu sırada kaldırım 
dan geçen bir kadın . durarak hay· 
retle bana baktı. Arabayı tanıdığı· 
na hükmederek gaza bastım. 

Affet beni Frans. Seni SC\ i· Öğle yemeğini yedikten sonra saat 
. Bu sebcble olmıyacak ha· üçe doğru Kutzun evine gittim. 

kurmuştum. Affet, kusuruma Kapıyı bir genç kız açtı. 
. Sana layık olmadığımı dü· - .M. Emanuel Kutzun evi bura· 
eıniştim. Dr. Kutz sı mı efendim? 

e ttayır. Ben seni gene .. hay:ır.' ı..· • d' ,
1 

.. mk.. y 1 - Doktor Kutzun evi burasıdır. 
• !ty söyliyernern. Çabuk kaç k•ıısde alıp gıyb~l~b· .. "aku ·un k~ld.ugu Fakat şimdi ziyaretçi kabul etmiyor. 

ı,., f b 1 k S . .. ·a ar otomo ı ı ır ·mama· ıstıvor Ç k h. el b .... l\Jay urara ge ece·. enı go· d 
0 

b·ı· · - o· mu ım ve ac e ır ış ıçın 
J old" " Çabuk k um. tomo ı ı araştırmış ve ara- ıa· ,,. urur. aç. b k b 

1 
H . ge ım. 

P d .... .. "d.. Eli . . arı•"' t"' .. a ·mı u muştum. epsı 01 b·ı· eI d' F k t d kt ıya ogru ruru um. • erını k ıını u 'k d" M b • . - a ı ır en ım. a ·a o - or 
doğru uzatrnıştr. "Git, defol!,, oI'ıt ~ ' en ° .. 0~~m a: ısmıne ıaten şimdi burada değil. 
ına mı? yoksa beni çağırmak çıkarı mı~tı. Demek böyle bır adam - Ne zaman gelir? 

illi? anhramadım? mevcuttu. - Kati bir cevap veremem. Bel-

Con. Sevgilim gel! Otelden aldığım biner frankın ki bir ~aate kadar gelir. Belki de 
feryadı koridorda iken işittim geçtiğini görerek sevindim. Bunlar- daha geç kalır. 
ona donmeğe da\Tandım. Fa- dan birisini alan mağaza veznedarı - lçcri girip beklememe mür•aade 
ti kolumdan tutu. Dönüp bak· şöyle bir baktı sonra paranın üstü· eder misiniz? 
birektörle oğlu orada idiler. nü bilatereddüt verdi. - Beklemeğe ,·aktiniı; varsa hay 
bakıyorlardı. "J'\fersedes,.i boyatmak veya karo· hay. Fakat ..• 
Çabuk olunuz. serisini değiştirmek aklıma gelmedi Cam sıkılır gibi olmu~tu. 

törün sesi titriyordu. 11ave bile. Esasen buna vaktim de yoktu. (Devamı var) 

Siıe teşekkür ederim. Bize yar· 
ttınek istiyordunuz. Lakin gö· 

nuz ki yapılacak bir şey yok. 
ve bizi unutunuz. Böyle da-

'tekrar geleceğim. Yemin ede
~buraya döneceğim. Bana ifr 
tdiniz. 
soğuk bir tavırla sözümü ~es· 

kullanmasını bilir 
? 

~Vet. Hem de fevkalade iyi kul· 
. Otomobil yarışlarına bile 

emmel. Bu takdirde kurtula· 
'nize inanabilirim. Vedalaş· 
evvel size bir tavsiye: "Mer 

i sonra satınız veya karose· 
değiştiriniz. Eliniide fazla tut· 
ısınız. 1htiyatlı davranmanız 

en dışan çıktık. Araba ora
en asağı on beş bin lira değe· 

hu lüks bir spor otomobili ... 
iyon başına geçtim: 

~ıaıı\ısmarladık. 
l silindirli rnotörün kuvvetile 
doğru uçar gibi uzaklaştım. 

-V-

Ne, ·york ıergfslnde lngilb: paYyonunun kapı'>ma iki ao;lan h~ykcll 
dikilecektir. İnglltt"ttnln t lm!'ali ola. n a,-;lanlarılan biri J.ıurnda, heykel. 
traş Hardlman tarafından bitirilme k üzereyken ı;örülüyor. 

-

D şanda iç sıkıcı bir yağmur 
durmadan yağıyordu. Hava kas
.,.etli bulutlarla örtülü i:li. Madam 
Dubois bugün her günden daha 
neş'esiz, daha hüzünlü idi. O, bir 
loş kış gününde olduğu kadar 
hiç bir zaman y.-ılnızhğın, kimse. 
sizliğin acısını böyle şiddetle his
setmemişti • 

Çok sevdiği kocasını kaybedeli 
bir kaç sene oluyordu. Bu büyük 
acıdan sonra bütün sevgi ve bağ. 
lılığını kızına vermiş, }.ızı hayat
ta onun tek tesellisi haline gelmiş
ti. Fakat günün birinde onun bu 
tek tesellisi de elinden alınmıştı. 

Ma:Jam Dubois bundan beş ay 
kadar evvel kızı Annette'i evlen. 
dirmişti. Yeni eviller iki aydır bir 
avrupa seyahatinde bulunuyorlar
dı . 

Annette, ona her gittiği nrden 
sıksık mektup yazmağı ihmal et. 
miyordu. Fakat işte tam bir haf
tadanberi madam Dubois kızın

dan hiç bir haber alamamıştı. 
Zaten bugünkü asabiyetinin bu. 

g;:nkü sebebi de bu değil miyt:li?. 
Muttarit bir ahenkle mütemadi· 
yen yağan yağmur onun asabını 

büsbütün geriyordu. 
öğle yemeğini bitirip te kahve. 

sini i~tikten sonra fincanı hizmet· 
çiye verirken tenbih etmişti: 

- Eğer mektup gelirse hemen 
buraya getir. 

Sonra da ilave etmişti : 

- Kendimi pek iyi hissetmiyo
rum. Biraz başım ağrıyor. Eğer 

bir misafir gelirse evde olmadığı. 
mı söylersin. 

*** 

çük bir anahtarla dolabı açtı. 

Bu dolap bir sürü eski bebekle 
dolu idi; değişik elbiseler giymiş 
irili ufaklı bir yığın bebek. İçle

rinden kısacık çocuk elbiseleri gi
yenler, uzun elbiseliler, hatta bir 
tane de gelin elbiselisi vardı. Bu 
bebeklerin hepsinin de saçları si 
yahtı. 

Bebekleri seyrederken madam 
Bl!bois'nin solgun yanakları pem
beleşiyordu. Gözleri dolmuştu. Bu 
bebekler onda bin hatıranın can. 
)anmasına seb:p oluyordu. Ma
dam Dubois bu bebekleri kendi e· 
tiyle giydirmişti. Beoeklerin üze. 
rindeki elbiseler kızının elbisele
rinin kumaşından ve tıpkı onların 
biçiminde yapılmıştı. Bu bebekler 
sanki Annette'in birer fotoğrafı 

idi. Bugün bu güzel kolleksiyonu 
biriktirmiş olduğu için kendini öy. 
le mesud t:1:Jiyordu ki. .. Bu kollek
siyon madam Dubois'nin en kıy

metli şeyi idi. 
Bu bebeklerin içinde pikeden 

bir elbise giydirilmiş olanı vardı 

ki bu elbise Annette'in ilk elbise. 
sinin modeli idi. Ondan sonra SJ· 

ra ile gelen bir çok bebekler kızı. 
zmın muhtelif yaşlarda, muhtelif 
fırsatlarda giyıdiği elbiselerin par
çalarından yapılmış ve eş elbise· 
ler giyiyorlardı • 

İşte Annette sekiz yaşında iken 
bir erik ağacından düşüp te b'llşını 
yardığı gün şu elbiseyi giyiyor. 
du • 

llk mektebe başladığı gün şu 
pembe çizgili elbiseyi giymişti ... 
İşte bu da onun ilk uzun, genç 
kızlık elbisesi idi. Sonra da baba. 

Madam Dubois Jıizmetçiıine ha si~e beraber ilk !defa olarak balo
emri verirken sedirine uzanıp din- ya gittiği gece, giydiği ıu filizi 
lenmek istiyordu. Gayesi geçen tülden ince gece tuvaleti... Baba. 
tatlı günlerine ait eski hatıralarım sının ölümünden sonra giydiği ko
karıştırırken kimse tarafını:Jan ra. yu gümüşi elbisesi ve nihayet şu 
hatasız edilmemekti. Madam Du- beyaz .dantelden yapılmış gelinlik 
bois'nin çok orijinal bir kollcksi- elbisesi.. 
yonu vardı. Hizmetçi kız odadan Madam Dub<>is gelin elbisesi gi
çekilir çekilmez yerin.den kalktı yen bebeği eline almıştı. Bu koL 
Odanın kapısını dikkatle kapadı .. leksiyonun en son bebeği idi. Bu 
Ve sevgili kolleksiyonunu bir ke. elibes kızını ondan ayırmıştı. Kal. 
re daha görmek için dolabın önü- binde derin bir hüzün vardı. Dal
ne gitti. Cebinden çıkarl:Jığı kü. gın gözlerle sevgili kolleksiyonu. 

na bakıyor ve ıdüşünüyordu. işte 

bütün bir mazi 1 .. 
İstikbal acaba ona neler ha. 

zırlıyordu? içinde korkuya ben
ziyen garip bir heyecan vardı. Bir
den dışarıda bir zil sesi işitildi.. .. 
Titredi .• Kalbi kopacakmı§ gibi 
çarpıyordu. Kapıyı ~a!an kimdi? 
Sakın bu bir telgraf olmasın? Fe. 
na haber getiren bir telgraf ? .. 

Dışarıdan sesler geliyordu. O 
hizmetçiye, gelen misafire e\ Je 
olmadığını söylemesini tenbih et.. 
memiş miydi?. Bu enbihe rağmen 
içeri giren ve böyle gürültü eden. 
!er kimlerdi?. 

Onu muhakkak görmek mi is· 
tiyorlardı? Bu gelenler fena bir 
haber mi getiriyorlardı? Km! .. E. 
vet ! .. Bu ses Annette'in sesiydi ... 
Kapı hızla açılmıştı. Memnuniye. 
tinden yüzü kıpkırmızı olmuş bir 
halde Annette içeriye girdi ve kol. 
lannı açarak annesinin boynuna 
sarıldı. 

"- Anneciğim .. Annem. ... ,, 

• • • 
Madam Dubois, heyecanı:lan söz 

söyleyecek vaziyette değildi. Bir 
koltuğa düşer gibi oturdu. An. 
nette onun yüzünün solgunluğun
dan korkmuştu: 

- Nen var, anneciğim? Hasta 
değilsin ya?. Döneceğimi mah· 
sus sana evvelinden yazmamıştım. 
Böyle birdenbire gelmek istedim. 

- Yok yavrucuğum, hasta de. 
ğilim .. Seni böyle hiç beklemedi
ğim bir güride birdenbire karşım. 
da görünce öyle sevindim ki .... 

Tekrar öpüştüler.. Dama.dı bir 
kenarda dunsyor ,onlara mütebes. 
simane bakıyordu. Madam Du
bois yaşlı gözlerle kızma bakıyor
du. Annette daha güzelleşmiş gibi 
idi. 

üstünde çok güzel bir seyahat 
elbisesi vardr. Annesinin oturou. 
ğu koltuğun kenarına oturmuş, 

annesine sarılmıştı. Bir ara gözle· 
ri, kapağı açık duran dolaba te. 
sa.düf etmişti. O zaman yüzünde 
derin bir heyecan kapladı. Gözleri 

(Lut/en say/ayı çeviriniz) 

Se altı saatte vardım. Yolda 
fikrim hep Franstaydı. Niçin 
~apmıc;tı? Gelmekten nıçın 
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'şti? Onu beraber gelmekten 
işlerdi. Yoksa serseri oldu· 

tnu biliyordu.? Şu halde onu 
slardı. Ne diye bunu ben 

· yerek kızı orada bırakmış 
ltndi zavallı Fransın bana da
a hakkı vardı. 

'"'4. kurtaracaktım. Kutz deni 
~ kimse bulacak ve onunla 

mahut otele dönecektim. 
haber verrneği aklıma bile ge· 
lln. Zabıta beni çok iyi tanır. 
onu i~lerime karıştırmağı 

'!nem. Hem zabıta bu mesele· 
tıe gibi bir yardımda buluna· 
Sözlerime inanacaklar mıy
i di} e hapsetmeleri ihtimali 
llwetli görünüyordu. 
ete karar verseler bile bunu 
recek bir sürü muameleler· 
a yapacaklardı. Bu ise bir 

iti de daha fazla sürecekti. 
ınemleketlerde adliye ve za· 
ının kaplumbağa ile sürat 

~ girmiş vaziyette olduğunu 
fır muydwn sanki! 

sabaha karşı ikide vasıl 
Arabayı Rivoli sokağında 

bıraktıktan sonra Piramid 
~a bir otele girdim. Bir ban· 
ırn ve saat on bire kadar u· 

ı,::e doğru otelden çıkarak bir 
.'<tan kendime husu i otomo· 
:itlerine mahsus bir takım el· 

Ah bir yakalasa idi?. 
Ne yapacaktı?. 
Bunu kendisi de bilmiyordu ... 

Yaloız Biyankayı düşündükçe 

ruhundan kopan bir arzu bütün 
benliğini sarsıyordu. 

- Hele bir yakalayayım .. Ne 
yapacağımı sonra düşünürüm. 

Kararını verdi. Dişlerini sık. 

mış, gözlerini açmış ve feneri 
mantosunun altına saklamış ko
şuyor, mütemadiyen koşuyordu. 
Bir.den durdu. 0)Juğu yerde çi
vilenmiş gibi kaldı .. Biyanka ö. 
nünde, yirmi adım uzaktaydı. 

Bambo hissettiği heyecanın 

şiddetinden bir müdı:Jet yerin
den kımıldayamadı .. Fakat genç 
kızın uzaklaşmakta olduğunu 

görür görmez bütün kuvvetini 
topladı. Arkasından at ldı • 

Şeytani bir muvaffakıyet te. 
b::ssümü ıdudaklarını kıvırır-

'ken mırıldandı: 
- Bu sefer .. Bu sefer artık 

benimdir. 
-6-

AŞK VE öLtlM GONDOLU 

Gece yarısından biraz sonr3, 
Rolan Kandiyano, Emperya sa
rayının etrafını dolaştı. A dam· 
farının yerlerinde bulunduğuna 

kanaat getirdi. Biyankayı ka
çırmak için olan bu defaki te
şebbüsleri çok mükemmel tertip 
cı:lilmişti. Rolan sarayın kapı-

sının onune geldiği zaman, bu.' 
rada beklemekte olan İskab Eri• 
noyu temin etti. İki saat SN ra, 
yani müsamerenin hitamındl Bi. 
yankanın kaçırılmış bulunacağı· 

nı vaad etti . 
hkala Brino başı ile teşekkür 

etti. 
tskala Brino hiç bir vakit bu 

andaki kadar müteessir olmamış· 

tr .. 
Rolan saraya girdi. Büyük 

salonun içini seri bir nazarla 
tetkik etti. Emperyayı beyaz 
ipekten elbiseleri içinde, etrafa 
füsunlar saçan bir vaziyette gör. 
dü. Yanında da San,Jrigo var· 
tlı. 

Rolan her tarafı dolaştı. Bi. 
yankayı arıyordu. Göremeyince 
endişe etmeğc: başl;.dı • 

Kendisi için verilen bu müsa
merede gen; kı::m bu!unnıc.d ğı
na kanaat getirdikten sonra Em. 
~eryanın olduğu salona döndµ . 
Fahişe otuıduğu 1cvltuktan kal!{· 
rr.ış, Sandrigo ile beraber salo. 
r.un nihayetinde, kanai üzerine 
nazır açık bir pencerenin yanına 
gitmişti. 

Rolan evvela onu göremedi ..• 
Bir az araştırdıktan sonra bu· 
lunduğu yeri keşfetti. Kalın ipek 
perdelerle .süslenmiı pencere· 
.nin yanına kadar sokuldu. Ve 
orada Emperyıt ile hayC:ı·.du baş. 

tirttiği elbise, kanapenin üzerin. 
de idi. Masanın üstünde ise mü· 
cevher çekmecesi duruyordu ... 

Emperyanın kalbi ümit ıle 

çarptı: 

- Daha giyinmemiş, ldemek 
vazgeçmiş'< Müsamereye gelmİ· 

yecek di_yc mırıldandı: 
Hizmetçiler dairesine açılan 

kapıya gitti. Bu kapı içeriden ki· 
litlenmişti. Açtı. Seslendi, gelen 
oda hizmetçilerine sordu: 

- Biyanka nerede?. 
- Burada idi sinyora .. 
- işte görüyorsunuz ki yok,. 

Emperya üzüntülü bir telaşa 
kapılmış gibi görünüyordu ... 
Halbuki, kalbinin için:Jen büyük 
ve derin bir sevinç hissetmişti. 

Çünkü Biyankanın kaçtığın

gittiğine emindi. 
Hizmetçiler de fena halde te

laşa düştüler .Fakat Emperya: 
- Bu mesele hakkında ağzı. 

nızı bile açmıyacaksınız. 
Emrini verdi. ve daha ziyade 

emin olmak için Biyankanın u
sulüne müracaat etti. Bütün 
hizmetçileri bir odaya kapaya
rak Üzerlerinden kilitledi: 

Hususi dairesine döndü. 
Bu vak'a Emepreyanın saat· 

lerce hazırladığı yüz tuvaletini 
bozmamıştı. Sadece gözleri par 
lıyordu. Bir koltuğa oturdu • 

Uzaktan uzağa sarayının içe~-

lerine doğru akisler bırakarak 

yayılan muziğin gürültült:rini 
duyuyordtı. 

Emperya kızını çok seviyor. 
du. Bu muhakkaktı. İlk defa 
Rolan Kandiyanonun, Biyankayı 
kaçm:lığı zaman çok müteessir 
olmuş, çok ıstırap çekmiş ve o 
zaman kalbinin ha'kiki analık şef· 
kati ile ağlamıştı. 

Bu defa lda müteessirdi. Bu 
defa da mustaripti .. Fakat Sand .. 
rigonun Biyankayı artık göremi. 
yeceğini düşündükçe hissettiği 

teessür, memnuniyete dönüyor
du. Emperyanın analık hisleri. 
ne fahişeliğin haris arzulan ga
lip gelmişti. 
Ayğa kalktı, muvaffakıyetin· 

den tamamen emin, davetlilerin 
toplandıkları salona doğru yüru· 
<lü • 

Umumi bir alkış ve takdir 
tufanı ile karşılandı. 

Emperya artık her şeyi u. 
nuttu. üzerine dikilen prestiıı

kar nazarlar altında hakiki ben· 
liğini elde etmişti. 

Sandrigo yan na yaklaşmış, 

elinden tutmuş, ipekli ağır ku
maşlarla süslü hususi bir taht:ı 
doğru götürmüstü. 

Fahişe bu tahta azametle kıı· 

ru1':lu. Etrafına bol bel iltifatlar 
saçıyordu. Sandrigo yanında yer 
almıştı. 
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Başı ağrıdan çatlryacak gibi 
Cumhuriyet . devrinde: 

ve su 
Bütün kasaba ve köylerin elektrik ve içme 

suyu tesisatı sıra ile yapılıyor 

IGRiPiN 

P .T.T. v erady 
işler inin 
inkiş afı 

En şiddetli ba~ \"e diş ağnlannı 

dindirir. Radyo aboneleri sayısı 46244 ü buld~. 
Şehirler arasında uzunluğu 8890 kilometreyi bulan telefon devreleri çekıldı GRiPiN 

Diltün ağrı, sızı ve 

sancılan keser 

ORiPiN 
Nezle, Grip ve romatizmaya kar~ı 

çok mü~rdir. 

Edıir=ıe aılaltı üzerinde ymi Lülebarıaz Beleciye Linuı 
Aldanmayınız. Rağbet gören her 

şeyin taklidi ve benzeri vardır. GR1· 
PtN yerine ba~ka bir marka \'erir· 

lerse şiddetle reddediniz. 

P.T.T. medtniyetin en mübrem 
ve tabii bir ihtiyacı olduğu halde 
saltanat idaresi zamanında diğer 
bütün İ§ler gibi P.T.T. ye de liyık 
olduğu ehemmiyet nrilmemiştir.Bu 
teşkilat Cumhuriyet Türkiyesine 
öyle bir eekilde devredilmi§titki bü 
tün tesisatı pek iptidai bir vaıiyette 
bulunmakta ve binaenayeyh her 
suretle ıslaha ihtiyaç göstermekte 
idi. Cumhuriyet ideresinin her sa 
hada yaptığı yenilikler ve ıJahat 
me}•anında bu t~kiil de günden 
güne inkişaf veterakkiye mazhar 
olmı,ı5 ve 15 senelik Cumhuriyet 
ideresinde halkın btitlln ihtiyaçları 

ta bulunmUŞtur. Saltanat devri köy 
İünün postadan i tifadesini hiç na. 
zan dikkate almamıs olduğu halde 
Cumhuriyet postacılığı bu nokta 
üzerinde de ehemniyetle durarak 
köylüler namına gelen mektupların 
sahiplerine salimen ve muntazaman 
ula~tmlmasım teminen posta mer. 
kezlerinde mecmuu 28871 adede çr. 
kan köy kutulan vücude getirilmiş 
ve posta güzergeğmda bulunan köy. 
tere ait milrase!At da doğrudan doğ. 
rura posta sürucüleri vasıtasile 
köylere gönderilmt"kte bulunmuş. 
tur. Maamafih adli tebligatın posta 
ideresi vasıta ile yapılması hakkın. 
da olup yalanda tatbik mevkiine gi 
recek olan kanunun tatbikauna ba~ 
!andıktan sonra köylülerimiz posta. 
dan daha şümullü bir şekilde isti. 
fade etmcğe ba~layacaklardır. 

Edirne (Hususi) Trakyamızın üzeredir. Lüleburgaz su şebekesinin 
Barmdırlık faaliyetleri arasında c_ parası verilmi.stir. Yakında o da hi 
lclctirik işi ba~lıbaşma bir hareket- tecektir? 

na cevap rcrl'bilecek bir hale gel.miş tir. Bütün §ehir ve kasabalar en mo
öem tesisatla elektirik ihti}raçlan. 
nı karşılamaktadır. 

Haber aldığıma göre son günler. 
de Kırklareli elektiriği de ihale o. 
Iumnu,, Bab.ıeski elektiriği ek~ilL 
meye korunuş, Vize elektiriğinin 

projesi Nafıa Velaµetindcn tasdik 
olunmu_stur. Bunlardan Vize Bele. 
Qiyesi yalanda istikraz i5ini bitirip 
elektirik tesisatmı eksiltmeye çıka. 
racak. Babaeski ise tesisatını doğru 
dan doğruya mevcut varidatiyle ya. 
pacak ve borca girmiyeccktir. 

Pinarhisar ve Kaynarca kö}•leri. 
nin elcktiriği sudan alınmak üzere 
yerlerinde etütleri yapılmaktadır. 

JIALK OPERETi ~ 
tM Bu ol:ş:ım 9 da 

7.0ZO UAf,:\JAS'ın 
lştirnki1·lc 

llüyüJ.: Şnrk Opereti OIAl .. İME) 
MACAR BALETİ 

tir. 
Saltanat devrinde postalar sırtla 

\'e hay\"anlarla nakledilir ve ekser 
mahaller arasında ancak haftada 
bir veya azami iki posta alınıp ve 
rilirken bu gün birçok yerlerde pos 
talar otomobillerle nakledilmekte 

110 beygirlik bir kuvvetin temin 
edileceği ümit olunuyor. 

lzınirde fuar 
. hazırlıkları 

olduğu gibi posta seferlerinin adet 
atış poligonu önünde in~a edilecek. !eri de ihtiyaca göre tezyit oluna· 

t . rak eveke ancak haf tada bir posta ır. 

Fuar komitesi, bu yıl fuarda satı. alabilen yerlere haftada bir kaç pos 
lacak bütün mahsul ve ~yanın üze. ta yapılmış ve bu suretle halkın 
rinc ( tzmir enternasyonal fuar) postadan azamt surette istifade et 

Ke§an elektiriği bir kaç ay için. 
öe bitmiş olacaktır. Çorlunun su ve 
elktirik işi belediyeler bankasınca 

kabul olunmuş ve 70000 lirası ve

Büyük bir açık hava 
tiyatrosu tesis 

ediliyor 

mcleri temin olunmuştur. BunClan 
damga~mı koyduracaktır. Bu suret. maada Cumhuriyet devrinde mem. 
le fuarda satılan her şey, fuar hatıra leketin muhtelif yerlttinde bir çok 
ve damgasını taşıyacaktır. P.T.T. merkezleri açılmı~ mr çok 

Geçen pazar günii kültürparkı on merkezlerde mahallt ihtiyaca göre 
bin ki§i gezmiştir. Havanın çok gijT bir takım post4l muamelel~ri yapıl 
zel olrna~ı sebebiyle kültürpark, fu. maya ba§lanmış ve hallan ve ecnebi 
ar günlerindeki mühim kalaballk turislerin seyahat halinde bile posta 
günleri andırmıstrr. Belediye, hal. darı istifade edebilmelerini teminen 
kın bu alaka~ karşısında orada eğ· ~ümendüfer istasyontannd~ ve hat. 
lence vasıtalarını f azlala~tınnağa ta vapur ve tren~e:rde dahı ~~tup 

Saltanat çlevrinde posta i~leri yu. 
karıda vazıldığı şekilde mühmel bir 
vaziyette bulundu~ gibi tı?lgraf 
işleri de ayni halde idi. Müterak. 
ki memleketlerden sarimazar kc>mşu 
P.T.T. idarelerinde bile tl'lgraflar se 
rt makinelerle alınıp verilirken 
memleketimizde en iptidai telgraf 
makinesi olan Mors kullamlmakta 
\'e telgraf şebekesi ise kırık dökük 
ve gayri mütecanis malzemele~c~ 
terekkCıp etmiş bulunmakta ıdı. 
Cumhuriyetin teessüsünden sonra 
telgraf işlerimiz ıslahına da ehem. 
miyetle alAka .şösterilr;-ek sebeke 
yeni makineİerin isHmaline salih 
bir vaı!yele sok\ılniuş ve P.T.T. 
merke%1erinin bir çoğu simens Bük, 
Teleemmprimör ve tcleprinter gi. 
bi seri ve tabii makinelerle teçhiz 
edilmiştir. Cumhuriyet devrinde. 
mevcut telgraf lıatlarına ilave edi. 
len teller yeniden yapılan hatla· 
rın mecmuu 16907 kilometre TO. 
!ünde bulunmaktadır. 

rilmi,tir. Yakında eksiltmeye kona lz.mir (Hususi) - Fuar hazır. 
caktır. hklarına devam edilmektedir. Bu 

Saray kazasmın su ıiıi de bitmek 

o oldu ve titrek bir sesle: 
- Anneciğim 1. • 

sene in~sına başlanacak olan bü. 
yük Sergi Sara}'I için dekoratör 
Gotye'nin yaptığı panlar, fuar ko. 
mitesince beğenilmiştir. karar ·~; Çocukl ! lt 1 ve telgraf kabulü muamelesı ıhdas 

vermıiilwr. an as a yo 1 
1 

t 
da dolaştıran kü~ük arabalar, !;Oka 

0 unmuş~ ur. • .. .. 
Diye mırıldandı. O .zaman Du- Sergi Sarayı sımi gölün ön kıc:mın 

bois kızının elini tuttu ve heyeca- da 10 bin metre murabbalık bir sa. 
runr mcskelemcie uğraıan bir ses- ra üzerinde ~a edilecek ve 3 büyük 
Je: • pavyonu ihti\'a edecektir. 2500 kişi 

laka uyandırmıstır. ~1~la: ~l~anat devrınde butun 
Kültürparktaki kapalı atı:; po1igo. Turkıye dahılın<ic; posta '" tel~raf 

. • · • merkez\~ subclerı 688 adetten ıba. 
nuna aıt bazı sılfilllar, Alman}ra dan t ·k b ·· l329 d d bal"ğ 

eJ . • h 1 • h" rl "da re ı ·en u gun a e e ı 

- Yavrum, deldi .. Ne güzel bir alacak büyüklükte inşa edilecek o. 
kostümün var.. Kolleksiyo:lum lan açık hava tiyatrosunun planı 
i~in ondan da bir parça isterim. da hazırlanmrştır. Tiyatro, kap:ılr 
' 

g ?1ışti~. Da a. eve m ısa ar ı .. - oimus Ye Cumhuriyetten evvel yal 
resı de hır !;Ok silah ve malzeme gon mz 15 hatta ~talarotomobille r~k 
dcrmi~ti. Fakat otomatik hedefler !edilirken bu gün 167 posta hattı 1 

henüz gelml'!ni~ir. da nakliyat otomot>illerle yapılmak. 

- Cumhuriyet idaresi telli telgraf 
kısmında bu islihatı yapmakla be. 
raber memleketin telsizden de isti. 
tifade-.;ini dü,ilnerek lstanbulda 
\"e Ank:ırada alıcı ve verici telsiz is· 
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Davetliler arumdan maskeli 
bir adam i!~rledi, Emperyanın 
yanına udu ıelerck efilôi. 
E:npe.t)'a bu adamr, maskesine 
' ragmen, görünce tanıdı. 

Bütiln v\kudu bhı.'.len titredi . 
~yağa kalktı., Sandrigoya bi. 
ra.ı beklemesi için eliyle bir i~a
rct yaptıktan sonra maskeli ada
mın uzattığı elini kabul etti, da
vetliler tekrar eğlencelerine ba~-
1a.mıılardt • 

Bir kısmı grup halinde mıısi. 
'kinin tatlı havalarını dinliyor, 
bir çokları: da köşelere çekilmiş, 
aık münaka§aları yapıyorlıırdı. 

Emperya aza:netle d&.vctli!~
rin aralarmicla dolaşıyor. ayni 
zamanda kolundaki maskeli a
dam ile hafif aule göril~üyordu. 
Me~hul adam boğuk ve teh:lltk&r 
bir sesle sormuştu: 

- Biyanka nerede? • 
- M üsamercde bulunnuya-

cak .• 

Maskeli adam sanki üzerin -
den ağır bir yük kalkmış gibi 
nefes aldı, Emperyaya doğru 

daha ziyade eğildi: 
- Aramızda takarrür eden 

noktayı unutmadınız ya.. Ev. 
lcndikten toııra Biyanka benim 
elacüar. 

- Doğru, fakat evlenmiye
cek ! .. 

- Ne <l-.mek istiyorsunuz? 

Red mi ediyor? • 
Emperya sa'kin görüameğe 

çalııan bir sesle lıu meçhul aı:ia
ma: 

- Beni dinleyiniz Bambo 1 

dedi. Size bir ıcy söyle} cccğim .• 
Bu §eyi herkesten hatta salonun 
kögesinden bizi tarassut etmek
te olan §U adamdan bile gizle
dim. 

Bambo salonun ipret edilen 
köşesine baktığı zaman dişlerini 
sıkmış bir vaziyette duran Sanıtl. 
rigoyu gördü. Haydut fazla bek
lemeğe tahammül edemeıni§ ve 
Emperyanm bulunduğu yere doğ 
ru gelmeğe başlamış!ı • 

- O halde çabuk söyleyiniz, 
çünkü Sandrigo bu tarafa <lof ru 
geliyor • 

- Söyleyeceğim §ey iki keli· 
mcde hühi.sa cılilir. Biyanka or
tadan kayboldu. Saraydan kaç
mış .. Ne titriyorsunuz? Za:ıne. 

derim .. Rolan l{andiyanoyu bul
mak için Mesterdeki eve gitmi1· 
tir. işte bu kadar . Artık ne 
yapmak Hi:z:ım geldiğini siz 
düşününüz. Her §tyi size bıra
kıyorum. 

Bambo elini başına götüroü. 
Bu ani haberden· kanı beynine 
bticum etmigti. Çabuk kendine 
geldi. Empcryanın önünde yer· 
lere kadar eğildikten sonra alcll. 
cele salondan çıktc • 

_...__~~~~~~---~---~~~ 
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Empe.ryayı bugünkü gibi ıü.. 

ret, bugünkü kadar pycınr ar
zu bir halde görmcmitti. Fahi-
5eyi kollan arasında sıkmak it· 
tiyakı içinde yanıyordu. 

Ukaydane sordu: 
- Biyanka .daha gör.ükmc

di. 
- Merak etme.. Biraz sonra 

gelir. 
Fahişe bu cevabı verdikten 

ıonra ha)'ldudu elinden tuttu. A. 
deta sürüklerccıine götürdü. 

Bambo koşarak, bütün sa1on· 
J:ırı geçmiş. Biyankanın dairesi· 
ne girmi§tİ. Burasını lıonıb~ 

görQnce Emperyarun hakikati 
söylcmiı olduğuna kanaat getir· 
di. Şeytanı bir sevinç göderin. 
de parladı. Saraydo.n çı~tı. Bir 
gondola atladı : 

- Büyük gölün öbür tara.h
na Mest.ere giden yolun en ya· 
kın bir noktanna. emrini ver. 
di. 

Gon:lol son sür'atle yola ko
yuldu. Gölün ortasına vardikla. 
rı zaman Bambo uzaktan bir 
karartı gördü. Bu karartı gittik
çe kendilerine doğru yaklapyor
clu. Gondolcu : 

- Vcnediğe avdet eden bir 
sandal olmalı, dtdi. Bambo tit. 
redi. Aklrna bir !CY gelmi!ti .. 
Gondocuya sordu: 

- Bu sandalın içindeki adcım · 
la.rla konu§abilir miainiı;?. 

- Yakla§alrm da kolay ..• 
Beı dakika •onra iki aandal 

hemen yanyana ıelmi,ıl. 

Bambonun gondolcusu bağır
dı: 

-Hey!. 
Ckcenin karanlıiı ara&ndan 

bir ıea cevap ve.rdi: 
- Ne var? Ne istiyorsunuz? 
Ayni zamanda sandallar ya· 

Vafladılar. 

Bambo imirane sordu: 
- Nereden reliyonunuz ... 

Doğru cevap verin yoksa benıen 
liman poliıine teslim edilirsinix. 

- Mestcr yolu sahilinden ge. 
liyoruz • 

- Oraya genç bir 'kadın gö
türdünUz. ıdeiil mH . 

- Evet muhterem senyör? • 
- Pekala yolunuza devam e .. 

diniz. Fakat yalan aöylerni99eniz 
vay halinize. 

iki gondol da yollarına devam 
ettiler. Bambo ıabilc ayak ha~ 

sar basmaz &:ondolcuya: 
- Beni bekle!. 

Uıerinde tapması mutad olan 
bir Mnçer ve undalcıı:iın aldıiı 
bir fener vard11o Biru ıonra or· 
mamn önüne geldi. Biyankayı 

bir an evvel yaitalımak dilşilnce
si ite durmadan, dinlenmeden or· 
mana daldı. 

tasyonları vilcuda getimıi~ "~ ~: 
~'ede memleketimizin muhtelıf u•~ 
lekctlerlc doğruca telsizle ınuh=t 
edebilmesini temin etmiştir. 

Telefondan· diğer memleketi~ 
uncu asırda istifadeye ba~_I~~ 
n halde memlekete her yenıhı.·dl' 
mıkla tevehhüm eden saltanat 
ri halkı bu vasıtadan da ~lıi~ 
bırakarak ancak meşrutiyetın bil 
nmdan sonra yalnu lstan 
telefon tesisatının yapılmasına tr' 
\ afakat edebilmiş ve fakat bU. 
satın isletme imtiyazım da b~, 
nebi sirketc vermiştir. Cu~~ · 
devrinde ecnebi şirketler elı 1 
lunan diğer işler meyanında 

1 bul telefon tesisatı da satın a 1 

ve vilayetlerin bir çoğ~nd~. a>edı 
dahili telefon ~ebekclerı te.-.ıs ,JI 
miş olmakla beraber bir çoıc. ,trı 
terde telefon hatlarilc yck~~ı) 
bağlanarak halkın telef on 1~eıe 
da ka~ılanmı~ ve y<?pılan 0 
tesi~tı uzaklık mefhumunll iJı 
dan kaldırdığt için rnP.rı:lekt~ 1 

sadiyatmda da mühim bır te 
cude getirmiştir. ıJtl'. 

Şimdiye kadar çekil~n .tt ~ 
arası telefon devrelerının 

1
6 

8890 kilometreye ve telef Oll ~,$ 
rÜ§ınesine açık merkezler Jı~ 
dt 200 c baliğ olmut olup ...,, 
metce kabul edilmiş olan tt 
proğramı mucibince pek yıJcJll,p 
atide bütUn vilavctlerin t~ 
hatlarile ye~diğerine bağl~ ,tİ 
hususundaki gaye tahakkU 
olacaktır. ~ 

ııııe 
Her medeni vasıtadan 10e ~· 

timizin feyizlendirmeyi ~~ar. t~ 
mi~ olan Cumhuriyet rc1ı!111111' 
yonun haiz olduğu ehe!l'I ,ııı 
göz önüne alarak 926 sen:~ si' 
R~:!yoyu da memlekette tat ~ 
hasına koymuş ve bu işi bi.d

9 f 
(Türk telsiz telefon anonıtıl e~ 
keti) adlr milli bir şirkete " tf}' 
ise de buı1un şirket tarafırıd~ıı i f 
lfıp şekilde idare edilemcdıg ,, 
rülilncc bu işin de hükumet r'~ 
tedviri muvafık görülerek 1 
neşriyatının idaresi şirkctteıı ~ 
rak P.T.T. i:larcsine de~r~ui 
ve aynr zamanda biri 1 ıo alJ ~ 
anten takatm:ia uzun dali ,ti 
diğeri 20 kilovat anten ta~\fJ ı 
krsR daleah iki postayı i~;..~~ 
mek üzere Ankarn.dıı :Etı '/~ 
ta kuvvetli bir radyo ist~r 1 
At.karada şehir dahilinde . IJ)f 

k .. c'\·ı r 
;>o evi yaptırılarak u~. ; iit' f, 

ıan sealcr :ırasına Türkun g .,,ııf 
ıinin de girmesi temin otun 

tur. ,; 
·dl 

Radyo neşriyatı P.T.:· J etıl~ 
ne ge~tikten sonra tatbı~ ,,,c~ 
n:şriyat proğramlarındakt _.t;I, . ya.-· ~ 
meliyet halkın bu nc§ır ~ 

karıı olan alakasını a~ett~J 
~irkct zamanında 617 5 16"' 

bone A' baret bulunan radyo a .. t r. 
sene besenc mühim teza~e tı11 
tererek bu gün 46244 ade 
otmu~tur,. 

~ uıııi \'' 
Radyomuzun yapugı r ..,.. 

dii neıriy:ula memleket ıca ,.if•' 
.. . h" zı:ııetlet' . A 

sındı pek mühıın 1 dctv 
melrte olduğunu d.a . 5al1' o1' 
iok yerinde bir kadıtşına tf 

. yıst' ..ı 
Velhasıl memleketi sa ııı11iti~ 

metlere mazhar kılan ~u ~~~ 
~ejimi her sahada oJdu.gu ıı"; ... 
T.T. icterinde yukarda ıza ~' 

:.- "Iiklel" ti' 
ği ıekilde bir çok yenı. diğe' , 
~e getirmiş olup devletı~. bıl tt 
şel:lriillerinde olduğu gıbt ril' tO 

.. • hamıele ' :,,,1 
§Ckkül .de re1ımın .. rn'dJJ. 

• . t• rn~te 
tenasıp bır sure ·~ . dOİ'" 
tekamüle doğru yumckt 
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TDrklye Comborlyet Merkez Bankası 11 ı 3 ı 1~89 vaziyeti 

Ankara radyosu 
'l'CAKIYE RAl>YO UtFCZ\ as 

te, POSTAi.ARi 
1).\ ldue Hnduom • Anknra Uaduoau 

1·GA UZUNl.UGU: 

19lt39 ıa. !83 Kcs.1120 Kw.; T. A. Q 
aı·'• lll. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A. p 

•70 111. 9.&65 Kcs.120 K•. 
tı,3 TORKIYE S.UTl't'l.E 
)b .J9;ı9 - 18.3.1939 
c:.hSE~IBE - !6.3.1939 

AGARAN 
SAÇLARA A K ~ ı F Lira P. A s J F. 

ICa.•n: 
Allın s:ın klogramti 171295 

Hıınknuı • • • • • • • 
Ufoklık • • • • • • • 

Dahildeki Jlııhablrler: • 
Türk lirası . • • , • • 

llarl,·teki llııhabirler: 
.Allın: san kllgram 9 OM 61• 
Allına laln·ili kabil serbest 
dövizler . • • , 

. Diğer dövizler ve bor~lu 
klirinı baki;releri • • • 

lla:I ne lahvlllul: 
Deruhıe edilen evrakı nnk. 
diye karşılıtı • • . • • 
Kanunun 6-4 maddelerine 
tevfikan Hazine ıararından 
•aki lediyal • • • • , , 

SMedı..t cü:danı: 

24.188.722, 
12.-181.760, 
l .M0.3M, 

'748.'121, 

ı ı.r>Ot.887,68 

1:>8.748.063, 

ıo.397.816, 

37 .600.837 ,S;t 

748.721,lıf 

142.Mt .217, 

Strmaue • • • • • , 
lht111aı akrtd: 

Adi ve fC\·kaliıde • • • • 
Hususi • • • 

Ttdaııiı/dtki Rmıl.-nollnr: 

Deruhle eılilcn evrakı n:ıkliye 
Kanunun 6.8 inci mu.~ıle

lerine levrikan hazine tara. 
rındon vaki lediyal . . . 
l>eruhle eılilen e\·rakı nak
t.liye bakiyesi • . . . • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
lliıveten leda,·üle ,·:ızedilen 

Reeskont nıuk:ıhili il:helen 
leda. vazed. . . . • 
Türk·llraıı Mtvduatı 

Döviz Taahhüdalı: 

2.712.2.14, t ı 
6.000.000,-

ı :;s, 7 48.363,-

t6.S97.8t6,-

142.Sül.217,-

10.000.000,-

30.000.000,-

8.781,8-1 

Ura 
13.000.000,-

8.712.234,11 

200.:J:>t.24'1,-

20.038.9S7 ,85 

tı 12.Jo Program. 12.35 Türk mOzJ. 
'-t• Pi. 13 l\lemleket sanı n)·arı, ajans, 
~k1torolojl haberleri. 13.15 • 14 Miı
llt., <Karışık program - pi). 11.30 
feı. lram. 18.35 Müzik • pi. (Melodi· 
~ Solistler). 10 Konuşma (Ziraat 
) ~ı). 19.15 Türk müziıli <Fasıl he. 
-:•). Tahsin Karakuş, Hakkı Der
llt n, Renk Fersan, Hasan Gür, ilam. 
feo l'okay, Basri Cfler. 20 Ajans, me· 
)ı rolojf haberleri, ziraat borsası (fi. 

ve:: 20.15 Türk müzili. Çalanlar: 
1( •he, Cevdet <.:aıtla, Eşrer Kadri, 
keınaı Niyazi Seyhun. Okuyanlar: 

Hazine bonoları • • • • 
Ticari seneller • • • • 
Eıhanı ve tahvildt cüzdanı: 

\St.967 ... 78, 

Altına tah,·111 kabil dövizi~ 
Diler dövizler Ye alacaklı 84•987•478,03 ki' 1 h ki l f ır mr a )'e er • 24.67D.400.2'f 24.688.18."S,08 

97. 779.263,31 

Kumral 
ve 

Siyah 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 1 
lnıiliı Kanzulı Ecnaıııi 

l.::YOCLU • lSTANBUL ..! 

Deruhte edilen evrakı nak 
Af il yenin karşılılı esham ve 

\ lahvilAI itibari kıymelle 
8- Serbest esham ve tal)\·llAt: 

A vanalar: 
Hazineye kısa vadeli nana 
Altın ve döviz üzerine • • 
TahvilAt üzerine • • • • 
Hh,edarlar • • • • • • 
Jıluhlellf • • • • • • • 

41.631.882,81 
'7 .922. 7.18, 

2.882.000, 
139.INJ.&,07 

7 .sın .877, 7 

40.M-&.631,7 

367 • .&M.917,M 

Muhtelif • • • • • • 

367.484.917,M 

I> ttnu Rıza, Semahat Ozdenses. 1 -
b'frev. 2 - Ali n#a - Unak şarkı • c:::; seni ben arardım. 3 - Mahmu: 
le. etatha paşa • Narı rirkat. ' -
& kı bay • Tutuldu damı zülfiyare. 
~Subhi Zi)·a - Gücendi biraz IÖı 
't .•· 8 - Kemal Niyazi Seyhun . 
:aıın. 7 - Rcrik Fersan - Göı}ı;üııı 
t) kaçıp gittin. 8 - Hefik t•ersan . 
it benirn gonca gülüm. 9 - Dede . 'e:•. la}·ık mı ey güllen. 10 - Şem· 
8tı dın Ziya • Rıkdım elinden. ıı -
~ sern:ıisi. 21 l\lcmleket saat Dl arı 
~l<onuşm:ı. 2J.15 Esham, tııh,•ilıil, 
ıs biyo - nukut borsası (ri)•al). 21. 
t6k )\eıeli plAklar. 21.30 Müzik (Kü 
~Orkestra • Şer: Necip Aşkın. ı -
~ek - Köy hikii.) cleri. 2 - Borc· 
& • Bir gecenin romanı (\'als). 
~ l.eopoJd • Karlslıod hatırası ... -
~ bernegg • \"ı.r:ın:ı siııti. l . Küçük 
il. it resmi. 2 - Opcrali:ı halel nıüzi· 
tfb.3 • Grabeııdc gezinti. 4 • Par:ılcrllr 
tetf karınca. 5 - l.ehar • fü·a opc. 

SEHIR TiYATROSU 
lG • 3 • 1839 Perşembe 

akşamı 20.30 da 
Ttptbaşı /Jranı Kumı: 

ı Temmuz 1931 larilıinden itibaren: lskonlo haddi % 4 Allın Or.erlne al'lft!I 

A:\NA J\ARENl:-J 
Komedi kısmı: Bir muhasip aranıyor Devlet Oemiryoi1arı ve Limanları 

işletme Umum idaresi ilanları t~ ; Tl!RA~ TiYATROSU 
Bu akşam 

'...Jı Erluğnıl Sadi Tek ve 
arkaılıışl:ırı 

HiSSEi !)ı\ Vlı\ (Vodvil 3 P.) 
(Se) Alilii Revüsü - Büyilk Hale 

Miçe Pencer ·\'ııryelesi 

9 uncu l~letme MlldllrHllüadea: 

nden potpuri. ~.30 Müzik (Çi 
ı.... - 'lie saıre • pi.). 23 lıluzik (Caz· 
~d ·Pi.). 23.45. 2& Son ajanı ha 

erı ve ) arın ki pro11raıu. 
\ - 17.3.1939 

• 12.3 J Program. 12.35 Türk müzi· 
'llııı...: l>l. 13 Memleket sııaı ayarı, DJllDS, 

.-ıtoroloji haberleri. 13.1& • 14 l\10. 

.. Rosaınunıle" <Sııberl), l\lacar 
rapsodisi ( l.isıe), l.ohenırrtn 
(Vaıner), 1-'aust (Gounod).~ 

9.30 Breslav: Ueeıhovenln t uncu 
senronisl. 

Tam vagon hamulesile Avrupadan gelen ve Sirkeci istasyo. 
nunda idare tarafından ambara bopltılan ve tabiat ve evsafı 
dolayusiyle hususi ihtimamı icap ettiren nazik eşyanm ambarda 
gerek tasnif, muayene ve tartın ve gerek ambardan alınarak a. 
rabaya yükletilmesi ameliyelerinin mütehassıs işçilerine yaptı. 
nlmak üzere miiraelilnileyhlere bırakıldığı ve bu eşyanın yalnız 
vagondan ambara getirilmesi iı;in ton başına 20 kuruş ihraç ücre • 
ti Jatifa edileceği ilin olunur. (1742) 

Ufanr senronik plAldar). 18.SO 
iram. 18.35 Müzik (Dans müzllf 

>. 19 Konuşma. 19.15 Türk miizi
CPasıJ he) eli). Celiıl Toksesin i~U. 
Yl~. 111 Ajans, meleoroloJI h•belJ 
~ tınııt hors:ısı (fiyat). 20.15 Türk 
~ ~iı. CalanJar: Yecihc, Ce\"dct Çat· 
' eınaı N'i) ıızi Seyhun, Rcrik Fer
t...._ Oku)anl:lr: H:ıdifo, Haluk Recai. 
~ J\eşre,·. 2 - Jlefik Fers:ın - Mu
a...._ er. şarkı • Her güzelin hağındıı. 
~Alı efendi - Nihavend şarkı • Se,· 
~Yine. ' - S. Kaynak • Bin gül 
~tında. 5 - Muhlelıf şarkılar. 21 
ita leket saat il) arı, 21 Konuşma 
ı.~ flalık spor servisi). 21.15 Esham, 
~'"J• ,_t) 1 aı, knmbl)o • nukut borı;:ısı (ti· 
'rQı: 2l.:?:; Neşeli pl.iklar • R. 21.30 'k <Riyaseti Cumhur rıarınonik 
4. sırası). Şef: Praelorius. 1 - W, 

~ozart: Klarincl için kontf'rlo 
l'Q:ıjör, op. &22. a) Allegro. b) A· 
~ c) RonıJo, Allegro. Solist: Hay
~· Duygun. 2 - A. Gl:ııounov: 8 
\\

1 
•enfoni • MI bemol majör, op. 

ıe. Roma ır: "Der Frel!ICbütz., 
, (Vqner). 

ODA MUSIKISl VE KONSERi.Ei\ 
•.15 Radio Paris: Keman, pi)·ano. 
8.15 ltnnlb: 'Ptilzner progr: 
...... .;.J'fda.n"X: On. 

20. VarfOva: Piyano konseri. '"ı 
ıuo Turino gr.: Orı. ..ı, 
ı2. VarfOva: J.eh musikisi. • 
12.35 Londra (N.): Org. 

HAFiF MUSiKi VE OPERETLER 
2.50 Radio Pıarı,: Halk orkestrası. 
7.15 l.eipzil: HaJ~ musikisi. 
8. l.ondra (R): Musiki komedisi 
8.15 \'arşoYa.~ Halk orkestraııı. 
9.10 Rerlin: Mubteıır parçalar. 
9.10 .Münib: Operel. 

ıo. Turino ır.: Operet. 
10.10 Prait 1: Çek muıliklsl. 
1 l.25 J.ondra (~.): 1-"Hın musikisi. 
ıı:30 Birçok Alman I.stasyonları: 

Halk musikisi. ,.. 
ı. Leipzi11: Serenad. 

DA!'i,'i MUSiKiSi 
9,10 Könlgııbert (Heilsberı}: ıı, 

30 NapoU ır.; 12.tr. Turino ır.; ı.ıo 
Londra (:S.); t.JS Londra (R.); .2.30 
Radio Normandle. 

• • • 
Muhammen bedeli 2569 lira 25 kuruş otan klapeli abdesthane hu· 

nisi, Termosifon komple, abdesthane sifonu, musluk taşı, alaturka ab· 
destHane ta~ \'e saireden mürek"kep mahtelif tins 9 kalem abdeSthane ve 
Jıaaaaıl\ ~~. z.t-9-9.W cama toııtı saat 10,30 on bqçUJcta llir 
darpaşi'da gar binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 
'Gı Bu i~ lirmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vec:aik ve 192 lira 
10 kuru~uk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaattan lbımdır. 

Bu i~e ait·~nameler Hıydarpaşada Gar binaqındaki komi yon 
tarafından param olarak dafıtılmaktachr. (1515). 

• •• 
15 Kart 1938 tarihinden itibaren: Munhuıran lıkenderundan 

Salebe veya Halebin cenubunda herhangi bir istasyona ve bilmu. 
kabele nakledilecek emtia ve eşyadan; sınıf farkı olmaksızın Pa
yas -- Meyd::ınıekbez mesafes~ için ton başına mo.ktuan peraken.. 
de (276) en az 'beş ton ücreti verilmek prtlle (207} ve en az on 
ton ücreti verilmek şartile (172,5) kuruş ücret alınacaktır. Faz. 
la tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1669) 

·inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
) ~) Allegro. b) l\lesto. c) Alleıro. 

' Oderaıo soıılenuıo • Alleıro mo
~~o. 22.45 Müzik (Opera seleks
-.-;11tı, uvertürleri ve saire). 23 
~ (Cazband ·pi.). 23.45 - 2• Son 
~ haberleri ve yarınki proıram. 

PiYES, KOXFERAXS \'E 
KONUŞMAl.AR 

4. Radio Paris: \'unan tiirl. 1-ldaremizin Cibali Fabrlkuı memur ve amele lokantası 
6. I.ondra (R.): Captain Eyıton. ahçılığı 7.3-1939 tarihinde ihale edilemediğinden eksi!tme 10 gtln 

"hancı Radyolardan 
~ Seçilmiı Parçalar 

8,30 Sollens: "l\lme de Sıae,. • müddetle tehir edilmi§tir. 

~ ~°"'8nıdakl vakitler Türkiye saa· 
~:ine •e ölleden sonraki saat 

\•erilmiş! i r. 

1.25 K6nissber11 (lleibberı> "Tek· 
ıır· <Cehov). Il-Eksiltme şeraiti sabika dairesinde 20-3-1939 paarteai gtinü 

10.30 Pariıı PTI:."2 ıneıre yetmlf'' aat 15.30 da Kabata,ta Levazım müdüriyeti binası Alım komJs-
CDeseave Gril). )'Onunda yapılacaktır. 

YAR\ ETE \'E KABAREI.lm 
S~~FONl KONSERLERi VE m- İsteklilerin eksiltme için tayın' edilen ... nn ve aaatlerde 9 31} J.ondra rN.): "l.ucky Dip". 6"' 

9:30 Sotıens: Kabare. :- li:-S-lık depozitolariyle birlikte mezkQr komisyons gelmeleri l· 9.to OPERALAR 
Leipziı: "\'aralı~" (Haydn), 1. Poste Parisien: Kabare. o unur. (1582) 

~. nbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
""'1C5!1608 

~iyet sandığına borçlu ölü Bayan Safiye varislerine ilftn yoluy· 

~Y lsnıail kızı Bayan Safiye, Uleli eski Mesihpaşa mahallesi Ak-
.}' .soUğmda 1,10911,l, 10912 numaralı kagir bir evin tamamım 

Ci derecede ip::>tek gö::.tererek 31-1-935 tarihinde 20703 hesap 
ile sandığımızdan aldığı 580 lira borcu 25·1<>-938 tarihine kadar 

ilinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 301 lira 66 
tak~~tır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında 

el •bı b~anınU üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mu· 
fi~ tn~e gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan 

•nuı Aksara> cumhuriyet caddesi 97 numaralı hanede öldüğü an· 
raıi!ı~t tebliğ yapılamamıştır. MezkQr kanunun 45 inci maddesi 

ınee tehligatrn ilan suretile yapılmasını ~irdir. Borçlu ölü 
'ancıı Safiye mirasçıları işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay için
lcaı:rnıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri \'eya kanu· 

. e şayan bir itirazları varsa bildirmeleri li.zımdır. Mirasçılar 
lcurtarm:ız1:ır veyahut bqlıyan takibi usul dairesinde durdur

• ~ ". İJ>otekli gayri menkul mezkQr kanuna göre sandıkça satılacak· 
e Cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her· 

tt il~~rı ayn ihbarname tebliii makamına kaim olmak ürere keyfio 
olunur. (1731). 

• • • 
1 - idaremizin CibAU TUtiln ve Kutu Fabrikalarmda halen 

mevcut olanlarla Mayıs 939 gaiesfne kadar "160.000" kilo birike
ceği tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale feshedilerek yeni
den pa~rlılda arttırmaya konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli beher kilosu "50" santim hesabile 
"Soo" ve % 15 teminatı ''120" liradır. 

ID - Artırma 18 3-939 tarihine rastlryan cumartesi günil 
saat 10 da Kabo.taıta Levazım ve Mübtlyaat şubesi müdüriyetin. 
deki satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Ta1ıta nümunelerl ClbaU ve Kutu fabrikalarında görü. 
lebilir. U6i4) 

İstanbul 5 inci icra memurluğun- J ehlivukuf tarafından konulmuş olan 
dan: kımet hakkında 1.I.K. nunun 103 
Beyoğlunda Tepebaşmda 113 No üncü madedsine tevfikan tanzim e

lı LOksemburg otelinde Madam Ju- dilmiş olan davetname arkasına mü· 
dit Deresiye Jozef tarafına: başiri ve icra ettirilen polis tahkika· 

Kirkor Penbenin 8lacaiından do- tı sonunda: halihazır ikametgMunız 
layı haciz altına alınan B. Adada da olmadığınız tahakkuk ettirilmiı 
yalı mahallesinde pervane sakalın- olduğundan 20 gün zarfında icraya 
da eski 51 arsanizla gene yalı mahal müracaatla ehlivukuf raporunu oku
lesinde kumsal sokağında eski' 4 ye- manı.ı için tebliğ makamına kaim 
l)İ 1 numaralı arsalara üç yeminli olmak üzere illn olunur. (K.l.16). 

Yenişehir Ziraat . Bankası 
Ajansından : 

Yeni~ehir Ziraat bankasına borçlu oldukları mebaliği vadesinde 

ödemıyen Yeni~hirin Ulucami mahallesinden Etem eşi Şekibe ve oğlu 

Ahmet Karatuğun çiftlik civarında Kofalık mevkiinde şarken: Şekibe, 

şimalen yol. garben Ali, cenuben Terziler yolu ile çe\Tili 7 hektar "463 

metr~ murabbaı bir kıta tarlanın "on altı hissede beş hissesi,. ve Bey

lik sayac;mda §Ose altı mcvkiinde şarkan: sahibi senet, garben: Şefika, 

şimalen: şose yolu, cenuben: çayır ile Çe\Tili 9 hektar 6067 metre mu

ra!>baı bir kıta tarlanın "on altı hissede beş hissesi,. ve çiftlik civarında 

kalemci yeri mevkiin<;le prkan: ve şimalen ve cenuben yol garban: ya· 
nm ağa oğlu Mustafa ile çevrili 7 hektar 8740 metre murabbaı bir kıta 

tarlanın "ol altı hissede beş hissesi,, ve çiftlik civan okuflu tarla mev

kiin<le şarkan: Ali, §İmalen Çany, garbeo Şekibe, cenuben Hafize ile 

cevrili G hektar 673 metre murabbaı bir kıta tarlanın "Qn altı hissede 
beş hissesi., ve Beylik sayda ~ altı mevkiinde şarkan: Değirmen yo-
lu, ~imalen: Terziler yolu ,garban: Şefika, cenuben şose altı ile mahdut 
8 hektar 6414 metre murabbaı bir kıta tarlanın ''on altı hissede beş his-

~:;i,, ve okunu Her.dek me\'kiinde. şarkan: Azmak, şimalen çayır, gar

ben. cenuben: Hafize ile çe\Tİli 6 hektar 673 metre murabbaı bir kıta 

tarlanın, "on altı hissede beş hissei,, ve çiftlik civan mevki· 

inde, beylik say ~senin altında, şarkan: değirmen yolu, şimalen şose, 

ıarban; Ali. cenub:!n: çayır, ile mahdut 30 hektar 5607 metre murabbaı 

bir kıta tarlanın "o'1 altı his..~e beş hi seSi,, ve okuflu aykın say mev

kiimle "arkan: s:ıhibi Ştnet, şimalen: büyük yol, garban keza büyük 

yol, garbe:::Tcrziler yolu ile mahdut 7 hektar 4463 M.murabbaı bir kıta 
tarlanın "gn allı his~e beş hi::.sesi,, ve çiftlik charı mevkiinde şarkan 

Ali. şima!c.ıı r;ift!i!~ mer:ı ı. garban değirmen yolu, cenuben şose ile çev

rili bir kıta tarlanm 6 he'>tar S:.!70 metre murabbaı miktarından "on al· 
tıd:ı be~ hi. -esi .. 'e çiftlik channda şarkan: !'ıahibi senet, şimalen şose 
yol:.ı, garben: ~efik:ı, cenuben çayır ile çevrili 7812 metre murabbaı 

Jlarm:m yerinin nısıf hisse'.)i \e ahlat dibi İbrahim bey )erinde şarkan: 

Ete:n. g3r~n sıiır yo!u, şimalen Etem, cenuben Azmak ile mahdut olup 

ş;ma'deıı cenuba 40arşın mesafe olup 1838 metre murabbaı bir kıta 
ta:-la \e kl.yu ba:JI me,kiincie sarkan: sahibi senet Harman, garben: çift 
lik rotu, şiın:ıl~n: şo. e yolu, cenuben sahibi senet ı;iftliği ile mahdut 

459G metre mura:.-.baı miktannda bir kıta tarla ve çiftlik civarında ağıl 

yeri ıı.cvkiinde ş:ırl~an: sahibi senet çiftliği, garben çayır şimdi tarla, 

şimalen: sahibi senet, cenuben: Ali olup şarktan garba altmış arşın me
safede 27ö7 m~trc murabbaı miktarındaki bir kıta tarla ve kerşenk §09 

sesinin :ıltı mevkiinde: şarkan: Karabahdırın sığır yolu, garben Ba· 

caksıl Ali, şimalen: rose yolu, cenuben: Mora Yeni~hirlilerin tarlası 
ile mahdut 6 hektar 5270 metre murabbaı miktarında bir kıta tarla ve 

Cmran kor ağıl altı kuyruk tarla me\kiinde şarkan: Kürtlerin Hasan, 

garben: Değirmen yolu, 5imalen: Çelebi köy yolu, Cenuben: Değirmen 
yolu ile mahdut 1 h~ktar 2870 metre murabb:u mik1annd:ıki bir kıta 

tarl:ı 'e a;ıllı t~rla me\·kiinde, 1 t hektar 7088 metre murabbaı mikta· 
rında şarkaıı: Alaylının değirmen yolu, garben: Af~er değirmen yolu, 

ve Küı tlerin Ila.,an, cenubcn: .. 'elebi köy yolu ~imalen: Karabahdır yo
lu ile r.1al dut bir kıta tarla ve ~ ukan dikme dibi mevkiinde şarkan: 

• 
İbrahim ve Etem, garben: Kayıkçı Ahmet, şimalen: sirkeci yolu, cenu· 
ben Terıi'er yolu ile mahdut 7 hektar ·3:>44 metre murabbaı miktarında 

bir kıt:-ı tarlaları ,.c Yenişehirin l lucami maahlle inden Ahmet oğlu 

Adil K-ıratu~un Ka\aklıda a}kırı say mevkiinde şarkan: Karabaha· 

dırın sı;;:ır yolu. ~imalen: Sirkeci yolu, garben vereselerden Yetimler 

hissesi, cenıtben: Terziler yolu ile çevrili 7 hektar 4463 metre murabbaı 
miktarındaki bir kıta tarla<:ı 10 mart 939 tarihinden itibaren 21 gün 

sonr:ı muvakkat ihalesi \'e 10 gün sonra da kati ihalesi yapılmak üzere 

açık arttıırnaYa çıkarılmıştır. Satq bedelinin beşte biri peşin ve mQt~ 

hakisi dört sene vade ve dört müsavi taksitte ve ikraza kalbedihnek 
suretile ödenecektir. Bütün rnasraflarile tellaliye:ıi müşteriye ait olmak 

üzere taliplerin Yenişehir Ziraat bankasına müracaatları ilan olunur .. 
,(1738) 

, 
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CAFER 

·-~ve •ebz!.~1c~p;!~.!.~ ~.!~ ... :'l 
zelce yıkanmamasından, içilen sulann temiz ve saf olmama-
11ndan hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır 
hayvanlardır. Bunlar ince baraağın iç zanna yapıt:ırak ve 
kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulu
nur. 

Halsizlik, kan11zlık, hazımsızlık, kann ağrılan, lcann 
ıiımeleri, burun, makat kaıınma sı, ishal, oburluk, baı dön
mesi, ~lya ,P..kması, aar•aya benzer sinir kalle"1, ~ece kontu. 
lan, görmede, itilmede bozulduk hep bu kurtların tesiJ:icfir. 

iSMET SOLUCAN BISKÜVITI 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emni
yet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklannı
za ıenede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danııınrz. , 

DIKKA T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucan
lar dü§mezsc çocuğunuzda solucan olmaıd1ğına itimat ediniz. 
Sıhh't Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutuların içinde yazılıdır. 

Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. İSMET ismine dikkat. 

HALK fr ş MAKiNA ve 
fra TAKIMLARI 

Herkesin kesesineuyğun ve iyi bir maldır. HALK tra5 bıtağı ile 

bir araya gelince bir gUl tcıskil eder. 

Sahibi ve deposu: 

FEHMİ ARDALI MEHMET BOZKURT, İstanbul Marpuççular 
1. Yarrm şişeci han, Ti. 22811 __ .. 
1.939 Re imliHafta 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 

ZAFIUMUMİ, KANSIZLI 
• 

ROMA TIZMA, SiRAC 
• • • 

KEMiK, SINIR 

hastalıklarına, cıhz yavrular, yürümeyen, diş çıkara 
mayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar 
vereme istidadı olanlar HASAN KUVVE 
ŞU" U a 'undan içmelidir. Kanı artllrır, iştiha verir, 
şifai tesirleci çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi 

kolay ve lezzetli bir şuruptur. 

Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum e 
zanelerde bulunur. 

KUŞTCVCJ kullanınız 
Bir Liraya Kumaıiylc Kuş tüyü Yas tıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş
tüyü kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok 
ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu, Kuş tüyü fabrikası. 
Tel. 23027. Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli 
Mallar pazarı. 

Hfif Nr üşütme hazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kşe 

Saf alin a11nız 

ıo.oo.ol N K 1 BAZI 
LERCE ıoşi MEMNUNiYETLE DEFEDER 

Mide ve 
Barsakları 
Kolaylıkla ve mülayim bir 
~ekilde bo~altarak rahatıı1' 
ve ferahlık verir. 
HAZIMSIZLIK, 

ŞİŞKİNLİK 
bulantı, gaz, sancı, mide bO" 
zukluğu, barsak ataleti, 1.:\" 
KIBAZ. sarılık, safra, kartı· 
ciğer mide ck~ilik ve yaıuna· 
lannda ve bütün mide ,·e 
barsak bozukluklarında kul· 
lanınmz. 

Son derece teksif edilmi~ bir toz olup yerini tutamıyan mümas~! 
müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kati bir tesıı 
M1M~-.1M1M-.111icra eder. Aıllllıl"llllıl,_,__._,.. 

Romatizma 
Lunıbago 
Siyatik ve 

Soğuk algınllklannı iyi edef 
11111----------------r~ ~~~Z.V..LJl.LR.L?-.X......~_ 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
•••••••••••••••ı••mıi Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bi~ 

liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralı 
iki adet mükafat vardır. 

GRiP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ ve 
hUtUo ağrıları derhal gfçlrlr. 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakjp.,iz gazetesidir 

Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 nisan 939 günü ak§amına kadar bilet~ 
değiştirmiş bulunmalıdır .. 

M 1 d 1 t 
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