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arpatlaraltı Ukraynası Geceki yangı -
omanyaya teklif edildi nın esrarı 

akat bu memleketi Macaristan işgal etmiş Kundakçılık ücreti 
bulunduğu için teklif reddedildi lirayı Aliye kim 
Romanyfl 

olan 500 
vaadetti? 

• ımal hudQdunu 
tahkim ediyor 

erlindeki lngiliz sefirinin Londraya 
Cağırllması ihtimalleri· mevzubahs ... 

emberlayn 
stifa nıı edecek?· 

r ~ 

Hasan deposu 
l'!fı ~ 100 bin liraya 

,,. sigortalıdır 
Yanan diğer 
müesseseler 

sigortasızdır ve 
bir kısmı küçük 
sermayeli olduk

ları için 
mahvolmuşlardır 

, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ . .....,ı.a.&-4'1 ... 

Yeni tarihi tefrikamız 1 Kundakçının yaJan 

Osmanlı devletinin ilk hünkarı Kara Osmanın, dünya efsanele· 
rine, destanlarına intikal <:den çadır, §ehir ve saray hayatı 

BlNBlR GECE MASALLARINI ANDIRAN KORKU~Ç 
TARlH 

ilk padişah Omıanın hayat ve saltanatına ait biitıin münteşir 
ve matbu külliyat tetkik olunarak hazırlanan bu tarihi roman, 
bugüne kadar yazılmı.ş olanların lıepsinden iislıin sergiizeştlcrle, 
nıerak ve heyecanla dolu bir Jarih şaheseridir denilebilir. 

Bratlsla\'a(]ald b~ Jeclen bir sahne... ~!eminin kudrr!!ne i.?anmı~ karileri~ize muharrir ve müverrihi· ı· 
~U run adını vennegı, soylenecek en son söz buluyoruz: 

~; 17 '.C.A:. a.): - )java.S manyaya iltica etmiş bulunmak- ı YAZAN: 1K1 M1M 
ita ~dan: tadır.) Birkaç tüne kadar başlıyor! • 
t~llıe, dün öğleden sonra Kar- Macaristan bile endiıede...•• • • • • • • • •• • • ••• • • • • • • •.,.., •• ••• • • • • • • • • • • •• • •• • • • ... 

1~t~~~:ı:a:ı~m=; va~~~=~=7 (A. A.T - &- Is t 8 n bu 1 u n ı· şga· -ı · ~ ~~~k?i_ mon.senyör V?lo- Macarlann dilekleri veçlıtle;Ma ) 
-~ta lifını tedkık etm~ ü~e- car ve Polonyalı kıtaatın iltisakı 

e ~lantı yapnıı§tı+. Ögrenıl- temin edilmiş olmasına. rağnıen ı • 
~]{~0.re Roma:ıy:ı hü.kUıneti Budape§tenin siyasi mahafili en- a eı a Sin l n 

~~le~ reddetmi§tir. Zıra son ~ içindedir. Bu mahafil, Al-
, ~a ııazaran Karpatlaraltı manya tarafından yeniden ~pı-

1 
d • • • • • • 

. eı:ı ~ı Macarl~r tarafından lan ilhakın bir çok mahafilde tev- y ı o n u m u 
l§gal edilmış bulunmakta lit etmiş olduğu hayreti gizleme-

(~11. • • mekte ve Macarların muvaffaki- ' 

-~--

sr n arı lideri . 
ıkıaı talebile Litvan- mu"sabakamız 

~!aya nota verdi 
ıı~ :S· 17 (A . .A.) - Hcnilz tc. 

).{ bneıniş olan bir habere na
~tneı Almanları lideri Neu

ta11d t\'an:ra hükümclinc bir no. 
"b e ererek Mcmclin istiklftlinl 

' ~tir. Bu notanın bir Ulti
~ ~Yetinde olup olmadlğı 
li eb"ildir. 
h t\ra.nya H . . 
Qtrı· arıcıye nazırı 

~ile gidiyor 
~el~~ l7 (A. A.) - Havas: 
ge~ lnUstnkil bir devlet ha. 
~ b· esi fı;in Neumann tara

aıı ı.r nota gönderildiğine dair 
r il ea~·iaları salahiyettar mah
~Icr e le~ id, ne de tekzib etmek. 
~ . 
. lııcı :p· , 

'11lde lı ıe nin lnç giyme mera-
i\ git aztr bulunmak Uzere Ro~ 
~ t·1~~ ~~an Litvnnya hariciye 

Evvelki gün, göz müsa
bakamıza ait kupon neşriya. 
tr bitti. Fakat göz resimle
rinin neşri devam ediyor, 

Bazı okuyucularımız, ku
ponlar biter bitmez, bundan 
evelki neşriyatırnızı hiç dik. ~ 

kate almıyarak beğendikleri 

1 

göz resimlerini hemen gön~ 
dermiye başlatm}lardır. 

Eyübde yapılan ihtilalden bir intiba ••• 

~ Yazısı 2 incide 

• 
ikinci müntehip • • 

seçımı J\.cele etmemelerini rica e
deriz. Elimizde mevcut göz 
resimlerinin neşrine devam 
edilecektir. Ancak bunlann 
nihayete er:iiği gün • ki bu. 
nu son resimle birlikte ilin e
deceğiz • kuponların ve be. 
ğenilen göz resimlerinin gön
derilmesine başlanmalıdır. 

ilk günde elli binden fazla · 
istanbullu rey hakkını kullandı 

söylediği anlaşılıyor 
!su işe kendisini teş;iİı ve para vadeıtiğini söy· 
lediği adam akrabası değildir, beş parasız biridir 
ve Hasan deposundan kovularak değil kendi 
arzusile, hüsnühal vesikası alarak çıkmıştır 

' 

Hakiki suçlunun bugün meydana 
çıkarılacağı ümit ediliyor 

Dün gece Bahçekapı ve civarı ki Ertuğrul hanının tamamen yan
çok büyük bir yangın tehlikesi ge. maslyle geçi§tirilınlştir. Yangmm 
çirmi§, itfaiye ve zabıta kuvvetle- tafsilltmı ıöyle hulisa etmek mUm 
rinin çalışması sayesinde, bu teh· kilndllr: 
like, yalnız içinde birkaç dükkan ve iYatıgm, Hasan ecu, deposu• 
bUyUk bir ceza deposu bulunan tı. '(Devamı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

Aslan, kaplan ve tavşan 
Bir iki gilndenberl, yeryüzündeki coirafya kltablarlle haritalar 

yanlı,tır. Çekoslonkyayı ziyaret için bir hafta en-el Ametjkadan yo. 
la çıkmıı olan seyyah gerlye dönebUlr. Zira ıu anda böyle bir memle· 
ket yoktur. 

Esen, mlt,llslz bir kasırga! Öyle bir kasırga ki, henüz tabedilmiş 

haritalan, daha miirekkeblert kuııımadaa yalancı çıkaracak JC.klldc 
yeryüzü nizammı 1'1tilst ediyor, an'a11elepnlı toprak mWldyetlerlnl ye· 
le \'eriyor. 

Garb alemi dünya harbine gelinceye kadar, içinde ta\'şan]arla as. 
lanlar \'e kaplanJarm yanyaaa b&mıdılt \'e miltterek rızk ö~Uslle ge. 
çlndlğl biır mağaraydL ra,·ıanıa ulan n kaplan arumdakl imtizaç 
sırrını iki kanun idare ediyordu. 1lkl, ismine garb medeniyeti dediğimiz 
mcshur \'ahlme, Udaclsl ulanla kaplanm, blrlblrlnden ka~ılıklı korku-
ııu ... 

iki kanun da bozuldu. Hak n hayata hürmet talkmcu11 medeniyet, 
artık çehrelerden indirilmiş bir mukedlr. K&1"31iıkh korku müeyyede· 
si de mlinıs. Çünkü f&Jlzma kaplanı, d<'mokrasf ulanrnıda yaman bir 
zaaf ukdesi ıtezmlştir. Aslan, rakibini parça. parça etmek pahasma bllt-, 

kendi uzu,·larmı kanatmaya razı olamaz. 1914 tecrübesi, aslanı hayali 
bir taarruza kar,ı di!}lerbıl bileten, tırnaklarını törpölctcn c\·hamlı ve 
ödlek bir dev hallne gettrml!}tir. Taarruz melekesini kaybeden aslan, 
;,imdi bir sinir lıutuı. 

Vaziyet apaçık! l'eryözil; bir, iki, ti~, nihayet be3 dhldlne tabiın· . 
den b~ka nlsbet tanmuyan barbar bir hırs de\ resinde. Büyük kü!le 
rekabetleri, küçük bU9yeJenlen hayat hakkını silmek tizere. DUnya 
üç beş büyük (unite) elinde-, t1üpedüz birkaç dilimden ibaret olmaya 
doğru gidiyor. Artık ne tarihin açtığı J:frlnti \ 'C ~ıkmtııar, ne kan~ıl' 
hcsab, kesirli taksim, ne de medeni yasak! 

Ta,·pnlar! 

l'a ulaalan önUnllıe katıp .deve 111>1 ıtıdeco"1r, ,a h c11yan1aa &I. 
a1 hcıtı ~ d ın bugün Berline gel-

eruncıctcdir. Knunas'daki ........................................ ........ 
rraztsı 7 incide)~_ decekslnlz. 
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Prens Şahpur, Prenses Fevziy~ 
ve Kı 1 erikal izm 

Yazan . Nizamettin Nazif 
Bütib "Biladı Fürs • ü - A· ı ran Şehinşahının oğlu ile evlene

rab,, bir bayram havası içinde- rek Şa:kta en tı:tlı hülyalar dağı. 
-tiir. Emir sarayının dört adım ~an rr.asallarclan birini hakikat ha
ötc:sindc bombalar patlayan Ur- linc sokarlarken bir çok garp 
dü=ı bayram yapıyor. İngiliz ih. il mitropollarında ebedi hülya sa
tiraslarını İtalyan ihtiras arı ile yılan bir şarklı emel de tahakkuk 
kovan ve İtalyanın istila emelle- c.:liyor. Yirminci atı-r garklısı kıle
rinden ingilterenin kar.adı altın- rikalizmi öldürüyor. 
da görünmekle kurtulmağa sa. 
va]an Yemen bayram yapıyor. iki gün evvel, memleketinde ta. 

Köyleri yakılan ve şehirle- hakkuk ettirdiği yüksek idealler· 
rinde her gün bir yeni bel.1 beli- den muasır mede9iyetln yeni bir 
ren Filistin b:ıyram yapıyor. Pa. hız aldığına inanan medeni dünya
ram parça olan ve her park-ası bir da, bilhassa komşularında ve bu 
cehenneme dönen Suriye bayram ' komşuların en ba~nıda gelen Tür. 
yapıyor, Hicaz • Necid, Hada~ kiye de doğum yıldönümü büyük 
ramut, Muskat, Cezayir, Tunus, bir gevkle tcs'iıd olunan tran Şe· 

Fas, Afgan bayram yapıyor. Ira'k hin~hı Alahazreti hümayun Rıza 
bayram yapıyor. Biz bayram yap;-1 han Pehlevi, 1sl.1m memleketlere 
yoruz. siyasi ıuur ve içtimai sıhhat bah-

Ne oluyor? • şe:len bu mühim hareketin Ata.. 
Prens Şahpur]a Prenses Fev- türkle omuzdag bir serdarıdır. 

ziye evleniyor. Saadaabat paktının tam mümi-
Büyük Mehmet Ali hanedanı ni olan Türkiyeliler, bu vesileden 

ile Büyilk Pehlevi'nin hanedanı a. istifade ederek ona, idealine, ha· 
rasın.daki bu sıhriyetten Kral Fa-ı nedanına ve kardeı İran milletine 
ruka cand'an bağlı olan Mısır ka-

1 
karşı besledikleri çok güzel tc. 

dar, Şehinşah Pehlcviye hay- mennileri tekrarlamaktadırlar. 

ran olan İ r a n ktıdar, bil. Kardeş !ranın her saadeti bizde 
tün T ü r k, Arap ve Fürs millet- ancak milli ve umumi bir saadet 
terinin de sevinç duymakta hakla. suretin.de kabul ct:lilir. 
rı olduğu kabul edilmelidir. Zira Nizamettin NAZiF 
bu hareket yalnız Şimali Afrika-
nın biricik milstakil devletini 
Hind O~yanQsunun feyizli bir kı
yısında muasır medeniyete ıercf 

veren bir büyük devlete bağlamıı 
olmuyor, ayni zamanda müsliman 
mill:tlerdeki büyük intibahı, mez
hep farktan yüzünden doğmu~ sa
yısız foiaketJerin bir daha tekerdi. 
ne imkS.n bulunmadığını da göze 
vuruyor. 

İran sarayı Şiidir, Mısır urayı 

Sünni.. ı 
K:ınterbury piskoposunun Ba-

kingam Palace üzerin.deki nüfu. . 
zundan daha çok müessir bir nü
fuz ile Abidin sarayı ve Elmunta
zah kasrı üzerinde irşad edici bir 
rol oynayan Medresetül'ezher, 
b ı:ıdan bir asır, yarım asır önce 
d:ğil, hatta beı yıl önce bile böy. 
le tir izdivaca bütün k~reti ile 
ım.:halefet et:nez miydi?. 

Ederdi şüph ~-i z. Gerçi tslam 
dini bir 1iinin h_r hangi bir diğer 
mczheb mensubu ile izdivacını 

tahrim etmemekte ise de Elbürz 
dağların:laki köylerde Ahundlar 

lzmirde yaralanan 
beş kadın 

Yaralılardan biri 
daha öldü 

ve Mısı11da ne kadar softa varsa Izmir, (Hususi) ---=- Tepecikte 
hepsi böyle bir izdivaca muhale- bir umumi evde cumartesi günü 
fette Kılerikalizmin en büyük ide-

1 
feci bir surette iılenen cinayetin 

alini bulurlardı. l ilk kurbanı olan Ayıe l\lilnevve-
N e Mısırda, ne !randa mü~terek rin yanına bir kurban daha iltihak 

sevinci ihlal e:ien en ufak bir ha- etti. Ağır yaralılarO::an Necmiye de 
rel:et görülmemesi ve yalnız bu 1 evvelki ak~am sabaha kartı tedav: 
iki d:>st memlekette değil, bütün l eo:iilm:kte oı::uğu memleket hasta· 
Istam memleketlerin.de umumi bir banesin;le hayata ~özelrini yum· 
sevinç sezilmesi işte bundandır: du. Uç yaralı kadın daha vardır. 

Kılerikalizm bütün islam mem- Bu betbaht kızın bu iıdeki suçL· 
leketlerinı~en kovulmuştur. azgın katilin kanlı 'kaması ile sal. 

İslam memleketlerini müstem. d rdığı yol üzerinde bulunmasın -
lekeleştirmek temayüllerinde ısrarı dan ibarettir. 
edenler için bundan büyük bir Hayatını kurtarmak için bahçe 
husran olamaz. 1slam alemindeki ye kaçan ve orada vücı.ı.:lunu tdu
en minimini telakki farklarını is- vaı -4 yapıtbran Necmiye, katil Os. 
tismar ederek, onları evvela milli :nanla karşılaşınca: 
hudutları içinde birlik kurmaktan - Kıyma bana! Ben t ana bi: 
ve sonra biribirleriyle dost olm:ı.1•• fenalık yapmad:m .. Seni tanımarr 

tan mennctmeyi bir hüner edinmi bile .. 
olan siya::a cambazları böyl-lik1c Diye yalvarmış, fakat Osman: 
en mühim kozlarını kaybetmiş o- - Bana değil... Allaha yalvar .. 
luyorlar. diyerek bıçağ:nı kmn vücudum: 

Kılcrikal, asra uygun milli bir s~pfamı::tr. 

bU:ıye y:ır:ıtm:ık azmine tutul"n I H:ıs~ahanede yapılan bütilr. 
cemiyetl~r:n en bliyük parazitı dır. tedavilere rafmen Ne~miyc kur
TaaffJn etmek istemiyen m·ııct t:mlı:mam ş~ır. 

Klcri!cale göz açtırmaz. Taaffi.ın 1 Nec:niye evvelki akga:n, ölü -
etmiJ bir ca:niayı ıslah etmek ~s. 1 münden bir knç saat evvel kendi
tiyenler ise evvela Kılerikal tüp- sini ziyaret edenlere genç ya§ında 
rüntUyU çöpt:.iğe atmayı bilmelL 1 ölmek istem~aiğöni, fakat bir kere 
dirler. 1 bu yola düştJSÜ i!;in bu defa olm.ı. 

iıtte genç, güzel, asil ve mü- ııa bile gene nasibinin bıçak altın
ncvvcr Prcmıes Fevziye ile geni, I da ölmek olduğunu söylemiJ ve 
gllzel, ean n milnevver Pren! a,11a"lUJtır. 

Şahpurun izdiv.ıcında gö::c: vuran Necmiye %4 ya~ında idi. Cena-
en milhlm nokta budur. zesini arkadaştan ve yolda~lan 

Bir Mısır padişahının kızı bir t. kaldır:nışlardır. 

--- -- --- - - -- ··--- ~ 

Anka!'ada tkfnd mftntelıfb MOI mt ... * Ven! Romanya bUyUk elrt.,i ltfmatnameslnt l"erme.li ftıere 

yueticilmhur kö,küne &eldiğl ıırad a ... 

~u.:1ber. 
•,, ~ . . ·. . . 

Mimar Sinan 
ihtifali 

9 Nisanda hoyuk 
meras: m yapllacak 

9 Nisan, Mimar Sinanın 351· 
inci yıld6nümüdür. Bu münue
lıetle o gün Ankarada, btanbulda, 
tmıir ve Edirne gibi diğer büyük 
ıehirlerimizde bUyük ihtifal yapı. 
lacaktır. 

Bu münasebetle mimarlar tara· 
fın.dan, Sinanın eıerlerinden bah
sdden bir kitap hazırlanmaktadır. 
Bu it için mimarlar arasınlda.n ıe
çilen Karun Çeçen, Kemal Altan, 
Vasfi Egeliden mürekkep bir hey· 
et dün çalıgmıya baglamı~tır. Be 
heyetin mesaisine Ankara, bmiı 

ve Edirnedelci mimarların :la yar
dımı istenmi~tir. 

---<>-

Vafi iyileşti 
Bir müddettenberi rahatsız bu. 

hınan VaH ve Belet:!ye Reisi LCıt· 
fi Kırdar iyiteımigtir. Yalnız dok
torlar kendisine bir kaç gün daha 
dıgan çıkmamayı tavsiye ettik1eri 
!::in vazifesi baJına ancak pazarte. 
ti günü gelece5i tahmin edilmek
tedir. 

--o-

Suat Derviş Viyana ya ı 
gitti 

Viyana sergisinde Türk matbıı 
ltını temsile memur edilmiş olan 
ırkatlaşımız, muharrir Suad Der
ıig dün akşamki ekspresle ~ehri. 
.nizden hareket etmigtir. 

-0--

Mallarrnı isbat edemiyen 
sabıkah!ar 

Avni adında bir sabıkalı cadde 
Je parmaklarına büyük g~len bir 
eldiven ile dolaşırken yakalanmış 
bunları nereden çaldığı sorulmu§
tur. Avni Bahçckapıda bulduğunu 
iddia etmi!'j, verildiği birinci sulh 
ceza mahkemesin.de malı olduğu 
nu isbat edemediğinden 2 gün 
hapse mahkftm edilmiştir. 

Malumdur ki sabıkalı olanlar 
mallarına meşru mruikiydlerlni 
lsbat etmeğe mecburdurlar. 

Gene bu şekilde iki eski kilim 
3atarken yakalanan sab!Jmlı z -.kJ 
de 2 gUn hapse mahk(im edilmiş 
tir. 

Trabzon vapuru satıllyo r 
İstiklal harbi esnnsmda dU1man • 

::l:ın nlm=ın birçok ganafm ar:ısmdıı. 
bir do vapur lğtfna.m edilmiı;tl. 2103 
~fi tonluk olan bu vapur "Trab
zon,. ismiyle §imdiye kadar devlet 
:tizm::tlnde kullıınılmaktaydı. Vcpur 
.,imdi satılacaktır. 

lstanbulun işgali 
faciasının 

yıl dönümü 
Dun Eyopte, şehitlerin n1ezarı başında 

hazin bir ihtifal yapıldı 

Faslı iki vali 
Hac dönUşU memJeket 

miza geldi 
Haç dönüşü memleketimi: 

geçen Faslı Abdurrahman Ba 
Paşa ile oğlu Ahmet Bargat 
Ankaradcın şehrimize gelıni 
dir. 

Fasta Rabat valisi olan Abd 
rahman Paşanın oğlu Ahmet 
şa da Azmur valisidir. Misafı! 
bu alqamki trenle §ebrimizde11 
nlacaklar ve Bulgaristan, Yll 

' lavya, İtalya yolu ile Fran 
gidecekler, oradan memleketle 
döneceklerdir. 
Ahı .. et Barğq pap dün bul 

duğu bir beyanatta, haç için il 
1 keye gittiklerini, bu vesile Ue 

caz kralt tbniasuudla konu~ 
rını söyledikten sonra demigtit 

DUnkU merasimden tld intiba ... 

İstanbul işgalinin yıldönümü olan 1 sonra felaket günlerinin bir tasvi 
16 mart ihtifali dün Eyübdeki rini yapmış. bu meyanda. 16 mart 
şehidlikde yapılmıştır. şehitlerinin hatıralannı hUrmetle 

Merasime saat 15 de askeri ban 1 anmış ve sözlerine şu şekilde ni
donun çaldığı matem havasiyle hayet vermiştir: 
başlanmış ve bundan sonra §ehir "-Aziz şehitlerimiz buglin bu 
meclisi azasından Meliha Avni raya felA.ketli ve ıstıraplı günler 
Sözen şu nutku ile ihtüali açml§- yaşaml§ ve sizin ıstıraplannızla 
tır: yürekten yanmış en bUyUk acıyı 
"- Değerli yutdaşlanm; duymuş olan İstanbul halkının 
Bugün burada her sene olduğu ~ygı ~e~gi ve göz yaşlarını gc.tir 

gibi a:ziz Türk şehitlerinin hatıra- dim. Sızı yataklannızda, masum 
!arını anmak, tarihe katılmış fc. u~kunuzda ~ldürenler, b~lere, 
laketli kara ve acı gUnleri yaşat- Türk ırkın~ hır parola vef?1~§ ol
mak için toplanmış bulunuyoruz. dular. Gafıl ~vlanmamak ıçın U · 

İnsan, mesut geç~ giinlerinin 88 yuma~a~, daıma uyanı! kalmak. 
adetini, kötü günlere dönerek da- . Hepımız, uyumı~cagımıza, .da 
ha iyi anlıyor. Şimdi hep beraber ~a .. uyanık kalacagımıza and ıçe 
bir çatı altında toplanmağa imkan lim. . . .. 
bulamadığımız felaketli günleri- Bu teklıf ı Eyub sırtlannda vel 
mize dönelim." veleler uyandıran on bini aşkın 

Hatip. burada fstanbulun işga· kütlenin andı takib e:~iştir. . 
linden ve 16 mart faciasından Bundan sonra Eyup Hnlkevı 
bahsetmistir. baakanı Doktor HulUsi Ertugrul 

Meliha:.; Avni Sözen, bundan da bir nutuk vererek demiştir ki: 

ıroni:@in amca 
boyaca 

"- Aziz Türk milleti, kahra
manlar kaynağı Türk ordusu u
zun yıllar süren büyük harbdc, 
en genç, en dinç evlôdlannın bil 
yiik bir kısmını kaybetmiş, yor-

''- Seyahatimitde en :i 
Tlirkiyede eördUğümilz t 
hayretimizi mucip oldu. B' 
;yeni Ankara, TUrkiln amılni 
l:erir büyük bir eserdir. Türki 
ziyaretimizden çok memnul.1 
duk. Gördüklerimizi her tatf 
anJatacağız . ., 

Ahmet Bargaı Pa§a Filistiıs 
selesinin Fası alakadar etmedi 
söyliyerek Arabistanda bu rn 
hakkında yapılan mUzakereletl 
haberleri olmadığını işaret e 
Fas üzerindeki Italyan taJeJ' 
meselesinde de şöyle demiştir: 

"- Fas Fransanın himayeS1 

tında dır ve Fransaya sadıktrl'· .ıf 
kadderatını Fransaya bağlarnW.. 
ve Fransız _ Fas igbirliği bU 
kuvvetini muhafaza ctmekte:ii' 

25 Ton hurnı8 
HalkevJeri tarafında~ 

fakirlere dağıtıldı 
Suriyedeo gelip de güm~t' 

mi verilmediğinden memleke 
hal edilemiycn hurmalar gU 
mUdürlUğünce halkevlerine 
tılmıştır. Bu arada Fati~, ~ 
nü, Üsküdar, EyUp, Beeıkf.a.Ş ı;;: 
kevlerine bin iki yilzcr kilo, / 
oğlu halkevine bin kilo, şeıırt. 
ni, Kadıköy, Şile, Şişli, Bnltıt" 
halkevlerine altı yüzer ldl0 -f. 
rilmlştir. Bundan başka Y"e 
çocuklara yardım birliğine d 
beş ton hurma veri~ 

gun, yaralı, yoksuz. silah~~ 
hale getirilmi§ti. Vatan dortıt 
eaktan istila edilmiş, baş ola../ 
dişah hiyancte kaçmış, ze,·~ 
fasma dalmış, düşma.nlarlıı e

1 
,, 

liği yapmaktan çekinmemişt ·() 
Doktor Hulusi Ertugrul ;,u~ 

sonra 16 mart hB.dis~sini ~~ 
ve İstiklal harbinden de b , 
derck sözlerine hararetle d~t 
etmiş ve şehit olanlara nı~ntl !°· 
§Ukr:ınla sözlerini bitirmıştl o. 
Arkasından gençlik nnrxıııt, ı 

Üniversite Arkeoloji fakU1t~sı ~ 
1ebesinden Baha.dır Allnm ~ 
yecanlı bir söyleV' de buhttl 

tur. bit, 
Nutuklar bittikten sonra ~ 

ta asker havaya Uç el ateŞ e Jtle 
ihtifale iştirak edenlrrin ,.e 
tcblilerin resmi geçidiyle Jl1C 
me nihayet verilmiştir. ?Je~tş 
Eyüp Halkcvinin bir çayı 
etmiştir. 
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~TLINtN zayıfı ezmesi 

d lat kanunlarına en u:nıun 
. ıarıt Yeryüzünde her on ktJ\"" 
a~ ın )•erini, gıdasını, cnnını 

na ~eşıuldür. Fakat insan oğ· 
tnb .1r türlü razı olamamıştır.; 
nu:rı kun·eı kanunu yerine hak 
n ıa:ı kurmağa çalışmıştır. 
euerttten ayrıldıAı, tabiatin 

dl a ne boyun eğmeyip ona 
lt,~ul~rını kabul ettlrdlAi nis· 
J la disını medenileşmiş, insan 
tiı/•r, Asırl:ırdanberi peygam· 
İn n, hAklmlerinin, ~airlerinin 
~ ;veu lelin etmişlerdir; de· 
ıııı, il.san oiJJunun en esaslı, en 
L_ ı tcrna3 üllerinden biri ku,·· 
'<lrşı 
!ar • ona boyun eğdirecek mef· 

hratmaktır 
Zatı ' 

~~ ar, müte.fekklrler arasın • 
ııtıı eu övenler, telin edenler bu 
d ııu bilmiyor delilim; fakat 

leb~ktı\·vetc tapmalarını bir ta
f " ltrle mazur gösterme#e ça· 
~ h~ hu suretle kuneli, şiddeti 

r Vasıta daha ,.üksek rnef· 
rııı , .,, 

rııı ıalebesl için bir vasıta say. 
~;. i.~hat etmişlerdir. Hiçbiri 
Olduİu Ben kuvvete sadece km·· 

ıle için tapıyorum,. demdi 
-a)U fanına Yedirememiştir. Bu. 

b~ebUen olunca da insanların 
1 1 

r ekseriyeti ona, en bfiyük 
tlj~ e'12ış ıibl, haşyetle bakar. 

1 
korn, tapılamıyacak bir IH'ıh 

'1 nsan ollunun ruhuna o ka
eıııişUr ... 

,~arın tasa,-vur eltili en kU\" 

>ltırıı ru, Herakles, bir kahraman, 
• llAh ııa:rılmıftır; fakat 

ku lldece km·,·etll oldulu için 

11 
V~ellni hakkın, iyili~in, glı· 
hızıneline bağlaC: ~ı için 

t ı ""~ San kuvvet, kuv,·et kin 
nsan O~lunda korku uyandır-

'-i.bir ne'\'I hfirmet uyandırmış· 
il 1 kendini hiçbir zaman ger

fı 1'"dlrmemlştir. Kuvvetlinin 
bı~ınesı, tabiat kanunlarına uy· 
llzal'llanzaradır; fakat inun oğlu 
I', ~ayı daima iitrencrek seyrel· 
trln llda kendisini rahatsız eden, 
() le hislerini inciten bir hal nr· 
ıı ~dar ki haklı kuvvetlinin, 
oh rırı ezmesini seyrederken 
eıı. ~reu, o ilrenmeyi duyar. Bu 

• \,, 8kkın ancak zayırta olaca
"'ver lın1 ın dolma haksızda hulu-

l\ rı~annetmclte kadar gitmiştir. 
ildi ret: "Hak kninin, demek 

tt 
1 
~·der; onun gibi düş!inceler 
dır 

dl&( • 'b 
tU·nı iı l bir adamla çarpışan 

iı·n fl:ılcbesinde bir gfizellik 
i h ır, Gure, seyretmeli se\'i· 

o~. ;ks tunçları insanı iğrendir· 
ıl\a akat çarpışan iki km·\'et a· 

lı(,, Ü 
~ı... " ın ısavat olmayınca im\'· 

11 ::ılebes.lnde daima alçaklılı 
•\ 1 lr hal nrdır. Ona ba~ır· 
'il ~sanın elinde olmaz. Zaten 

t?, hı uv"elli de, ya kendini hiç 
1 taı Yvnn gibi bir şey kesilir, 
ıt tbe~ini affettirecek hııller 
ba~aYırı himaye edeceğinden 

~tırı seder, Gene çirkin olmnk-
1 1~1•trıaz. Ortada zayıfın ezil· 
llttuıt~eselc onun tavırlarında 
~it\'\> Ulrnak kabildir. Zayıfı 
tlr1cı'lli drldndlr; fakat ondan 
'ttr n olan bir şey vardır: dö· 
~1111 ;denıer arasında onun ('İr· 
I', arlcetmiyenler, onu alkışlı· 
~ konu ôlmeğe k:ılkıınl:ır ... 
mı, endilerinde hayvanlığı ye· 
leıtı' 1rlerinde insanlığın en e· 
eltı~l'Ullerlni henüz teşekkiil 
\ıırı ~ ol~n zavallılardır. Gerci 

fil\at hliYuk sözler sarfedebillr-
'ııc Unlar içlerinden gelen 

"heıı~lt ezberlenmiş sözlerdir. 
e~l z içlerinde kuvvete tapan 

l\:ıilıtıı l'cnemenılş, m~tafislk'c 
' llıahlüklardır. 

H A B E R - ~ktam Poıtaar 
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1 
T erbiyevt ve teknik filmler meselesi 1 Denizbank kadrosu 

~~ - r.: ·~ 'il' O:l}.. 
il• i\9! ifi0

t ifk@'@C4tim 
karşısında : il 

T ERBtYEVI filmlerin \'fi memleketimJzde çenilccek mUli 1 
eserlere alt film materyellnln gümrük resminden muaf 

olarak meıÜJekete girmesi hakkında ,·erilen karar üzerine An. 1 
karada ve tstanbuld& iki ıeçim heyeti teşkil olunmuştur. Bu bi.- 1 
diseyf birkaç noktadan tetkik etmek gerektir: J 

Hangi bakımdan tetkik olunursa olunsun 

' netice bir haksızlık oluyor 1 Ü:ıce, bir e&er me\'Zllunun terbiyeyi olup olmadığı keyfiyeti 1 
elde muayyen ölçüler bulunmadıkça, dalma. lhtilif zemini obnaia 1 
milsaltttr. Cemiyet hidlselerinln h~men her safhasından terbi- i 
ye\1 bir lılase çıkarmak mümkündür. 

Bugün film sanatında yer alan mevzular, ekserlyetle büyük 
muharrirlerin eserlerinden alınmıştır. Bunlann çoğu pek ili 
kıssadan hisse çıkarmak netlcesrne yaran me\-zulardır. 

Bütün gürültü patırdı, dedikodu ve bütçe ve kadro münakaşalan 
nihayet hiç şüphesiz günahsız bu 43 memurun başında 

patlıyacak değildi ve yine de böyle olmamak lazımdır 

Bir balmna. göre bunlar terblyevidlrler. Bir bakıma göre d~, 
terblye\I bir netJeeyc bağlanmasına mukRbll detayye mahiyeti 
itibariyle fena örnekler ,·erebilecek halde görüleblllrler. 

Terbiyeli deyince bunun talebeye giire, halka göre, telkin e
dilmesi istihdaf olunan esasa göre bir takım tahanüller akla 
gelebilfr. 

1 
Kültür bakımından terblyevt denilC<'<'k filmler büsbütün 

ba.,kadır. Halk bakmımdan ba5ka.dır, l~l baknnmdan ba~kadır, 

aanatkir bakmımılan başkadır, asker bakrrnmdan başkadır. 
Bu s~lm heyetlerinin ellerinde, temsil ettikleri ınnıfm se. 

\"Jye ,.e derecesine göre ne gibi terbiye' i esaslan gözönünde bu· 
lunduracağuıı tesblt eden prensipler olmak gerektL 

Kültür idaresi müme<ıslllnln talebe noktalnazarmdan terbl
yni bulmadığı bir mm, ziraat~• faraflnllan terblye,·i görülebi
lir, halk nazarından terbiyevi olablllr. 

Bir de mühim bir nokta daha ,·ardır. Filmin hazırlandığı 

memlekete göre, o memleketin adet, an'anr, kanun ,.e cemiyet 
seyrine nazaran bu mevzu terbiyevi olabilir, fakat, bu bl:ılm 

memleketJmlzde tamamiylc aksi bir fl'likkl uyandırablllr. 
Terbiye biraz da mllli bir harekettir. Ve çok yeril bir lı,ıtlr. 
Terbiye menulannı her milletin kC"nıll bcnllğlnl', bünyesine, 

lnkılibma, prensiplerine, halkmm, talebesinin, köylUsilnün, r;ehlr. 
llslnln H\iyeıılne, kudretine, temessül kabiliyetlerine göre ha· 
nrlamuı en doğru bir harC"ket telakki olunmak liznndır. 

Amerika terbiyesi, Fran!\ız terblseslle, Alman terblyesllc n 

nihayet Tllrk terblyeslle ha.zan 'e ekııcriya büyük aykırılıklar 1 
gösterir. 

Buna göre 11eçlm heyetinin göstereceği hassasiyet, bütün 
terbiyevi filmlerde öyle bir eleme yapar ki ellmlzde birkaç film- j

1 den ba§ka bir teY kalmıyablUr. Buna M?beb ne! 
Türk mlllett içinde, kendi \'&rlıiınm lcab ~ttlrdiğl terbiye 

hedef \"fi emellerfnl eeerler halinde orta3-a koyacak ehliyetler 
yok mu? Bulan u çok dahi olsa, ayni toprağın sana.tkirlan ile 
meydana ıetlrmek mtlmkllıt deill mi? Elbette bunlar mUmkllıt· 
dtlr ve daha dofradar. 

Her mlllet birdenbire kemale yükselmez, memlekctlmb.dc 

yerli, mllli ,. whnlg -1111•• blrJllm endüstrisi kurmu, ol. 
IDak illa c1e lht _........ w.. ama otar .. 

Blta& 1W1tnd:' tıe'lMftrtttlHhirek lhb ar. Sam-
m ki hariçten getirilecek filmler t.erblye\·i olmaktan ziyade tek
nik, sanat \'fi ilim fllmlerldlr. 

Bu noktada biraz durmak limngeUyor. 
Tllr.ldyenln teknik \'fi ilim yolundaki ,·an~ma inanmamış gibi 

göriinüyonız. 

Daha yüksejlne nrmak itin mütelıas1111 getirtebiliriz, ama, 
ba lc&darmı ,·erebilmek için ecnebi filmlerden lııtifado etmeğf 

dofnı bal\Dayız. 

Berban&I bir me\'ZU üzerinde bir fabrikanın faallyetlnl ken· 
dl yurdamazdald materyelden l"tifade edebllerek pek i.11 hazır • 
kıyabmrlz. Yani, umumiyetle, biz CSa.'la muterlziz. Illraz gayret, 
bir küçük fedakarlıkla, istediklerimizi kendi yurdumuzda, ku\'\'e• 
ti, kudreti, tenkidi, hükmü kendimizden alarak yapmamız müm
kilndür. 

Dikkat etmek limndır: Bize teknik film ,.e sanat ,.e fen 
yolunda lazımgelenl yüksek tahsll wı lhtisasmı yapmış olanlara 
göre düşünmemelidir. Halk esastır. Buna ı:öre de her baknn
dan Türk yurdu, Türk sanatı, ilmi, fenni, tekniği kifldlr YC lıatta 

fazladır. 

Enelce de bir yazımızda söylemi5tik. Herkes ne derse d<>. 
sin, bu bir dnlet m('selesldlr. İlk kurulu'u de,·letten beklemek 
,·azıyetlndeyfz. MllU bir film ~ndüstriıılne muhtaç olduğumuz 
meydandadır. Bunun ilk temelini bu tarzdaki film n eserlerle 
karmak \'C bunu milli filmlere, yerli ilimlere ,.e nihayet Tllrk 

1 

filmciliğine yükseltmek büyük bir iş değildir. Bir ıu:lm meselesl
dlr. Biz se~lm heyetleri kurulma.'lmı \'CY& ~ümrük muafiyetini 
değil, bunu lstlyonız. Dal. 

...... _ .......... ·-····-·-····----····-·····-··········-··--······················ 
Hapishaneye yasak eşya sokan gardiyan 

Müddeiumumilik tarafından bir 
kaç aydanberi hapishane ve tev
kifhanede alınan sıkı tedbirler ne 
ticesinde mevkuflar arasındaki ya 
ralama ve eroin kullanma vakala 
n kısmen azalmıştır. 

Bu cümleden olarak, uzun müd 
dettenberi hapishaneye sustalı ça 
kı, eroin, esrar vesair memnu eş. 
ya sokan bir gardiyan suç üstün· 
de yakalanmış ve kovulmuştur. 

Sah ipsiz hurmalar 

Bu vaziyete nazaran bir takım 

yeni tetkik mevzularile kar~ılaşmz 
Denizbank bir husuc:i teşekül de· 

ğilclir. Bir devlet müessese·idir. Bi· 
naenaleyh mensup olduğu vekaletin 
bir cüzüdür. 

O halde ona mensup olan memur
da, bankanın cüzü olduğu iktisat 
vekaletinin memurlan demek olur. 

Denizbank kadrosunda liizum 
görülen, belki isabetli Ye belki isa· 
betsiz, her ne olursa olsun bu ten· 
sikat ve tenkihat bittabi alakadar· 
lannca evveldeı:ı malum bulunuyor
du. 

Nihayet alakası kesilecek olan 
43 memurdur. Ve bunların bazıları 
faaliyetlerinden ve iş randımanla· 
nnda daha fazla istifade edilebil· 
mek üzere belki bu lağvedilen şube· 
lere tcr[an veya terfi ile olmayıp ay 
ni kadro maa51 ile becayiş edil • 
miş olabilirler. 

Bu takdirde ehliretleri teslim e· 
dilmiş demektir. Zaten böyle müta· 
lea olunmasa da nihayet lağvedilen 
şubelerin Iağvinin sebebi, orada 
müstahdem bulunan memurların 

ehliyetsizliği gibi bir vaziyete isti· 
nat edemez. Yani Jağv, bu memur· 
lann ehliyetleri için bir mihenk de· 
ğildir. Her ne sebeble olursa olsun 
lağvcian mağdur olan memurları:-ı, 
bankanın en aciz ve işe yaramaz 
memurları bulunduğunu kabul ede· 
meyiz, zaten böyle bir iddia da mev
cut değildir. 

O halde bu tensikat sırasında eh· 
li,.et de dikkat önüne ahnmıı değil· 
dir. 

De,•let müessesesi olmak itibarile 
belki bankaya intisaptan evvel bu· 
lunduklan işlerini terketmek vazi · 
yetinde bulunan ve hiç şüphesiz ki 
yeni bir teşekkül olması itibarile 
böyle olmak icap eden kadro dışın· 
daki memurların kanunların dama
nı altındaki hakları noktasından bu 
vaziyet ehemmiyetle tetkike değer. 

Tensikat yapılacağı malum oldu· 
ğuna ve iktisat vekaletinin açıkta 
kalan bu memurlan münhallere ta· 
yin edeceğine göre, lağvedilen dai· 
relere mensup memurlann elde mev· 
cut münhallere tayinleri ve bu su· 
retle kadmnun tebliği elbette daha 
yerinde bi; hareket olurdu. 

Nihayet Denizbank bütçesinde 
bir kaç ay için çok asgari bir tasar· 
ruf demek olan bu üç şubenin lfığ· 
vmdan mütehassıl meblağa ne ban· 
kanın, ne vekaletin müstacel bir ih· 
tiyacı varit değildir. 

Zaten yeniden tayinleri mukteza· 
sına göre böyle bir şey de düsünü· 
lemez. O halde çıkarılanların tayin
lerini mümkün kılacak münhaller 
yok idise bıle onlara kanunun bah· 
şettiği imkanlar dahilinde açık maa· 
şı vennelt zarureti mevcuttu. 
Bankanın elinde bütün mM1urla· 

rın tevsik edilmiş tercümeihali ve 
mazic:i, iş hayatı, tahsil kıymeti ol· 
mak gerektir. Bittabi bunlara eklen· 
miş sicil de mevcut olmak lazımdır. 

Bu memurların sicilleri ve ahvalı 
umumiyesi, mesaideki ehliyet ve de· 
ğeri düşünülmeden, böyle bir tensi· 
ke kalkmak elbette çok yanlış bir 
hareket olmuştur. 
Eğer bankanın memur kadıosu 

13 ad11t f azlaydıysa, bu takdirde, 
bir ehliyet araştırılması yapılmak 

·cap etmez miydi? Filhakika alın· 

mış memurun bir suiistimali görül· 
medikçe, kanun Ye nizamların ta· 
yin ettiği sebebler taaJJUk etmedikçe 
vazifesinden affı haksızlık olur. Bu 
itibarla ehliyet araştırılmak sureti· 
le dahi bir tensikat \'e tenkihat gene 
yanlış olurdu. 

Ancak ehiller, muayyeo vazif ele· 
re geçirilerek diğerlerini de açık ma· 
aşı Yerilmek suretile münhallere ilk 
namzet gö terilerek bu iş daha doğ· 
ru bir hal safhasına sokulmuş olur 
du. 

Hele bunların arasında başka şu· 
belerden ehliyeti Ye kudreti dolayr 
sile organizac:yon, b:\km ve) a ı e.~. 

riyat şubelerine alınmış olanlar Yar
sa bu büsbütün bu gibi memurların 
haksızlığa maruz kalmış olmaların· 
dan ba:ka t :irlü \·a;;'ohır.<..maz. 

Görülüyor ki: 
Hangi cepheden tetkik olunursa 

olunsun, bu 43 memurun mukadde· 
ratına biçilen bu netice hiçbir usule 
Ye inanışa mülayim görülmüyor. 

Bu mevzua ilk temas eden yazı· 

mızda demiştik ki, nihayet bir da· 
imle bir şube, bir senis fazla 
görülebilir, rnevzusuzluktan dolayı 
atıl telakki çl~ili ve ~ile
bilir, kalbolunabılır. Fakat memur-
lann hayat, isti1ra'J, me ai emni)•eL 
!eri ihlfıl olunmaksızın. 

Bu vaziyette, bankanın bu şube· 

tere muhtaç olduğunu iddia ederek 
mutlaka açılması icabında ısrar ede 
cek de~riliz. 

Lüzumu olup olmadığı, muamela· 
tının seyri sırasında ve nihayet mc· 
sai bilançosunda anlaşılacaktır. 

Bu bizi alakadar etmez. Ancak 
bu vaziyette 43 memur mağdurdur. 
Bunların haklan siyanet olunmak 
vazifesi mevcuttur. Henüz bankanın 
tazminat verdiğini bilmiyoruz. Ha· 
ber aldığımıza göre istida ile müra· 
caat edip tazminat istiyenlere yarım 
maaş nisbetinde bir para verilmek· 
tedir. İhtiyacı olan memurların bu 
varım maa~ı kabullenmeleri onlann 
bütün hakl;rını ibtal edici bir netice 
mi veriyor? 
Bankanın, bu memurların ihtiya· 

cır..ı • istifad.. ..,.,e' gibi bir t ~l. 

zille dü~medibrini sanırız. Binaena· 
leYh bu haberin doğru olmadığına 
in.anmak i teriz. Bunlara kanunla· 
rın şumulü dahilinde haklarını \'Cr. 
mek yaziyeti \'ardır ... 

Tazminat kifayet etmez. Ehliyet· 
!eri nisbetinde. hizmetlerinin müd· 
detine göre yeniden tayinleri sureti· 
le mağduriyetlerinin önlenmesi bi· 
rinci şart olmak gerektir. 

Bu müddet zarfında da tekaüt 
sandığından veya herhangi bir fa· 

ıstimlak ve yangın 

G tiMRtiKLERDltZDEN nrgl \'er
meden geçirilmek istenen 25.000 

kilo hurma, gümrükte yakalanmı~1ır. GUm· 

rüiü fazla tuttui;"11 için mal aalılbl malı 

bırakıp kaçmq. Gümrük ldarcııl hurmalan 

aalılpırdz mallar tallmatma uygun olarak 

halka n talebeye dağıtmak üzere Halk 
Partisine nrmlıtılr. 

Yalnız kudret heh'L'll Allah a'ı idi. Hurma, 

gümrük &3ıdır. Fark bu kadar! tizUmünü 

ye, bağını sorma derler. Buyurun ey aha. 

E MlNÖ!\'1iNDE bir taraftan istlmliak 
de\"&m ederken, diğer taraftan da 

yangın tMali ediyor. Bu sefer de Hasan 

ecza deposu ,.e yanmdaki üç büyük dük

kin liUp sUprWdü. bin pkası: Bu gidiş

le Eminönü meydanı, Emlnönll yangın ye
ri haline gelecek. Bilmiyoruz imar planın. 
da bunlar ,·ar mı! 

Tarih tekerrilrdllr derler. Ne doiru! 

Musa peygamber zamanmda kudret 

helvası yağmıştı. 

Bittabi bu de\ lrde de kudret heh-a.'lı 

yağaeak dQğll a. Bugün do burma yağılı. 

~ %5.000 kilo hurma ziyafetine! • 

• • • 
Etrüsk pazarda 

E TR ÜSK ,·apunı Sirkeci nhtımmdan 
bir ııomorkörle Salıpazarı önüne 

çekilmiş. Etrüskün yeri blll'UI delil Bir 

pazar önüne getirilmesi pek mu\·afık, ama, 

bura"ı Salıpazan drğil, daha müsait bir 

pazar olmak gerekti. l\lesell: Bitpazarı. 

l'ar ,,·eya yok. Bir taraftan 
bir taraftan lstlmlik fazla gellr. 

yangm, 

Daha seri ı, gördüğüne görC", ),kıcı

ları çekip ı,ı yangına bırakmak doğru ola
cak galiba! 

c:ıldan bu birkaç bin lira maaşın, 

açık suretile tediye edilmesi lüzumu 
\·ardır. 

HüJac:a: 
Denizbankın yeni müdürü Yusuf 

liya Erzin çok dürüst, hakşinas bir 
idare amiridir. 

Bugüne kadar geçirdiği mazisi, 
böyle bir haksızlığa bizzat sebeb o· 
lamıyacağına kafildir. Fakat ortada 
bir netice vardır, ve bu netice Deniz· 
bank adına bir haksızlık mahiyetin· 
dedir. 

Bütün gürültü patırdı, dedikodu 
ve bütçe ye kadro münakaşaları ni· 
hayet heç şüphesiz günahsız bu 43 
memurun başında patlayacak değil· 
di ve gene de böyle olmamak la· 
zımdır. Bu itibarla ÇC'k bitaraf bir 
görüşle ~u neticeler hakkında ken· 
disinden bizi, bizi olduğu kadar bu 
:nağclur memurları tatmin etmesini 
bekliyoruz: 

1 - Bu memurların yeniden ta· 
yinlcrinin rnüen idesi nedir? 

2 - Cari ay içinde kadro harici o· 
!anların ma i \ aziyetlerinin uğradığı 
feci akibet tnshih olJnacakmıdır.? 

3 - Tazminat almış bulunsalar 
dahi, bunların bir ihtiyacı önlemek 
zaruretinden teyellüt ettiği kabul 
olunarak müktesep haklan ibtal 
edilmiyccek midir? 

iş Bankası umum 
müdürü istifa 

ediyor 
Bankanın idare meclisi 
azasmdan bir kısmı da 

çekilecek 
Bugün lş bankası umumi he

yeti Ankarada yıllık toplantısını 
yapacaktır. Ankaradan aldığımız 
mal\ımata göre idare meclisi aza. 
lıın istifalarını vereceklerdir. Bu 
istifanın sebebi umumiyetle ida· 
re meclisi azalarının mebuslar
dan terekküp etmiş olmasıdır. Ye 
ni seçimde namzet gösterilmek 
şartlanndan biri bu gibi iktisadi 
ve mali teşekküllerde idare mec
lisi azası olmamak olduğundan 
yeni idare azalan da mebus ol
mak istemiyenler arasından seçi· 
lecektir. Mütemmim malUmau 
göre lş Bankasının umum müdü
rü Muammer Eriş mebusluğu ter 
cih etmekte olduğu için yeni se
çimde mebus namzedi gösterile· 
bilmek üzere bankadaki vazifesin 
den o da çekilecektır. 

Eski maliye müstesarı olup Zi
raat bankası umum müdür mun
vinliğinde iken geçen devre sonla
rında mebus seçilen Cezminin-Mu 
ammer Eriş hakkındaki haber ta 
hakkuk ettiği takdirde- bankanın 
umum müdürlüğünü alac.ağı da 
rivayetler cümlesindendir. 

-o--

Yedek subaylar davet 
ediliyor 

Beyoğlu Yerli Askerlik şube in • 
den: 
Beyoğlu Askerlik Şubesinde ka. 

yıtlı yedek Subaylardan Asteğ:n~ 1 

(Yarsubay) rütbe5inde olanları ı 

i'iaklire sınıfı mensupları 1 /Nisan 
Suvari sınıfı m<'nsupları 51.Ni ::ı:ı. 

Ölçme sınıfı mensuplan 15 i'~i-an, 
istihkam sınıfı mensupları 20 !\i. 
san /939 günü 45 gü!'2iik talim i. 
çin kıtaya gönderilcc •ldeıinden he • 
men şubeye müracaat et -:1eleri. 

Yılda bir lira 'erlb Çocuk Esirge
me Kurumuna üye olursanız yoksul 
\'fi baknna muht~ kimsesiz )'8' ru· 
lan kurtarmı, oluruz? (Ç. E. K.) 

Ebleh, abdal, 91lbt ruen ealtftıl 

olmak istt•mlyorsan lrkl içme? 
, (Ç. E. K.) 



ı, - ' ... 

K adıköyünde bir cinayet 

Bir esrarkes ustura 
1) 

ile adam öldürdü 
Azıh katil, hadise yerine koşan iki 

polisi de yaraladı 
Dün gece Kt.dıköyünde bir hiç 

yiızünd" ı çıkan kavga, zavallı 
bir berberi.:ı 61Umil ile neticelen
mjştir. 

turayı yakaladığı gibi Tevfiğin 
gırtlağına saldırmış ,.e ağır suret 
te yaraiamıştır. 

Süvarede bulunanlardan bir anıp· •• 

·-_-_-_ . - - -------

Adctnz.da 
Atatürk 
Adana; 16 (huıms\) -

bu gece Adana heyecanlı 
ram günU kutluladı. A 
kurtulıınundan sonra A 
§ehrirnizi ilk ziyaret ta 
15 martın yıldönümU mil 
tiyle gUndiiz Halkcvinde 
bir merasim yapı.lırlış, 
f eranslarda ebedi şefin 
Adana.da geçirdiği günler 
daki hatıralar anlatU 
yine ll4Jkevinde Ata.1A1111l"'I 

dana seyahatinde aluını• Kur~~.dere, .BoyaCJ sokağın
da o+u ... ·11 kömürcü Feridun, ak
ımın i.ır~J rakı içmeğe karar ver
mi~. b ı i:krini fnzl:ısiy!e tatbik 
me\·ldir c koyduktan sonra üste
lı!ı: b;r d~ ~S!' .r çekmiştir. 

Gürültüyü i§iten, Kurbağalıde
re nokta polisi Cemil hadise ma
halline koşmu§ ve bu esnada kaç 
mak Uzerc bulunan Feridunu ya
kalamak istemiştir. Gözleri dön
müş olan Feridun polise de sal
dırmış ve hii.lii elindeduran ustu
ra ile Cemilin sol dizinde derin bir 

İran konsolosluğunda 
Dost, kar.deş ve müttefik 1:-a

nın inkılapçı ve r:ıcalist Şehinşahı 
S. M. 1. Rıza Han Peh!cvinin do. 
ğum yıldönümü münasebetiyle, 
evvelki akşam tstanbul başkon
solosu tarafından başkonsolosluk 
salonlarında muhteşem bir süva
re verilmiştir. Tarihi büyük şe. 

fimiz Atat\!Tkün göçüşünden duy
duğu matemi devam ettirmeyi bir 
insanlık borcu sayan f stanbul sos
yetesi ilk defa olarak bu süvareyc 
i~tirak etmiş bulunuyor. Bu hal 
bir eğlence başlangıcı suretinde 

verilen suv.are 
gösterilmiştir. 

Yeni açılacak 
kampları 

F . .:ı ... 1-:. ~'~<:.ikten sonra dalga- yara açmıştır. Ayni anda vaka 
.,:. d' ..., I sidun, eski defterleri mnhaline yetişen polis Cevdet de 
1 an "ı ..... ağa başlamış ve bu ara- taarruza uğramış ve hafif bir ya..
r' a ı~. •;Jn.}ı olduğu berber Tevfiği ra almışsa da bu azılı herifi yaka 
nt..-layınca Gazhane caddesinde Jnmağa muvaffak olmuştur. 

J.i tlükkanına gitmiş. rezalet çı- Bu işler bittikten sonra, Hay
ı nrmı.ş, Tevfikle kavgaya. tu- darpaşa hastahanesine kaldınlan 
t ı ın·ıcı+ur. Tevfik gece saat 11 de kan ziya-

t kfü\rden yumruğa ve niha- ından ölmüştür. 
yet bo LI rn"'r ı dökülünce Feri- Hadiseye müddeiumumilik el 
dun, r. :s:ı Uzeri11..!e duran bir us- 1 koymuş bulunmaktadır. --· 

tefsir edilmeğe milsait değildir. 
Bunun tek manası vardır: 
Müttefikimiz ıranın büyük reh

beri Şehinşah Rıza Pehleviyc kar. 
şı duyulan muhabbet. 

Süvarcde hükllmet namına vali 
muavini Hüdai, Polis Müdürü 
Sa.dri, İrak, Mısır, Brezilya, Ro
manya, Arnavutluk, Sovyetler 
Birliği, Almanya, lngiltcre, Yu
nan, Yugo 'av general veya vis 
konsolostan, m:ı.tbuat erkanı, §eh. 
rimizdeki ecnebi muhabir1eriden 
bir çoğu ve Türk milli istiklal sa-

vaşı günlerinde Atatürkün bUyUk 
dostluklarını kazanmıı ve memle
ketimizde milli inkılapçı nesillerin 
muhabbetini toplamış iki kıymetli 
sima vardı: 

1 - ı 919 da franın Samsunda
ki konsolosu Hüseyin Han, 

2 - Eski Adana konsolosu A
saf Han. 

Süvare sabaha kadar nezih ve 
samimi bir hava içinde geçmj§ ve 
:iavetliler başkonsolosu hararetle. 
tebrik etmişleıidir. 

.Ankara; 16 (hususi) -
kuşu şubeleri bulunan 
İnönü Kampı gibi, bl?"_ • .Mr 
masına karar vcrııııuır-ı 
kamplar Ankara, 1stanb»L 
Bursa, Adana, Balıkesir, 
Gazianteb, Konya ve De 
çılacaktır. 

Bu kamplara liselerin 
devrelerinden isteyen taleb' 
olunabilecektir. Bu hu.U-. 
rif :ı:ekaleti mekteblece &ait 
göndermiştir. 

(( 

Oanizbank Umum MüdUrUnUn beyanall ---
Etrüsk » tetkikatı 

Dün geceki yaogınııı esrarı 

henüz bitirilmemiştir 
"Almanlarla müzakerelerin her 

iki tarafın menfaatlerine uygun 
netice vereceği muhakkakhr ,, 
Bir müd.etcnberi Ankarada bu.l değişiklikler hakkındaki suale de 

lunan Demzbank umum müdürü umum nıüdür şöyle demiştir: 
Yuıuf Ziya Erzin .dün ıehrimize "- Sermayenin yansından faz. 
dönmO~tür. lası .devlete ait olan bütün teşek-

Umum nıüdür öğleye kadar klillcr gibi Dcnizbank da yeni mü
bankada meşgul olmuş, meclisi rakabe kanununun icap ettirdiği 
idare azalarırtı ldavet ederek öğ- deği§iklikleri yapacaktır. Fakat, 
leden ıGonra mühim bir toplantı bu, bugün için mcvsimsizdir.,, 
yapılmıştır. Diğer taraftan haber aldığımıza 

Banka fıleri ve yeni te§kiUl.tı göre, Denizbank.~ ~stanbul lima
hakkrnda mühim kararlar verildi
ği zanne:iilen bu toplantı.da mecli
si idare reisi Hamit, meclisi idare 
azalarından Yusuf Ziya, banka u. 
mum müdürü Yusuf Ziya '.Erzin 
v<! umum müdür muavini ve ban
kacılık ktSmı müdürü Suphi ha
:zır bUlunmuıtur. 

nı 'Te tersane inşası için yaptığı 
hazırlıklar yeniden tetkik mev. 
zuu olmuştur. 

Etrüsk ve Trak vapurları 
Etrüsk üzerindeki tetkikatcı 

_. Baştarafı l incide 
nun üst katından çrkmış Yo bir 
mUdclct 1çlu için yandığından a
teş bacayı snrmcayn kaclnr kim· 
senin haberi olmamıştır. 

Duman ve .kMlctrn etrafı 
sardığı sırada yoldun ge()enler 
ve karşı köşede nokta bekleyen 
polis memuru tarnrmdnn görU
lerck derhal IUniy<'ye haber ve
rilmiştir. 

Bu sırada polis memurları bi
nanın içeri"lnde kimse bulunup 
bulunmndığmı araştırmakta, cl
\.'ar dUkAnlnrı ikaz edilmekte ve 
eınniyet tertibatı almaktaydı· 

dUriln p.şırtıcı aualle.rl .k 
nihayet: 

- Evet. dem.İ§tir, büılS' 
yaktım. 'l'opladığmı uğıtlatf 
verdim, ondatı sonra da k• 
te.dim, ypalandım. 

AU. tizerlnde çıkan 125 ıiıf 
bozuk parayı nereden b 
aline de: 

- Kiığitıan ate§ledı"ktell 

dUkkanm ~ekmeccsjni ko? 
dakl paralardır onlar, de 

Sadreddin Aka, .Aliye bU 
çılığt niçin yaptığını soI'Jd .. 

ınan: 

tar. Yanan binndan kaçarken ynkalantuı Jnındalcçı AH ile lıo işe 
Hasan Ecza deposunun kc· ~\lk ettiğini &öyloCUğl Mushta. •• 

- Beni Kasmıpaoada o 
rabalarımdan Mustafa kaJI 
kiden o da bizim depodi 
du. Hasan bey kendWnl · pcııklerl dakikalarca nırulduk· 

tnn sonradır ki !çerden ihtiyar 
bir adamın sesi işiti:miştlr. 

:Bu ihtiyar adam müesseseyi 
geceleri bekleyen Ahmet usta 
adında ve altmış yaşlarında bl· 
ridlr. 

Kepengin kenarını yırtmak 

suretiyle dışarı alınan Ahmet 
ştiyle demiştir: 

-- nır şeyden haberim yoktu. 
Yutıyoı·dum. Birdenbire duman-

knn yangının alet'leri, hllhassa san ecza deposu :rantndakl Asım ltardı. Mustafa da kadı. 
Hasan Ecza deposunun Uzcrln· Bayanlar Bmlfk mağazaaı, (eıkl Er- poyu yakarsam 500 lira 
den görUlmemlş bir parıltı da tuğrul tıağazasr) Uzerlndeki Trıık vııadettl, demi§tir. 
cıkıyor '°'c bUtUn etrnfı ynlayor- terzihancaJ, l!lnerva radyo nccntc. Bu sırada emnlyet mUd~ 
du. liği, Yeni Şark laman Haltkt berber bal isrnt geçen Mustafayı 

Yangının çıl~tığı ecza deposu· nlonu tamamen yanmııtır. 

1 

mUdilrlü~o getirt~i~. bir 
nun snhfbi Hnsana telefon edil· Burası tıUyUk bir btnn olclu· 4ş denorıurı sahibi Hasan 

Yusuf Ziya Erzin dün gazete
cileri de kabul ederek muhtelif i~ 
Jer üzerinde §U -beyanatta bulun
:mu§tur: 

devam edildiğinden vapurun Sir_ 
keci rıhtımından açığa alınması 
muvafık görülmüş ve bir romor -
körle Salıpazarı önüne çc'ldlmiş
tir. 

Diğer taraftan, Trak vapuru da 
tamir için fstinye havuzlanna alın 
mrştır. 

mlşse de, kcndfsfnin o anda ni- ğundnn orta kat bUyUk bir ıU· buldunılup ça~lmt:ı. ve 
lesiyle bfrlllct sinemaya gittiği rUltU Ue çökmüş, etrafa lıUyUk nltma alınarak ıorguya ~ 
öğrcnlJmfş ve sinemalara haber ateş parçaları dağılmıştır. Sadreddin Aka bunc!an ~ 
gönderilu1iştlr... ttfalyenln gayreti sayostndl' J<ikııta AU cephesinden d~ 

dqn l1oğulur gihi l>lr hele gel· Depoda bekçilik eden ihtiyar yangın Taşhnn ile erkadakl .A· ~ vo Alinin lıirı;Qk nokt 
nıi9iın. U.ra:ndım. l\:ı\'llcım !ar Ahmet usla, yangından kendisini gopyan hanı vo DördUncll Va~ır !arı şöyledjğini anlfUIUlt.Jr. 

"- Bankaya ait muhteliE işler 
iherinde vekaletle temaslar yap· 
tım. Bazı hususlar.da lazımgelen 

izahatı verltlim; ve yeni direktifler 
aldım. 

Poliste 

Duştu ve başından 
yaralandı 

Uz.erime düşüyordu. Dışarı fır· daradar kurtarıp.ış olduğu için banma sirayet etmeden söııdU· Alinin, .SÖ)1ediği gibi, 
ladım. 

Tam bu sırada binanın için
den yirmi )0aşlnrmda kadar si· 
.rnh ceketli, siyah külot ;panta· 
!onlu ufak tefek biri daha fır-

yalmayak, ceketsiz ve pnnta- rülmtlştur. 1 Hasan ecza deposundan 
lonunu ters giymiş olduğu bal- Ancak bu hanlarm camları, çer· değil. kendi arr:usu ne 
de dışarı fırlamıştı '\"C mUtema· çeveleri parçalanmış, bilhruısa_ Ta§- Ve f'linde de bizzat Ha!ll" ~ 
diyen: handa sağlam tek bir eam kalmadı. dan verilmiş bir iyl hı.zrnet 

- Hnsnn beye haber göndere· ğı gibi her tarafta itfaiye tarafın - 'ıal v~ikası va.'"<lır. )1 
Etrüsk vapuru üzerindeki tet· 

kikter henüz bitirilmemiştir. Ge. 
rek bu, gerekse aiğer vapurlar ü
zerinde Almanlarla milzakerelere 

devam ediyoruz, mUzakerelerin iki 
tarafın menfaatlerine uygun bir 
şekilde neticeleneceği muhakkak
tır.,, 

Umum müdür lstanbul limanı
run :tevsii ve 'yeni tersane ~
sı hakkınclaki sorguya da u 'Ceva
bı vermiştir: 

"- tstanbul limanım tevsi ve 
tanzim i~in henüz esas proje ha
zırlanmış değildir. 

Tersane inşaat projesi ayni va
iyettddir, Maamafih bu işler üze. 
rinde hararetle çalışmaktadır. Gc· 
rck 'tersane, gerekse liman ve kö· 
mür depolannın yerleri de kat'i 
olarak kararlaşmamrştrr.,. 

Yusuf Ziya Erzin, evvelce De
nizban'krn 'eski umum :müdürü Yu. 
su'f Ziya öniş zamanmda tngilte
renin Svan Huntcr firmasına 'Si
pariş edilen, sonradan Hüsnü Ça
kırın 1ktısat Vekili olması He iha. 
leleri dur.durulan l1 v.apur işi 
1ıalckmda 4a 13cmiıtir ki : 

.. _ Bu vapurlar i i tetkik w• 

mi.Wıketc ..afhawıdadır w,e bu hu
-..ta ,.mden mnumt m!izakereie
re ~nmı~tJr.,. 

Bundan sonrcı banka teşkilatın
da kanunen yap,ılması lfızımgelen 

lam ıştır. lim •.• Alinin dükkanda ne L5i vardı? dan 5ıktlan eularla nlannııştır. Saniyen, Mustafa Jst.,. 
Bayazıtta, Balaban ımahallesin- Polisler hemen kendisini ynknln~ Diyip durmuktnydı. Ytınan binanın wkak cephesinde. ve Ali ile hlcbir ıı.krab:ılıl',..-

de yeni yapılan bir binada çalışan mnk istenüıılcr, fakat bu adam za
EJ.aziğli '4 7 yaşlarında Ali oğlu bıta memurlarına bıçak ~ekmiş, 
Hasan akşam paydosunda, takrm- ı ~a~nuık istemi§tir. Meruurlnr bunun 
lan toplarken, merdiven başında üzerine de yılmamış1ar, tekrar lıu 
müvazenesi.ni kaybetmiş zemin ka adamın Uzerino atılarnlc kendisini 
.ta dilşmt;~, başmaan ağır bir :su- sonnu5Iardır. Rize]; Ali adıncla biri 
rette yaralıınınıştır. oldu&ru öğrenilen bu ndam kendisine 

sorulan uallcrc kar~ı mü. 
tercddit bir ta\1r takındığın. 

lhtlynr Ahmcdin nnlatbğınu ki duvar maili inhidam görllldUğUn. Salisen, Mustafa on pa JI, 
;öre, dlikkflnm iı;inden çıkınca den yıktlm~tır. "8?\ f~r bir ado.mdır. ·ve~ 
yakalnnan Ali •'Topuz" lt\knbly· Yalnız yangın tamamen sOn- ;·üz Ura değil, bcıı yüz ";t. 
le maruftur. Hasan ecza depo- clUrlllmeelne rnğ'men Huan ec· vermesine imkan yoJttur· 
sund:.ı. işçilik eder. Fakat gece- ıa cleposuııun orta katında h:n·a vo~i~·eti gayet iyi biJ.md 
leri lrnlması fi<let değildir .. Ah· :;azı borularınclnn intişar eden ~u hale göre, Alinin 
medln kendisi sınıcı, boyacıdır. 'ıuvagazları saatlerce ynnnll"'ltr '!eğil, baş.ita bir elin MO Ji ~ 
Hasan mUtıssescslndc boya jşJe· Bunun ds sebebi hıı:vng~ını kc dJne kapılıp bu yangtııt-'. 
rı yapmaktadır. }'akat son ıa· secek memurun gelmemesidir. olmasr en 1mvvetlf lhtiJtl fi" Yaralanan çocuk 

Sirlcecide Demirkapıda, 24 nu
marada 4 yaşlarında Moiz oğlu 

Yako pencereden düşmü_ş ib~ın
dan yaralanmış, Şişli Çocuk hasta
hanesine kaldırılmıştır. 

Sovyet radyolarında bu 
aksamki konser . 

Moskova, 16 (A.A.) - Voks 
cemiyeti ile radyo komitesi, 17 
mart cuma günü Türkiye sa::.tiic 
21 de, 1'7« rnetTede Moskova, 
121{) metrede Kiev, 1:060 metı:e. 
de 'l'iflis, 309 metrede Odesa ve 
349 metr.ede Simferopol :radyola. 
rı ile, Türkiye için ''Rus 'kompo
zitörlerinin sanatında 5nrk,, mcv • 
zulu bir konser tertip olunmu§ • 
tur. Bu konserde 'Mussorski, 
Rimsld Korsn.kof, Borodin, Glin. 
ka, Gla..."Unaf gibi J;ompozitörJ.e. 
rin aria ,.e romansları ç;alına
caktır. 

dan memurlar tarnfrndan muhafaza 
altına alınarak merkeze götUrlll • 
müştnr. 

SUratıe gelen ltrniye <derhal 
su siknıağn bnşlam1ş, diğer mın

taltnlurdan ar:ıbnlar gelmiş. 

·ıl'ksek merdiven lrurulmuş ve 
bu yangını mUmkUn olduğu kn· 
dnr kısa hlr zamandn .S-ôndllr 

manda. mUessı:ısenin bek.elsi ltfaJyeden , ldıı';ımız malft· kat Ali i.ı;i Mu:;tafanm nı' 
memleketine glttl_ği içtn Ahme· mata göre, yangın 21.46 de ku· 11urmıı.kta.dır, 
de geeo belq;llfğl ı-azifesi de YC· le tarafından itfniye)'C haber BUvUk zararlar veren~ 
rllmiştir. Geceleri binam orta \'erllmiştir. mn kimin tahrlJı:Iyle yap t 
l l 1 J Ud f E 1 •fana çıkarmak için tnh~ ta.tında yatmaktadır. Gcoeleyhı 'Yal mum.· ni { a • mn · 
kendisinden başka hiç bir kim- yet mUdUrO Sadreddin Aka, E 

1
"Rilrllmistir. ,_,ı 

se mUesscscae kalamaz. Fakat mlnt>nU -:kaymakamı AgAh 'bele· l3uJÜn .öğle Uzerl ınurac, 
dUıı akşam, mutadın hill\fına 0 diye sular mUdUrU Yusuf Ziya, mü 1llüddt-lumuınilikteo:~ 
larak Topuz Alinin binn. dahilin· birçok zabıta şefleri yangın ye· -i~"am edivor. lşkal et"' ili 

.,imdUJk hiı;h\r 15ey s&'\' Jı1 mek için canla haşla faaliyet baş de kaldığı gürlllmUş ve buna ih· rlno gc1mişlenl1. Tramvayların Jdlt•v 
-tirnı· Ahmet <le hyyret etmiştir. sMerlerl tamam.en kesilmiş, yal· denilmiştir. Fakat hnvsrrıı' d' 

Depo binasının Ust katrnda mz geç yakit köprüden Bcyoğ bu akşama. belki d~ · ~ 
,göstermişse de, caza deposunda 
hulunan eczalar coktan at~ş al
mış ,.c bilhnssn clcponun yanın
daki terzi, raclyocu dUkl:Anı ve 
.batU\ berber dUkk!lnı arka ta-

'Tl"Yd.,:'I.cı r1ka ... •1-ı,c3<h lCt1 bilhassa. 7.('ytfıı yağlarının T€ 'una tramvaylar işletilmlşUr. 
"'li-1 ed!lmekt.edlr. .~ ""' lspiı·tolurın bulunmusı, yangı- Enkaz bugün de gıı.zetemiıin çık- ff'll"'""~ 

nın şiddet peyda etmesine scb<>•• tığı saatlere kadnr için iı:itı yMdı. .Yıa lau tlıhklbttt.n rt-
...., ienocunun Ankara stgo ~-• raftan tutuşmuş olduğu ·için o olmuştur. Hemen yı\rıın saat ğından itfaiye mütemadiyen su sık- f)g~ .... , 

bölil.k c.lablldiğine ynnmal;:taydı. kırk da=dkn kadar bir zaman ı . mak mecburiyetinde 'knlmalrtadrr. >te JOO OO<l ;rA.\"B rD•.,.,,-' 
v !l.Ill"ı::tlm <dır. YJUlBJl ~.ıı Yıı.ngının gittikçe yUrUmektc çlnde Hasan ecza deposu Ye 0 T\.Untfol{ÇI binayı niçin !lk··~'7, 

tırııA•kf kUntık d .z:>. olduğunu gören o hizndaki dUk· nun solunı'lnkl dUkklınlnrın lıcrı yaktı ? hP,n..~ .s.iP".ortaMZdır ve bV- ;J, 
k~nlnruau bir coğ"u cşyulaTını sinin birden pencerelerinden a Yanan binadan kaçarken yakala_ ışın %aten az sermayeli 
faşımağa bnŞlamışlnrdır. ıe,·ler fış-Jurmn~n baı;:lnmıştır. nan ve polislere iblı;ak çeken Rizeli .. ,, __ 

11 
r,...'ftt>!':lnı:lr -AJı'f0 

i'\'akt!n gcc olmasına rağm'e.ll Jst.1..Ilbul ve Beyoğlu grupla Ali polis mildi.ı:iyetinde, biuat cm- Rir Jif .. ;v,,. n,..fefı ~ 
~ısa hJr znınnn dçlntlc yan"'rlı ye· ·ının terkos musluklnrmdan n ıniy.et .nıUdilril Sadr.c..ddin Akn tnra· Y.t.,.,ty,,., ;r;ırasınc~ e:4~ 
Tınl yil.zlercc adruxı doldurınu§IU. l jeulzde:n bol SU .nJınalarrna r·>•~ "mia!ı &ort;uya S<*'.ild@ ~.:ur.ı:.n, ev çalıJa.n itfııiv:e ef~9ı,_pd 7 j 

Dört beş clllkkfını birden yn- nıen esen rllzgdr yUzUndcu Bn· vela suçunu L-ı.kflr ctml~, fakat mil· W- Dcvatnl 



~T MART -1939 

HABER'in 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müaabakaııdır 

Numara: 74 

OJraYllculanmıza dağrtacağımız m\ikifatlarm kıymeti 800 lirayı 
aşkındır. 

l6Q Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe takınılan kıymetli ccb •o k , 
ol saatlcrf, muşambalar, cJbiseUkler, istenilen e'yayı alabll-

::k salihlyetinJ veren 20, 15, 10 lira gtbt para kıymetinde kart
lbtıhteJlf ev eşyaaı ve s&ıre. 

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

l~nl~. gelen çabuk kırı- Donanma Cemiyeti tahvil 
b abıhr eşyanın nakli piyankosunda kazananlar 
~t denıiryollan idaresi, Av - Donanma .Cemiyeti İkramiyeli 
fetıe nıemıeketimize §imendi • tahvil!tı piyangosunun 15 Mart 
~&elen ve çok ihtimama ihtiyaç 1939 güü yapılan 69 uncu keşide. 
-~n birtakım ince eşyanın nak sinde ikranüye ve amorti isabet e. 
t.... ı..._ e diğer memlektlere naza - den tahvı"l 1 -"il ~d numara arını gösterir 
~ e daha çok hasar verildiğini cetveldir. 
~ l:ltlndo tutarak mühim bir ka -
'llıt ~el'lniş ve A vrupadaki emsali 

}'. hareketi milnasib görmüıtUr. 
-"' enı fekle göre, tam vagon ha. "le . 81Yle Avrupadan gelen ve Sir-

Keşidede itfa olunan .tertip nu. 
maral an. 

340 552 1273 3009 3718 4235 
4549 6039,7443 9360 9605. 

~unda devlet demriyol-
taa.rtınaan anbara boşaltılan, ikramiye isabet eden numaralar 
t ve eveafı dolayı.siyle hususi 

icab ettiren nazik eşya -
~ gerek ta.snü, muayene 
~ ?'t!!I, gerekse anbardan çıkar_ 
lıt~~ \'asıtasma ytlkletilmesi i
-re tarafından yaptınlacaktrr. 
llıretıe bu nazik eı:;yanm kırıl -
daıı '1eya hasara uğramıısma 

b \ı'erilmiyecektir. 

~ ~~let de:ıniryollan bu jşte yal
ll 8'.ibl e§yantn vagondan anba. 

~etltiıınesi vazifesini Uzerine a-
e tır. Bunun için de yeni bir ta
~a.p1Jrnış vo ton başına yalnrz 

ruş almmasr takarrür etmiş-

llıt 
3'en.ı kararla ticaret erbabının 

l'f enberi ileri sUrdükleri bir istek 
ile g"t>tirilmiş olmaktadır. 

lahsile 0Önderilecek 
lıc~~Yi mektebi mezunları 

. -.qt 'Vekaletinin A vrupaya de. 

beı' l'1lnlii ve pamuklu mensucat 

0 el'1ııde. tahsilde bulunmak Uze-
~ ki§lden mUrekkeb bir tale

eeı göndermek kararmda ol

İkramiye TL. 
1000 
150 
100 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

Tertip No: Sıra No: 
552 52 

7443 12 
4235 
340 
9360 

1273 
552 

4235 
340 

552 
340 
3718 
9605 

7 
68 
64 

77 
92 
15 
3 

64 
19 
60 
30 

Baı2.daki tertiplerin hizalarmr:~. 
gösterilen sıra nuınaralanndan mi4 
tebaki ayni tertiplerin diğer sr a 
numaralarına ve 3009, 4518, 
6039 No: lu tertiplere kamilen ~
morti isabet etmiştir. 

lkramiye ve amorti ber:ielleri 22 
mart 1939 t:ırihinden itibare~ tec!i. 
ye edilec'!ktir. 

Amorti bedt:li beher tahvil içh 
bir Türk lirası yirmi kuruştur. 

-o--ll ~elce yazmI§tık. Saltayi 
e:lert ıneZ11nlan arasmdan ııe. 
l:liaa 0 lan 'bu gençlerin imtihan. z i r a at B a n kası • 
~ nın ilWıinde gehrimizdeki 

lılektebile, Ankara, lzmir ve n 1 n bir Sene 1 i k 
l> nıtntaak sanat mekteblerin -

at apllacak.tır. Bunun i~in mUra- ka" rl 
b !l:ılidcıeu b"•-•~u Q~u ı ... ...,. r. 

ta ecek otuz genç nisanın ilk Geçen seneden bir milyon 
~e. ~dan evvel Sümcrbankın He 
da eyJtoz ve Kayseri fabriknla- lira fazla ... 
~a. :taj görecekleri için fabrika_ Ankara; 16 (hususi) - Ziraat 
~r. Su.n~ göre hıızrrlık yapılm:ak. Bankasının 1938 bilançosu hazır 

taJ, ilk.teşrin sonuna karlar lanmıştır. Ve tasdik edilmek üze 
b edrıcek ve gençler sonteıs - re iktisat vekaletine verilecektir. 
ıı~da Avrupaya gönderilmiş Bilançoya göre, bankanın bir 

ıı 1 lr.r. B.~ suretle kafile 940 sene evveline nazaran 1 milyon li 
, 

1 
t~ Sönıcstrlerine kadar gi _ radan fazla kan vardır ve bu 

'eri nıenılcketlerde lli!an kurs- mikdar 1820000liı'adır. Z. bankası 
dnVa nın sa.fi karındaki bu artma, köy l nı edecek ve 194 O kış 

kı:ı. .. tı~ ın"sl k kurslarına ba§lrya_ lümüziln borçlarını kolaylıkla öde 
•"'r s melerinden ileri gelmektedir. Çün 

li SUtn · tafü erler staj gördUk • kü, 1935 senesinde kabul edilen 
n 'det C!tbank fabrikalarında bu bir kanunla bu borçlar 10 senelik 
ta~ J!al"fında meslekt kurslar bir taksite bağlanm\ştır. 
d, c .. ltlerdir. Bu kursların so - Bankanın 1938 senu,i zarfında 
faıt 0~~rlacak imtihanda mu - bulunduğu zirat kredi 72 milyon 
l'lt~ı '-.ııyanlar A vrupaya gön - liradır. 

Yecekur. " 

H A B E R - J\ktaqı Posfnı 5' 

ı iJl!l(ffESrd@~@rNBll®J 
• 

Otobüs davasında 
60 şahit .dinlenecek 

Muhiddin Ostündağ ve arkadaşlarınm ı r=~ı 
mu~akemelerine devam edildi 

.Ankara, 16 - latanbul eski vali ve 
belediye relal lluhlddiıı üstUndağ ve 
arkada§ları hakkında İstanbul otobUs. 
lert igindekl yolsuzluklarından dolayı 

açılan davaya bugUn saat 10.30 da 
Teınylz DllrdUncU Ceza dairesinde de
vam edildi. 
Maznunlardan Muhittin UstUndaf, ve 
Ekrem Sevencan hazrr bulunuyorlardr. 
Diğer maznunlar geçen duruşmada va. 
reste kararı aldıkları için gelmemiş_ 
lerdl. · · 

DİNLENECEK ŞAH!T LlSTES1 
Celse açıldıktan sonra BaşmUddeL 

umuml Ba~muavinl Arit Çankaya aya_ 
ğa kalktı ve reise hitaben: 

- Geçen celsede bazı şahltıerin din_ 
Ierunesini istemiştim. Şimdi bunların 

listesini takdim ediyorum. Ve burada 
iki noktanm da tasrihlni rica edlyo. 
rum, dedi. 

Reis, §&bitlerin isimlerinin okunma. 
smı istedi. BaşmUddelumumlnln gö:.ı

tcrdiği §ahitler arasında ismi geeçn 
zevat şunlardır: 

lstanbulda Tan gazetesi aahibl ve 
Başmuharriri Ahmet Emin Yalman, 
1:.ıtanblllda Sirkecide Boyabatlı Musta_ 
fa oflu Dursun Yolagelmez, Galatada 
Trabzon _ Rize otelinde Şeri! oğlu 

Mustafa, Balatta Ayvansaray cadde_ 
sinde Baki oğlu Mustafa GUlseve11, Şiıı 

Jide Hacı Mansur sokağında Nazmi uğ 
ıu Ali Rıza, Balatta Karabq mahal. 
lesinde Ferit oğlu AU Olcınen, Balatta 
MUnıelpap caddesinde Hasan oğlu Ail 
Pekaoy, tJıkUdarda Boyacı ıokafmda 
Ismet oğlu Ahmet Korkut, Fatihte 
Hacı Hasan mahallesinde Ömer Ha. 
san Kadıoğlu, Eyüpte Defterdar cad. 
desinde KA.mil oğlu lbrahim, EyUpte 
Ku:ıl Kescıt De&'lrmen aokafmda Salt 
oğlu Abdullah, Eyüpte • Kızılmescit 
Bıılcı yokuşunda Osman oflu Kemal, 
EyUpte Zemzem sokağında 'Murtaza 
oflu Melek, Beyazıtta Tavşant!l.§mda 

İııma.11 Hakkı oğlu Razi Balkın, UskU_ 
darda Altunizade mahallesinde Meh
met oğlu Mecit, Beğoziçinde Yenlma. 
hallede Hüseyin HUsnU oğlu Avni, Be. 
yazıt Sağanağa mahallesinde Rlzenln 
Pazar kazasından Mehmet Yusuf, Ka. 
dıköy Kalamış caddesinde mütekait 
yüzbaşı Hanöz, Kadıköy Bahriye cad. 
desinde Ziya oflu Şefik, Fatih 
Şehreminl Fmdıkzade mahallesinde U. 
lus yazıhanesinde Mustafa oğlu Sait 
Bege, Sultanahmet Alemdar mahalle_ 
sinde Hüaeyin oğlu Baha.ettin, Usklt. 
dar GUlsem Hatun malıalleıılnde HUse. 
yln oflu Mu.sa, Taksim Ağadede soka
ğında Ri!at Kantarcı oğlu, Kurtuluııta 
Meydan sokağında Mehmet Sadık oğlu 
Şahin Yurdman, lstıµıbul emniyet al. 
tıncı şube komiser muavinlerinden 
225 numaralı Halil Tümer, Beyoğlu 
Tepcbaşı Anjel apartmıanmda Musta. 
fa Sait Boyacıköy Reşltpaşa mıı.halle-
sinde Süleyman oğlu Kadri, Kadıköy 
Hasanpaşa mahallesinde Süleyman oğ 
ıu Kemal, İstanbul Vefa caddesi Ka.tlp 
Çelebi mahallesinde All oğlu Hllm1, 
Süleymanlye Fetva yokuııunda Derviş 
oğlu All Rıza, üskUdar SelA.msız ead. 
desinde Ahmet oğlu lsmall, latanbul 
Taksim Ceylln aparbmanında Halil 
oğlu Atrt Yaman, Aksaray Cerrahpa. 
§a caddesinde ŞilkrU oğlu Refik, lstan 
bul Kocamustafapa§a caddesinde Rıza 
oğlu Halit Kanatsız, Beyoğlu Kalyon. 
cukulluk Tarlabagı apartımanında 

Bartınh Mehmet oflu Kemal ôzblr, 
Falih Ktztaşı kar§ıSJnda Zlkrt oflu 
Baki, Kı~drköy Kalamış caddesinde Ha 
san oğlu Niyazi Ulaştır, Sirkeci De. 
mirkaprda Selçuk apartımaiımda ls. 
mail oğlu Nusret Songelen, UskUdar 
Kuzguncuk tepesinde Mehmet oğlu 
Fahri Çellkok, BUyUk Çekmecenin Mi. 
nıa.r S:nan köyünde Hüseyin oğlu Hak 
kı Sezer, Kadıköy Sarat Ali sokağında 
Manol< oğlu Demirkan, Clba.11 Fener 
caddesinde Hakkı oğlu Ahmet Kalka. 
van, Eğriko.pı Ayvazağa sokağında 

Mehıııet oğlu Murtaza, EyUp lskele 
caddesinde Mehmet oğlu Nadi, Eyilpte 
Camlkebir caddesinde Mehmet oğlu 
Dursun, Eyüpte İskele caddesinde Kad 
ri oğlu Ali Çetin,. Ayazpaşa lstanbul 
Palasta Kakul, İstanbul Balrkpazarm. 
da Yuvan oğlu Petro Karaeftlm oğlu, 
İstanbul Balıkpazarı Taşçılarda gazcı 

Eftlm Kara Ettim oflu, !stanbul Ba. 
kırköyde Emir All oğlu Zekeriya Cin. 
göz, lstanbul emniyet mUdUrlUğU al. 
tmcı ıube memurlarından Refet Tekin, 
Beyoğlu 1stiklll caddesinde Sahur Sa
mi Draz, lzmirde Bucada Kutlu ıok&. 

IÇERDE: 

!Jnda Etem Kantarcı oğlu, lzmirde 1 Bundan aonra MUddeiumuml Arıt • Beşiktaş Halkevi tarafında 
Mustafa Bey caddesinde BabaetUn of. Cankaya, 1ddlanames1nl okudu. iddia. tertip edilen seri Konferanslar 
ıu Behçet Oz, namede ezcUmle şöyle denilmektedir: dan beşincisi cumartesi akşamı 

MUDDElUMUMI SÖYLÜYOR " - Ha.cilse; vazifeyi suiistimalin Maliye irad ve servet direktörü 
Şahit isimleri bunlardan· ibaretti. şeklindeki noktal nazarı evvelce yaz. Mümtaz tarafından verilecektir 

Listeden sonra mUdJelumuml, ıu iki dığrmız lddiananı.ede tafsil ettiği. Konferansı temsil kolunun bir 
noktaya temas etti: mlz gibi, unıuını formaliteye riayetsiz gösteriti takip edecektir. 

- İstanbul otobüs iılerinde vazite likten ziyade beleı.llyenin kararma ve 
suçlusu İstanbul vali ve belediye reisi Eşrefin fuzult ve fahi§ menfa~ • Muallimler yardım sandı~ 
Muhittin UstUnda"' ve arkadaqJarı hak yarın saat 14.30da universite 0 

" atinin teminine matuf muamele ve ha_ 
k d · tm kt ı d konferans salonunda senelik kon; ın a cereyan e e e o an uruşma. r .. ketlerin sUlıutuna istinat etmekte 
da görUlenlerin adresleri ve isimleri bulunmuş ve bu da zikri geçen iddia. feranşını. yapacaktır. 

bunlardır. naıneıle sebk ta.dat ecillen kanun mfL • Memleketimizdeki oütün heYJ 
İstinabe su;etile mahallerince isti- nakaşa. ve tahlil edilmiş olduğu için 1 keltraşlarin iştiraki ile.yarın saa 

ınalarını ve ayni zamanda: ı;eçenki duruşmada •'gerek suçlu sa. 17 de Taksimdeki dağcılık klü 
ı - :Muhittin UstUndağm ihmalden nılanları ve gerek vekil müd:ıtil .. eski bünde bir heykel sergisi açılacak: 

!Uzumu muhakemesini mucip olan mc_ katarda ısrar t:ıl~p!erlnl esas lll!haz tır. 
seleler arasında beledlye zabıtası ta. etm~k lı:ıtedikleri Büyük Millet .Mecıı. 
limal~amesine ek olarak tanzim olu. sinin 6 _ ız _ 936 tarihli ve 278 numa. 
nan 33 talimatname!ıinın şehir mecll. r:ıh kararı ile ahiren Yilksek Ceza. U. 
llslnce tasdiki takip ve intaç etm~me_ ınuml Heyetinin bozma kararında gös 

* Güzel sanatlar akademisindtı 
clün, akademi profesürlerindell 
Ahmed Saki tarafından Milli Ha 
kimiyet hakkında bir konferanı 
verilmiştir. 

si l<eyfiyetl de mevcut olduğundan mu teıdiğl kararı haklarında tekrar lza. 
malleyh ta.rafından bu tallmatnamenlc hat itasına ihtiyaç görmemekle ise de 
hangi tarihte şehir meclisine tevdi e. yUksek ceza lıeyetlnin. kararında tef_ 
dlldiğinln ve bundan sonra takip ve sır kararı da badehu · arzedilmek ve • 'l'erbiyevi filmlerd~n gümrülC 

resmi alınmaması meselesini tet-tetklk edilip edilmediğinin ve edilmiş 

ise tarihlerinin ve şimdiye kadar mec. 
listen çıkarılmaması sebeplerinin, 

2 - Yine mumaileyh hakkındaki 

son tahkikatın açılması kararının ba. 
zı aksamında gösterilen yolsuz mua. 
melelerin kendlslnl tedavi için mezu_ 
nen memleketten ayrıldığı 2 _ 7 - 937 
tarihi ile avdet ettiği 18 - 8 _ 937 ta. 
rthleri arasında yaprlmış olduğu mil_ 
dafaa edilmesine göre, ı:numaıteyh!n 

bu tarihlerde bu suretle vazifeden ay. 
rrlmış olup olmadığının dahi meclis ııa 
llhiyettar makam ve merciinden ııorul. 
ması talep olunur. 

AVUKAT 1T1RAZ EDİYOR 
Avukat Kenan Oıner, 1ddJa makamı 

om dinlenmesmf latedili p.hlUeri.D. 60 
şı geçtiğini, bunların hangi hA.dlaeye 
şehadet için ikame ecllldiklerlnl.n b111. 
nemediğini ve esasen dlıılenmelerlne 

de !Uzum olmadığını söyledi. Eğer §a. 
hitlerin cllnlenmesine lüzum varsa bu 
hususun iddia makamınca tesb!t olun. 
masmı istedi. 

Mllddeiumumt, buna cevr.p vererek 
istinabe tariklle dinlenmesini istedili 
!J&hltıerden bir kısnnmn maznun sı!a. 
tile Uadelerinln alınmııı olduğunu ·ve 
şehadet edecekleri mevzulann da tah. 
klkat !ezlekeslnde yazılı olduğunu slly 
ledl. 

Kenan ômer, tekrar söz alarak, mUd 
delumumlnln hangi hldlııeyl 1sbat için 
bu phlUerl cllnlemeği tatediğlnt ve eaa 
sen bu hlcllselerln maznunlar taratın. 
dan lnk!r edllmediğin1, hepslnfıı .sabit 
olduğunu, bin~enaleyh bu talebin ka_ 
bulUnde bir fayda bulunmadığını ııöy. 
ledi. 

Bundan sonra, relıı, Muhittin Uıı_ 
tUndağa hitap etti. UstUndağ, avukatı 
nın söylediği gekilde hAdisey! !nka.r et. 
medlğinl, phlUerin yeni bir ıey söyle_ 
miyeceklerini ve binaenaleyh dinlenme 
Jerlne !Uzum olmadığını ifade etU. Ek_ 
rem Sevencan da ayni mUtaleaya f§tl • 
rak etti. 

ŞAHİTLER DlNLENli:ClillC 
Bundan sonra, hlklmler beyetl mUd 

delumumtnl.n talebl.nl mtızakere etmek 
Uzere celseye ara verdi. HAklmler he. 
yeti, yarım saat kadar a\1ren bir mu. 
zakereden. sonra açılan 1klııc1 celsede 
karal'D!ı tenıtm etti. Kararl\ göre, ta. 
lepnamede isimleri yazılı ıahit. 

ler dinlenecek ve Muhittin üa
tUndağm belediye zabıta tali -
matnamesine eli olarak tanzim olunan 
otobüs taıtmatnameainln oehir mecU. 
since tascllki keyfiyetini takip ve intaç 
edip etmediği, bu tallmatnamenin han. 
gl tarihte şehir meclisin• tevdi edllmlo 
olduğunu ve bundan sonra 2 • 7 - 937 
tarihinden 18 _ 8 _ 937 tarihne kadur 
olan zaman zarfında lılulıltUn UııtUn. 
dağın hakikaten lnfikA.k edlp tekr:ır i. 
şe başlayıp ba§lamadığı sorulacaktır. 

Muhakeme, 27 nisan perşembe gU_ 
ııU saat ona bırakılmıştır. 

MEZARLIK DAVASI 

Temyiz dördUncU ceza mahkemesi, 
otobUs yolsuzluğu hakkındaki davayı 

müteakip Asri Mezarlığın 1atlm1Aki 
dolayıslyle evvelce verllm1§ bulunan 
ve Temyiz Ceza umuınt heyeti tarafm. 
dan naksedllen beraet kararma att 
duruıımaya devam etti. Kahkemede 
UstUndağ ve Şehir Meclisi l.zumdan 
Ihsan Nami hazır bulunuyüorlardı. 

Diğer maznun Şerafettln hasta oldu. 
fundan bahisle rapor göndererek du. 
rtl§madan vareste tutulmasını istiyor. 
du. Rapor, okundu ve kabul ecllldl. 

hukukt bir muamele mahiyeti ve sırt el 
i ft. 1 diki 1 6 1., 936 t ihli kik etmek üzere Ankarada gen 
zoue eye er - - - ar p E · t U :M .. d"' 

karar hakkında lıazr izaııatta bulun. Kurmay, mnıye mum u ur. 
mnyı ıuzumıu gören 21s numaralı ka_ lüğü, Türkofis ve Ziraat lş1eıi 
rarda "menam umuınlyeye mUtealllk 1 Umu~ Müdü_~·~üğün~en ~iter m~.ı 
olup kanunu ms.hsusta zirkolunaıı messılden muteşekkıl bır komıs
mezkür arazi ve emlA.kin ıstıml!l.k t'l- yon kurulmuştur. 
riklne geçınekslzln rıza! tarafeyn lle * Hava taarruzlarına karşı mtl 
ve müzakerelere iştirak suretiyle de dafaa tertibatı olarak tehlike an .. 
milbayaaııı caizdir., denilmektedir. larmda ışıkların söndürülmesi 

Bu kararm men~ii umumiye lçln anh 
lstiml!l.kl llı.zım gelen gayri menim! hakkında Genel Kurmay başk 
hakkında olduğunda şUphe var mıdtr? ğı tarafından hazırlanan nizamna. 
Elbette yoktur. Demek ki, menafii u- me dün viHi.yete tebliğ ed.ilmij
mumlye için mubayaa edilecektir. MU_ tir. 
baya.asında a.mme ıneiıfaaU olup olma. • Maarif Şurasına gönderile
dığını ve olduğu takdirde mubayaası. C'ek ra.poru l.azırlama.k üzere bo 
nm ı~·~'i~lnl 1d.ın ve kimler tak- gün lise ve oı ta mektep jimnastik 
uir edecektir? · .muallimleri maarif müdürlüğün 

Bu itibarla Millet Meclisinin bu de bir toplantı yapacaklardır. 
kararına istinaden pazarlık ve n- • Tekaüdlüğünü istiyen güm
zayı tarafeyn ile de istimlak yapı- rük muhafaza umum kumandanı 
hrken enelemirde menafiiumumi. general Seyfinln bu talebi kabul 
ye kararının alınması mecburiyeti edilmiş ve kumanda vazifesini bı .. 
kanuniyesj mevcut iken almamı- rakmıştır. Yerine henüz ~ 
yarak yapılması vazifeyi suiisti· tayin edilmetniştir. J ı 
malin bir unsurunu teşkil etmek- • Tasfiye halinde hulunan is-
tedir. tanbul elektrik şirketi umumi he· 

Müddeiumumi bundan sonra 
ceza umumi heyetinin bir tefsir 
kararını okudu. Müddeiumumi, · 
Kenan Ömer karşılıklı sözler söy
lediler. 

Celse öğleıden sonra tekrar açıl. 
dr. !kinci celsede Üstündağ, lbsan 

Faik, Avni Yağız, Şerafettin hak
kındaki beraet karann.dan sonra 

hakkındaki beraet kararında ısrar. 
edilmesine karar verildiği bildir.i
tiyordu. Karardan sonra Reis Us-
tünıdağa istinılak heyeti hakkında 
bazı sualelr sorup cevaplar aldı. 
Reis maznunlara bazı sualler daha 
sor.duktan ve yirmi dakika müza
kereden sonra şu karar okundu: 

"kabı düşünüldü. Heyetçe gö. 
rülen lüzuma binaen mülga 329 
tarihli istimlak kanununun muad
del 2 inci maddesinlde yazılı tah-

min heyetinin kimİcrden ibaret ol 
duğunun ve bu heyetin hangi ta
rihten hangi tarihe ka.dar ne su-

retle intihap edildiğinin. 12 • 3 -
339 tarihli ve 17 sayılı mazbatayı 
tanzim eden Ali Haydar, Ziya ve 

Hulusinin bu tarihte tahmin he
yetini teşkil edip etmedikleri
nin ve yolların gerek istimlak su. 

retiyle, gerek pazarlık suretiyle 
istimlak edilip edilmediğinin ta
alluk ettiği dairelerden tahkiki
nin neticesinin bildirilmesi için İs 
tanbul Cumhuriyet Müddeiumumi 
lifine bir tezkere yazılmasına ve 
bu hususta tetkikatı teshilen 29-6. 
932 tarihli ve 2385 aayı!ı encümen 
kan sureti ile zikri geçen mazba
tanın tasdikli bir örneğinin mü
zekkereye raptına ve duruşmanın 
27 Nisan Perşembe günü saat on 
beşe bırakılmasına karar verildi. 

yeti dün toplanarak yeni sene f., 
çin hesabat tasfiye memuru se.ı 
çilmiştir. 

• Orman umum müdürlUğünün: 
Kartalda tesisine karar verdiği 
fidanlık için hazırlıklara başlan .. 
mış v.e fidanlığın kadastro harita; 
sı yapılmıştır. Faaliyete nezaret 
etmek üzere fen heyeti azasın
dan Mahfi Eğilmez ~ehrimize gel 
miştir. 

• Adanada elektrik fabrikası 
civannda inşasına karar verilen 
ticaret mektebi binasının temeli 
dün atılmıştız:. 

• Bebek-!stinye yolunun açıl .. 
masına devam edilirken Dolma .. 
bahçeden Bebeğe kadar olan yo
lun da genişletilmesi etrafında 
tetkikler yapılmaktadır. Yol 25 
metre genişliğinde olacaktır. 

Burdurdaki zelzele 
Burdur (hususi) - Pazar ge

cesi saat 5.15-6 arasında Burdur 
"da be3 2elzele oldu. Bunlardan i
kisi oldukça kuvvetli, diğerleri de 
hafif geçti. 

Pazartesi günü saat 10 da da 
bir sarsıntı daha duyuldu. Birbiri 
arkasına sıralanan bu sarsıntılar 
memlekette oldukça büyük bir 
korku uyandırmış ve evvelce mcm 
leketi harabeye çeviren vakanm 
tekerrür edecegi tahmin lunmuş
sa da ·Burdurda hiç bir zarar yap 
mamış, yalnız 20 kilometre iler
de Çeltikçi nahiye merkezi ile bi
tişiğindeki Kuzköyünde bir kısım 
evlerin duvarlaımda çatlaklıklar 
ve iğrilmeler husule getirilmİ§
tir. . 

Çeltikçi yatı okulu bacalann
dan birisinin yıkıldığı ve Kuzköy 
camiinin minaresinin devrilecek 
şekilde tehlikeli bir surette iğril -
diği görülmüştür. 



Yarm anlanndakt an'ane\i n heyeunlı maçlarmm sonuncusunu oynıyacak o1an e<>lil gayrlreclerc1erd en Şişli ,.e P<'nı takırn1an ... 

Şişli ve Paranın son nıaç 
iki ezeli rakip ananevi maçlarının 
s o n u n c u s u n u yar ı n Ta k s i m 

stadında yapı 1orlar 
Şehrimizin ekalliyet klüpleri içe-· futbol noktai nazarından geniş bir 

risinde gerek unsur ve gerek oyun alaka uyandıracağı şüpheizdir. 

kalitesi bakımından birinci sınıf ~ \SIL OYNA YAB!LIRLER? 
bir manzara sahibi olan Şişli·Pera Şi)i ta!•ımmın son müdafaa hat. 
futbol takımları yarın belki de bu tı çok kuwetli bir şekil almış bu· 
ünvan altında son maçlarını yapa lunmaktadır. Armenak; Vlastardi, 
caklardır. Malum olduğu veçhıle ge· Alber esa en zayıf hamlelerle ilerli
nel direktörlük ÇOK ) erinde bir ka· yen Pera açıklarını kolayca kesebi· 
rarla infedere bir teşekkülün dün· lecek kudret ve form sahibidirler. 
yanın hiçbir rerinde mevcut olma Arşe,·ir, Nobar, Tanktan mürek· 
chğmı hc'-aba katarak onları da 'cep muavin hattı da gerek hücum ve 
kendi kayıt \ e ~artları dahiline al· gerek müdafaa 'azifclerini hakkile 
mı~tır. ifa edebilirler. Muhacim hattında i· 

.;e Ankaradan gelmesi muhtemel o· 
• Tl \ ı \ ~~ lan Vahap, Suldur ve Diranm karşı / ' . - -~-=-r~ı ~ müdafaa için tehlikeli ve delici ol· 

...SZ?.'/·~~~_'..~ - duklannı kabul etmek lazımdır. 
"" .. _::---~.._-'( rY-0 1 Perada ise: son müdafaa hattı 

bu vaziyet karşısında mczku. 
kluplerin devam edegelmekte olan 
lik maçları için konan kupa mual· 
lfiltta kalmıs olmaktadır. 

Yarınki daha ziyade hususi bire· 
h.cmmiyeti haiz olmakla beraber 
Z~{ret1iğimiz kupanın sahibini tayin 
etmcğe hadim olacağı etrafında bir 
şayia vardır. Ne olursa olsun her i· 
ki takımın yapacağı müsabakanın 

Red Star 
Vaziyetini 
düzeltiyor 

Fran::ıanın en kuvvetli 'e en ıyı 

futbol klüplerinden biri olduğu hal 
de sırf dahili idaresizlikler neticesi 
olarak geçen sene birinci kümeden 
lldnci kümeye düşmüş olan Hed 
Star ikinci küme puvan cetvelinin 
başına geçmeğe muvaffak o!mu5 
bulunmaktadır. Elinde halfl Fransa 
millt takımında o)•nıyan Simonyi, 
Frölö v.s. gibi mükemmel unsurlar 
tutan Red Starın aldığı son netice· 
lere göre tekrar birinci kümeye ter
fi etmesi muhakkak addedilmekte· 
dir. 

I Iristonun da cezalanışı dolayısilc 
bir hayli za) ıfiamış ve sarsılmıstır. 

Takımın ,Ankarada aldığı. neticeler 
de sırf bu noktanın zaafından tevel· 
lüt etmiştir. 

Budley, Etyen, Cimcoçtan kurul· 
ması ihtimal dahilinde olan haf hat 
tı geçen seneki gibi güzel çalışıabi· 
lirse müdaafanm kar§ılaşacağı mü5 
külleri kımıen ortadan kaldırabilir. 
Onun içindir ki yarınki oyunun bü· 
tün yükü Pera muavin hattının sır
tına yüklenmiştir. Murat, Bambino, 
Buduri, Culafi Talea gibi şu kadar 
kıym~ tlerden kurulan muhacim hat 
tının kale a~rzına kadar paslaşması 

halir.c!e bir netice elde etmeğe kadit 
olduğunu unutmamak lflzım gelir. 
Ma~ın Şi51i tarafından kazanılms

ı daha zi;-ade muhtemeldir. 

Bu haftaki 
maçların 
programı 

Ve hakemlerin isimleri 
... 

Baden Terbiyesi lstanbul Böl
gesi Fudbol ajanlığından: 

19-2-~939 pazar günii yapıla
cak maçlar: 
ŞEREF STADI: 
Süleymaniye - Şişil-Topkapı

Arnavutköy muhtelitleri saat 
14.30 da. Hakem !zzet Muhiddin 
Apak. 

Yan hakemleri Ziya Kuyumlu 
ve Fikret Kayral. 

Galatasaray-Be .. iktn.ş. Saat 
lG.15 de. Hakem Tarık Özerengin 

Yan hakemleri Nuri Bosut ve 
Necdet Gezen. 
FEi~ERBAHÇE STADI: 
Hilal-Kurtuluş -1stanbulspor

Beyoğluspor muhteliti. Saat 14.30 
Hakem Ahmed Adem Göğ<lüm. 

Yan llakemleri Adnan Akın ve 
Şazi Tezcan. 

Fenerbahçc-Vefa saat 16.l5tc. 
Hakem Feridun Kılıç. 

Yan hakemleri I<:şrcf Mutlu ve 
Halit Galip Ezgü. 

Not: Bu sene yapılacak milli 
küme maçlarının de\•amı müdde
tince bütiin stadlarda balkon 100, 
tribün 50, ve duhuliye 25 kuru§
tur. 

Halkın fevkalade denecek bü>·ük 
bir sempatisine mazhar olan bu ta· 
kımın Montpelye ekibilc yaptıırı 

maç ikinci kiline takımlarının kolay 
kolay erişemedikleri kesif bir SC) ir· 
ci kütlec:i tarafından t"l<lp edilmiş 
ve galip gelince de oyuncular omuz
lar üc:tünde taşınmıştır. 

- Kı, sporlarına gidiyoruz. Odamızı tuttuk. 
- Otelde ml! 

- il ayırt hastanede ı 
- Fransız karikaturil -

Türkiye kır koşusu 
bu hafta Müsabakalara 

başlanacak 
İki senedir yapılmakta olan 

Türkiye kır koşularının üçüncü
sü bu hafta pazar günü yapıla
caktır. Birinci sene altı, ikinci se-

tanbul, ikinciliği Eskişehir, 
cülüğü Ankara almıştı. 

' ne on iki bölge arasında yapılmış 

Geçen sene bu şekilde ·· 
ler olduğundan, bu sene de 
takımın kazanacağını ta} 
mek müşkillcşmiş bulun 
dır. Bununla beraber, 
İstanbul ve Kocaeli atıctl 
bu yarı§ın btiyük favorileri 
ğunu kabul etmek lazımdır 
hassa, 1stanbuldan Riza M 
Artan; Ankaradan Must 
Kocaelinden Galip ıle, Eski 
den Behzndın yine bir hay'li 
şecekleri muhakkak görülın 

Prelises Baba sporcu 
Eabasmı \ c ~nrayını bırnkııı bir 

.ııl:ınıla Amcrilı.aya ka'"tığı için üze. 
rinde lıü~ük dedfüoclular uyandıran 
mc hur Sornral< mi!ıraccsinln kızı 

pren .. es Bab:ı'yı tnnımıyan yoktur. 
Bu kı:t. :ıynl zamanda sııorcudur da. 
Re nılnıiz onu I..o~ Anjelestc bir 
.;ı><>r salonunda gülle atarken gös
tcrmcl•tedir. 

lstanbul 
Lik ~eyeti 

Bu haftadan itibaren Ankara, 
lzmir, lstanbulda ba.şlanacak o
lan milli küme müsabakaları es
nasında, milli küme taliınatnaıne
sin in 11 inci maddesi mucibince 
teşkili lazııngelen çehrimizin lik 
heyeti kurulmuştur. 

Bu haftadan itibaren vazifesi
ne başlıyacak olan yeni lik heyeti 
fudbol ajnnı Orh!lnın reisliği al
tında, nııntaka muhaseb:?cisi Fuat 
Ramazanoğlu ile eski h:::ıkemler

den Kemal Halimden mürekkeb
dir. 

olan bu müsabakalara, bu yıl tam 
on altı bölge iştirak etmek hakkı
nı kazanmış bulunmaktadır. 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü Atletizm federasyonu ta
rafından hazırlanmış ve bütün böl 
gelere tamim edilmiş olan kış faa 
liyctini, en iyi şekilde tatbik etmiş 
olan bu bölğelcr, cumartesi günü 
Ankaraya gelmiş bulunacaklar ve 
ertesi günü 19 Mayıs Stadyumun
da başlıyacak olan koşuya iştirak 
edeceklerdir. 

Her sene ayni saha dahi)inde 
ayni mesafe l.izerinae yapılmakta 
olan ko§unun .mesafe:;i 6000 met 
redir. Bu mesafenin 1400 metresi 
stadyum pisti üzerinde, 4600 met 
resi de, hariçte kumlu, arızalı ça
yırlı yollarda, derelerden geçmek 
manialardan atlamak suretile ce
reyan etmektedir. Yarışa başlı

dir. 
Geçen seneki derece Uz 

de bir hayli değişiklik ya 
gibi görünen bu seneki yarı§ 
bölgelerimize rn uvaffakiyctl 
leriz. Yanşa iştirak edecek 
gelerin isimleri şunlardır. 
ra, Aydın, .Adana, Bursa, 
Gaziantep, Kocaeli, I<.:ayseri, 
tamoni, Konya, Edirne, lstn 
İzmir, Muğla, Tırabzont Yoı 

yan koşucular stad dahilinde bir R b e 
buçuk tur yapacaklar ve stadyu- u g ı 
mun maraton kapısından dışarı 
çıkacaklar 2600 metrelik bir me- Fransada 
safeyi dışarda koştuktan sonra, 
stadyuma girerek bir tur yaptık- iyi bir zemin buldU 
tan sonra tekrar dışarı çıkacak- Ruğbi deyince herkesin haU 
lar, bu sefer dışardaki yolun aksi derhal Amerikan topu gelir. 
istikametinde katederek stadyu- buki bu hiç te öyle değildir. F 
ma girecekler ve yarım tur da 
stadda yaparak yarışı ikmal ede- iki türlüdür: 
ccklerdir. 1 - On üç kişi tarafından O) 

Bu suretle esasen Milli Küme nan Fransız ruğbisi, 
maçlarını seyretmek için sahaya 2 - On ~ ki~ilik Amerika11 
gelmiş olan seyirciler, yarışın ba- bisi. 
§tnı, ortasını ve sonunu se;Tet· Buna fülvetcn bir de A]f11 
mek ve yarışla yakından alaka- "Alman ruğbisi,, kabul et.mi~! 
lanmak imkanını bulabilecekler- ki oynayış tarzı bir olmakla ;be(ıl 
dir. 

Müsabakaya iştirak edecek böl- şekil ayrıdır. 
gelerin takımları dörder atletten Bizim yukarıda saydığıtnlı 
mürekkebdir. Bunların üçü takı- türlü ruğbi de Fransanın he! t 
mm asıl koşucusu, biri ihtiyatı- f ında zevkle seyredilen bir spOr 
dır. Mamaafih takım tasnifinde !ine gelmistir. I\levcut teşvik dO 
bu dört atletten, en iyi derece al- yısile her hafta ruğbi maçları Y8 

mı§ olan üçü nazarı itibare alı- makta ve Fransız tak,ımları sı1' Kongre nacaktır. Her koşucu yanş biti- harici temaslarda bulunrnakt8 
riş sırasına göre sayı alacak en az Bu meyanda !ngilterede yal' 

Boğaziçi Spor Klübünden: sayı alan takım yarışı kazana- ·ıı· 
Klübümüzün senelik umumi caktır. maçı kazanan Fransız mı ~ si 

kongresi Arnavutköyünde C. H. Geçen sene, bu yarışın ferdi bi- ekipi için gazeteler büyük bır 
P. binasında 19 mart 1939 pazar rinciliğini Kocaeli bölgesinden Ga. yiş göstermekte "mücadelenin. 
günü saat 10 da yapılacağından lip Koşar, İkinciliğini Eskişehir- jik ve nihayet kuwetin topla 
üyelerimizin lCıtf en kongreye teş den Behzat Akdeniz almıştı. Ta bir spor olan ruğbi,, hakkında 
riflerini ehemmiyetle rica ederiz. kım tasnifinde ise birinciliği ts- yazılar yazmaktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,__-/ 

~ -· il~ 
BuHakikatıHerkesbilmeli 

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BtOGENİN~ 
kan ve derman haplarile sigorta !ayınız. 

BtOGENiNE, daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir, ve a:ialeleri sağlamlaştırır, 

zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci deva sıd.r. 

BIOGEN1NE: kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuk tan ve havaların dcğişıncsln.. 
den m:.it;essi: olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve .dinç bulundurarak hariçten gc· 
lecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akibetlerle neticelenen GRİP, nezle, 

Kış 111>orlarmm as'kf'rltk bakımı A1mw ordusu dağ alayı karlı n !ledyf' ne a,:ı.iı lndlrltrrken ~ekil enfloenza, sıtma gibi hastalıklar.;} an korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler s::ıbah, 
ndıın bUyük bir Pl11'mmi~ctl \nrtlır. ıfuğlar Üll'rlııde kı!J ıuaııenıılarmn 1 nıl'itir. Orijin!\! \e o ııi.,pette d~.e~. =m~U~-Jl(.~a~k=şa=m=-b=i~r~er~B~1~0~G=E=N~l=N_:E:_:_al:_:m:a:l::ıd:ı:r:... :._li:_:a:,:s:_:::ta:_:o:,:la:n'.:'.l:a~rı~n~k:::ur~t~u~lm~a_:;sr:......!;iS:~i~n~d:!!e~b!!.u~m!::i~k:..:,ta::;r:......=b:;;;ir_m_is_li _ _.._ 

Bilh:t!!!ln. clıığlarla çcnilmb ıncm- Jcrnm etmektedir. Bu resim ~·aralı kcmmcl bir r~· ~.ı.ı.ao..u....ı~-



~~...l'..""ı::J:1~ HABER -A~am roıtası 

(\arpatlaraltı Ukray-llki~ci mü~te-1 Bulgar Başvekili Ankarada 

nası R o m a n y a ya ~~:~~;~~i;~~~~~: ~i~!~~ s~ş~!~:~~rın k:!~'i1~ud~-
te kıl· ı edı· ıdı· dir. Şimdiye kadar müracaat eden- hurumuztarafından kabul edilecek 

)ette • t3S"' Baştarafı l incide 1 yası hükumeti namına hükumeti- 5 - Almanya burada bir mü· 
~t' titll Almanyanın müsamaha- nizde:l, Macar hükumeti nezdinde messil bulunduracaktır. 
!atın da":anınasına medyun olduk teşebüste bulunarak Karpatlaral- 6 - Harici i~leri Almanya ida-

lyjı so~lemektedirler. tı Ukranyası meselesinin silah kuv re edecektir. 
~U ;aıumat almakta olan ma· vetiyle değil, diplomasi yoliyle hal 7 - Çekayın Berlinde mümes· 
daJti ıtıerin Macaristan hakkın- !edilmesinin teminini rica ederim, sili bulunacaktır. 
lıa1tın1:::k \'e".~ yakın tasavvuratı boş yere bir milletin kanşnı dök- 8 - Almanya ile Çekya arasın 
~~~urguna hayale kapılma- mek cinayettir. Hükfımetinizce it-ı da gümriik birliği olacak, Çe"kya 

lıı~U IXlah f'l Alın k d' tihaz edilecek kararın Karpatlaral da Kuron ve rayhşmark tedavül 
""'lla a ı, anyanın en ı Uk h""k~ · b.ld' ·ı d k · 
~ ~~ altında olan Slovakya- tı ranyası u umetıne ı ırı - e ec~ tır : . .. 
~ . ~Udud garnizonu'' muha- mesini rica e.derim., , Iyı malumat alan mahfıllere go-
ııt 

0
&1 ıçın kullanmak tasavvu- . . re Bohemya, ve Moravya, Avus-

~asından ve bu garnizonun Macar odusu ılerlıyor turya gibi, umumi bir vilayet §ek 
Jıap ed!ann arzusuna göre in ti-

0

linde idare edilecektir. 
lılesin ılen anda bir tazyik icra et Budnpe~te, 17 (A. A.) _ Havas Hitler, Hradschin sarayında Bo 
lılanı den korkmaktadırlar. Al- ajansından: hemya ve Moravya üzerin.de Al-
~l atla t.cşriki mesai lehinde 1 Karpatlaraltı Ukranyasında ha • manyanın himayesini - propocte -
bil:ı ~esaı etmiş olan Macarlar rekat icra eden Macar kıtaatı dUn rat - tesis eden bir kararname im o Şınıdi M · ' tıluııd ~ acarıstanın maruz saat 19 da Chust'u işgal etmek su- zalanacaktır. 

tler, Ugu tehdidi hissetmekte- rctiyle Tisza nehri vadisine var. 

liitıer Prağdan ayrıldı 

d~:~~n; 17 (A. A.) - Hitler, 
~ ogleden sonra Prag kalesi
~~Vl~sunda toplanan Alman ta 
lft.a.-g:aı teftiş ettikten sonra 
o~ n hareket etmiştir. 

~\)'grenildiğine göre Hitier, Mo
?Cıau~nın. Alman mıntakası olan 
~tile ~ geceyi geçirecektir. Mu
~ Y ~undan sonra bir A\
~ltti 6ch~ addedilen Brüne gide
~ta/· liiUer, bir müddet sonra 
"ak;:ıava_:\-'l .. ziaryet ederek Slo
)~ Yl bilful Almanyanın hima-
lii altına alacaktır. 

mı§lardır. Bu sırada istik§af milfre. 
zcleri de ayni vadide ilerlemişler -

Prağda levkifleı 

dir. Londra, 17 - Pragdan verilen 
Borsava vadisinde Macar kıtaatı nıalümata göre, Alman askerleri ta

Bilskadolha'ya doğru ilerlemekte • rafından Pragda ilk işgal edilen bL 
dir. na polis rnildürlüğü olmuştur. Der

Munkacs r,rupunun bir kolu, Vo- hal tcvküat başlamıştır. İlk tevkif 
lotche'nln §imaline vasıl olmuş, dL edilenler arasında gazeteciler var
ğer bir kol da dün saat 14.50 de dır. Bcne~in eski matbuat direktö_ 
Polonya hududunda kain Vercczke- rü Hajek iki polis memuru tarafın
ye varmıştır. dan tevkif edilmiştir. Roytcr ajan_ 

Ungı:.r grupu, muharebe etmek sının Çek tabiiyetinde olan Prag mu 
suretilc, Perecseny'ye kadar Her _ habiri de tevkif eclilmiş ve tcvkifin
lemiştir. dcnberi kendisinden malfımat alına-

mamıştır. 

Alman polis mlidürU Praga muva. Lcnira ne yapacak? 
salat edince "on bin kişinin tevkif 
edildiğini., söyledi~i bildirilmekte -Londra, 17 (A. A.) . - Havas a. 

dtre~ler, nihayet Viyanaya da gi 
~ ita bu şehirde yapılması evvel dir. ~! l'arlaştırılan fakat şon ha· ~Rnsından: \ler dolayısiyle tehir edilmle Berlindeki İngiliz sefirinin geri Yabancı gazete muhabirlerine, 
r~ tesid resminde hazır buluna ~ağırılması ihtbnali hakkında amc- verecekleri haberleri Alman komL 

ır. -~ le fırkası mensuplarından ?ıfaclan serinden almaları tenbim edilmiştir. 
sı tarafından aorulan bir •uale c:e-
h · OVakya da Alman vap veren Çemberlayn, vaziyet Çek Bankasının altınlan 

11lıayesinde... hakkında şifahi bir rapor vermek 
Londra, 17 (A. A.) - Çekoslo-

l>ra ' -
'o, ~g, 17 (A.A.) - Havas: Tis. 
~ ., ına?Yanın himayesini iste-
4ı.ıdıı: liıtler Slovakyanın şimdiki 
ııı:~tirlarının himayesini kabul et-

~.l'; 
~ı h~s.~a Malckyde, ufak tefek 
~tı adıse}er cereyan etmictir 

§ehi ~ A 
.\ıll\a rde Slovak makamlariyle 
llırı4~ ası:eri §efleri arasında bir 
'ıır·atı tıkrnıl i::e de bti hadise, 

sı e halle.!ilmiıttir. 
"· o"~Iı: 
"il }rt " Ya propaganda §efi Sa. 

~:h • b 
ııar . • rnatouata eyanatta bu-
l a.: a a el • • d"" • ay ~ı a .ı ort se .:epten 
. Hi: .Alnıa.1 i~:alini hal:lı cöstcr
l . 
ıı-,~ 1921 scn::;indeki lı1...ıJutlar 
~ kat idi, 

~ ~ ?orıacar çeteleri Slovak ara. 
. 3 ......_akınlar yapmakta idi, 
1 IJ1t Ukranyadaki Çek ordusu 
<. 

1 
ranyalı "Sitch,. ler arsın

t, •1 •• gerginlik Slovakya için bir 
.. c tc§kil etmekte idi. 

1~. Slovııl:ya:ı·n dahili vaziyeti 
•\ı~1htiyaç göstermekteydi. 

U.ıı an kıtalarr Slovak hudu':l:.ı 
ı ca yerleşmişlerdir. Alman 

ırıcthnrn Bry.tislavyaya girme-
1ıa er an intizar edilmektedir . 
~ı tılar daha şimdi.den Presovu 

etmişlerdir. 

llıcr 
aynadan bir iJtim::lat 

l> ·a.., 
ı lJ '" 17 (A.A.) - Karpatlar

ıı;ran "ay Yasının hariciye nazırı 
Eı•ı ' :ecrlindcl i bütün ecnebi ' er· 
lllarte birer telgraf !;Ckerek 
ı rtı an, karpatlaraltı Ukran_ 
'c ~seı~:;inin muslihane bir şe
~ ind aııı için Macar hükumeti 
"'c c te"cbbüsatta bulunmala

.ısup 
t;ı• ol.Ju!dı:ırı hül:iımetler-

1 .. tp Ct:neler:ni r~ca etmiştir. 
-·ay b 

!, <.l ' J ınesajırı.::a bilhassa 
. cnıcı·ted' • • ır: 
·~ r 

l • ~t: ::. ı Ul:ranya:::ında 
· ~ .... :::ı~e. i knn :lök;l:11ekte-

1 
1 
;cnılekette harp ilan edil· 

• •t ~lde muharebeler cerey~ 
... ır. karpatlaraltı Ukran..-

üzere sefirin Londraya davet edil
mesi hususunun halihazırda ted. 
kik edilmekte olduğnnu söylemiş-
tir. 

Bu beyanata büyük bir ehemmi
yet ~tfedilmektedir. Öğrenildiği
ne göre, İngiltere hfikQmeti, Çe-

koslovakya meselesi l!olayısiyle 
Berlin hükfuneti nezdinde yeni
den teşebbüslerde bulunmak ta
savvurundadır. 

İyi maliıl'I}at almakta olan maha 
fil, Berlindeki İngiliz sefiri Hen
dersonun geri çağrılmasının Çe. 
koslovakyanm istilası keyfiyetinin 
lngilterede uyandırmı§ oVduğu in
fiali göstermeğe matuf olduğunu 
beyan etmektedir. 

Diğer taraftan bazı mahafilde 
"yatıştırma siyaseti,, nin terki ih
timalinden ve Sovyet • ingiliz mtl 
nase batının ıslahı teşe b bü'slerin. 
den bahsedilmektedir. 

Bazı mahafil, Eden ile Duff 
Cooper'in kabineye girecekleri 
tahmininde bulunmaktadırlar. 

Bu muhafil, Çembarlaynın isti
fa etmed ihtimalini lderpi edecek 
derecede ileri gitmektedirler. 

Sabi'c Çekoslovakyanın 
müstakbel i:laresi 

Prag, 16 - Alman Hariciye na 
zırı Von n.ibbentrop bugün Hit· 
!erin bir beyannamesini okumuş
tur. Beyannamede şu noktalar 
vardır: 

vak milli bankasının Londrada bu-
lunan mühim miktardaki nltın sto. 

ku hakkında sorulan bir suale ee-
vab veren Slr John Simon, lngilte_ 

re bankasından bu altını, 1ngiltere 
hükümeti ile istişare etmeksizin, 

başka bir yere naklet.memesini is
temi§ olduğunu beyan etmi.§tir. 

Pariste Çek sefareti 

Paris, 17 (A. A.) - Çek sefiri 
Stefan Osuskl, sefaret binasını Al-

manya sefaretinin memurlarına tes. 
lim etmek istememl§tir. Mumaileyh 
cereyan eden hadiseleri gazeteler -

der; öğrendiğini 
bu babda hic;bir 
beyan etmiştir. 

ve hükümetindcn 
emir almadığını 

Romanya budu:lunu 

tahkim e:liyor 

Bul:lapeşte, 16 (A.A.) - Sala
hiyettar bir membadan bildirildi
ğine göre, Romanyanın Budapeşte 

elçisi, dün hariciye nezaretine gi
derek Karpatlar Ukranyasmm Ma 
caristan tarafından işğaline 'karşı 

Romanyanın meofaatlerine doku
nulmadıkça, Romanyanın hiç bir 
diyeceği olma!:iığından Macar hü

kQmetini dostane bir surette ha· 
berdar eylemiştir. Romanya Kar-

patlar Ukranyası ile olan hudu
Junu halen takviye etmektedir. Fa 
. :at bu tedbirin hiçbir tecavüzkar 

1 - Çekya (Bohemya ve Mc- mahiyeti yoktur. Romanyayı bu
ravya) büyük Almanyanın hirn. · 1 rada hududa hürmet eyleyecektir. 
yesi altına konmuştur. '-------------

2 - Bohemya ve Moravyadak: 
Almanlar, Alman tebaası olmuş Çağn 
lar.dır. Bunların arasındaki Yahu- Türk Dili ve Duygusu Yarm Ku
diler hakkında Almanyadaki yahu rumu 19/3/ 939 pazar günü saa~ 
dilere kar§ı tatbik o:lilen ahkfü11 14,3; rl~ ~i5li Ilal!~ r, 1nde vereu~~· 
m::r'i olacaktır. önemli konferansa azalarının, az! .k. 

3 - Bohemya ve Moravyadaki lar okulları direktör ve öğ-etmenle. 
Çekler, Alman himaye tebaası ola- rinin, mütevelli heyetlerinin, ;:i~~; 

caktır. Ma~ka, Pangaltı \e civarlarında 

4 - Bohemya ve Moravyadan oturan kalbi memleket sevgisile duy. 
'ekkep Çekya, kendi kendi~ ~lanmış \'atandaslarui onur verm<'. 

mu tariyeti idare edecektir. smi diler ... 

lcrin yekünu 4 5CO il geçmi~tir. 
Hab::?r verildi6'1ne göre, Ankara, Dün sabah şehrim~ze gelmi§ olan Köseivanof ve yanındaki zevat 

İstanbul, İzmir gibi büyüle §el11rler- 3u1gar Başvekili Köseivanof ve üğle yemeğini Bulgaristan elçili
de, ikinci milntchiblerin, tercihleri_ refakatinde bulunanlar, akşam An ~inde yiyecekler ve Bulgar Başve. 
ni daha serbestçe yapabilmeleri i. · l a z l ~. ~: ::t etmi§ler .:'i:-. kili saat 16 da Ebe:ii Şefimizin 

çin, iki misli namzed gösterilecek • Misafirler Tophane rıht mm- kabrine bir çelenk koyacaklardır. 
tir. dan kairi:an ··~·· ıat,, vapuru ile Çelenk koyma merasiminde bir 
Diğer taraftan, Cumhuriyet halk Haydarpaşaya geçmişler ve orada müfreze polis selam duracaktır. 

partisi divanı bu hafta içinde topla- İstanbul kumandanı general Halis, Misafirlerimiz bugün İsmet İn· 
narak m~bus ~amzedi listesini les- vali muavini Hüdai Karataban, önü Kız Enstitüsünü gezecekler 
bit edecektir. Bu tesbite esas olacak Polis Mü.dürü Sadreddin Aka ve ve akşam saat 20,30 da Ankarapa. 
prensipler kararlastmlmıştır. Nam. diğer zevat, kalabalık bir halk lasta şereflerine verilen akşam ye-
zetlerin seçim kabiliyetlerini tayin tarafın:fan karşılanmıştır. meğinde hazır bulunacaklardır. 

için, muhtelif sahalardaki faaliyet_ Bulgar Ba~vekili, selam resmini Yemeği bir resmi kabul takip 
leri ve bilgileri tetkik edilmektedir. ~fa eden polis müfrezesini yüksek edecektir . 

Partice gösterileceği söylenen ye sesle selamlamış, halk kendisini Yarın saat 11,45 de Reisicum. 
ni namzetler arasında Dr. Adnanm şiddetle alkışlamıştır. Madam Kö- hurumuz ismet İnönü, Bulgar 
ve Halide Edibin isimleri de geç- seivanofa bir çok buketler veriL başvekilini kabul edecektir. 
mektedir. miştir • Bayan İsmet tnönü de aaat 12 

Hususi tren saat 19,40 da hare- , de b
0

ayan Köseivaaofu 'kabul ede-

İstanbulda ikinci müntehip ket etmiş, alkışlar arasında uğur- cektır. . 
lanmıştır. Reisicumhurumı..z ve rcfıkasx seçimi 

İstanbulda ikinci müntehip se 
çimine 4ün de hararetle devam e· 
clilmiştir. Sandık yerleri iyice öğ· 
renilmiş olduğundan dün reyleri. 
ni atanlar ilk güne nazaran daha 
çoktu. 1lk günün rey vaziyeti ka· 
zalar itibariyle şöyledir: 

Beyoğlu 10665, Kadıköy 5245, 
Eminönü 3577, Be§iktaş 4053, Us 
küdar 3Ci66, Bakırköy 1414, Ada· 
!ar 912, Eyüp 1341 Fatih 8974, 
Sarıyer 3548, Şile 2205, Yalova 
4825 tir. 

Dün şehrin muhtelif yerlerinde 
temsil, müsamere ve konferanslar 
verilmiştir. Bu gece Kadıköyünde 
Hale sinemasında temsil ve güreş, 
Kızıltoprakta müsamere, Erenköy 
:oin~masında temsil ve konser, Os
manağa, ve Kasımpaşada hitabe 
verilecektir. 

Kasımpaşada, Sütlücede hitabe, 
Eminönü halkevinde 20,30 da Dr. 
Osman Şerafet.tin tarafından kon. 
ferans, Usküdarda büyük camiler
de hitabe verilecektir. 

Partinin hoparlörlü kamyonu 
bugün Uskü.daı ve Boğazın Ana
dolu sahilin le doia~:ı.caktır. 

Üniversitede konferans 

Saylav seçimi dolayısiyle İstan· 
bul Üniversitesinde talebeye seçi. 
min ehemmiyeti hakkında konfe
ranslar verilmektedir. 

İlk olarak dün Hukuk fakülte
si Medeniye Doçenti Hıfzı Veldet 
konferans vermiştir. Bugün de 
Doçent Yavuz Ayadak, yarın hu
kuk fakültesi Dekanı profesör Ali 
Fuat birer söylev vereceklerdir. 

Söylev esnasında konferans sa. 
tonunda bütün talebe hazır bulun
maktadır. 

Diğer vHiyetlerde seçim 

Ankaril, 16 (A.A.) - ''Bugün 
16 Mart 939 Perşembe. 

ikinci müntehip seçimi bütün 
vatanda ıdünkli hararetile milli bir 
bayram tezahürü iiinde akf:ama 
kadar devam etmiş ve vatandaş
lar büyük bir te'ıalükle C. H. P. 
namzetlerine reylerini ittifakla ver 

mişlerdir. 

Bursa ve Tralızun vilayetlerin· 
de seçim faaliyeti dün akşam ta. 
mamlanmış, tzmble de bu akşam 
0

litmiştir. Diğer vilayetlerde muh
telif günlerde tamamlanarak 21 
Mart akşamı h er tarafta ikinc 
.nüntehip seçimi 
caktır. 

s.ona ermiş ola 

Karilerim:ze itizar 
l\ı:ıl fıölge l'l' r eruü:ıi lefrika

ı.ırı korııılcım.ıdı, ü:iir cliferi:. • 

Bulaaristanın Türkiye sefiri tarafından saat 13 de Çankaya 
Todor Hristo! ile Sofya elçimiz köşkünde bir öğle yemrği verile· 
Şevki de ayni trenle Ankaraya ha. cektir • . . . 
reket etmişlerdir. Yarın akşam Bulgar elçısı Krıı 

Ankarada tof da Ankarapalasta bir akşam 

Ankara, 17 (Hususi) - Bulgar 
Başvekil ve refakatindeki zevat 
bu sabah 10.30 da Ankaraya gel
jiJer ve istasyonda Başvekil Re
fik Saydam, Hariciye Vekili Şük. 
rü Saracoğlu ve refikası, Ankara 
valisi, Hariciye umumi katibi ile 
hariciye erkanı ve diler bir çok 
zevat, kalabalık bir halk tarafın
dan karşılandılar. 

Garda bir 'kıt'a asker selam dur-
muş, bando Bulgar ve Türk milli 
mar§larını çalmı§tır. 

Misafirlerimiz kendilerine tah
sis edilen otomobillerle Ankarapa. 
lasa gitmişlerdir. 

Beyoğlu Halkevinde 
parasız doktor 

muayeneleri 
Beyoğlu Halkevindtn: 

Evimizin Sosyal Yardım şubesin. 
deki kıymetli doktor arkadaşları • 
mızdan teşkil olunan mütahassıs hlr 
hey'et, tavsiye edeceğimiz fa!d" ha3 

talan parasız muayene ve tedavi et 
nıek hizmetini kabul buyurmuşlar. 

dır. 

Muayene günleri aşağıda göste. 
rilmiştir ... : 

Dahili Hastalıklar, Pazartesi.Çar. 
şamba, Cumartesi, Kadın Hasta -
lıkları \'e Doğum, Çarşamba, Per • 
~mbe, Cuma: lesi. Çocuk Hastalık. 
!arı, Paza~te i, Huhi \'C Asabi Has. 
talıklar. Perşembe, Sari Hastalıklar 
Perşembe, Cerrahi Hastalıklar, Per. 
şeınbe, Diş IIastahklarr, Per~embe, 
Cumartesi, Zührevi Hastalıklar, 

Paıarte i, Cuma, 
Fakir Ye tedaviye muhtaç vatan. 

da~'arımızm E\imize müracaatları.. 
nı rica ederiz .. 

Yeni Neşriyat 

Ana 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta o. 
lan (ANA) adlı derginin (14) Sa. 
yısı çıkmıştır .. 

Yurt yavrularının Sağlık, So;;yal 
Kültiirel durumlarının inld~ahna 

hizmet eden bu kıymetli dergiyi ço. 
cuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz . 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 220'inci sa}'ısı çık. 

tr. Bu sayıda t mail Hakkı Baltr. 
cıoğlu, Hüsamettin Bozok. beddı .ı 
Şadan, Sami Akyol, .Fuat lzeı, 

Mahm•·t Cuda, Nizamettin ı. ·azil, 
Me:iiha Berkcs, Mazlum Tozan ve 
diğer muhtelif ecnebi muharrirlerin 
yazılan vardır .. Ayrıca iç sosyete, 
dı~ so yete k :ı~~r \ekitap haberle. 
ri bu . :ıyıda yer alma' ·~ • ·. Bu 

yemeği verecektir. Yemeği bir ıu.. 
vare takip edecektir. 

Misafirler pazar günü ıehri ve 
bir çok müesseseleri gezecekler~ 

ve bu arada radyo stüdyosunu da 
ziyaret edeceklerdir. 

Misafirlerimiz pazar günü auE 
19,40 da husuıi trenlr- Ankaradaıa 
ayrılacaklar ve pazartesi sabahı 
saat 10.40 da Haydarpaıaya var• 
mış olacaklardır. 

Köseivanof, pazartesi günü aaat 
77 iden 20 ye kadar İstanbul Bulcaıı 
konsolosluğunda Bulgar kolonlaL 
nin ziyaretlerini kabul cd~cektir. 
Salı günU saaı 13 de öğle yemeli• 
ni hususi olarak Parkotelde yiye• 
cek olan misafirlerimiz ıehrin ıS. 
rUlecek yerlerini Ke&clikten aoma 
ayni gün .23 de Sldlıecf carzdı!'1I 
hususi trenle harebt edecdıerdir, 

Tren çarşamba &Untı 8 de :&t 
dirne istasyoı,ıundan geçerek mem 
leketimizden ayrılacaktır. 

Dün geceki 
yangın 
( Btqtaraf ı 4 ür.cü/lt). 

maralı Hasan, yıkıb!ı camları. 
başından yaralanmı!J teda.vl içiQ 
Beyoğlu hastahaneainc kaldırıl
nııl]tır. 

Sultanhamam yappı 
Sultan Hamamı yanğınm tah• 

kikatına adliye taraf~dan devanı 
edilmektedir. Dün, tahkikatı& 
meşgul olan heyet, yanğın yerin 
den ~ıkarılan on dört kasadan 
diğerlerini de açmı.;tır. Bu kasa· 
la.rdan çıkan defterler, dosyalaı: 
milddeiıımumiliğe sevkolunmll§1 

paralar sahiblerine -;;eı:ilmi§tir. 
Yanan binalardaki kasaların 

çoğu Eağ~km bir h:ı.lde kalmıttu'. 
Yalnız, :5nlamon Tolcdonun m!l 4 

hiın n.ikdarda alacak senedlerl 
b t !~man kasası tamamen yanmı§• 
tır. 

Yangınıla kast lıulunduğun& 
dair, :iimdiye kadar yapılan tef .. 
kikatta hi~ bir delil bulunama• 
mıştır. YHlnız, yanğının Atabe .. 
bek hanının üst katındaki trik<to 
t:ıj !abriknsından çıkbğı hakkın• 
tlaki tahminler kuwet bulma'Jrta,. 
dır. Hanın ikinci ve üçüncü kat. 
l.irı.ıda, yıkılmak tehlikesi oldu
ğu için tetkikat yapılamamıştır. 

Hakiki aşkam 
gazetesi 

G inün en son haberlerini 
verendir 

lstanouJda 
Hu vazlyetteoıan 

tek ~ıızete 
· .-. -- .-. .....,. ,-.,...,qııı,_1111111• haftalık fikir ve sanat gaze~ 8WWW-c?-• . HABER'dir • bütün okurucularımıza tavsı>: ~ 

riz .• 
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S eninle 
kızımın 

kaçmağa razı 
leşini sererim/ 

olan 
"Esad, Fizan menfisi Esad: o da fartı teessürü ile irae etti. C 

göçtil. Bunu l!lze telgrafla bildirmiı;; sinde bizzat hazır bulundu. (1) 

tim. Mektupla da buna dair tafsilat ladı. Bitlisin nekadar erkfuU ın 

Hakim ihtiyardı, ama, kurttu, ze- benlm vatanıma ihanet için gelen n1n aklın ermez, derdin, ııimd! dev
ki idi. Zaten elbette h!klın ol&lbil • bir senıerl, bir caaus, bir alçakam. , let mevlet kalmadı kL 
mck için h.alktnn fazla bir hususi- Sana kwmı vermek değil, ıenin yü- HAklm, zihninde bir ıeye karar 
yeti olmak gerekti. Bu da zckil.sı zUnü görmemek gerek bana. verml§e benziyordu. Kalkt:J, pencere 
idi. İntikali idi. 1 Abdurrahman bozulmuotu. Biran l5nUne gitti, tekrar döndU, tekrar 

- Yoksat dedi. Cemileye mi tu- önce kendialle bir arkadq gibi ıa- gittJ. Öyle bir tavtr ve hareketi 
tuldun ? rüşilp dert döken bu adam birden- vardı ki kızrnm sualine cevab ve-

A bdurrabm..-ın hllklmin ayaklan- bire kaplanlo.ştnlf ve Abdurrahma- rccek sanılırdı. Neteklm de böyle 
na kapanıp paçalarından öptü. nm yüzüne namertliğin! vuruver- oldu. Döndü ve: 

- Affet beni. Evet. mi§tL - Kızmıt dedi. Haklmn. Kara i. 
- Ya Cemile ! Bunu demek ona yetiot.lrmlelerdl. le seni paylaı>aınıyoruz. 
- O da benim gibi. Bunu demek kanbur Osman söyle- - Bu ne demek baba? 
- Demek ealtnnatmu elimden miştl 1u §imdi çatalla.5mıştı. Ab- - Bu o demek ki tzım, bugUne 

alan kızım oldu. Eğer daha evvel durrahman, ayakta canlı bir heykel kadar sana ben emek verdim. Ha. 
hUnkAr Murada dehalet etı;eydim, gibi duran bu lhtfyarm yanında bir yatmu sana vakfettim. Benim biri
bugiln eerefiml, ealtanatımı, mev- suçlu gibi boynu bUkUk tedbir dU· clk varlığını olarak kalcyorsun. Bu 
kllm1 kııybetmezdim. Sen vasıta ol- şUnüyordu. Nihayet bir bıçakla her adam ısenl elimden almak istiyor. 
dun ve seni de Cemile tahr'k etti şey halledilebilird!, ama, bu kada- Olabllir, nlhayet elbette bir gUn ev 
değil ın1 ? rmı yapabllmek için l.nsnnm hayvan lenecek, ev bark kuracaksın. Fa -

- Ha}ır devletl<lln. Onun hiçbir olması lAznn gelirdi. Baba, kmnı kat. 
gUnahı yok. Bunu Bani!- ö!Unceye böyle ~ir adama vermemekte hak~ - Fakat! 
kadar a:ılatamam, Yalnız bil ki Ce- lJ de~n mi idl. • 

,, 
dürrahmanla bir kadmr paylaşmak. 
la meşguller. 

Ceınlle bilmiyor değildi. Abdür • 
rahman ona her §eyi söylemekle i
sabet etml§ti. Cemile babasını her 
§eyin UstUnde severdi, severdi ama, 
ıırtık yaşmı ba~mı almı!J, ve bir a
ile kurmak endi§esine dilşmU§, kar 
§ISIM. ilk çıkıın erkek olarak Ab -
dUrrahmanı görmü15, sevmi§ti. Hem 
ne sevmek. 

Boynunu bUktU. 

vereyim. 
Vefatı martın birinci günü vuku 

buldu. O gün kablettülü saat do 
kuzda tekmili enfas etti. Kendlııi 

irtihalinden evvel on gUn kadar 
yattı. Hastalığı zatilrce idi. Teda
visine çok ihtimam olundu. Müda
vat milfid olmadı. Sinnin, felaketle. 
r.n tesiriyle hrrpala.nmI§ vücudu 
tahammül edemedi ve zeval buldu. 

Haat.alığmdan evvel hemen her 
\'akit konu§urduk, sevişirdik, has. 
bıhııl ederdi. Makulııinastı. LC?taif
perestti. Vicdanlı idi. Böyle bir a
damla ülfet, muhabbet olmaz mı? 
Uhuvvet edilmez nıi? 

Hasta oldu, gene her gün bora. 
berdik. Her gün ziyaretine gider, 
kendim içln tesliyct arar, kendisine 
teselli verirdim. Benim dclalctimi 

- Baba, dedi. Ben Abdürrahma
nı seviyorum ve bana söyliyeeeğin 
her ee;>i düşündüm. Fenasını, iyi. 
sini, neticeyi, bundan &onra maruz icab eden bir işi, bir ihtiyn.cı var mı 
ko.lncağım sıkıntıyı. her ~eyi, her yok mu sorardım. Ben ''arken, ben 
§e~1 dilşUndüm. Fakat çaresiz ba- sağken başkanına mürncanti beni 
bn. Ben Abdürrahmanı tercihe mec rencide edeceğini söylerdim. Hiç • 
burum. Hem o kadar ki, ondan bir bir şeye lüzum göstermedi. Muhtnç 
az ayn kalsam, ö!Urüm snnırmı. Be değildi. 

rlni varsa emretti, mezuniyet 
di. Kaffesi cenazesinde hazıt' 
Jundular. Garib olarak irtihal 
Fakat mezarına gnribane 
Bütün cvidda.sı kendisini rn 
kadar takib ettiler. Toprağuııı 
yaşları döktUler. Hala da ağl 
lar. 

Vali, merhumun hakkmdalrl 
mali muhabbeti sevkiyle tablb 
başısı ve kendisinin §Üre k!tib 
Riıa beyleri ha!tahğmm oğı! 
ğı, irtihal edeceği geco hail 
göndermi§. sabaha kadar :> 

bulundurmuııtu. Bunlardan iş! 
vefatından yarım saat ev,·ele 
kendisini bilmiş, cigaratmı 1~ 

Diyebilirim ki hemen kt'n 
hiç kaybetmemietir. Hallilı 

görUndlikte bu zatlar tarafıll 
celbcdilen bir hoca ile "Yasınl 
rü" i kıraet etmiştir. Hayatında 
tnnpervernne ya§adığı kadar 
tinde dindaranc can vcrmi§ilt· 1 

a~ı Şerefiye mcdrcscsinll' kaP 
mllstakimen otuz kırk metre l>• 6 .. AbdUrrahman hAklmin llzerine 

mile mnsumdur. Hem dehalet et- Kara Abdurrahman tekrar hakl-
mek gibi bir tczeıını &ınıı yakıeır min ayaklanna ısanlarak bir çocuk 
mı devletl<lln 1 Ne yapalnn fruıanrz, gibl hınçkıra hmçkıra ağladı ve aa
za!er de, mağlubiyet de bizim için- yıklar gibi : 

yilrildü ve haykırdı: 
- Söylemeyiniz. 
- Yok Kara, telAe etme. Bu me-

nl affet baba. Öl de ölilrilm, fakat Yalnız bir gün bir tezkere gön-
merhnmet et, Beni AbdUrrahman- dermiş. Vefatından dört gün kadar uzak bir mcvkie dC'fnolundu. 
dan ayırma. Sen ısrar edenen beL evveldi. Bunda kendisi için bir ilfıç sağlık verirse kendisine bir ııı 
ki seni kıramam, fakat ölürilm. ö. getlrtmckUğiml teklif elmiş. Has. taşı yaptırır, bir de acıklı Jdt 

dir. 
sele öyle kuvvetle, pazuyla halledL 

- Her veyi onun için yaptmı. E- lecek bir gey değil. Hangimizi se.. 
ğer Cemlle olma8aydı şimdi bUtlln 1 çersc. Söyle kızmı, ııen kendi va
Beyşehlrlller kılıçtan ıeçeceklerdl. tanma hıyanet, velinimetine iha -

lUrUm muhakkak baba. tatığı zaten kendisinde mevcut yazarnn. 

Kader bize böyle bir netice blç
mıe. Şlmd! yapılacak cıey hiç hiçine 
blrkazıkta veya bir bnlta altında 

veya bir ynğlı ipte can ''ermcmek
tir. Kaçacağız. Hazırlıı.nmız ı 

olan bromşit a r ı ı ıı s ı n ı n Sag· kalacak mn.rym? :MerhUIIl Hakim ağlıyor, Cemile de ağlı - .,, 
yor. i§tidadından i b a r e t z a n n e ciğerinden muztariben gitti. 

- Neden ? net eden bir adamı mı, yoksa beni Halbuki ağlamak AbdUrrahmana 
diyordu. O arızaya mUteallik deva de müzmin kara ciğer hastalığı 
istemiş. Mevcut tek eczanesinde Çekip duruyorum. Bir tUrlil ıyt t 

- Çlinkü ben hünk!ra gl5nder
dlğim. ~aberden caydım. Onunla 
harbe tutu~up Zll!er kıızandnn. Ve
linimetim olan hllnkAra da hud'a 
yaptım. Halbuki plln bunun aksi 
idi. HUnklr orduları blz.l gafil avlı
yacaklar ve ııehrl 00§ bulacaklar_ 
dL 

mi tercih edereln? yaraşırdı. O, biitUn bu hadiselerin hiçbir deva bulunmıyan Bitlis §eh- mlyorum. 

- Cemile ne olacak T 
Abdürrahınan bir kenara ~1ğılır yegane müsebbibiydi. Bu kalbi ko- rinde aradığını tedarik etmek müm

kün olamadığı için kendisine bir tez_ 
kereyle cevab vererek eczayı maL 
lubenin irsali için Diyarbekire bir 
telgraf çektiğimi söylemiştim. 

- Benimle gelecek. 
glbl oturdu. parıp atmalı ve böyle facialara ae. 

- Olamaz Kara. Ne kadar mev-
Jtiim.l kaybetsem, nihayet kııonı na
mert bir adama veremem. 

-:- Sen de kaçıyorsun ? 

Ne garib bir andı bu. DI§arda beb olmamalıydı. Bu ya,ata bir ihtl. 
hlinkllr §ehrln kapılarını zorluyor, yarı, çok dU~kUn olduğu kızmdan, 
halk ııaray önilnde haykımıyor. meçhul iblr akıbete koparıp almak 
birçok BeY§ehtrliler, hayatlarından hakkı mıydı? Asıl maksadım şunu söylemekt 

Merhumun son okuduğu DeY benim 
tczkeremdi, o kendislle beraber 
kayP,oldu. Son yazdığı -:§eyş.eı d~
ğim tezkeresidir ki mevcuttur. Ai-
1 esl için bir bergUıar olabileceği 

mlitaleaama binaen aize gönderiyo_ 
rum, melfuftur. Na.ısıl tıir hali na. 
tuvanfde yazılmış olduğuna her ke
limesi ayrı ayrı delilet eder. l!Um
künae - niçin mümkün olmasm .. 
bu tezkereyi oğlu Asaf beye ve 
rin, yahut bir vasıta.i salime ile 
gönderin. Lutfedin, kendisine de 

- Evet, nmcı, mUoadcleme de-
~-am etmek Uzerc. Bu itibarla ben hllnkAra kat'§I 

mücrtmım. ::A.:ma, mze ka:tll ınllc
rim değilim. Blltlln bunlar& sebep 
Cemiledir • .Kmııdır. 

Umltvar değil, Hilnklrın ~ehirde bir Bu yqta bir ihtiyarı saltanatm
katlt.am yapmryacafı ne mal<lln? ( dan etmek bir mertlik miydi? 

Bu vaziyette h!kfm, Kara Ab • (Devamı var) 
- Ben de ayni niyetteyim dev

letlftm. Hem ben artık senden kuv
vetllyim. Ya§mı, mru:hn, hayaton 
meydandadır. Ben mUcndele etme
sini .senden iyi bilirim. Cemile be
nimle beraber gelecek. Sana söyle
miyecektlm, !akııt, .8en kendin an
ladın. Bu çareslzdlr. 

- Olamaz Kara. Bundan sonraki 
hayatım bir taraftan hUnk!rlıı mü
cadeleye ve diğer atraftan da kızı
ma ait olacaktır. Böyle bir ıey ola
maz. Benim rizam oart. 

- İkimiz de blrbirlmlzl seviyo
ruz. 
~kim yerlnden fırladı ve yüzü_ 

ne bir deh§et sindi, haykırdı. 
- Seninle kaçmağn nw olan kı-

mnm le§lnl sererinı. 
Olamaz, ben her eeyi biliyorum. 
- Nasıl her şeyi ? 

Halbuki ab;nd! beni namertlikle 
itham ederek, her ıeyi feda pııhıı.
ıma kavuomağa huırlandığun Ce • 
mileden ayırmak iatlyoraun. Bu yal 
na: bana değil, Cemileye de, belkl 
sana da pahalıya oturabilir. 

AbdUrrahman daha ılSyllyecek -
ti, bağıracaktı. HattA elinden gel.se 
bu ihtiyarın üstüne fırlayıp bir ta
vuk gibi boğazlıyacaktı. Ama, içeri 
Cemile gi~U. l.kiai de ısustular. 

- Ne o, dedi. Baba. lkln.izi de 
pek ateşli g5rUyorum. Elbette bu 
vaziyet sebeb!iz değildir. Yok.sa bJr 
başka mesele mi var? 

- Hayır kmm, Karayla ~yle 

dereden tepeden konu§uyorduk. 

ihl!rammu tebliğ buyurun. 

Merhumun Bitlis \'alisi Hüsnü 
beyle arası gayet iyi idi. Tccaribi 
idariycsindcn, malumat! kanuniye. 
sinden istifade olunmak için 
zamanı aheri beklcmeğe lüzum gör_ 
mezdi. Memlekete hizmeti her va
kit için tıir ''az.if<', bir şeref bilirdi. 
Bu cihetle valiye çok muavl:'nct et. 
mişllr. Muhakemı-IC?rinin viıl:ıfane, 

hlikilmlerinin vicdani olması mlinin 
celbi muhabbetine vesile olmuştur. - Benden sakladığın her eeyf. 

Vlcdanmm kıırardığmı gözlerin -
den okumak mUmkUn ? n buraya 

- Bu dereden tepeden konuşma
ğa benzemiyor ki. baba. Artık ben. 
den saklamağa ne IUrum var bil • NeYyorkta G3 senedcnbert her yıl a~ılan köpek sergl<.inc!e 19~!> Vali hali hayatında muhabbetini 

artcltiği ihtiramatla, irtihalindeyse miyorum, eskiden, devlet i§ldlr, ıe- birfnclllğlnf, resmlnl gördüğünüz bu 1'öpek ka"Zanmıştır. 

lilliilrlr:. : ~lnır : 10 m'""tEJUl;l•J:fit·1fllD(lf-. t~MfJ 
- Haydi dostum, dedi, metin olalım .. 

;vanyana geçecek birkaç saatimizin zevkini 
beyhude düsUncelerle boznuyahm. ~uraya 
size hayatımın karanlık noktalarını anlat
mak için geldim. Birdenbire Yeşilpmardan 
kayboluşum sizi ı;ok §a~rrttı herhalde .. Kim 
1:ıilir aklınızdan neler geçti, bu ayrılışa ne 
manalar verdiniz! Size bu ayrılığın hakikl 
sebeblerini söylemek istiyorum. Bu yüzden 
<fuha çok kederlenmenizi istemiyorum artık. 

- Sizi görünce, Melike, bütün ıstırabla
nmı unutuyorum. Yanınızda ya~arken dün 
yanın en mesut mahlOkuyum. 

Pcıkat o başını salladı ve düşünceli bir 
tavırla sözlerine devam etti: 

- Evet, bu dakika size çok tatlı görünü· 
yor, fakat yarın düşüncelerinizle karşı kar
~ıya kalınca gene şüphe edeceksiniz. Ben 
sizi dü~ünürken benim yüzümden ıstırab 

çektiğinizi hatırlamak istemem. Onun için 
buraya g.!ldim. Her şeri öğrenmeniz ve son
ra da beni unutabilmeniz Irizım. 

Istırabla: 

- Unutmaktan bahsetmeyiniz, Melike. 
'tliye hıçkırdım, sizi seviyorum. Aşkınız kal 
himde yazılı. Onu oradan silemem. 
Hıçkırıklar cümlemin sonlarım bo~du. 

Ah, onu yann tekrar görememek ihtimali .. 
Kıs.ı bir silk\ıttan sonra !\Ielike tekrar 

öze başladı: 

- 11 011 -
- Mazimi size anlatmak lAzım. Siz kim 

olduğumu bilmiyorsunuz benim .. Ben san-
dığınız gibi Zeynep halanın )eğeni değilim. 

Birdenbire §aşırdım. Zira ruhum Yeşilpı· 
narda dinlediğim masallarla doluydu. 

- Zeynep halanın yeğeni değil misiniz? 
Halbuki herkes bana onun lstanbulda ölen 
bir kız kardesi olduğunu, sizin de bu ka· 
dının kızı olduğunuzu söylemişti.. 

Gen~ kız anlatmakta devam etti: 

- Ve bu kadının hayatına dair size hir
çok hikayeler anlattılar, öyle değil mi dos
tum? .. Bu hikayeler çok doğrudur. Zeynep 

halanın kız kardeşi lstanbulda maceralarla 
dolu bir ömür sürdü: birçok erkekleri baş-

tan çıkardı; onlarla beraber yaşadı .. Birçok 
aileleri yıktı. En sonunda kendi de bir has· 
tane köşesinde can verdi. Fakat bu kadm 
annem değildir. Benimle uzaktan yakından 
hiçbir milnacebeti yok .. Zeynep hala. benim 
yalnız süet ninem \'C dadımdır .. Benim için 

bir anneden daha kıymetli bir süt nine ... 
Bana öksüzlüğün acılannı unutturan bir 
dadı .. 

- Yeşilpmarda daha birçok ~eyler !5Öyle· 
niyordu .. 

- E'·et.. Birtakım dedikodular.. Jşsiz in· 
s.ınlar, hayal kuvvetlerine gö·e bir takım 
hikAyeler uydururlar. Sonra Zeynep hal:ı

r.ın Yaıiyeti de bu adamların birçok şeyler 
uydurmasına yardım ediyordu. Beni Zey· 
nep halanın kard~inin kızı sanmaları bi· 
ıim de işimize geliyordu. Çünkü bu sa\'e
de arkamda dola~an tehlikeden uzakta, ço
cukluğumu geçirerek büyüyebildim. 

-- Öyleyse kim;iniz siz Melike? 
Uzun kirpikleri arasından bana bakıy..,r· 

du. Yüziinün çizgileri. mana~ını iyice anla· 
yama:iığım bir ~ülüm~me ile a\'dmlandı. 
Kafam hu genç km dü~ünürken birçok ln
ya1!er arkac:.ınd<ın dola5mıştı .. _Fa'{:ıt l\f"'i· 
kenin şimdi c:öylcdikleri. co~kun ha: alleriıni 
ço!.t:m gc;ınl~ bulunuyo::.:· ı. 

- Ben, \'ezir köşkünde oturan ailenin 
son \'ari~irim .. Bu ailenin yanp;mdan kur
tulabilen tek insanıyım. Bana harabe ço
cuğu iı;mi \'erdiğiniz vakit. bir hakikati ne 
kadar tam olarak ifade ettiğinizin farkında 
bile değildiniz. 
Şaşkın bir halde: 
- Yangından kurtu1muş bir çocuk .. 
Diye tekrarladım .. 
- E\·et. yangından kurtulmuş bir çocuk 

Ailenin avukatı tarahnclan gizli p;izli be~ 
!enen bir mahluk .. Çünkü avukatımız bü 
tün aile efradını birer birer yakalayan kor
kurç ölümün ctrafım~b da do1ac;tığmı is
temiyor. beni ai!Pnin bütün insanları gıbı 

ritme:. t~n kuı ta .. mık için gizli ) a~atmaktan 
başka ç::ıre o1majığını du~unüyordu. Bu a
\'Ukatı c;ız de tanır-mı~. Onu iki defa benim 
le beraber gö:dünuz. Bir d:!fa İ?.mirde oto· 
mobild~: ikinci-in de ynni Yec;ilpınara ge 
tirip Zeynep halanın kapıcı önüne bırakır· 
k~n .. 

Bü ·biitüı1 knndimi kaybetmiş tir hald( 
i'.ıe:·ı: ... yi dinliyordum: 

- Dem"k böyle Melike. Bunu daha ev· 
,.~l ba-ıa nkin cö;lemediniz? K1f mdan ne 
1!:· ı::e~•=rini ta~an'U- ed~me,.~iniz .. 

Ou:l:ı:.iann.la alaylı bir tcbcssilm dolaş
tı: 

(Devamı ı·ar) 

Şayanı tczkardır: merhumun 
talığmda sesi kısılmıntı. Pek 
gUçlilkle, ı!hrab ile söz söyl 
Gene böyleyken bazI rUynlarını ~ 
bazı zevattan aldığı mektubla 
bc§ll.?'etlerl tekrar tekrnr atiIAut' 
benim gibi zUvvarmm elcmtıf 
le ıetmek ve cesaret vermek ~ 
di. 

Herkese yar oldu, kimseye bar 
madr. 

Bugün da.ha ziyade yazı :>~ 
ğa. hutalığnn da, teeEsilrtıııı I 
mU!ait değil; affet. Ellerini 

öpeyim.,, ~ 
Heyhat! Ben sürgün, sen Jıl 

AUŞ~ 

Merhumun eserleri §Unlardtl': 

1281 den 1294 senesine kadıı~~ 
lınssa "Basiret", ''İstikbal", 

yal'' ''Çıngıraklı Tatar'' gıızrt 
rindl"ki ekseriya imzasiylc bll9 I 
sıra makaleleri, 12!)5 - 1296 ti~1' 
lerindc Şamda "Suriye" ve si 
mıı:k" gazntelf"rindc çıkan :rnıı\i."' 
leri, J2ü3 meşrutiyetinden <' ıY 
ncşredip a'·ni günde toplattırl t<' 
fakat kc>ndlsi tarafından serırl 
Kuleli idadisinde kitabet dcrtı1 ,tf. 
talebeye ezherleltirilen •'}iUJt\,

17 
ı 

ti mf!şrula" risalesi. mektebi ııl' , 
•fors nazın doktor miralay JlU~t~ 
Ttemzi beyle hirliklc otuz rorr:.:11l 
dar nPı;ırc>ttlklC'ri "C'.oğraf,·a ltı" 
tıümli bir nevi anı:i1tlopC'di · ) 

C Dcrnrnı ' 11' 

' ilOI'-( 
(1) \"ali hu hareketinden • 

lcrhal azledilmiştir. ··ıı 
(2> Ahdülhnmid, Eıı;nd cfcr.IP 

rıf.I' '1a-.ta.lı~ın:Ja ı üynsına ı:I , 
:llerhum, Rlıhn~larlylc <ıolı":t ,.ı 
r.sn:ısmılıı ı b fül'ıar.ıld l('in 
bir tiliim tcmrnni t'<~erdl: r 

"Hami;li bir ~ün ç;C'leccl· ,.,r .,ıı· 
·ıı. 1 .) ctln i nı "<oh'lc lı:ı.ps" 1rcr rıf. 

• . t ctıı' 
lıu olnrn :., oclnnın clor 1..-.ı 1 

~ ı.,.tl .. 
llitiınt ıınsanın l.ircr he~ ,,. c: 1 

uC • 
rC?!tim'rrini koyu:tld:ır. .,r. 
bunl:ır blr 1.i.bııs hı'Jndc rl\ ,r 

görclii! r, 

1.a('ırnrıı • ., 
ti'· 

r.rt.)e 
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~ obnaı ki.. diye devam et· • 
~ bazan geceyansından • 
~~ de vakidir. Kendisin 

• 

Nakledeıı: F. K. 

Tesadüfler ~ alsanız daha jyi e-

'~erun. Randevu almaja vak 

~Gıane . 
'S' baktım: • ...._ ı;: Jrıadaın Kutz musunuz? 

•• Yır efendim. Ben doktorun 
YUJı. 

'Ôfle nü efendim. 

Yazan: En. Em. 
- Üzülme Selmin ya 

iyileşeceksin, dedim. Faka 
yaşlarımı zapt edememişti 
min küçücük mendılile ya 
sildikten sonra - Ben 
mi biliyorum ve buna 

~um. Kız apartımanda bel • 
fa · Bu sebeble beni içeri ~ 

Kış, dışarda bütün şiddetle de bilecek kadar çok sevdiğimi an· 
vam ediyor. Soğuğu sevmeme rağ ladığım bir günün akşamı, bana 
men içimde bir ürperme var. Göz evli oluduğunu itiraf etti. İşte o 
lerimi sobanın, hayallerimi büyü zaman hayatımın en büyük aza
ten alevlerinden ayınyor ve du- bını çektim. Onu Hala sevmekte 
vardeki takvime bakıyorum. Bu- devam ediyorum. Allah aşkına 
gün ayın 13 çü, dışarda lapa lapa beni teselli et. 
kar yağıyor, ihtiyanz tüylerim Dizlerime kapandı, saatlerce 
diken diken oldu. Zavallı Selmin ağladı. Hiçkırıklan arasında -
tıpkı böyle bir günde ölmüştü. Tuhaf değilmi o gün de a~n 13 

- diye mırıldandı. 
Selmin o ayın 13 çünde 

rek öldü. İşte gene böyl 
bir giın onu mezara bırak 

sonra; eve bitkin bir hald 
müş, ve sobamı bile ya 
cesaret edemiyerek bir 
büzülmüş, onun karlar a 
kalan soğuk cesedini titre 
düşünürken birden bire Sel 
mezar numarası aklıma ge 
13. 

Yo( ,!!~~üt ediyordu. Hakkı f, ~ 
tını ~u~ı. Uç günlük sakalımla 

' 13enı crnn.ıyet telkin etmiyordu. 
altı dınleyin, dedim. Bu ge-

8aat otomobil yolculuğu >'a· 
sırt doktorla görüsmek için 
l'tkrar ediyorum: Çok mü· 

~ accıe bir iş için.. Doktor 
. nerede bulabileceğimi sör 

kendisine hemen telefon e- • 

.. 

Selmin ve ben akrabada~ daha çü idi - diye mınldandı. 
yakındık, bütün çocukluğumuz "' * "' 
beraber geçmiş, her ikimiz de ec
nebi mekteplerde tahsil etmiş ve 
böylece genç kızlık çağına ulaş
mıştık. 

Aradan aylar geçmişti. Bir 
gün Selminin hasta olduğunu ve 
!stanbula tedaviye geleceğini, 
ailesinden aldığım bir mektup ba 
na bildiriyordu. 

Selmini Heybeli sanatoryomun 
da. beyaz örtüler içinde sararml§ • • • 

l\endisine söyliyeceklerime 
~?acağından eminim. 

''Yanımdaki masadan biri ayala kal karak bana seslendi.,, 

Selmin bana nazaran çok has
sas ve ince ruhul idi, onun genç 
yaşta ölmesine en büyük sebep te 
bu hisleri olmuştu. Zavallı kızın 
acıklı macerası yavaş yavaş göz
lerimin önünden geçiyor. 

yüzü ile buldum. Beni görünce Selminin ölünceye kadar 

·, ~:'111 nerede olduğunu söy 
ne et:egıme müteessirim efen· 

mediğini, hastanın gayrikabili şifa 
olduğu kanaatinde bulunduğunu söy 
lüyor. Yarın gelmenizi rica ediyor. 

talandı. Babasını çok severdi. O· 
nun feci ölümü za\·allının asabını 
bozdu. Növrestenik oldu. Amcam 
sık sık kendisini muayene ediyordu. 
Bir gün onun iyileşmesinden artık 
i.lmidinl kestiğini söyledi. Zavallının 
"paranoiaque,, olduğuna kanidi. 
Kendisine cenubi Fransada sakin 
bir yerde istirahat etmesini ta\'siye 
etti. Hatta gazetede ilanını gördüğü 
bir otelin adresini de \'erdi. Bu ote· 
!in nerede olduğunu şimdi hatırlıya 
mırorum ama isminin "Otel de 
Ben,, olduğunu biliyorum. 

Mektebini bitirir bitirmez, ba
basını Anadoluya tayin etmişler 
o da onlarla beraber gitmeye mec 
bur olmuştu. Uzun müddet ken
disile mektuplaştık. Fakat bir gün 
Selminden izdirab dolu bir mek
tup aldım, zavallı kız sevmişti ve 
çok kimsesiz kaldığı için beni ya
nına çafınyordu. 

kımıldamak için gayret etti fa- dudaklarında taşıdığı adam 
kat kuvveti kendisine ihanet edi kalan 13 rakamından ibar. 
yor bir türlU yerinden kımıldana zavallı Selrnini hatırladım 

tar,,..~ .. de bilmiyorum. Fakat o· 
C«ıege bu kadar ehemmiyet 

Uz, buyurun içeride bek-

- Ne diyorsunuz? Garrikabili şi
fa mı? 

- Evet. Hatta biz onu öldU bili 
yorduk. Bir dakika bekleyin. Öldü· 
~üne dair bir gazetede gördü~ümüz 
ilanı saklamıştım. Getireyim size .. 

Biraz sonra elinde bir gazete par
çasile geldi ve kağıdı hiçbir şey 
söylemeksizin bana uzattı. 

Okudum: 
1 

"Matmazel Süzan Darreşin öldü· 
ğü bildirilmektedir. Cenaze merasi· 
mi pek yakın dostlarının iştirakile 
yapılmıştır.,, 

- Ne dersiniz buna? 
- lmkAnı yok. Süzan Darreş öl· 

medi. O halde bu mis Manşerton 
kim? 

• yalnız - Ne aedifınizı aruayamıyorum, 
bt hastaı k , s·· efendim. !sınfifi Sôy~cfiğffüt k~t!İTıI 
~ • r. Iar mütehassısı. u- tanımırorum. 
l .. ~}anı mis Man~rton da · B ·ı· 5.. D · ··ıa .. v .. •• oı.iraJıat .1 el- u ı an uzan arrcşın o ugunu 
? ~u iki . etmek m~sacU .. e g is bat edemezdi. Klayf, Süzanm öl 

rruy~\arasında bır munase· düğüne herkesi inandırabilmek için 

Süzan oraya gitti galiba. Çünkü 
bir daha kendisinden haber alama· 
dık ve bir gi.ln gazetede ölilm ilanını 
okuduk. iyi bir kadıncağızdı. Yal· 
nız biraz sapıtmıştı. 

Doktorun yeğeni bunları anlatır
kenhenıdü~ünürordum. Süzan Dar
m hakikaten ddiyse onun Klayf 
Ye Tek gözlü aleyhindeki ithamları· 

na nasıl inanabilirdim? Kanaatim 
sarsılını~tı. Şimdi şüphe ediyordum. 

- Hastalığı gayrikabili şifa idi 
öyle mi? 

• • • 
Bir hafta sonra Selminin oda

sında baş başa vermiş dertleşi
yorduk: 

- Bilmezsin Pakize onu ne çok 
sevdim, senin haşin kalbine bunu 
anlatmamaktan korkuyorum. Ba 
na çocukluğumuzdan beri yaptı
ğın gibi güleceksin, "a§k neymiş'' 
diyeceksin. Fakat kork Pakize bir· 
gün sen de seversen, onun deh
şetinden kork! 

mıyordu. Hemen yanma koştum, im sızladı ... 
iki yanaklanndan öperek, E:N. E 

\Uı ort · . üz gazetelere böyle bir ilan göndermiş 
.,._. asmdakı masanın e· 1 akt 
-~Ulı}j 1 d d O ac I. 
aı .. _.- mecaıua ar uruy?r u. - Süzan Darreşi yakından tanır 

lt.1:"1k kan~tırdım ve resımle· ? 
·~tlnı. mısınız. 
Orıt }'! - Evet. Kendisile sıkr ahbabtık. 

dQ T~derik dö Mozembarın Se "mli i)'i. kalbli bir kadındı. Ba· 
~~:'k mükafatı kazanan ba:nın' kaza ile ölümü üzerine has· 
, atı ... ,, 

- Evet. Amcam bundan emindi. 
Esasen Süzanın annesile bürük an· 
nesi de növ:restenik olarak öldüler. 

- Sahih mi? 
- Tabii sahih efendim. 

(Dcuamı var) 

Onu; burada bir balo akşamı 
tanıdıiii.. O ~n ayın 13 çil id1. 
Bu rakkamın, bize herkesin ak
si olarak uğur getireceğini zan
netmiştik. Buna delil olarak ta, 
o gece sabaha kadar delice ey
lenmiş olmamızı gösteriyorduk. 
Sabaha karşı kendimde büyük 
bir değişiklik hissettim ve an
ladım ki artık onu hayatımdan 
çıkaramıyacak kadar çok sevmiş 
tim. 

Aylarca bu şekilde gezdik ve 
eğlendik; her ikimiz de çok mes' 
uttuk. Ona, hel'§eyimi feda ede-

Harb Jier tarafı altu.st etmekle beraber (1ııc1e yine gtllcn s 
tesadüf edll;Mektecılr. ÇlDln Knng Sl eyaletfndekl bu lkl genç 
birinin ağzını mendille kapaması utancmdaıı dc~rfldir. O, A\Tup 
gibi glylnmlıJ olmasına rağmen eedadmm ltlkaı1ma inanmaktadır. B 
kada göre, bir Çlnll yabancılar kar§rsmda ağzını kapamazsa içeri 
tan ka~annııt. 

Uftıo-- r 

altınr anlayabilmek için ( 
~ .. ?~ğa mecbur oldum. 
~atınli at .. otele ilk geldiğim 

• Yeıneiinde Klarfın ba· 
Mı lllektubu hatırlamıştım. 

?>heye mahal yoktu; kont 
~.l\.fozembar mevhum bir 

· """illdi. Bu adamın macera-
1~ .._acaba? Ne münasebetle 

~ele gözlü bana bu kontun 
1 Vtrıneğe çalışıyorlardı. 

l\tp l<utzdan haber çıkıncaya 
~ ta ~ nıuammayı düşün· 

bıt llleselenin hiçbir meç· 
~Öı.ernedim. 
saa herhalde çok meşguldü. 

t Yedi buçuğa doğru bu· 
~~. &alonun kapısı açılarak 
~girdi. 
'U R~r §inıdi telefon etti, de
>'~~t ondan evvel eve 

hıahı Onu acele görmem la· 

ıu 
~~· Kendisine söyle· 
'1u.lliıı ve ziyaretinizin sebe· 

~iııı· 'l1l ehemmiyeti yok. Be-
bir · l<etıdisine Süzan Darreş 
lef~dın tarafından geldiği-
~ ~tniz. f 

G ...... - lfaladı. 
~ t>arr '? 
~l' eşmı. 
\'et. ~anıyor musunuz? 
ilin akat o öldü. .. nı··, ,.. u. l-Ia~·ır Ben onun • 

•ıı b" J • 

t1ti 1liYorum. 
efendinı. Amcama haber 

ilca SOnra geri döndü. 
artııt Suıan Darreşin hasta· 

kendisini alakadar et· 
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etmiş olsa, yUzUne karşı "yalan Bu anda Bianka odadan fçerl 
söylüyorsunuz" diye bağırsa idi girseydi fahişe bütün analık 
hiç şüphesiz onu tırnaklan ile bo hislerini unutarak kızının üzerine 
~ rdı bilatereddüt hücum ederdi. Rolan ga . 

Fakat, Rolanın hakaretlerine işittiği bu sözlerin tesiri altında 
ne kadar ağır olrusa olsun, itiraz bir müddet dehşet içinde sükut 
edemiyordu. · etti. Bu sükutu Emperya Rola-

Niçin? nınBiyankaya aşık olduğunu bir 
Korkuyor muydu? itirafı mahiyetinde telakki eyle-

Rolan Kandiyanoyu ne r.aman ıs- di, bütün kini, gayzi, hiddeti ga
terse kendisini öldürebilecok hak leyana geldi. 
ve sali.hiyette bir hakimi mutlak Heyecan içinde ayağa kalktı, 
gibi mi kabul ediyordu? bütün güzelliği, bütün tuvaleti 
Hayır ... Fahişenin kalbinde pek solmuş kaybolmuştu. 

başka bir his vardı. Yılan gibi ıslık çalan bir sesle 
O, tıpkı dövülmekten zevk du- kelimelerin arası titreyen dudak· 

yan kadınlar gibi bu adamın ha- lan ile kesilerek devam etti: 
karetlerinden memnun oluyor
du. 

Kalbinin derinliklerinde uyu
yan aşk, yalnız nefsini tatmin et
mek için Sandrigonun kuvvetli 
vilcudu ile uyutmağa, avutmağa 
çalıştığı hakiki ve amansız aşk 
yeniden uyandı. 

Rolanı hayrete düşüren bir nevi 
yalvarma ile cevap verdi: 

- Size, kızım müsamereye iş
tirak etmek istemedi demekle ik· 
tifa ettiğim için beni mazur gö
rünüz. Çünkü, çünkü başka bir 
şey söyliyemezdim . 

- Bana mutlaka cevap verme
lisiniz, anladınız mi ? Biyankanın 
ne olduğunu bilmek istiyorum. 

Emperya bütün kıskançlığını 
belli eden bir hiddetle bağırdı: 

- Demek siz onu seviyorsu-
nuz?. 

- Evet, sen onu seviyorsun. 
O halde azablann en müthişine, 
en tahammülsüzüne kendini ha
zırla. Ayni azablan ben de çek· 
tim. Bütün dünya, benim bir gü
lüşüme hayatını verirken, sen be
nim aşkımı reddettin. Bana baka. 
ret ettin. Beni rezil ettin. Fakat, 
ben yalnız seni sevdim. Halbuki 
sen ayaklarında sürünerek inli
yen ve senden muhabbet dilenen 
bir mahliika ka!'§l kalbinde mer
hamet bile duymadın. Şimdi de 
benim yanıma gelmiş, sevdiğini 
söylüyorsun. Hem de artık Leo
noru değil Biyankayı.thtimal da
ha bilmiyorsun, fakat öğren ki 
Biyanka da seni seviyor.Evet, a
nası gibi kızı da sana perestiş e
diyor. 

Rolan titredi. 
Fahişenin sözlerinden zerre ka 
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baıa konuıurken bulc1u. ikisi 
de dirseklerini pencere kenarına 
dayamıılar, gecen:11 zulmeti için 
de sessiz ve sa!:in iskan kanala 
nazarlarını dikmişlerr.1i. 

Sandrigo daha evvel başladığı 
muhaveresine devam cıdiyordu. 

- O halde, demek bu müsa. 
mereye iştirak etmek istemedi. 

- Çok iarar, hatta rica bile 
ttim.. Fakat sevgilim. Şimdi 

bundan bahsetmiyelim. Bu ak. 
ıam da gene beni saadet içinde 
yaşatın z .. Ne olur? Yarın Bi· 
yankayı düşünebilirsiniz .. Fakat 
bu akşam, bu akıam tamamen 
benim clunuz, ister misiniz?. 

- Pekala .• 
- Belki de deliliğime hükme-

deceksiniz .. Bütün bu öebdebe
ler, merasimler, gürültüler, pa. 
tır:iılar, çalgılar cam:nı sıkıyor, 

sizinle başbaşa yalnız, yapayaL 
nız kalacağım ani hasretle bek
liyorum. 
- Vakit te zaten ilerliyor. 

Çok beklemezsiniz . 
- Evet, pekaz sonra, biliyor 

musunuz, bütün bu kalabalık 
ağıldıktan sonra ben ne istiyo
rum?. 

- Söyleyiniz .• 
- Iıtediğimi yaracağınııı 

vaad ediniz. 
- Bir kere ıöyleyiniz de ba

kalım ... 

Emperya davetlilerin kendisi· 
ni görebileceğinden mdişe bile 
etmiyerek kollarını Sandrigonun 
boynuna d.clamış ve b:ışmı omu. 
zuna dayamıştı. 

- Beni dinleyiniz, ben bir 
gondol, büyük bir merasim gon. 
dolu hazırlattım. Bu gondolun 
içindeki köşk ağır satcnlerle ör. 
tülmüştür. Beyaz ayı postları ü
zerine atılmış kadife yüzlü kuş 

tüyü yastıklarla d~ludur. işte 

ben burada, bu tatlı yuvada, ge
cenin sükuneti arasında, kanal n 
uyutucu dalgalan içinde çalka· 
narak, sallanarak tamamen senin 
olmak istiycrum . 

Rolan, fahişenin bu hayasız 

sözlerini takip eden ihtiras bu. 
selerin.den başka bir şey hisset 

meden uzaklaştı. 
- Biyanka müsamerede yok. 

Demek odasında yalmz.. Biraı: 

sonraki teşebbüsümiizden za
vallı kızı haberdar edebiliriz .• 
Hi~ oimazsa birdenhir ~ kork· 
maz .. Meş'um ana:u burada ha
yasız işiyle uğraşırken fırsattan 

istifade 1.delim .. 
Diye düşündü ve Biyankamn 

ıdairesine doğru yürüdü. 
Ondakika sonra her §eyi,Biyan 

kanın kaybolduğunu anlamış ve 
salona dönmüştü. 

Empcrya Sandrigodan ayrıl
mış, etrafına toplanan genç sinyor 
larla şakalaşıyordu. Bir grubun 
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Çocuk biJmecesin e hedi e 
kazananlar 

2ö-.3.939 tnn"'hll bilmecemiz.in 
halli: 

Beylerboyi 27 ci okul, 30 Bedri in. 
ce Beylerbeyi KUp!Uce yolu 32, 
BİRER KOÇO'K PAKET ÇİKOLA-

TA KAZANANLAR 

Nevvork iç·n güzel 
halılar haz rlandı 

Ankara radyosu 5.ivn~lı A~ık \'c)sel \"C lbr 
Türk müziği (Fasıl heyeti 

TÜRl\l\E RADYO DIFOZ1 DN Tokay ve Tahsin K:ıralı:U! 
POSJ'ALARI kiyle. 19 - Konuşma (Dış 

(Saat 156 defa YUruyordu. Çün. 
kü Mat 12 de iki defa vurmakla -
dır). 31 .Azize Zain Asmalı Mescit 49, R ht • t d d · k ld ? 

~2 Hatice Mıırol Çengelköy, 33 Ne- 1 ım ınşaa 1 ne en yarı a a 1 
1 

hadiseleri). 19.15 Türk müz" 
Tllrklue liaduosu • A11J.:ara lladıiosu lor - Htılil llodii }'öııetsc 

Türk müıiSi (JılaııUlm N 
DAIAiA UZUNLUGU: Poyı-:ız ,.e arkadaşları). 

meteoroloji h:ıbcrlcri, zlnı• 
1639 m. 183 Kcs.1120 ı<w.; T. A. Q J (fiynt). 20.15 Müzik • Ne!icl 

19,7.t m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. P. • R. 20.!:!0 Esham, tohvila 
31,iO m. 9465 Kc.s.120 Kw. yo • nu ut'borıı:ı'ı (fiyat). 2 

Dlr l;onsoJ sanU lmz:ınan: zlh Kırnl Beşiktaş 38 el okul 155, Izmit (Hususi) - Newyork dün getirilmiştir. Bu takviyeli ekip 9 
34 Ömer Ersun P.T.T. memuru sil. 

_ . ya sergisine gönderilmek üzere, He aydır halıları sergire yetiştirmeye 
.rcyy:ı c.,lu, 35 Per1!1mı 1.Jtmcl Fc- rekc mensucat fabrikasının bütün t tmektedi s · · ı 

Birinci: Cemal, Beyoğlu 29 uncu ner 36 E Baru Kibeli k k 24 gayre e r. ergının açı ış 
Uktnekteb, sınıf 5. B : ,.1 3·7 S . 

80 
a halı tezgfilllarında halılar dol.un.. günleri yaklaşmakta olduğundan, 

lckel !'>L\at ayarı. 

e~ob u, adri User Kumkapı O. m.akt dı d k f aı· · ecel · 
ıO. 2.E 1090, 38 Bekir Okun galata J a r. ? ·uma 3 ıyetı, ~rtn_lış, g en 

TORKlYE SAATİYLE 

Topçular cd. 20, 39 Eşbor göktepe Fabrikanın her tez&ruu işgal edil· bıle çalışma mecb~"lyetı hası! olmua 
Boğazkesen Şalcı oğlu ap. 10, 4-0 Mc mis '\'e Hereke, CCbze, 'Ia\1ancıl ve t~r. Hereke tezg:üılarmda ımal e.. 

Bir Jdlo ~lkolata lmznnan: 
CUl!A - 17.S.1939 20.9 a) Takdim. b) 'l' 

Türk müzl~l. Binbir gece 
İkinci: Selim Tunç. Fatih ilk.oku. !abat Ersun Aksaray Uıun yusuf civarı köy!erdcn yüzlerce halıcı kız dil:n halılar, .!ur~ halı ~tın~ 

lu. sok. l5 41 Kemal Gilnltut 1st erkek en ınce ve en guzcl omcldennı te§kıl 

. __,/ 
12.30 Program. 12.35 TOrk müıi· randan - Mnrur. Yaınn: E\: 

~t- pl 13 Memleket 5:tal ayarı, :ıjans. Tems1Jdo Türk müziği: K6 
meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 MU.. )ııcu!nrı (Kor.o). İdare ede 
zik (Hafif senfonik plaklar}. 18.30 Cemjh 21.tS c) Meşhur ,.ırt 
Prognım. 18.35 Milzik {Dans müziği Francc call'ııin keman rasll 
pL). 19 Konuşma. 19.15 Türle müzi- Johann - Sclıastian Dacb • 
ı!i (Fasıl heyeti). Cc1fil Tokse in işti. (La m:ınör). Allegro mode 
r:ıkiyle. 20 AJ:ıns, meteoroloji h:ıber- (Ln majör). (Kreutzer'e il 
leri, drnnl bors:ıM (Ciy:ıt). 20.l 5 Tnrk nıiş). Adagio sostenuto • p.r 
milziğl. Çal:ınlar: Yecihe, Cevdet Çııl{· dante con Tiıriaıio11i. Final 
la, Kemal Ni} azl Seyhun, Refik Fer- to). 22 Haftalık 1>9SÜI k.ulıl 
san. Okuyanlar: Uaclifc, füılCık Re<".al. nesitıılln de.vnmı (Zino ~ 

Bir s.I c. koloaya ktwuınn: lisesi S·A 775 42 Bahattin Öza.kar etmektedir. 30 muhteli! parı;adan 
Kllmknpı 010: 1:.B 37d, 43 sevim ibarettir. Ayrıca ipek üzerine işlen.. 

'Ocilnctl: Nuri Alpdoğan, 1stnnhul Tilzer Çat.alca ilk okul s.5 g23, 44 miş halılar da vardır. 
lisesi. Zeki Şehremini Sarnymeydnn cd. 

BİP.ER h."UTU BlSh.-01 
64, 45 'l1m•fik Durudcmir F4tih, 4.6 

Müzeyyen ra.ıııgUmrlik 20 ci okul, 
KAZANANI.AR 4i Selamettin Boğaziçi lisesi 5-7 344: I 

Ham. · et A 11 K dört" 48 AU Sağlam Cağnloğlu o.o. 183, 
ıy ra ~ımpaşa 49 N"h t ı E k · 

k Fı k 2 2 Llitf. ö · E ı n st. r ·ek lısesi 803 50 uyu nn so •. , ı zın • ' 

Yok Sırrı 
Seb bfi V 

Şehrimiz halkevi temsil kolu mart 
ortasında Ankara ve Eskişehir halk 
evinde ikişer tems.il vereceklerdir 
GGcnçlerimiz Ankara'da Yedekçi o. 
peretini ve Aşkın manası piyesini 

ır oynıyacaklardır. Hazırlıklara baş • 
lanmr~tır. Temsil kolu gençleri ye. 
ni valimiz şerefine bir çay ziyafeti 
hazırlamışlardır. 

1 - Peşrev. 2 - ltefik Fers:ın - l\lu- tara!ıodan) 3 - C:ımille Snill 
hnyyer şnrkı • Her güzelin b:ığındn. - Rondo Kapriççyozo. 4 -
3 -Ali efendi - Nihn,·cnd ~rkı • Sev rice füıvel • Tzig:ın. b) Pnbl 
dim yine. ( - S. Kaynak • llin gül rıısntc - Romanı.a AndaJuııı 
dnğlannd:ı. 5 - l\fuhtclif şarlıa!ar. 21 de Falla • bp:ınyol dansı. 
Memleket s:ı:ıt ayım, 2 l l\onuşmn refakat eden Dr. OUo Hars· 2 
(H:ıftıilik spor servisi). 2.l.15 Esluıru, (Qııb:ınd. pi.). 23.45 • 2.ı S 
tah,·iıaı, kambiyo - nukut borsası (fi· , bal.ıerlcri ve )"llr.mki pro rıı 

mirgan, 3Müzeyyen Ca~aloğlu, B(\hçot Baykut VOfa lisesi 2.B 119, 

mirg::uı, 3 Müzeyyen Cağa.loğlu 

4 1Ifct Binici Beyoğlu A.K.S.O.., 
5 Jan Af.ipek Sen benua. li~nde. 
6 B. Çağlı Samntya M.N .cd. 52, 
7 Turan Özçetin Unkananı Hacı 
kadında. 8 Gülçin Arkunt B~ik 
ta.§ Hasfıİ'lll ark~ı 22, 

9 S. Salah Bcyoğğiu 45 ilk okul 
5.B, 10 Muazzez Gülen Davutpa 
§a tnı.nvay cd. No. 7, 

B1R PARET ÇİKOLATA 
KAZANANLAR 

BİRER DF.lF.l'ER 
KAZANANLAR 

51 Aliye Alluncu Findıklı, 52 Ya-
tzmit sel!oz fabrikasının ir-!"!atı i

lerlemektedir. Fabrikanın 52 metre 
yükseklikte ve 25 katlı muazzam bir 

bacası vardır. Bu. yapılan selloı 

fabrikasının asid kulesidir. Asid ku 

lesi, Scllüloz gazından inti~ar ede.. 
cek fena kokuyu emecek ve bu su. 
retle §clırin hm'3SIIll boznuyacaktır. 

ynt). 21.25 Neşeli pltıkl:ır • R. 21.SO 
:\füzik (Riyaseti Cumhur Onrmonil; 
orkestrası>. Şer: Pr:ıetorius. 1 - W. 
A. Mczıırt: Kltırinct i~in konçerto 
Ln m:ıJör, op. 622. n) AUegr~ b} A
dagio. c) Rondp, Allegro. Solist: Hay. 
rullah Duygun. 2 - A. GlıuounoT: 8 
inci senfoni - Mi bemol majör, op. 
83. ıı) Allegro. b) Mcıto. c) .Allegro. 

Yabancı Radyola 
Seçilmiş Parçal 

Programdaki ,·akiller Tilt' 
ti IUcriııc ,.c ötJcden sonrıı 
olarak Yerilmiştir. 

OPERALAR VE S&-.;fO 
bmit'te. büyük bir yol faaliyeti 

rar. Şehrin en işlek ve en güzel bir 

caddesi olmasına rağı;nen bozuk ve 
berbat bir h:ılde bulnan demirrolu 

d) Modernto sosteııuıo • Allegro mo
ı.lcr:ılo. 22.45 Müzik (Opera selek's- 9. 

KO. ·sERLERl 
Bükrcş: Senroni ,.c opc 
rııı:ırı. yonl:ırı, uvertürleri ve saire). 23 

caddesi vilayet nafıası tarafından Müzik (Cazb:md _ pl.). 23.4S. 24 ~on 
beton ola.rak yaptırılmaktadır. ajans haberleri :ve ynı:ınki progrrun. 

9.30 
10.15 

10.45 

Budapeşte: Operadan 
1.eipzig: Mouırt, 

'"C füsıt. 
Bcroınfinster: Senfoni 

11 Tüılln Berksay B taş vi~c 

zade cami meydan ~kmaz ak. 12, 
123 İtnınil Nnyn Halri)·c lisesi 4-...A 
305, 18 Zebur Apel .I{umkal!l telli 
odalar, 1l H. Görglln Galata Neca
ti jbey ccl 6, 15 Saba. Sumer, 16 Or. 
han E.tguu bulge.r ~ Raif bey 
ap; No • .23·'25, ;ı.1 Yaaar Kural "Clakiı 
dar lCi O.O. 3..J3 3.>-S, 18 .A'.dz Gl.k 
l~r Pertevn.ih31 lisesi. S.,A 764, 19 
20 Siiley: Jaz: ort okula Jülide 

Faik Paker Şehsadebavz gcnQ Tilrk 
llOk. Paker ap. 59, 20 'Sclıcr Y ildi. 
rclt No. 8, 21 Gllney .Akny Topha
ne Ka.divlcr yokuşu 14, 22 Fahret. 
tln Öıgul Kumkapı O.O. 2-A 90, 23 
Y. Ketli Tophane Hamam Daakaııe 
sok: 26, 24 Rebrka. papa Sirkeci de. 
mir kapı cd. 47, 25 .Asllmıın Nedim 
Akkuyu Kasım~:ı. Hucüı.verdi ap. 
kat 4, -26 Ayyıld.Iz Galatasaray 939, 
21 Leman Doğanay, 28 Süka. Şen
mna Takslm o.o., 29 Hnsane U%ıuı 

ar Ôzdur:u ist Bölge sanat, 53 .Ali 
Tilr.kaf lu erkek li&osi 724', 54- Ne.. 

cati Erdeğirmencl :lst. Cnğaloğlu O. 
O. 1-D 427, 55 Hn,sinı Topkapı Faz.. 
lıpaşa, 56 Kemal Şenkal Cağaloğlu 
O.O. 458, 57 ~m Beşikt:n§ 38 ci o. 
kul 81, 58 Yurdagill Çevik Sirke· 
ci Hocapaşa, 59 hzet Aydm Fatih 
O.O. 3..A 102, GO Nihat Uzcan Nu
rio:mıanıye şeref sok. 4. 61 Karn
ggümriik ilk okul Kümn~ 62 Metin 
Irımayci ctfal sok. l, 76 Necdet Fer 
~ Zeyrek O.O. 2..B 135, 77 Sa.mi .. 
ye Gc~a küçük hn.yda.r sok. 13, 
78 Şake §fşman oğlu .Arnavuiköy 
Amerkan kız kn.llesincL, 79 Süzan 
Frilıti demirhan 18, 80 
yusuf 10. -~=· ~ o oun ···= 

• Di§leri mikroplö.rdan, ;çürük-la 
i Ietdcn, iltihab1ai'dan koru~·:! 

Bu arada pazar yerine gidecek 
yol ile, çar§llar ba~ı yoluda beton 
yapılacaktır. Bu inşaat Izmitlileri 
pek memnun etmektedir. 

cmrARTESt - 18.3.1939 rn parcaları. 

11.15 Brüksel l: .. Fausl" C 
13.30 Prognun. 13.3tl ~lüıik {~. ODA MUSIK1St YE KO~S~ 

b:ıre, Çignn - pi.). H Memleket sruıt i.40 E)Ccl: Piyano konseri· 
ıı_yarı, nJn~, meıcoroloji haberleri. 8.55 Paris PTT~ Rcm:ın, Jl 
14.10 Türk ~üziği. Çplanll}l": Vecihe, '10. Brüksel 2: Piy:ıno J;ol1 

Ccvd~l Ifoznn, Ruşen Karo. Okuyan.: tı0.30 Fraııkfurt: loıar!, 
l\Iuza!fcr.llk:ır. l - Rauf Yekta • lılıı- ll. IslokhoJm: ln-ec ın 
hur peşrevi. 2 - J.tııır nğ:ı • l'ılnhur UAl'lF MUSlKl• Y.E OPEl\ 
ş:ır kı - Tcllif <:debil cm. 3 - Rab- 7.30 Yb"Jına: Str:ıuss. 

~------------"! ı ii rak sağlamlaştıran, hem de j 
YENi BASILAN :: minelerinin bozulmasını ve:: 

3 sararmasını menedcrek daimifi 

lzmit belediy~. ~ en gµzeI 
mevkii olan sahil boyunda yeni bir 

nhtım yaptırmaya ba~amıstı. Yan 
smdan çotru ikmal .edilmiş olan rıh. 
tımın bir kısmı olduğu gibi kaldı. RIZA TEVFiK :i bir güzellik muhafaza. eden ns:i 

Hayab ve Şiirleri 
Ramazan G. Arkın 

::nn en kuvvetli diş macunudur!: n Hor sabnli, öğle ve akşam yo .. H 
fi meklerden sonra günde 3 defa lyi bir terzi mi arıyorsunuz? 

lşte size bir adres 

mi 'bey. Esir ettin beni. 4 - Gcvdel 9. fludapcşıe: Operet Jl 
Kozan - Taksim. 6 - Şükrü Şenoznn ~0.40 Bcroroünstcr: ı.eıı:ır, 
- Bu sc,·da ne tatlı yalan. 6 - ll3hml ,.es. 

(220 -Sayıfa ve v Tablo) 
1struıbulda. Resimliay matba
ası Türk Limited Şirketinde 
60 kuruş fiatla satılmaktadır 

~Radyo Diplom tem 
YAVUZ SEZEN 

lıcy - Scr'\·ünıuı seyre çıkmış. 7 - ll. Brüksel 2: Hafif pare 
Şemscdı.lin Ziy:ı • Şu güle bir bakı~ U.30 I.cipzig :Dans N\'~ 
8 8..- S:ı7. sr.nınisi. H.40 - 15.30 .l\lü- 11.30 Fnınkrurt: ll:ılk nıu 1 

zjk (Dans müziği • pi.). 17.30 P.rog~ fü\NS MUSiKiSİ _____________ ,... ______ ,... 
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orla.sında. meşhur filim ve şair Nihayette uf ak bir od:ı.nın 15"· 
Piyer Araten durmu.s etrafındaki nUnde durdu. I<apıyı nçıraı. içeri 
leri cüzl~ri ile tcdıi~ ediyordu. girdi. 

Rolan Aratene yaklaştı. Omuzu Araten de arkaSlndan takip ct-
na. dokundu ve kendisini takip. et mck üzere iken Rolnn yeti'.lli. Şa 
mc.5ini işaret etti. iri geri çekti. 

Şair evvela hayret ett1. Sonra Onun yerine kentli girerek l<a· 
gizli bir menfaat yolu oulduğunu pıyı kapadı. Empcryanın bu dcği 
sanarak tanımadığı mask~li ada- şiklikten 11aberi yoktu. Arkasına 
mı takip etti. ilakmad:ın bir koltuğa oturdu. 

Kalabalık arasınn. kanşa.rnk u - Sizi dinliyorum azizim. 
zakla§lllca Rolan kendisini tanıt- Burada tamamen yalnızız. 
tı. Araten korku ve dehEettton Ut Dedi ve yüzlinc bakb. 
reeli. Rotanı seviyordu. Karşısında bulunan adamın A .. 

Onu burada, bütün dUşmanla- raten değil maskeli ve tanımadığı 
nnın hazır bulunduğu bu müsa.- biri olduğunu görünce şıışırd.ı. Q 
merede görilnce titremiş, müte- turduğu koltuktan· mçrayarak 
essir olmuştu. kalkti. Kapıya koşm::ık istedi. 

Rolan şairin bu teessürüne ftı:z- Rolan sert bir sesle: 
la ehemmiyet vermedi: - Madam, dec'li. Ufak bir hare 

- Git Empcryanın yanına so· ket yapa:reanız. bağır.ırsanız sizi 
kul ve mühim bir eeyden bahse- hemen öldlirürüm. Esasen uzun 
deceğinl söyle: zamandnnbcri devam eden cinn

- Mühim şey nedir? Ya sorar yetiniz.in de. cezası bunu icap ct-
sa ne diyeceğim? tlrir. 

- Merak etme a1t tarafı bana Emperya bu senin tesiri altın• 
ait; sen yalnız fahişe;i seni sil- da... sendeledi. Korkunç bir haynli 
rilkliyeceği tenha bir ycro kadar defetmek ister gibi ellerini uznt-
takip et. O kadar. tı. ·• · 

- Siz kimsiniz? 
Araten aldığı emri yerine getir.-
.. "tf Diye mırıldandı. 

mcge gı 1• • Rolan yUzlinden maskesini at-
Rolan, f~ışcye _:vakl~ığı_?1• c tı. Fnhişenin göileri yerinden fır 

filerek kulagına bır şeyler soylc- lad!• Sapsarı kesildi. Beti benzi 
tllin1 ve s~nra beraberce uzaklıı.ş attı. Titr.eyerek tekrar koltuğa 
takJanm gordO. dUfft,ü 

'.Alb!nmn adım adım takip c~ · 
t Rolan Kandiyano da oturdu. 

Emperya bir çok !onlardan Sakin bir sesle devam etti:. 
g~çti. - Milsterih olunuz madam. 

113 Beyoğlu P:ııın:ıkk:ıpı Gıı)rcl n· 
n:ırlunaııı T.ürk Foto evi üstüut.lc 

ram. 17 .35 l\Jüz.ik (D.nns sııall - pi.). 9."30 Brüksel 1; 10.50 ll 
18.15 Türk ruüziği (lfalk musikisi).~ :ıı ~apoli gr.; 11.25 Londl1' 

• 
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Cellada ait kanlı bir \"azifeyi d 0 §iiphcsiz bu muhabbet iki . t~n:Jlı 
nıhte etmek, sizi 0ld;.ıımek licni itli. 
iğrendirir. Beni dinlcmrğe razı o- Rolan dn. Biankayı seviyordu. 
Jursanız size elimi bile sürmem. Onu görmek için büUın bu teh· 

Empcrya yavaB yn.vaş kendine likelere göğüs gererek buraya, 
gclmcğe başlamıştı. lfcndisi için, hayntı için kork'unç 

- Söyleyiniz, ne "stiyorsunuz·: neticeler vermesi p ek muhtemel 
- Madam, he11rladipnız n:ü- öiı~ müsamereye gelmek cür.ctini 

r.n.mercnin ne kadar muhlt.§·:ım ve göstermiş.ti. Bu cüreti, bu cesarc 
ır :.ı:ızzam <>lduğunu b!zzat gör ti ise kalbindeki a f,;ktan a.lmış
düm. !• lJC'fı.k yarulmıyors:ım bu tı ... 
n .usamcrc bir maksad, bir scbeh Bu yanlış düşünceler, farazlyo 
için ~ crtip edilmi.~ti değil mi'? ler Emperyamn kalbinde b"r ka-

N d kist" .,. naat giöi yer bulau. Ve benliğini 
- B c e~cb .. ıyo.~~~uz · ·- kıskançlığın müthiş azaP.lan kav

. :- bana a ~dr verı 
1 
ıgınde gorkc radı. Sakin görünmcğe calı~:ın 'bir 

.sızın u Rm·are en ma \sa ınız ı 1 eli ~ 

B . 1 'r d"k h sese cevap ver ; 
:ı:ınız ıan myı ene ı · alkına Kimi" • • • b 
takdim etmekti. . :- . n n~~ı~a.ve ne ~ç~ ~-

- Evet!.. n~ JS~C\"ap ctugınızı sorabılır mh 

- Yine aldığım haberlerin doğ yım · u d ı z d · b h 
w - ıua a.m. anne enm u U· 

rulugun:ı nazaran maksadınız sa- .. 
d B . k t kd" t ek d susta daha evvel sızınle aramızda. 

ece ıan ayı a ım e m • c.- bir il ı · ti n· · 
W •ı · · ıA . S d . .1 m zn rcırc geçmış . ızzat sız 
gı , onu mu azım an rıgo ı e rcs ksad · 
m · 1 aktı B d d w o zaman ma mızı anlamk ıcap en nışan am . u a oç-ru tti-· 
değil mi? he kgkı za~sdıı.n.k sctmorg~; ... çekmek 

_ J<::vct!.. a ınu ~u ı 151 ...... ,u:. 

-Ben bütün salonlarınızı do- Rolan bu sözleri tehdidkar bir 
laştım. müstakbel damadınızı gör. soğuklukla söylemi:iti; 
düm, fakat gelin hanım meydan- Enıperya: 
un yoktu. Biankanın neden su\·a- - Demek size cevap vermeğo 
r enizde ho.zır bulunmadığım size mecburum, pek alU ... 
sormak istedim mad:ım. Biyanknyı soruY.ordunuz.Kızıın 

Fahişe ruhundan sarsıldı. P..o- bu müsamere.de bulunmuyor, çün 
lan Knndiyanoyu bu suali sarma.- kil iştirak ctmelC istemedi. 
ğa, Binnkayı aramağa sc.vkcden - Yn.lan söylüyorsunuz mıı-
kuvvetirt ne olduğunu anlar gibi dam! .. 
oldu. Bianka biraz evvel kcndfrj. Bu tahkir knrşısmda Emperya 
ne Rolana karşı duyduğu aşkını sadece başını önüne eğdi. Ah bir 
adeta itiraf etmemi~ miydi<~ Hiç başkam kendisine böyle hakaret 

l i12.15 Lı:ıntlrn (R.). 

VARYETE VE KABA 
0.30 P.:ıris,PTT: Knb:ırc. ıe; 

;ıı. Posle P:ırisien: varıot 
~l.30 l.ondra (Rı). ~ 

P1YJ:S, KONFERANS ' 
J\ONUS~lı\'LAil 

7. llnclio Paris: Konftr•~ 
9. Bo;u:ı 2; 3 ııerJ!cli\: 111 

10.30 föıpoli gr.: Piy~. 
tJ f. Brüksel ı: Koııfcrıı.oS. 
dTcny .. Ilr 

Güzel Zanıe.~i 
~1anifatura e 

Recep ogııP i°' 
Sultanh:ımnm Caddesl 

de yeni ~ıinı:atır. . ,D 

Her nc\i yUnlU, iP.~1~ı:ırl' 
lu kurn:ı:ıbr ucuz fı::ı. 
~iadır. Ziyaret edinlZ:· 
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FER MUSHiL ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bil\ımum 
zanelerde bulunur. 

ıstırapların 

~o' Dr. Suphi Şenses •n~ 

1 
idrar yolları Jıastalıkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldzz sineması kaı

şısında Lekler. apartıman. Fa· 
kirlere parasız. Tel. 43924 

lstanbul 6 rncı noterliğine 
4 Nisan 938 tarih ve 4615-167 

No: altında Beyoğlu dördüncü No_ 
terliğinden tanzim ettiğimiz resen 
senetle !stanbulda Taşçılarda 30 No 
lu dükkan içindeki cşyalarrmt dilk
kan borçlarımın muntazam taksit_ 
lerle ödenmesi şartile Eyupta Uı
lam bey mahallesinde 12 No: da 
Mehmet oğlu İbrahim Başkayaya 

satmzştrm. Mumaileyh ve kefili ta
alıhüdatmı ifa etmemiştir. Bu bap_ 
ta. taa.hhUdünü ifa etmeleri ve aksi 
halde kanuni tarika müracaat ede
ceğimden bahisle memuriyetiniz de. 
!Aletile 7 Kanunuevvel 938 tarih ve 
519·1 No: ile keşide eylediğim pro
testo kefile tebliğ edilmişse de asil ı 
göslerdiği adreste bulunmadığından 
lcbljğ edilememiş ve nerede bulun
duğu dn meçhul bulunduğundan 
keyfiyeti Haber gazctesile ilan su_ 
retile n:ız:-ırr ıttılama tavassutunu
zu dilerim. 

Mideyi bozmaz, 

Kabat:ı'l Trıım,·:ıy r:ıcldesl No, 
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HABER GAZETESİNE 
Kalbi ve böb Yukardaki protesto neşredilmek 

""" rekleri yormaz. üzere ve bu bapta vaki talebe bi. 
... m naen muhterem gazetenize yollan-

......._ -- d.r. 
---------~--------------------~~---------~~~~-:-----

Gayrimenkul sahş ilanı 

Stanbur emniyet sandığı direktörlüğünden: 

~ Ölti. b ayan Hayriyenin 22280 hesap numarasile sağlığında 
'ta dı~an aldığı GSO liraya karşı birinci derecede i~ot:k e?1P 
a desınde borcun ödenmemesinden dolayı yapılan t:ı.kip uzerıne 
q 20~ nunıaralı l<anunun 46 incı maddesinin matufu 10 ıncı mad.ıı 
ı~~e göre satılması icab eden Kadıköyünde Sahrayicedit mahal .. 
Qa_ !ın ~ukaddcma Alipaşa,Çolak İsmail halenKoka~ın~r sokağın-
1.5 Skı7ve yeni5kapı numaralı maabahçe ahşab koşku~ ~mamı 
Ilı" ay l'Xıüddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sıcılı kay-

.. a ~·· 
ı::ıore yapılmaktadır. 

~ltt·.\rttırmaya girmek istiyen 250 lira pey akçesi vere
tılı.ı ır. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 
~ tıı.ır. Birikmiş bütün vergilerle Belediye r~slınleri ve dell~~ye 
Qerı,~.u borçluya aiddir. ~t~a ı:;artnamesı 16-3-1~39 ~arı~ .. 
'-İlıd ltiharen tetkik etmek ıstiyenlere sandık hukuk ışlen servı
lıat e açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzuml~ iz~
~~ da §artnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gırmış 
\ı11~l', bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gaynmenkul hak .. 
8..s.

1 
her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma; 

~1~39 tarihine m,üsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain san-
1~1 lıda saat on dörtten on albya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
~tıe ~apılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
~~ç ~den gayrımcnkul mükellefiyeti ile sandık alacağmı temamen 
ltı ~l'Qiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü ba
i 1n almak §artiyle 25-5-1939 tarihine rnüsadif perşembe günü ay
a~lıalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır.Bu artırmada 
it~ ~enkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları ta
ti~llenıc f>abit olmıyan ve alakadarlar ve irtifak hakkı sahip .. 

la.11 ?u haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını 
'h" latıhinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle be

"t' ,.:ı_. 
e~ "4C1.lremize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildir~ 
~~ § •0 lanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış 
a1t ~llın :paylaşılmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat al
~ s18

liYenlerin 938/32 dosya numarasiyle sandığımız hukuk iş
C!tvisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. -

*** 
~ DiKKAT 

eki ~niyet sandığı: Sandıktan alınan gayrımenkuru ıpotek et. 
~1Y~nlerc muhamminl~rimizin ko~uş olduğu lnymati.ı nıs

et'ıı:ıcıtavuz etmemek lizere ıhale bedelinın yarısına kadar borç 
suretiyle kolaylık gösterilmektedir. (177 4) 

~--1@4 l 
evcı.; İdaremizin Cibali tütün ve kut.u fabrikalarında halen 
1 lah ~lanlarla mayıs 1939 gayesine kadar 160000 kilo birikece
ilqt-!~111. edılen tahta parçası evvelki ihale feshedilerek yeniden 

la arttırmaya konmuştur. 
ll 

e l-'U~d Muh::ı.mmcn bedeli bch er kilosu 50 santim hesabile 800 
e 15 teminatı 120 liradır. 

tır 
lo d - .Artırma 18-3-1939 tarihine rastlıyan cumartesi günü sa 

sa~ l(abataşta Levazım ve mübayaat §ubemiz müdüriyetin
l§ komisyonunda yapılacaktır. . rv 

lıı-. - 'l'ahta nümuııelcri Cibali ve kutu fabrikalarında görüle-
.(1674) 

SAÇ Ek.SiRi 
Saçları besler, koklerini kuvvetlendirir, dökülmesini önler, 

kepekleri giderir. 
tNGILIZ KA~ZUK ECZANESi 

Beycğlu - f stanıbul 

·----· 1 Asipin-Kenan 1 
1 Sizi soğu!< algınlığından, nezleden, gripten, bat ve c!i~ 

ağrılarından koruyacak en iyi iliç budur. I•••••• ismine dikkat buyurulması •••••• 

Bir metre sinin 
Ada Muhammen 

Bedeli Sahası İlk teminat 
No. Lira K. M. S. r,forabbaı Lira K. 

Aksar:ı.y yangm yerin
de Balabaryağa mahal-
lesi 20 parsel N o. ar!:a 
arkas·nda yüzsüz arsa 6 
A!csaray yangm yerin
de Balabanağa mahal-
lesinde 19 parscl.N o. lr 
arsa arkasında yüzsüz 

<\ 3 00 49 ;50 11 14 

arsa 6 3 00 55 ;00 12 38 
Yukada semti, mahalle ve sokağr, sahasr ve muahmen kıy. 

metleri yazılı bulunan yli::::;üz arsalar satıh.n:lk üzere ayrr ayrı açık 
art rmaya konulmuştı.: ı. Çartnam~leri Levazım nıüdırPif:i.incle görü 
lebilir . 

istekliler hi:!::ııaııncla gösterilen ilk t"minat ma'drnz veya mek
tubuyla beraber 2'1 - 3 _ 939 cuma günü saat 14,30 da Daimi encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (1535) 

Türk Hava Ku·rumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keside: 11 Nisan 939 dadır. • 

Büyük i it ru mi ye. 200,000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) 
iki adet mükafat vardır. 

10 bin 
liralık 

Dikkat: 
/ 

Bilet alan herkes 7 nisan 939 günü akşamına kadar· biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır .. 

lt ...... 11!3 ............... ına ............. mll! 

Traş bıçakları memleketi. 
mizde dahi en çok sevilen 

Poker traş bıçağıdir. 

PA 
tç ve dış basur memelerinde, basur memelednin her türlil ilti
haplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memeleri

nin tedavisinde daima muvaffalcryctle şifayı tPmin eder. 

Mi ·-··· *WlilıaAG&QiiaiilC~Ui:D~~~a::z.sr;ı111 

Devren Satıllk lokan a 
Ankara Ban~<:alar 

Cad:lesindeki ÇİFTl-İK Lokantasr 

Demirbaşiyle beraber talibine devredilecektir. 

Alakadarların 20 Mart .1939 tarihine kadar §artnameyi gör
mek ve fazla izahat almak·üzere aşağıdaki adreslere müraca. 

atlan rica olunur. 
Devht ZirWlt lşle'.ıneleri Kurumu umum müdürlüğii. 
Yenişehir - Bankalar karşısı - Ankaı·I\. 
Devlet Ziraat l~letmeleri Kurumu' Om1.11.11 çiftliği -

y • 
Ankara. 
Devlet Ziraat J~Jetmeleri Kurumu İstanbul bürosu. 
İstanbul • Bahçekapı Kutulu hr.ın 2 inci kaL 

-:;; ~ ~ • ,• t .. -.... 1 r, - ~ o , - ,., i='•"' .~ ·~ • • "'•I " ·--· ·f .. Q.~v.ıet :,D.Qmtryp.!1.~r~.·~?Y~ll;~ffi:«~tqrJ..·~ 
~~~: ~şı·eJm~ .. ··um)ii"m .3idaieŞt~Jl)6,~rl \ ~. 

Muhammen bedel ye muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı 

muhtelif cins inşa edilecek vagonlnr için yedek nks:ım ayrı n:;n ihale 
..edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 salı gUnü saat 15 de sıra ile Anka~ 
rada idare binasında kapalı zarfla sntmalrnncaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin aş~ğıda yazılı miktarlarda teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14 e ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada rnnlzE>me dairesinden, Hay_ 
darpaşada teııellüm ve sevk şefliğqıd.en d::ığıttmlncaktır. (1617) 

Eksiltme :Muhammen ~. Muvakkat 
.No. su Eşyanın cin.si Mikdan Lira Teminat 

1 - Pia.k dö gard, cer kancaıır, Lira 
koşum takmıı ve saire gibi 
vagon aksamt ... kalem 23 ?52837 3891.85 

2 - Tekerlekli dingil bandajllc 
beraber. Aded 420 G4G80 4484.-

3 - Buvatagres komple ... ,, 900 18350 137G.25 
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]ryl~n~.'!• .. P_:rlaphere - New·York dUny• aerglaınln merkezi. - -

•üıü'n _Dünyaya E, , 
• R • 1 

neŞretinek · iÇin intihap edil~milStir 
1New-York diınya sergisinde yapilan tekmil radyo, .amplifikasyon televizyon tesisati için mevcut müteaddit mar: 
~kalar arasında RCA'nın intihap ~c:!ilmiş olması, bu' markanın radyo sahasındaki eşsiz teveffukun u bir defa da
ha meydana çıkardı. Bütün düJxanın her tarafından gelen milyonlarca meraklinın ziyaret edeceği ve a,srımızın 

· muazzam bir· nümayışı olan huf serginin icap ettirdiği bin bir türlü_ radyo tatbikatı için bundan daha makul bin
1 

intiha pfya pılamazdı. 
RCA, kp.dreıin, teveffukun ve tecrübenin timsalıdır. 
Dünyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzun 10.000 aeri.-fazla 
heveskar.ı~ intihtip edilecek en iyi radyonun, RCA old_uğ'l;lnU size 
söyle ye.bilirler. 
Siz ki r~dyo denilen bu asrımızın en mühim eğlence ve bilgi va
sıtasını ~vanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcur.-'Çeşit çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in
tihap ediniz. Bizden bun un tecrübe edilmesini isteyiniz. Hiç d ü
şünmeden salonunuza ve kesenize- en uygun olanını derhal seç-
_miş olacaksınız. - ' 

•• 


