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Prag, 18 (A.A.) - Havaı: _ 
k ~iman kı~lannın iki gündenberi durmadan Pragdan geçmeleri aiyaıi müphitleri endişeye dütürmektedir. Çünkü şimdi mühim miktarda ıev
edılen bu ku\rvetler, Bohemya ve Moravyanın İşgali için lazım olan miktardan çok fazladır. 

Çek halkı da endişe izhar etmekte ve Almanyanın geni§ mikyasta yeni bir harekete başlamak üzere mi bulunduğunu kestirememektedir. 
"- Bazı mahfillerde Al]nanyanm yeni harel-:et hedefinin Budapeıte olduiu tahmin edilmektedir. • 
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Ordularını Karpatlaraltı Ukragiıas:ından çekmesi • • 
ıçın 

üç ·kolordu yığdı 
Paris ve londranın sefirferini geri çekmek kararfarı azerine 

Almanya Londradaki 
sefirini çağırdı 

Ukaıırattaraltı kraynasmda 
~Uharebeler 
~s, 18 - Karpatlaraitı Uk'.4 

~ ~Slnın Macaristan taraf m4 

~ ~§taUne devam olunuyor , .e 
~ ekete Ukranyalılar si!ahl<ı 
'\ttrnete ~alşyorlar. :Alınan~ 

lltic t,.~caristanm bu hareketin? 
~p etmediği sanllıyor. 
tan tlar Ukranyasırun ~faca., 

llıaıı tarafından i~aline• ka1"§1 Af4 

~ı.!~teıen_ vaziyet almakta 
"''l!Cldit gibi görünmektedir. Ma 

'--. 'f.Deoamı 10 uhtuaaJ 

8ugunkü sayımız 
ııs 

~ayfadır 
Sloı,ıak başvekili Tiso Berlitıae 1!if1erle beraber (sağda arkası dönük o lan adam Alman boşkl""atıdanı 

general Kayleldir.) 

Almanya Bratislavayı da 
i ş·g a 1 

F>rağda binlerce tevkif yapıldı ve iki tecrit kampı 
edecek 

kut uldu, _bir kıthk çlt<masından korkuluyor 
f.l'azın 5 i11cide). 

söglenigor 

ısı anbulda rey verme müddeti 
yann akşam bitiyor 

Şimdiye kadar lstanbulluların 
yüzde yetmişi rey hakkını kullandı 

Ankara, 18 - Yenişehir, Çanka· belediye salonuna gelmiş ve reyini 
ya, Cebeci, Dikmen ve lstasyon ci- kullanmıştır. 
varında oturan halk tamamen reyi· Bugün muayyen günlerde reyini 
ni vermiştir. Curiıhurreisimiz lsmet kullanamamış olan kimseler reyini 
tnônü yanında Başvekil Refik Say· \'ttıne'ktedir. Dün akşama kadar 
dam olduğu h::.lde dün saat 17 de (Devamı :.s incide) 

ÇERÇEVE 

Quo 
Burun hhasmdan atılan adunlarla, bir mangası bir orilu kadar ses 

~ru bir insan kitlesi llerll)or. 
Quo \'adis! 
Yiirüyebllmenln mucize olduğu dç\·lr,le bu kitle, sadece ~ iirUl c. 

JtJdlii lcfn, &ftflğl kadar ,ıdecektlr. B.u fiilin tek imti) ıw yalnız on:ı 
maktedlr olmak .• 

Miltblş tecelli ı j 
Bir aciz dünyası -dütünün ki orada hcrkeı1 ne yapıyorsa, l!llrf yapa

bllcllil lçla haklı oluyor 1 
Kabahat ne yllrüyenCJe, ne üstüne yUrUnenılcdlr. Kabahat (Gre. 

co - Latin) medeniyetin bunak muhafızlanndıı. İsle fikrin arasını o 
kadar açtdar ki adgı lld ini blrlcştlmıck, her hal\kın tapu unu alma. 
ya eş bir kıymet oldu. 

Kötilrümlcre "yürü!" kumandasını 'eren İsanın bü)iik mucizesi 
bugtln, zahirde en ba.'lit bir (procCde). Kendi kendisini felce dü Urcn 
demokrul, ka~ı tarafm filllt'rlnl mucize çapın<la ~osteriyor. Onun 
içindir ki bu yürü) u,, ne derler86 •lesinler, niha~ et bir muclıe knd~r 
haklı görünecek n böyle göründükçe de de\ am e'lcc<>ktlr. 

Fakat b~ak kemlio dayanmak üzere. lfü adım llrede pctr~ \ur, 
buiday nr; .Aayum solana , . ., Anup:uun pğına doğru son uz bir 
topnk ,.e ııamUtria:ld :ham ınad•e nr. 

Quo \ 'adfs! 
lı&e ,...,.üı t.ataıara daya.diktan ~nradQ'. k1 ~"!ıio mat'.lztnin 

1erlacle, birdenbire hakikisi ~yda elablllr. 
Banlll blulıiula ayak atan mUyonlara karm P.Thk flldr taarruzu, 

~· alla tatma)'& tabalamak kıul:lr gülünçtür. 
l\'edp Fazıl KJS."1KVREJ{ 

' [*] Lltlnce (nereye gidiyorsun?) demek. 
-ı 
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:[! ··s'i.ftfd ·a ';m !?-~ j 
Şeııir pem·zliği ! 

Yazan : SUAD llERVIS • D 

1 s:r~NBULUN iman için belediyeden §Unu i:ıtiyoruz, bunu 
ıstıyoruz. 

Fakat bir şehrin güzel, temiz, cazip olması için acaba her şeyi 
belediyeden istemek doğru mudur?. 

B::lc.:liye:!cn soka"k istiyoruz .• 
Bunda hakkımız var .. 
Fakat o sokağın etra!ındaki binaların hangi birisinin cephesi 

temi~:lir, hangi biri in§a edildikten sonra mecbur edilmedikçe bir 
kerecik olsun boyanıyor? Kaçımızın evimizin balkonunda bir çiçek 
aa!t:oıs: vaıı:lır? Hangi kaldınmımı zda tükrük eksiktir, Hangi pence
re:le gilzel ve zarif çiçekler, kaç evin önünde süslü bir bahçe var· 
dır?. 

Hangi birimiz elimizdeki kağıdı veya herhangi bir şeyi kal
dırıma -değil de §Uraya, buraya taltılnu} çöp sepetlerine atarız?. 

Hangi lokantamızın, içi üç, be§ ayda bir boyanır, hor gün ma
salarının örtüleri ve peçeteleri temizdir, bardaklan buğusuz, ze
minleri yıkanmııtır, içine girdiğimiz zaman iştihamız artar?. 

Sütçüye, süt tenceresinde çoraplarını yıkatan, lokanta garao. 
nuna lekeli önlük giydiren, bakkalın raflarma sinek tersleriyle oya 
ören belediye midir?. 

Bütçeai kıt belediyeden bir çok geyler isterken ne olur, hep bir 
olalım da şehirli.den iki ~ey isteyelim: -

l - Oturduğu tehn sevmesini, 
11 - Oturduğu şehri ten.iz tutmasını ••• 

Suat DERViŞ 

lzmir ve civarında 
sel çok zar~r yapfl 

Son fırhna denizlerde bir çok 
kazalara sebep oldu 

Bir kaç gün evvel Karadeniz, 
.Marmara ve Ege .denizlerinde hü . 
küm ıUren fırtına bafiflemeaint 
rağmen h!Ia devam etmektedir. 

Fırtınanın muhtelif limanlarda· 
ki tahribatı hakkır.ıda alakadarla. 
ra Ir.alümat gelmcfe başlamıgtır. 

Fırtına anasında Alanya lima • 
nında demirli bulunan inanç mo. 
törü dalgaların tiddetinden zinci· 
rini koparmıı. kayalara çarparal; 
par:alanımgttr. Motörde bulunan 
ta;falar canlar.nı ıüçlUkle kurtaı 

mışlardır. 

Fırtına AyValık limanında dıı 
iki kayığın batmasına sebep ol· 
muştur. Bunlaıdan biri bir tonluk 
EJe Yıldızı, diğeri gene bir ton. 
luk rolis kayıklarıdır. Nüfusç~ 

zayiat olmamıştır. 

B~~an başka Batumdan gazo1 
yir!tUyle Samsuna gelen İmda~ 
mot5rü de yolda fırtınaya tutul • 
muş, hamulesinclen 5!' f. çısıru de· 
nize atmak suretiyle batmaktan 
kurtularak karaya baştankara t. 

dilmi~tlr. 

Fırtına yüzünden Izmir lima· 
nın Yenikale geçitlerindeki ziyal. 
ıamandrralardan iskele tarafındn 

nın boğulduğu anlaşılmaktadır. 

Deniz Ticaret direktörlüğil bu 
'ıabcr üzerine derhal td.ibirler al. 
!DJ1, Boğaz dışına kontrol motör· 
lcr gön.dermiıtir. 

Yelkenli ankan yedeğe alına· 

rak limana getirilecektir. Diğer ta. 
raftan vaziyet Karadenize çıkacak 
,'!C:ni kaptanlarına da haber veril
mi§tir. 

lzmir::!e ıi:ldetli yağmur 

tzmir, 17 - Diln gece ıchrimiı 
:le yağmurla karıtık gene §iddetli 
~ir fırtına olmuıtur. Sabaha ka· 
dar •devam eden fırtına aırumda 

dolu da yağmıJ ve sebze, meyva 
Jahç:lcri harap olmuştur. Rı~1t m 
o:>yunu saran sular tehrln iç taraf. 
!arma d:>ğru akmıştır. İklçcıme
likte bir ev yıkılmış, ve §ehirde 
Jir çok duvarlar çökmüıtür. tnsar. 
;ayiau olmamıştır. 

Buraya gelen haberlere göre, 
Torbal.nın Çapan köyUnde bir e
ve yıldırım düşmü§, yaşlı ihtiyar 
bir kadınla ufak torunu baygın 
Jir ba:J3e hastahaneye kaldır.lınış. 
tır. 

olan yeıil renklisi kopmuı ve de· Civar dağlara kar .dü§mektedir. 
nize açılmıştır. Bu vaziyet gemi. Limanda bulunan Tan vapun.: 
lere bir tehlike te;kil ettiğinder. da de:nirini taramıt ve pasaport 
kaptanlara bildirilmiştir, :skelesine çarpmı§tır. 

Aynca Kösten::eden dün lima Yağmurların tesiriyle Minisa-
nımıza gelen Felemenk bar.t:lıraL 1 nın Irlamaz çayı taımıttır. Mene· 
Apolonya gemisi aHikadarlara mü· men şöseı:inin bir kısmı sular al. 
racaat ederek, sularla boğaza doğ tında kalmıı!ır. 

ru silrliklenmekte olan batını§ bil Diğer çay ve nehirlerin de sula. 
yük bir yelkenli ankazına rast· rı y ükselmektedir. Taşmalanndan 
geldiğini bildirmiştir. korkuluyor. 

Tamamen alabura vaziyetind< 
olan bu yelkenlinin mürettebatı 

Varşovada nazi 
aleyhtarlı~ı 
başlıyor 

Hat'< HillJr a·e;hins 
11Uıı1ay:ş Y&!Jh 

Vaf1:>7a, 18 (A.A.) - Hav:ıs 

Dün öğle :!en sonra Almanya a 
leybinde giddetli bir nümayiı ya· 
pılm ştır. Takriben 1000 kişi Al 
manya ve Hitl:r aleyhinde bağı 

rıp çağırarak hariciye bina:;ma ya' 
taşmak istemişlerdir. Süvari polit· 
lcr, bir kaç kere hücum edere! 
lllmayiıçUert geri püa'kürtmUı • 
le~ir. Bir ~ok yaralı vardır. Bazı 
Atman mafazalarmın camlan kı-
rılmıştır. 

Japon hava 
kuvveti erinin 

zayiatı 

Bir baskmda 63 Japon 
tayyarecisi öldü 

Hongkong, 17 (A.A.) - Çin a 
'ınsı bi1iiriyor: 

Kansu vilayetinin merkezi olar. 
~lnçeu üzerine bir Japon bombar· 
Jı:nan filosu tarafından son za. 
ıanlar .:a yapılan bask n esnasın-
· a 63 Japon tayyarecisinin öldü 
:u bildirilmektedir. 
Çungsiangın cenuburı:ia, Taoht 

; ivannda bulunan Hangçoel neb 
rini gcçmiye te§ebbüs eden bir Ja· 
pon kf)lu Çin kıtaatmm taarruzu· 
na uğr•nu§ ve 90 dan fazla Ja. 
pon boğulmuştur. 

Şelı!rde lldnet mtintehlb setimi fıuıllyetlııden lld intiba ... 
----~·:-~~~~~~--=---~~-

Floryada yapılan 
inşaat 

Tahta baraka ka:mama· 
sma çalışılıyor 

~A'lfı~ 
Reisi cumhur 
Bugün Bulgar Baş ekilini 

yemeğe alıkoydu Belediye, yaklaşan plaj mevsi. 
mi dolayısiyle tstanbulun ba§l ca 
plajını teşkil eden Floryarun ha- An."-ara, 18 (Husus!) - Bugün f Bu ziyaretten sonra f&111etpaşa kız 
zırlıkları işleri ile daha yakından saat 11,45 de Reisicumhurumuz1 enstitüsüne giden misafirimiz o:-ada 
~eşgul olmağa ba§lamıştır. ~ smet lnönG Bulga: ~aşveldli Köse- refikasına mülaki olmuş ve ber.ıber-

E"ase bu F1 d . t ıvanofu kabul etmıştır. Sa::ıt 12 d e ce Ankarapalasa dö:unüc:!erdir. 
~ n sene orya a ınıaa t t " _ _ -; 

devam etmi• . b" . .1 1 
de bayan smet nonu bayan Kose· l\Iuhterem misafirlerimizin geç-

:ı ve yeı:l ır gazıno ı e . k bul . . t t " .. 
Otel Yap lm t B d ı. k ıvanofu a etmıştır. smet nonu tikleri yolda halk kendilerini coskun 

ı ı§ ır. un an ı.;a§ a .. _ . . -
plajın diğer başında bir gazino ve ve ~~y~n lnonu m~h~:em mısafır- bir surette alkışlamıştır. Dün gece 
otel .daha yapılacaktır. lenmızı Çankaya koşkunde yerneğ-. şehirde hususi tenvirat yapdmış ve 

Floryada b~ton kabi~ler plajı alık~ym.u~la:dır: " . _ Ankara radyosunda bulgarca neşri· 
ba§tan nihayete kadar kaplayacak ~lısafınmız Koreıv~nof . d.un ak· yatta bulunulmuştur . 
ve bu suretle plajda hi~ bir tahta ~.~at 16 da Ebed_~ Se!ımıı .Ata· Bulgar başvekili ve refaka tind eki 
bara1ca kalmıyacakt. r. Yeni beton t~rku~ Etnografya muzcsındekı kab zeva t §erefine Baş\'ekil Refik Say
kabincler Yeşilköy tarafındaki ı rıne gıderek çele~~ koy~u~tur. . dam tarafından saat 20,30 da An· 
kısım:ia in§a edilecelıtir. Bulgar başvekılı Ataturkun k.a?rı karapalasta bir akşam yemeği veril· 

Belediyenin elinde Floryarun önünde bü~ ~: ':cd ~e huş~ ıçın· miş, bunu bir suvare takip etmiştir. 
fa1arı hareketinin ü~ senede ikm:ıli de beş dakika ıgılmış bır vazıyette Ziyafette iki ba~ve!dl samimi unut· 
için bir proje vardır. Bu progra· durmuştur. lar söylemişlerdir • 
mın bilhassa Floryada halk otelle. 
ri ve k~çlik villalar inşasına im. 
kan verecek ve Floryanın ağaç • 
lanmasmı temin edecek husus· 
!arda bulunmaktadır. 

B::lo3iye, Floryanm istasyon 
baJındaki çarşrsınm ıslahına bil. 
hassa ehemmiyet vermektedir. 

Bu sene tahta baraka halindeki 
dükkftnlar kamilen kalkmış bulu. 
nacak bunların yerine yeni plana 
göre beton dük'kanlar yaptırılacak 
br. 

Bu yaz sonunda, Floryanın çeh
resi hemen tamamen değiımiş ola· 
caktır. 

-0--

Tehdit ve şantaj 
davası tekrar görülüyor 

Bahçekapıdaki Orozdibak mü. 
esıese:;ini tehl:lit ederek 2500 lira 
istediği ve hatta 1250 lirasını pe· 
şin aldığı iddia edilerek mahkeme· 
ye aevkcdilen fakat bcraet eden 
LCttfi hakkındaki bu karar temyiz. 
:e n:ıkzedilmitti. Dün öğle.den son 
ra bu dava tekrar görülmeğe ba§. 
landı: Davacı vekili nakza uyarak 
mütale:ı.sını bildirdi. Suçlu vekili 
bol'ma kararı etrıfında mütaleası-

1ı bilC:irmek için m\;ddet istedi. 
3unun üzerine muhakeme 21 mar· 
ta kaldı. 

lzmirden ihracat 
İzmir, 17 (A.A.) - Dün limanı· 

:ruzdan Pireye 1614 kuzu ihraç e. 
fümiıtir. Aynca Almanyaya Uç 
b.in yUz lira kıymetinde ve 660 i 

~dlo sikletinde 3000 koyun derisi 
ile 1248 lira k ymetir.tle ve 1630 
kilo sikletinde 1600 kuzu deris: 
ihrai edilmiştir. 

B.l:i'.S.C:an 1300 lira kıymetin. 

le ve 1050 kilo aikletinde Merinot 
koyun yünü kırpıntısı ithal olun . 
nuştur. 

Pazarhkssz saflş 
kanununda t·adil8 
Kontrol işlerinin tanzinıi bakımından 

bazı hükümler ilave edilecek 
Tatbikindenbori yedi aydan. 

tazla bir müddet geçen pazarlık. 
sız sanı kanununun daha csa.Slı 
bir şekilde yürütülmesini temin 
için kanunda bazı değişiklikler ya· 
pılması derpi! edilmektedir. Bu 
hususta bu kanunun halen tatbik 
edilmekte olduğu ıehirlerin bele· 
diyeleri tarafından İkasat Veka. 
leti i~ticaret umum müdürlüğüne 
gönderilen raporlarla teklifler ya. 

pılmı§tır. 
Ka:1unun tatbikinden bugüne 

keı:lar alınan neticeler umumiyot· 
le iyidir. Pazarı ksız aatıı usulü 
yerleımiştir. Fakat bazt satı!:larda 
pazarlık teklinin gene yer buldu
ğu da görUlmektedir. Bazı ufak 
tefek aksaklıkların izaleıinden son 
ra daha iyi netice alınacağı mu· 
lıakkak sayılıyor. 

Pazarlıksız aatıt '.kanununun 
tatbikinden ıonra satılan mala her 
esnaf fiyatı kendi takdir etmekte 
ve bu cihetin kontrolu yapılmak
la beraber bundan mUsbet bir ne. 
tice çıkmamaktadır. 

Bir kısım esnafın sattıkları eıya 
ya değerinden çok fazla etiket koy 
lukları ekseriya görlilmÜJ ve ce· 
zalandırıl.nıglar.:lır. Pazarlık ol. 
'lladığına göre, kontrol yapılıncıya 
kadar veya her kontrol devresi a. 
rasmda, halk satın aldığı bir maki· 

ırontcın amca 
nı,o cambaza 

deye değerinden fazla fiyatı ver• 
meğe mecbur olmaktadır. 

Bu hareketleri daha esaslı şekil. 
de takyid edecek müeyyedelerin 
kanuna konulması belel:liyelerce 
bir zaruret olarak ileri sürülmüş 

bulunmalctadır. 

tktısat Vekaletinin. bu mesele 
Uzerinde meşgul olduğu haber a. 
lınmıştır. Kanunun diğer mınta

kalarda tatb:kinden evvel bu ci· 
het halle.dilmit olacaktır. 

iş kazası 
Oskudarda bir amele 

feci surette ezildi 
ilsküdarl.ia, inhisar idaresinin 

tütün deposunda bugün öğleden 
sonra bir amele feci surette ezile. 
rak Nümune hastahanesine kaldı
rılmııtır. Amele Mustafa ıdepo· 

nun rıhtımına yanaıan bir mavna 
ile nhtım arasına sıktşmıı ve teh. 
likeli bir ıeldlde czilmiıtir. 

1939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok güzel ynzılar , .o resimler:; 
doludur. Alm:ı;;ı u.!atmn),nrz. 

--

• 

Denizbanktan 
açıkta kalan 

memurlar 
Yirmisina iş bulundu 

Denizbanktan açıc'.;n çıknrılall 
memurd:ın yirmisinin ikt.Isat ,. 

letinin ba§ka dairelerine tııyi.Ui 
karrür et.miı;tir. Tayin emirl · 
bugünlerde alii.kndarlnra tob . 
b<.'klenmcktedir. 

Geri kıılan 23 memur hıı.kkll1 
henüz hiçbir karar yol.tur. ":l 

ı 

bunlardan istiyenlero 15 günlillt 
tnzminat verilmektedir. Fakat 
tUn haklarını kaybedeceğini z:ıııll 
den memurlar bu tnzminatt aııtl 
maldndrrlar. 

--o--

Kadın yüzünden karıl 
kavga 

Bu sa.bah Fatihte Ç:ırştıın~ 
kadın :;11zilnden bir yaraıaıns \of 

kası olmuştur. 

Ciballde tütün inhisarı de~ 
makinistlerinden 24 Y8§larmcı. 
met Fatihte bir arkadaşile bir lf 
ftlm yUzllnden dil kavgasına tutııf' 
:mue ve bu sırada kıZan arkadııŞI el' 
binden çıkardığı demir bir perg~,j 
İsmetin üzerine atılm18 ve bil?

yerlerin4en ağır surette yarnl' 
mI§hr. Yaralı Cerrahpap basuıı., 
sine kaldınlmış ve suçlu yaknl~ 
rak tahkikata ba§lanmışttr. 

Yanhş bir- haberi tash~ 
Ankara, 17 (A.A.) - 16 ~1 d' 

1939 tarihli (Tan) gazetes~tı' 
Al'Jlerikadan 1939 ı:enesinden ~ 
ren yapılmış itbaliltın fotur~ 1"' 
ödemek için henüz verilmiş bır ~ 
rar olnın:lığı hakkıncia intişar eö' 
haber asılsızdır. , e 

Ana.dolu ajansının öğrendir. 
göre, Amerikadan 1939 genesi1' il' 
den itibaren gelen mallann da 1)1 i' 
racaat s1ra:':1 ile d6vizlerinin P~)" 
derpey ödenmesi hakh-ın!h nıa~ .. e 
vekfıletince kambiyo idareleri· 
talimat verilmigtir. 

--o--

.. Bir haftada 61 kaçak01 

yakalandı ~' 
Ankara, 17 (A.A.) - c;eçenf-1' 

haf ta içinde gümrük mub' ~~ 
teıkil1tı, Suriye bududura: ~o 
kaçak~ı. aekiz yüı: 'kırk 11eldZ eÖI 
gümrük kaçak malı ile kırk ~eıl 
kilo dört yüz gram uyu~t\1 dit 
madde, 1800 defter cigara kd~ 
iki ailıih, 118 türk lirası ile 9 ~· 

, çak~ı hayvanı: İstanbulda 21 71o 
çal:çı, 30 kilo gümrük kaçağı• e~' 
gram uyuşturucu madde ele g 

ri~~ 
Buyuk romancı 

uat 
Dervi!? ~ 

En güzel romanı~' ~ 
HABER iç:n hazırladı j 

'stanbulun. ı 
Bir Gecesı 

bu fevkaışM ' ismini h~ıyan 
eserin tefrikasına 
baılıyau?ı~ 

k d• ., 
ya 111 ~· 
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Ağırbaşlı ad;jar 
P.t Altt;p Fransız ,.od,·ilclJerln· 

1~rıalık ~: I>irre Wo!C, ~eçenle~dc 
t 1Uıy11d ır ııazctede, bazı kımsclcrın, 
tc~ G a bu~ca mühim işler \'arken, 

llııra :ırbo'nun kocaya Yarıp var
c:ıgı 

lıııtle . meselesine alüka göstere· 
lııa•1a r~ne ş:ıştığını ima ediyordu: 
eti 01ckile berikile yarenlik et· 

1ır ''"c T l;ı A n oplu İğne doslumuzcllı, 
lı k· \rupa'da kn,·gnlar olurken, 
~k';seıc~in "Süleyman Efendi., 
n, . ':ısı ıle uRraşmalarına bir 
trirı'c~enıiyor. Zaten mizah mu· 

· tdan erı hep Löylc ağırbaşlı aclaııı· 
tıka (j r ... 

Hey , 
O a. tnadcmki lspanya'da dö· . • rıa A 

lar " \'rupa'da da birtakım lhti· 
~ "e :ır, biz de sabah akşam, hiç 
ıı· tnıeksizin onlardan bahscıınc· 
rİ 11111dcrnki zamanımızın mühim 

rı 1,
0nl~rdır, artık öteki işlerin H· 

,. 
1 hıle caiz değildir. Evdekiler: 

~ &k 
''oruşanı ne yemek yapalım?,. dl· 
ın nca siz hemen: "Acaba ili!· 

~rı orduları Macaristan'a ne za· 
Hirü'"c k · ıı· b' t lsj • ~ cc .. ııı l 1 r Ce\'ap \'Cr· 

'l'orı~ıı; yoksa M. Pierre WoU'un 
r ııa u ltne dostumuzun nazarında 
•• talık ciddiyetiniz kalmaz. Hat· 
••te . 

il la ı;. 1 nsan hali Lu, sayıklamaları· 
• l •le ancak ÇekosloYakya \'C 

•nan 
:ıJa Ya ile meşgul olmalısınız; 

r nıtnı~da ancak Göring, Negrin, 
heriaın, Hacha gibi zentı gör t' llkkınız vardır, yoksa düşiln· 

uıı411 b~ •dam olduğunuzdan hiçbir 
~ı,1 nıaz. Dün:ranın mizah mu· 
lilcl·:1 -ı1:1 Greta Garbo')'"U Teya 

ned' an Erendi,,yi düşünmekten 
1l'or 

ı >. henı ... 
~h tn dostum Toplu İğne, in· 
~rıırn~~,.~ldız olduAun zamanları da 
•(la · };aL:at sana, bizim Çekoslo· 
li:ıı· Jtı.esclcsinc ehemmi:ret verme· 
n,~:~· aldırış etmediğimizi kim 

h' itli ? Anıa ne yapalım? elimizden 
lıl~ :. O nıübim işlere üzüldüğü· 
ı,di~ı de, diliıni:in yettiği kadar 

tıl. • iene de soylemcğe çalışa· 
~ 11~· O·~nıcselelcr nllında Avrupa' 
•:ı 111 ' dıger dört kılanın da birçok 

~blik:tının canını tehdit eden bir 
b: hır bulunduğunu bilmiyor deği· 
~li ~ün urnumt bir harp çıktığı 

ı:ıaıı nı &lıuamız kabildir .... \ma ne 
cll)·ııın Seni temin ederim ki Al· 

~'iıııının hirtakııu araziyi ilhak et· 
~ lfı e ''Süleyman ECcncli,,nin lıic 
:~ .. ,~ıı dahli yoktur; o, l\lünih kon· 

Jııı;,1~8 • dahi iştirak etmemişti; 
ltıııı. 1111n nasırı bu gibi işlere ka· 
ı~ ~sın 

\ıı ~tıı . a ınaniydl. Sizin meslekten 
"()lt·11 ~tin belki tanırsın, M. Picrrc 
at~ " a söyle, Greta G:ırbo'nun ko· 
tr.ııttj&rıp \·:ırmıyaca~ını merak e· 
trı:ı,1 11 hepsi de dünya işlerine al· 
ı.- aıı kimseler dcğildlr •.• 

8kat 
~11111ıı b· dünyada o mühim işler ya· 

lllar1~tlıı~ım başka işler de nrdır .. 
. lıı hıçbiri ötekileri unuttura· 

lıı ı~~aıı Oğlu sabahleyin gazeteler· 
Ctıı11 irnrıarı okuy4nca, bir meın· 
ıı, .. 

1 
l>arçalanmasına, harp ihli· 

lur.11111 toğalmasına sinirlenir, 
.:r, ~ ~ndan ötekine berikine hah· 
aı; ' dostu ile derlleşir; hattı\ 
il l':rkadaşla beraber, o mcmle· 
Ilı• tdıınına ko~mak hüly:ıl:ırı .. ,, d 
~Q., }.' a kabildir, onu da appla· 

t bah nknt sonra başk:ı şcylcrclen 
- • lll~dcr,ft Gretn Garbo'nun haya· 

laı~.. a 8osıerir, cilebiyal ıııün:ı· 
ı ı ına a· . . .. i ::ı l~ı ırışır, gulcr, oynar, so· 
lltıc lif te:ı•rck düşürmüş olmak gi· 

( k~İl<J~Cık Cclfl'·etlcrc üzülmesi da
-tko110 ır. Bu adamlara k:ılkıp da: 
taıı 11 d"aL:ya'nın halini düşünnıü· 

~~~~llıtl~~ bak nelere kalkışıyorsun,, 
1, IJ> •1 ın, haksızlık olur. Dirimiz 
.. , \la "s·· ıı, Ort Ule:ı·mnn Erendi,, dnYa· 

~ c}ıl' a A\·rupn meselelerinden 
>~rıı~tı ~•tıi:relli olduğunu söylese 

1 
1 ~ ldrt~ de~işlr. Fakat kimse böy· 
r re nrın huluıımndı. Bu meııe· 

t; lkisj' 1 ~da hiçbir münnschet yok· 
' 'a tn~ın de sahası, plıi"nı ayrıdır. 
•ı.ı ızaı 
~ır411 1 olı;un ıliye mi onları 

t karıştırdın .. '! 
Nurullah ATAÇ 

H /it.. B E R - :.\ktam Poatıuı 
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Bu yangındanda hala 
hisse almıyacakmıyız ? 

Bazı mütekaitler, hizmetlerine mukabil 
şikayetçi ! tekaüdiye . almadıklarmdan K IRK na..-.ihatten bir mu!llbet yektir,, derler. Kırk mu&lbet 

geçirdiğimiz halde hill bir hisse almadrğmıız bir hata
mız ,·:ır. Gazetemiz bu hata etrafmda fırsat düştükçe neırlyat 
yapmaktan geri durmadı. Dlnllyen olmadı. Fakat Bahçekapı 

yangmr, bu hatamızı tekrar yüzlimilze çarpan fttl bir musibet ol· 
du \·e bizi tekrar ayni hata etrafında bir defa daha alakadarları 

ikaza, memleketin emniyeti bakımından mecbur etti. Eğer bun. 
dan da hisse çıkaramazııak, böyle facialara dalına \'e sık sık it&- ı 
hld olmak ezasma boyun bükmek gerektir. 

1863 Numaralı tekaüt 
olanlarla bundan 

kanunundan 
sonra tekaüt 

evvel tekaüt 
olanlar 

l'angmm henüz başlangıcında, dışardan ilk gören bir , ·atan. 
da.' derhal telefona ıtarılıyor, fakat itfaiyenin numarasını bilme. 
dlğl l!;ln rehberde aramağa başlıyor, heye<"andan, rehberi her za· 
man kullanan biri olmadığına göre, yerini bllmemefllnden ve ·nt 
hayet akhqda kalabilecek bir numara olmamasından dolayı bula· 
mıyor, istihbaratı açıyor, biraz g<"(' cenb alıyor. İstanbul telefon 
te~ldlitı otomatik olduğu lc;in istihbarat yalnız numarayı nrebi. 
llyor \'e nihayet mühimce bir müddet g~tikten ıtonra itfaiyeye 
haber nrlleblllyor. Halbuki, ,-aktinde haber n~rıımı, olsaydı n 
itfa.iye zama.nmda yetlı;ebileydi bu facia nihayet daha az zararla 
önlenebilecekti. 

Bu lıte istihbaratın kabahati olmadığı ,.e teknlkman lstlhba.. 
rat memunuıun blrk&i: santraldan aranması karıısında biraz geç· 
çe ee\'ab ,·ermek zaruretinde bulunduğu tahakkuk etmiş olduğu. 
na nazaran, hata, dalma söyledlilnıiz nokta etrafında kalmakta. 

! dır: 
Telefon tesisatı otomatik olmıyan Bakırköy, Bebek, Büyü• 

kada, Büyükdere, Burgaz, Erenköy, Heybeli, Kandilli, Karta~ 

Kınalı, Paşabahçe, Trabya ve ı·eı;llköyde santrala (yangın) de. 
mek kafidir. Bu çok güzel ,.e t.iifi. Bu takdirde halk kolaylıkla l 
işin içinden çıkablllr. Fakat telefon tesisatı otomatik olan tstan· 
bol Beyoilu, Kadıköy \'e Üsküdar semtlerinde uziyet böyle de. 
ğlldir. 1 

ttfa1yeoln numaraları: ı 

arasında ne fark 
Gazetemize, milli mücadeleye ış. 

tirak edip bugün emekliye aynlnıIJ 
karileriınizden biri geldi. Şiklyelle
rini dinledik. BugUn memleketimiz
de dört muhtelif kanun üzerine 
dört muhtelif mütekait elduğunu 

tebarüz ettirerek §Öyle izahat ve. 
riyor: 

"1325 tarihli memurini mUlkiye
nin tekaüdilne dair tekaüd kanunu. 

1325 tarihli kanunun zeyillerine 
göre tekaüd kanunu. 

1683 numaralı asker! ve mülki 
tekaUd kanununun meriyetinden 

yılıyorlar. Bir de mütckaldin hıra.. 
kacağı eytam ve eramill düşünmek 
lizmıdır. 

1683 numaralı tekaüd kanununun 
meriyetindcn önce tekaUd olanm 
eytam ve eramili sefalete dilşebi -
lir. Aile reisinden başka erkeği oL 
madığma göre vaziyeti dUşUnUrsek 
daha acı bir tezahUr görUrUz. 

Maliye vekilimiz BUyUk Millet 
Meclisinde mUtekaidinin terfihleri 
için 2,5 milyon lira kUi gelseydi 
yapmakta tereddüd etmiyeceğini 

söylemişti. 
sonra tekaild olanlar. Biz de bütçe zarureeti kar§ısında 

1453 numaralı zabitan ve ukerl bu dört türlü teekaüd kanununun 
memurların maaıatı hakkmdakl ka. bir ııekle irca edilemiyeceğini ka -
nuna merbut cetvelle bu kanunun bul ederiz. Fakat hiç olmazsa milli 
bazı maddelerini tadil eden 2702 mücadelenin bütiln safhalarma iştf. 
numaralı kanunun neırinden sonra 
tekaüd olanlar. 

GörUIUyor ki dört tUrlll tekaUd 
vardır. 

Bunlardan bilhaaaa bizim vaziye
timiz çok ıayanı dikkattir. Biz mil. 
li mUcaccleye iştirak ettik. Tekaüt 
olmakla cemiyetteki vazüe ve ve
cibelerimiz bitmiş olmuyor. Çocuk. 

rak ederek az çok bugUnkil varlı
ğı hazırlamııs bulunan, feragatle 
çahşmış, yara almış ve nihayet va
zifesini itmam ederek emekliye ay
rılmış olan 22 Mayıs 1336 yılından 
1339 yılına kadar olan subayları • 
mızla sivil hizmetlerde çalışan va
tandaşlarımızın maaşlannnı tezyi
di mümkündUr. 

var? 
li mücadeleye hizmet edenlerin va_ 
ziyetıeri tehvin olunabilir. 

Bizden hadiseyi olduğu gibi nak
letmek. Üst tarafı alakadarların i. 
§idir. Ümid ederiz ki, hadisenin böy 
le. olduğu tahakkuk ettiği takdirde 
halli cihetine gidilsin. 

NOT: Beyazıd, Saraç İshak Ma
hallesi Mollabey sokağı ahali.sinden 
bir §lkayet aldık. Burada Fatih dev
rinde Saraçbaşı tarafmdan yapılmış 
hayrat bir çeşme var. Bu çeşme a
sırlardanberi o mahalle halkının au 
ihtiyacını önlemektedir. Halkın hem 
ev işi için, hem içmesi için lizun o. 
lnn suyu temin eden bu çe§MO be
lediye tarafından geçen sene kapa
tılmış ve hala açılmamıştır. 

Mahalle halkr, bir aenedeaberl 
susuzluktan şikayet etmektedirler. 
Her yere başvurduktan halde l!IU 

meselesini bir türlil halle muvaffak 
olamadıklarmı söylüyorlar. 

119.veten burada bir yangın çı

karsa, itfaiyenin de susuzluk kar· 
şısmda aciz kalacağmı bildiriyorlar. 

Belediyeden ve alakadarlardan 
bu mahalle halkını susuzluktan 

"İstanbol için 2-&222, Beyoğlu için ·H6-U. Kadıköy için 60020, 

1 
'Osküdar için 60625,, dlr. 

Bu numaralar akılda tutulması güç \ 'C hatta heyecanlı bir 
anda otomatik klaylyede parmaklarla arayıp çe\-lrmektc de yan. 
hılıklar \"Ukua getirebilecek kadar kan~ıktır, 

lammz var, onları yctjştirmek va- Ve bu 2,5 milyon değil, yanın lcurtarmağa himmet rica ederiz. 
züe!ile milkelle!iz. İnsan, tekaUd 

Yangm, kaza \ 'e saire gibi çok müstacel müdahaleyi du·e& 
eden nkayl için telefon hemen ıehrlmlzin yegane ,·asıtasıdır. 

Herkesin bu numaralan ezberlemesine lınki.n yoktur. Telefon İ 
rehberinde ise her açılan sayfada bulunması li.zımgelmesine rai· 
men llinlara kanıtmıt bir haldedir, bulmak müıtküldilr. 

Bir kUçilk ihmal, çok büyük facialar tc\'lld edeblllr. Nete. 
kim ot.omatik telefonda yangmı haber ''ermek nya can kurtara· 
nı bulmak nya polbıl aramak lçln en a~ağı birkaç dakika mühlc. 

1 
te ihti1aç nrdır. İltllzam ettiği süratle telif edilcmlycn 
..... .,......., .,, _.._bir ı.-..ııhp~ ra~ ~ da 

söylediğim.iz gibi Bahçekapı \'O buna benzer !adalara. yetl~llmek. 
te geç bırakan bir ehemmiyet taşır. 

Bu itibarla, derhal bu itin bir yoluna. konması llzımdır. 
Bizim tekllfierlmb: ıunlardır: 
1 - Yangm, can kurtaran gibi h1dlselcre alt muhaberaı 

paraya tlbl olmamalıdır. l'anl otomatik tertibat bu numaralan, 
abonelere kaydetmemelldlr. 

2 - Her abonenin telefon klavlycsl orta.ııında 3ehlr lm
dad \'esa.ltlnln numaralan yazılmalr n bu mecburi kılmmalıdır. 

Bunu l/lzzat telefon ldareıııl süratle yapmalıdır. 
S - Bu numaralar çok basit \'e hatta müselsel ayni numa. 

ralar olmalı \'e bir ba,ka aboneyi ifade edly ı-sa derhal drğiştlrl
llp o numara itfaiyeye nrllmelldlr. Meseli. (tıdanbul: 22222, Bc. 
yoğlu: 44444, Kadıköy 666G6, Usküdar 60000) gibi. 

Bu numara.far otomatik kla,·Iyede de kolay çe\ lrmeyf temin 
ettiği gibi, aynca akılda kalabllmeğl de temin eder. Nihayet her 
kesin öfrenmesl lizımgelen Beyoilunun 4, tstanbulun 2, Kadı· 

köyün 6, 'OııkUdann 60 oldupdur. İıt hem pratik bir hale getiri. 
Hr \'e hem de bu gibi nklt kayıplanna mini olunur. 

4 - Telefon rehberinin her sayfaııma bu numaralar büyük 
yazılarla konmalıdır. 

Telefon ldare11infn \'e al&kadarlann bu demt"n müteessir 
olacaldannda şüphe yoktur. Eğer söylediklerimizden daha pra.tlk 
fek1l bulunablllrse, bittabi tercih olunur. Yalnız nkit gctlrlt 
memek ,.o ııüratlc yapılmak lizmıdır, Artık ıtehrlmlzln yangına 

1 tabammlllU kalmamıştır. Dal. 
•••• ... ••••••••• ·-•-•••----•-••-••••--••wwwwwcooua-•w•e• .. e• ... ••••••••••••••• ... • 

F ethiyede elektrik 
Fethiye, 17 (A.A.) - Belediye 

tarafından yaptırılan yeni elektrilr 

tesisatı törenle aç•lmıı. törende 
memurlar ve büyük bir halk hazır 
bulunmuıtur. 

Bir •rz düşmanını öldüren 
kadm beraat etti 
• Birkaç ay evvel sarayın Ayas-

paşa mahallesinde namusuna teca. 
vUz etmek i!tiyen Ha!ant tabanca 
ile öldüren bayan Kimi.lenin Tekir-

Darbımesellere örnekler 

Atalar llÖzlerlne örnekler: 

milyon liralık bir bütçeye mütevak-
olduktan ıonra meııal hayatından kütır. 
istirahate ~evkedilmiı olmanın cm. 

Dünyanın her yerinde emeklile. niyet ve huzuruna kavuşmuş olmak 
re karşı ·daha derin \'G §amil ma

lstiyor. Halbuki biz bu vaziyette 
hiyette hayat hakkı verilir, emnl

değiliz. 
30 sene hizmet ettlın. Milli mil • yet bahşolunur. Bizde de hamdol -

cadeleye davetsiz iatirak ettim. sun bu yapılmıştır. Yeni ve son te. 
1683 numnralı tekaüd kanununun kaild kanunu, hizmetin mürüvveti· 
merlyetinden evvel tekautt oldum. ni eda etmektedir. Fakat bu yekun 
Size vaziyeti e~ylece bir misil~ içinde bWm &{bi olanlar da vardır. 
anlatayım: Biz 1336 y:ılı ile 1339 yılı arasm-

Bu kanundan önce tekaüd olan da hizmet edenler sırasındayız ve 
bir ön yüzbaşı tekaüdiye olarak vaziyPtimi?. 1683 numaralı tckaü,d 
,;irmi dört buçuk lira ahyor. Karısı kanunundan evvel ve sonra tekaUd 
ve dört evladı olan bir yUzbaşmm olmak gibi bir mllddet meselesinin 
3 ayda bir alacağı 73,5 lira aylıkla tevlid ettiği neticedir. Yoksa bun· 
ne müşküllere mııru?. kalacağını he da hizmet mevzubahs değildir. Böy. 
sab etmek mümkündür. Kaldı ki b11 le olsa bizim tekaütlük vaziyetimiz 
n.ylrk. vergileri ~ıktıktım sonra 66 'le ıslah olunurdu. 
lira kalrr. 

!rndI yok. başka geliri yok. tc -
'caüd olduğu iC"in hizmPti yok bir a. 
ile rei!ilnin geniş bir aile ye.künu 
'ca~tsmda buşriinkU hayat şartları
na göre ayda 22 lira ile ıge~inm('sl. 
-ıe imkan tasavvur olunabilir mi? 
Di~er taraftan bu kanunun nes

-ind"n bir Müddnt !onra tckaüd o. 
l:ın bir yfü:baoıı 70 lira ve zabitan 
'llaaşlarmm birer derece yükscltil
'llCSinc mllteallik kanundan sonra 
tekalld otan bir yl\zbaşı ayda 90 11. 

Ben kendi hesabının şahsmıt dü· 
'jÜnmüyorum. Benim vadyctimden 
"Ok :fena olan arkadaşlarım var. 
Bunbrm vaziyetlerini dUgünüyo -
rum ve nihayet bu davnda hakkı

mız olduğunu iddia ediyorum. Ala. 
kadarlar tetkik etsinlr.r, görecek -
!erdir ki vaziyet dedi~imiz gibidir. 
Ve kilçük bir bütçe farkı ile. hak
'dle terfihe muhtaç olan bizim gibi 
mütckaitlcri kurtarmak mümkün o-
lur . ., 

Kariimizin §ikayctini ve gikaye. 
ra maaş almaktadır. tini istinad ettirdiği kanun cı:asla-

Halbu'lti hesab olunursa her Ur 
vüzbaşı da ayni derecede ve ayni 
6~v;,.ö,, hizMPt etmislerdir. 

Mllli hizmctlı>rinde hiçbir fark 
olmıyan bu vatandaşlar hu kanun -
!arla il~ başka baıı.ka mütekaid sa-

dağ ağırc~ahkemesindekl du. 
ruşması bitmiş ve beractin" karar 
verilerek Kamile !Crbcst bırakıl

mıştır. 

.. mı aynen yazdık. 

Bütün mütekaidlerin vaziyetleri-
ıi ayni kanunun ~Umul ve icabatI
~a uydurmak hakikaten bir bütc:e 
'!Jidir. Maliye vekili. bunun bUtcerle 
~ok mUhim bir yekunu icab ettirdi. 
~ni tebarüz ('ttirmiş bulundl•ğu f • 
çin bu noktada ısrar etmek doğ. 

,'"U olamaz. Fakat kariimizin dedi
ği nokta doğrudur. Hiç olmaz.sa mil 

JS - Bugünkü işini yarma bırıılmıa: 
Otomatik yangın tertibatı. 
14 - t~züm üzlimc bakarak karanr: 
Gnzete<'ller. 

1 - Mart kapıdan bakhnr, kazma 
kürek yaktmr: 

Dt-niı:banktan Bi:•kta kalan 48 memur, 
7 - Eski çamlar bardak oldu: 

ı;; - Yunrlanan ta, yosun tutmaz: 
Tram,·ay. 

Sultanhamamı \'e Bahçekapı yangın-
ları. 

2 - Atı alan tlsküdan geçti: 
AlınMJ3. 

S - Slnlslnek 1'az, da,·uı zuma ar.: 
Cemiyeti Ak\·am. 
4 - Gülme komıuna, gelir baıma: 
Hasan ecza deposu. 
5 -- Eskiye rağbet ol..a Bltpazarma 

nur yağar: 
mrü!lk. 
; - Bal tutan parmak yalar~ 

A nupa haritası. 
8 - Gc('mi' zaman olur ki hayali el· 

ban değer: 

btanbul ıtokaklan. 
9 - İşllycn demir ıııld~r: 
Kanallzasiyon. 
10 - Gören göz kıla\"Uz istemez: 
Et meselesi. 
11 - El elden üstündür: 
Ot.omobll, otobüs, ean kurtaran. 
12 - rarayı nren düdüğü çalar: 

Demokrasiler. 

16 - Yarsız kalır cihanda kusursuz 
yar lstlyen: 

İstanbul. 

17 - Damla clamla göl olur: 
Mebusluk lstlycnle.r. 
18 - Tekdir llc uslanmıy~nm hakkı 

kötektir. 
Ekrrm KönlJ(. 
19 - Ak akçe kara gün lçfncllr: 
rıyanko. 

l\lim. 

Tedavülden kal-
paralar 

Nikel bir kuruıluklar ile bronz 
yüz para ve be§ kuruşluklar 938 

senesi son gününden itibaren teda
vül mevkiinden kaldırılmıştı. Bir 
taraftan bu paraları Cumhuriyet 
Merkez ve Ziraat Bankaalriyle 
malsanıdıklarrnın bir sene müddet. 
le kabulüne karar verilmiı olması 
diğer taraf tan ufak paraya olan 
geniş ihtiyaç dolayısiyle bu para
lar ile uzun müddet nakil vasıta
larında ve halk arasın.da muamele 
yapılmıştır. Şimdi piyasaya fazla 
miktarda nikel beş kuruş çıkarıla
rak bronz beş kuruşluk ve yüz pa. 
rahklar tamamen tedavülden kal
dırılmıştır. Yeni beş kuruşluklar 
ihtiyacı tamamen karşılamaktadır. 

Fakat nikel bir kuruşluklar te· 
davül mevkiinde kalmakta devam 
etmektedir. 

Bir klSlm halkın yeni par.alan 
saklamak hususun.daki iptilası bil
hassa kenarları dantelli kuruılukla 
rın hoşa gitmesi, eski kuruılara 
ihtiyaç hissettirmektedir. Maama. 
fih Cumhuriyet Merkez Bankası 

bu kuruşlukları da sür'atle piya • 
sadan çekmeğe başlamıştır. Bu su· 
retle gene bu senin son gününe ka 
dar bu paralar bankalara ve mal 
sandıklarınca kabul C:dilmekle bera 
ber tedavülden yakında tamamen 
kalkmış olacaktır. 

-<>-

Güzel Sanatlar Akada· 
misinde mimarlara 

kurslar 
Güzel san'atlar akademisin.de 

nin bu sene temmuzunda akademi • 
nin bu ders senesinde mimari şu. 
besine girecek hevesliler ile ilerle
miş mimarlar için iki kurs açılm·ş· 
tı. Bu kurslar çok faydalı olduğu 
için bu sene yazın da bu şekilde 
iki kurs açılacaktır. 

itizar 
Dü:ı çıkan (Kahraman Haydut) 

romanımızda forma ıeklinin l:.:ığ

lanııında bir tertip habııı yapıl. 

mıt ve forma citdler.miye clverİt· 
siz bir ıekil alnuıtır. Y a!:ında for· 
mayı, cilde uyacak ıekilde tekrar 
vereceğizi bildirir ve okuyuoulan. 
m:zın bu habdan ~layı bizi ma· 

zur ıönnelcrini rica ederiz. 



iş Bankası idare 
meclisi değişti 

Banka bir .senede 830 bin 
kar temin etti 

~nl,arıı, l 7 (i\.A.) -· Jş Danknsı 
lıi !;~d rlnrı nklaılc umuı'iıl heyeti bu· 
!-': • h:ınk:ı i~Mrc meclisi rd5i Rize 
m 1•1:-.11 i .ı ıl Bulcnnın rirnsetindc 
fr >l:ı:t trok 11l38 yılı hilln~o!lll il~ 
\· · 'c .. • ı • . pJnni'n tn vıp rde
ı ', i bu ml·clisini ibra l'yfoı:ılşlir. 

l'opl "' Riynseli Cumhur l1mu· 
1ııi 1,:1111. h .:mtıl Ctdelcc ile Cumhu· 
r;)'c ı 1: 1 rırllsi t•mun\t ~ıili!Ji Dr. 
flkı' 'l ı· ~rı s:ıbık Bnsvckil Celiil Iltı

t•. \ kalctini temsilen de 
·ı ·nmtıktn h.U. 

1 1 ı 'ıcycti umumiye top• 
l ı ; . ı ı ı , lktaz.i hissenin temsil 
t ı ıı l c <ı.duğunu ?ıildirerek celse· 
, . , -: \'c lUıtir>liAc llnkl Setlcs 'c 

, t ı ııııfine de en fo!ln hisscyı tem· 
1; ı :ncktc olnn Anknrn Mebusu Müm-
1 O ır: "\•c'ln:ıli)'C müslcşnn Ccmnl 
'\ ıl sevılrui,Uı·. Umumi heyet ve 
ı ı ı .ı ı: '"r roporlnrını hll6ncö ''e 
1lr 'c ,, 1.11· he aplnrın111 okunması 
f, (Jp Cj İ l!ı'. 

l ıl. • • mc ·ıı 1.1ıırn .ı.!Jrnsınd:ın "SOnrn 
ela iı . • ı: ı 1c<.:Us1nln şa~tdaki müşle· 
re". 1'ı tr ı. ı :ne l-okunmu~lur. 

iti re ııi isi reisi 'Fuad Bulcanın 
i ~.• .oı tn~ıyıın bu istitnnnmcdc şöy
le tlcnilmcktcydi. 
"Mcbuslukl:ı. idare mecllsi ııız:ıhğı

mn blrleşmiycccl!i hnkkıntla mensup 
çlcJofiumuı Cumhurryel Hnlk Pnrlisi 
l ük ek rui knn'lı~ tarafından tıhnan 

bulumnuklndır. Bnııknııın 

830.28!1 lirn 01 kuruştuı·. 
Umumi heyet id:ıre mecli!linin lck

füi vcçhilc, 1938 yıh icln 10 Jirnlık 
beher hisse senedine yütde 10,37 he· 
sabb•lc knnun'i ergilcr tc\'kir c<lil· 
dikten 6onra :ıfi olarak !JO kuruş kar 
tcniini kalıul etmiştir. 

BA •• KA mtt M t(.'l)('RL ce 
ldurc mccll!iinde üC ftznhk munhnl· 

dir. Yeni idnte meclisine siren Se· 
IAhnllin Gnm'ın bankanın umum mü
dürlüğüne r;ellrilccc~i znnnohını ı:ı'k
tııdır. 

iBayanlar, GU&rIARt: RUJU 
ilinrnı ilan snhif elerimiz. 

de okuyunuz. 

Yeni Neşriyat 

Umumi coğrafya 
Herkesin istifntlcsl icln ·nıılmrş 

olnn cogrnf~'tl bilgisi ''C lise -dokuzun· 
cu ııııf lo1cht Jnın ile <lcrslerinı ko
)Ct)Cl\ tnldp crleccklrri bu kil p Çı 01ır 
Kit11pC'Vi tnrnrınıl:ın nt!şredilnılştir .• 

1 

Çocuk 
bir" knrar ttelire inde hepsi mebus Çocuk :E irsemc kurumu 
hulunon id:ıre meclisinizin bu ün merkezi tnrafından çıknrılmnkla olnn 
)Üksck huıurumızdn müclenıinn isti· (Çocu"k) ndh dersinin 130 uncu suyı
fn cltlklcrini nrz :ile isllfııl!lrının kn- .sı cıkmıştır. Yurt yavrularının s:ı~lık, 
lıulünll ricn ederim." sosval kültürel durumlnrıhın in'ktşn 

Heyeti umumi)c idare nıedlsiııin fın; hltmct eden bu Ja~mclli dergiyi 
bu uretle istifasına lttil:l kesljcltik· cocuklar:ı, ,ocuklu ım:ı '\"e lıohnlnro 
ten sonrn, Hi~nscll Cumhur 'Crnuını tnvsbc ederiz. 
1':"ıtibi l\cm:ıl Gcdclcç, l>nrti Cencl 
Sekreteri Fikri Tuzer ve ıuullye \'e 
lulleti mil5teşnrı Ccm:ıl Ycşfl htr fın
dnn 'erilen ve inhilitl etmiş -bulunan 
idnrc meclisi ntnhklıırınn Merkez 
lJnnkası s:ıbık umumi tnüdGrü S Hl· 
}ınltin Çürıı, 1suınbul belediye meclisi 
s:ıhık :ı:ı:alarmdon :tnhirc bor n ı u• 
murnt kulfbl ı~crldun '.Mnn:)'ns, devlet 
f.lcnıir}'Ollnrı nbık müdürü umumi· 
si nırot Jlgar, <Cshnk ltcıdclyc nazır
larından Ahmet Nesim!, tmeldi C..c· 
ncrnl Remnl Koçer, Btilcdlyclet IJ:ın
k:ıst ldnre mccll i arnsındnn Avni 
Oktorı;or ile Konya belcdi~·c reisi 
Şc' ki Ergon'un ve ınOrnkipliklcrc de 
Z!runl Bıınkllsı koopcrntiflcr .şulıesi 
10üdürü Hakkı • •uri ile Merkez B:ın· 
laısı 10:ıhık mtiı'ılkiplcrinden 'Emin 
'l.inciı·kırtının inlih:ıplnrını teklif c· 

1655 • 1656 da Türkiye 
ve lstanbul 

Gecfniş nsırlnrdıı memtcl:ctlmizc 
setmiş clnn ccııeb1 yyshlnrın Tfü .. 
kh e liıerlno ütltkl:u:a cs.mi~i '7ür 
kh'D -scrnlı:ıtn:ııbeleri scri:ti,, oılt nl 
tında dilimize çc,·irıncğe Jı~l:ımiş o
ltın Rcş:ıt ı~ıcrcm Koçu bu ı;eriııiıı 4 
Uncü kitnbı olan °Jt:ın (le Tlıc,·enot,, 
nun 'fllrkiyc -scyuhntnnnıe ini rul.or 
dııld isim ll11ında ncşı·ctmiştir. Tnrlh 
kn) naklrırmrn: nrasınd:ı \'ok mühim 
bir yer tut:ın TiirJ,iye =-ercıhatn:ımr· 
lcri '\"o hu tıııoda "ı 6:J:J. JG5G d:ı •rnr· 
kiye \'C lsı:ınbııl,,11 korilcrimizc ı:ı,•s1 

)"e cdcriı. 
(ığır kitabevi t:ırorııulnn lııislırı• 

I:ın bu kitnplnrın i~intlc sene "1Ctmi5 

. . ··-·ıl' _ ..... -· .· ..... ·" . • . . . . ' , •. , ... . .. ' ~4\i 

Çocuk den~ '!J eder? 

. 
yıllar silrcr. 

Çoci.ıklann, 1ıele pek küçük ynş· 
ta olanlann kay etmesi çok görü· 
len bir haldir . .Ancak çocuğun kay 
etmesi midesine girmiş olan südiln 
yahut yemeğin gerl çıkmnsı demek· 
tir. Bazı çocuklar meme emdikten 
sonra geyirirler, gaz çıkanrlar. Bu, 
robil kay sayılmaz. Bir de daha bil· 
yUcek, en çoğu üç ya,§ından büyük 
~ocultlar yedikleri yemeği bir müd 
det sonra tekrar ağızlarına. kadar 
çıkararak gevi§ getirir gibi tekrar 
çiğnerler.'8u çirkinlik haylica uzun 

l\:ay etmek çocuklann bir çoğunda geçici bir anza.dı.ı~. 
Ateşli hastnlıklnnn hemen heps1, .pek 'Clıemmiyet...ajz olanları 
bile. çocuklnrdn kay ile ba.§lat. lBu iı.lnmct çocuk olmiyanla
rın ateşli hastıı.lıklardan titremesi gib:dir. Çocuk olmiyan
hr ntc,şli hasta.lığa titremeyle girdikleri gibi, çocuklar, me· 
selci kızamık, yahud gribden bronşit hastalığına kay etmekle 
girerler. Onun için çocuğun ktıy etmesi, çok defa, ona. ısebeb 
olan hastalıktan başkaca ehemmiyet vermeğc (roğ<T bir fley 
değildir. 

Fakat, bazılarında da kay belli başlı bir hastalık alame· 
ti 'Olarak gelir. l\kselfl. hangi yaşta olursa olsun bir ocuk 
aayn.nabileceğinden fazla gıda aldığı, yahud midesine doh.-u
nacak \'eya bozulmu~ bir ~:emek yediği vakit ilkin bir rnhat
sızlık hisseder. Benzi snrarır. elleri ve ayakları soğur~ arka· 
Sın.dan kay gelince :nıhatlar. Bunun mide bozukluğundan gel
diğini tabii tahmin edersiniz. 

Bazısında. an ke.y g~ikir. Çocuf;un karnı şişer, sancı 
gelir, neden eonrn ikıı.y batlar. Fakat, onunla birlikte aşağı· 
dan dn, pe1c çır!dn ko1rnlu.'pok de sulu bir amel gelir. O •vakit 
Çocuğun hem midesi, hem -de barsaklan bozulduğuna hük
medebilirsiniz. Ate~inin de biraz yükse1mesi bUkmürıUzc 
kuvvet verir. 

bere"kct versin pcka.zında, mide ve barsak 
·c ishalden başkn aaetb. z~hlrlcnme alamet .. 

Yazan: Dr .. G. A. 
- lerinc sebeb olur: Çocuğun yüzü kararır., nefesi lliı.talir. 1ı 

vale gelir ... Bunlara da pe'k çGk ehemmiyet verilmemelidi 
Çocuğun midesi ve barsa.'kıan boşalınca bU hallerin ııep 
geçer. 

Midenin Yey:ı.lıud onun1a beraber bağırsaldann boz. 
luşuna sebep 'bir çok defa çocuğa meme verenin her \'tlkı 
yediği 'yemeklerden başka kendisine de dokunacak bir şe 
yemesi ;yahud meraltlanmnsı o'uı·. Bazı kadınlar dlı çoctlb 
meme verirken tekrar o gUnleri görmeğe ba§la.yıncn. ~ocı.ı 
;ğün kornı bozulur. Emz.ikle beslenen çocuklara da fena. bi 
surette beslenen inek stidu \•eritince gene çocuğa kay gelir 
Vaktinden önoo bulama~. «_;orba yuhud gebze veriletı ~ocult 
lnrın da. kırlı bozulur. 

Mide yahud bağırsak 'bozukluğu beden ileri :gelirse gel 
sin. çocuğa ~inni dört sa.at sadece rsu enlince hatim düı:e 
Jir, Jm.y kesilir. Sonra tekrar sUde ytı.hüd yeıneğe başlamak 1 
çin de fütiyaUı davranmak, ynvas yavaş doyurmak 18.zıtndır 

Buraya kadar kay en cok görünen bir rahatsızlık aıa.ınc 
ti olur. Fakat. bazılannda kay apandisit hnsUı.lığı yahud bıı: 
ğırsağm iç içe girdiğini haber verir. O ımınan sancı eiddct\ 
olduğu ~ibi kay Ue çıkan Jn1addeler do, yetnelderden sonrtı• 
-aulu, toprak gibi, daha sonra kanlı olarak gelir. Çocukta fıtı 
<'!!iğümlenince. kalın pağırsak pek büyük olup da tıkanınca 
gene kay gelir. Fakat, bunların •yu-d Milmesi ancak hekiıtı 
muayenesiyle kabil '<llur. 

Çocukların bn.zıltı.nndh kay kanlı olur, onunla birlikte tt· 
§nğıdan <la ke.n gelir. Kimisinde de kay ile çıKah kalıYc tel· 
vesin~. aşağıdan gclen de kn.trana. 'banzer. Buna sebeb çocu· 
ğun ba.ğırsağında ulser bu1unm3.Sıdır. 'Ohn da gene y:ıtnıı 
mft"'hassıs hekim teshis edebilir. 

Kara ciğer ve böbrek ıhastiı.hklan da çocu'klarda kııJ' 
getirirler, bir -de menl!njit hastalığı. Fakat, bu hastalıkla.f111 
hepsinde 'ktıy<lan aahn. e~1emmiyctli alametler bulunduğun· 
dan çocuğun k'e.y etmesi "kinci derecede kalır. 

lBöy e -geçici 'bir arım olartık gelen ka)"'iian başka. va.kit 
,•akit g len, ~rahud hemen her '·akit gelerek hiç kesilıniy~ 
kay va.Mır. Bunltın nnlntmağı dtı. başka bir güne bıra1tmaJc 
zartıriair. 

rr ~.. . ... ···-:: .5!i ................. i!···gı· ~S§C:-····i··············· ............. 1:····-·· ...................... ·---= .... ...... ·········-··-··· ..... .. . ...... ···················-.. ····· .................................... . ,.-iJll!lll' ..,..,. •• .... H••• ... ..,............. .._ • ••••••• •••••-• .. -•••••••••......... ·~·.-..-•••••••11'9•••••u•••• , .................... ..... .................... - ............ -................................... _. .................. . 

LA~ TE· li~i En Nefis Şark Musikisi ile. En MükemmeJ 
· ~ · tl~fü T ültçe Sözleri le . . . Kendi difim4zde Konuşal1 

Sin~m~. U?~tcrmc makinalhar ~Hi ve esrarlı Hil\distanı en cana yakm ö:r k incriuu içinde ee.n landmın, RAcalann muh-
tekamul run en t;On mer a ı::i 1 :.ı .. ıfil _, iM • ı· 
1 

- s· .. . .,.::, te§tm lflrtly ın-ınua rfte aunm: ....., U32:za1n mttanaen • 
csı... ınemn snnayıınm er ~==e H ~ 

ycni:ümuncsi:ir. ·- ~fü a c tl n 11 n az ine 1 er u 
___ ,__ ________ l ~~~ Başıollerdc: Unutulmaz ŞEYH AH~EO filmlerini RAM ON A1QVARR0 

!·:: 1·~ ŞEYHiN AŞKl faratan 1f1 
Atatürk albümü nıiMusik'i krsımlarrn'ı tertip eden: M c. ve Üstaô Cevcıet Ko:at' 

:m den takrirleri okunnıu tur. 
ilet iki Uıkrir heyeti umunıi) enin 

ııtlfnki) le tns\·ip tıdılmiş ve! idare 
r:ıcclf'i ı'\'!isi \'C nzalorh•le müral.:lplc· 
Jcrc verilecek tahsis:ıt miktorlart tıı· 
yin olunduklnn onru totılanfı)'tt ni· 

asıdıı.rda Tbrkir ~'C gelmiş oloıı rr· Rc!ilmli H:ıfl:ınrıı n~rettlf,-1 btı al· 
ncbt scyyolılann ~ıcı~lckctlmiz~ ıblr bünı ü l1<' ~ ı bn.-.dmı, b?nlcrcc nüs. 
l'Bptıklnl'ı kıymcllı lıırçok rc5ııtıler ~ ' 

m~ Balıca arkıve~azcller: Muıs~aifa Ça<ğDar ve K. S~'fFD\/' 

~1!Perşeınbe akşaını 1 pek ve Sa~ay Sinamalarında birde" 

hnyel Yerilmiştir. 

İş hankası umumi 
gunkii topl:ıııtı tndıı ııkunnn illnrc 
meclisi raporunun bn,ındn bnnltnnın 
biiyilk ko) urueu u TiirL:ltlğUn l~bcdl 
Şefi :l\c.m:ıl Alo lü rkiin 'l ücc ,.11 nziı 
hııhr" ı hürm t '\'e tazim Jıis1erile 
tekrarlan rak şöyle denilmekte~ di: 

bulııııın ·~·.ı:ıılır., 1 ha :ıtılin r. 

ı il!! ::::~··:::::::::::::!:::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::-:• .. .ır.ı:=::mac::n::ı::::::m::ı:m:no.111t:::.!~"?-
.... :::tıe:.:::::::::::.;::::::::::::::::::::::::ı::::s::ı.~::::::ı.:l'!l!im.-uıı=::::::::::=:::::::::s:::-.::::::r.:::::::~:::r. 

"Tlirk milleti, bu cHıan~linıul ka)
hın te5cllisini cumlıurİ)'ctin ·c inkı· 
liıhın en 'hCb•ük '<.'vl:ıdı ve Milli Şefi 
1 ıııtl 1n3nilııüıı '.kudrelli ~nlı!ıi3'clin· 

.. 1 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM1 

ele lıulunmrıktndır. Şinıdi)•e kndar 
Cuınlıuri)'cl c ınklliip esci'lerinin 'f:n 
lıil) ilk ~pıcısı o1:m Milll Şefimizin 

J,un·etli ve dirayetli idaresi oltındn 
im eserlerin YC hamlelerin Sİlllkçe 

inkişafı ve yenilerinin )arnlılnıns( 

'fütk mtllellni pnrin" lıtr 'l"er h sevi· 
lesine cıknrııcnklır.,, 

H:ıpordn h:ınknnın Iılr ~·nl'llk mc· 
saisi tahlil edilirken mcnılekcliınizin 
ekonomik ı·nzh•clini ve bu mcy:ındıı, 
dünynnın uınumt ekonomik hnrckt?t
lcri {le kısaca lcll.fk cHilmekl~)'di. 
llUancoyıı nauır:ın bnnknyn ·nki ta· 
sıırrur tc,•diıılı 3.G21.ıı26 lirnlık bir 
nrlış He 30.260184 liroyn yilkselmiş 

Htır yemekten ıo:ıra günde Ü~ defa diılerinizi fırçala yrnrz. 
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Bugün SAKARYA Sinemasmda 
F<ıerlk bir çerçeve içinde büyük bir mevzu ... 

Milyonlara mal oltnıış fevkalade bir film .... 

RONALD COLMAN'ın 
Zafer dolu muhteşem bir temsili 

G~Dr12> UIFlUJ~LLA~ 
Bir adamın yaşayabileceği en mütlii5 macera. 

FIAR.ARDA ZAM YOKTUR. .. ,, ... , 
Sinembcdık aleminde muvaffakıyet, muzafferiyet rekoru .. Miızik. 'Sana"t rekoru.. Bülbülle. 
lerin yuva kurduğu şairane Ulkelerln .. Aliı hayat fışkıran çaglayanların .. Şiirin, aşkın, musiki. 

nin tct'~nüm ettiği -giircl ve lüsunkar ·şarkın hassas ve tnce ruhundan kopan, Arap 

diyarının ses kralı 

Abdu·· ıvehab ın ruhnüvaz. tl ~ülbüı .. nağme.ıe Levla" Murad rn billur ~e 'kı~-
ve lahuti sesı m nyle suslenrruş J . rak altunı sesı 

Sl\~ER ve TAKSIM SiNEMALARININ VASi SALONLAR'ıNI ÇINLATIYOR. 

YAŞA S iN. A 
~ 

Ş rk !ıfnlmacılık aıemiiıln cbcdiyyen iftihaiZ' edeceği türkçe sözlil, arabca narkılr hakiki bir 3nhcserdir 

SOMER ve TAK·SİM sineınalarında 
Bugünkii seanslar: 10, lZ.30, 15,10 - 18 ve 20.45 tcdir, 
... - -·--... ---

VEf.TER rolü:ıt?e: Picrre Richard WILM • l:OTTE roiünde Annie Ver;-.ııv 
Ayrıca: Renlcli Miki Maus - Paramount dünya naberlcri ve muhterem misafirimiz 

BUl.!GAR BAŞVEKILINtN tSTANBUL.i\ GELiŞi 

'.Bugün 12,45 ve 2,30 da lenzilatlı matineler , ~.-... i•ilft""* 
~IHlüJlljjjl;tiüllllil' Dm.n•1111millıl•~~l11i&1ınmınım1&ımm•~ 

w 

suGüN 2 Büyük film birden _ 
1 ~ ... !:d,K 1 - Sahra Bekçilerı 
J'ransızca sözlü, Afrika çöllerinde, Paris salonların& geçen büyük bir A§k - lhtiras -

Arkadaşlrk ve fedakarlık ıc:rglizeşt.i. Bc.şrollerdc: ıı 

JEAN PIERRE AUMONT - C H A R L E S V A N E L • M A R T A L A B A 

2 ... UÇURUM 
Ameril:ada doğru yoldan ayrılarak, lüks ugrunda Gangsterlerin arasına düşen bir ıgenç Jcııın 

harikulfide heyecanlı hayat ve maceralarr, Fransızca söı.Ji\ 

Cnşrollerde: PHYLLIS BROOKS -.. RtKARDO KORTEZ 
Hcr1tese tavsiye ettiğimiz fevkalade fil:n . 

A)'r'K.a: MUHTEREM MISArlRl1'.11Z BULGAR DAŞVEKiLINJN ISTANBULi\ .gefü> 
Dl'{ \.AT: Suvarelerde 2 filmi de görmek itin saat 8,30 da geiinmelidir. 

Bugün saat 12.45 ve 2.30 c!atenzilat ı matineler. 
MM MWC"SO '=-ıP:ak••· ........ ~i'llİ*~+m•E' ıs::ssıı•.::o:ıı ..,ı , -~ • " • 
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11Td l ffd •Sr~ fM®4M d ill HABER' in 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ~e mükafatlı 

miiaabakasıdır 

S~riyede ·gerginli 
fevkalade arttı 

lslanbulun rey 
v~rma müddeti 

/Fransız askerlerinin E[~] 
izinleri kaldırıldı 1ÇERDE: 

Numara: "75 

Ol(uYllc1ilamntza da~ı7- ntiiklt.llam. kıyıo<ım HO llraY' 
a,kmUrr. 

1
60 lb-a klybietmae lılr rM!yo, ktlatal büfe ta~ ~etti ceb 

1 
kol ıuatlcri, muşamlıil&r, clblle'Ukler, tsten'neG eşyayı alablJ

~Ok •atllılyethıl \'eren 40, u, 10 ftft ı'bi 'P*t"a kt}'tlietm e tirt· 
hl1lhtelll ev eıyuı u llilre. 

~'"""'VV~.;N...nA;i'\,N~V.,,."""'AA.fVoJ"""VV.""',..,...-.,,Vv\~,.;,.-.~ 

lsviçr e kendisini 
lehlikede gö ··yor 

Askeri tedbirler af ı nd ı 
nem >. • 18 (A. A.) - Hava.s : p.m busualarmda ıırar e~r. 
t~ \'tupa hadiseleri İa\içrenin §ark 'T~lıain 'lıUtfttneti Ue OOire Halkı 
lalı ile scvkillceyş mbı'talarmm da. aınn 'jollamı ta\:viy~ıini fi!tt
~. Projesine yeni ôir hız \'er- mi§leriilr. 

!kmat aepal'ttrı'anı tefi federal 
ttrCiftçı llartisi kabul ettiği bir 1'a. m'eelis llbrridan Obrecht, BB}·Je -
w~'llz:tııe m.illf müdafaanın tak- mfa olduğu ıbir nııtukta 'bh~sa 
'ltat-ı lnı, seri sevkUlcey~ muvua. şöyle demiftlr: 
lt ihdasını :isterntş ve l:nina. ben- "- Bir taraftan bile bir la'arruz 
ııı~ da.'ha bazı taleblerde 'buiun - ~~ wyallUd btl:ktillmb:'e ve 
b~r. mmt! tamuıfjetlnilie dôlffi!\Utııia'k 
~ Yilk g&.nıhonlar ıneclisf, rev. brtaUatlf 'laıı:dfi.ile ounmı it :nıtı. 
'ere 'ııokta!llndnn ~tllilm olan 1:tn hatebe,_ mmeer .:>liAfntt ~ 

1 
İa\anın demtryoIDe b1r an 'ev- meınleketletm !bfltrıt!at 1hnndır.,, 

~anmasını ve )'eni yonar in • . 

'ta"ahmet Sulh Ceza Mahkameimdec b~ saeah 

Yangın suçİÜJal·I 
tevkif olundular 
Ali yaşça küçük olduğu içfn sorgumm 

gizli .yapllmasına karar verildi 
~~ eCZa d<t,>08U ya.npu 'lklm· L-:\. n deposu yangını hakkında 
~ .Ali :ile onu :ı.:unU.iı:çılığa ai&'<>'rl& ıirketıeri 'Va .ıdol&~ :nıın. 
~ettiği iddia edilen 'Masl:afa U Reauilrans idareııi de ta1l1dkat 
' daki tahldkat henüz 'netice.. ~apm&ktadır. 
~ ~ielir. Dnıı IMUH Rn:llNrautan r:aJdığı -

ıııt işlt nı~gul olan müddeiumu- nns mataınta [gfJre İfllM1l ~ ae. 
lııı ~vinlerinden Rifat, tahkika- poııunun bulunduğu bina e~ıce 
~et· . cephelerden derinlc$Ur'il - lstubulivan iba.nı ftiüıüıe -marurtiir. 
~İlı l.!ıı lUzumlu görmüt ve bunun Binanm birçok nhiblerl vardır. 
~ suı:ını. cUrmUmeahud kanunu Bunlardan bir "kmnı hlaelermi ııi
~ .evesinden çıkanlarak ahklmr gorta. ettimietnJtJerdir. 

~eye tabi tutu1mll8mI karar. Bi.ımaald 1loan ecza deposunun 

_... Ba~tarafr 1 incide H lk d" . J 1 AhK~raôaOO bin kiSinin rey \'Cı'diği 1 a n1Uteına ıy8n nümay ş er yapıyor., 

~e~~t~~n:s~~~~fıridan gelen ha· Fransa bir ihtilalle 1ehdit edildi 
öenere--<göre halk seÇlmc ooyük s!l-
ka gôstermektMir. Şam, 17 (A.A.) - SUtyiôe va· 1 - Fransa fevkalAde komite· 

Partinin y~ni mebus namzetlerini ziyet gerginliğini mtihafaza etmek sinin ekalliyetlere •it medeni utul 
ayın 24 ünde ilAn edeceği anla~ıl- tedir. Şehrin büttln mafuıta~ı hıklorl:fa 'lldıfı tedbirlerin kaldı· 
maktadır . . Münte.hibisanilere ba~ın· kapalıdır. Ve ıokaklarmda t~lıü. nlması, 
da "intihap teftiş hey-eti., yazılı bi· ratç•lar alaYJarr geçmcktedır .• l!k 2 - Fransa tarafından te§vik c. 

h··\.· . t ciittlanı 'verilecektir. Cüz, defa olarak Fransız aslierlcnnın dilen ıynlılı: hareketlerinin durdu-
rer u I) e 1 • . . • d'I . . rul 
danın altm8a münt~ibisanin1n ne de ızınlcrı ıptal e 1 mıınr. m.ası, 
kaôar reyle intı'hapedildıli yazıhdır.1 3 -- Mahlremelere Suriyeli hi. 

* ** kimlerin tayini. 
Kahrie, 18 - Bura ıtybt mm '4 - CCziretk ~uriye otorite· 

fili Suriye meselelerini büyük bir 'linin iade edilmesi, 
lttaııbulöa 

ehemmiyetle takip elme'kttdir. Elmulrattim gazetesi Fransa ne 
'Şebrimiıde ikincimüntehip seçimi 

hararetle <ievam etmektedir. Kata Suriyd:ieki kabine bb'hranmın anlqmatbfr takdir<le Suriyelilerin 
uzun milddet devam edeeefi 11nı· Filistin fütUlli gibi bir..Onpklı'klı 
hyor. Sadullah Ciberi dün bir 1Cltftlıpcafinı ')'alidıkt•n. sonra 
beyanname neıredetek Suriyeli. Franaanrn Suriyeyi parçalamak 
leri Fransrzlula teıtiki mesaiye 'liynetihdcn vargcçımslni bildiri. 

kaymakamları, nahiye müdürleri ve 
~tiş heyeti 3%a.1an idün"1e :mühlelif 
ısemtıerdeki 9anchJôan '<iolasmJSlar
dtr. tş sahıt>ferinin vazireti nazarı 
diklikte ahnanik dünden itibaren 
~ndıklar ak~an saat yirmiye 
kadar açık bulundurultnağa başlan· 
mı~tJr. şehrimizdeki rey yerme '.müd 
deti yarın aksam bitmektedir. CiYar 
kazalardan gelen main.mata göre 
halkın yüzde yetmişi reyini kullan· 
mı, vaziyettedir. Yarın akşama ka· 
dar bu mı1ttann daha ç.ok yüksele· 
ceği tabiidir .. 

davet etmiştir. yor. 
Milli kütle İJ başına geçerek bir Siyasi mahfeller Fransa • Suriyt 

kabine kurmak için ~u §artları öne 1 anlaş:namazlığının en hAd vazi. 
ıürmüştür: yette olduğu kanaatindedirler. 

Almanya Bratislavayı da 
işgal edecek 

Seçim tezahüratına ve propagan· 
d· da devam edilmektedir. O· Paris, 18 - .Alman ordusu Çe. ı ıava oehri Almanyaya ilhak edile. p:::n Kltey'onet dün sabah Be- koslovakyaya yerle§Dll3tir. Tevkif· cek ve Viyana hakem kararname.si 

}ıktaşta kalmış ve t;ğleden sonra;us· i ı~ devam ediliyor. Binlerce mev. mucibince Macariı:ıtana terkedilcn 
küdara .• -~ sanilden Beykoza 1 kul vardır. Prag civarında mevkut- Kndee, Slovakya>-a vcrllceektir. Ma 

""~ ı i in lelfıcele iki tecrld kampı car ha1kınm ltoeice'i tahliy~ ettiği-
kadar gitmi~tir. Kamyone1 bu sa· ar ç a .. 

1
_ .

1
,,..;.. y h d'l 

bahtan itıbafeh de Be~lu ve lstan vUcuda getirı ... u.e..... a u ı er a. ne oair batı eayialnr dolaıJmakta • 

b 1 t'hetindeki bazı san<:hk mahalle· lcyblnde hemen bir kanun çıllnl - dır. 
u 1 d mıştır. Çek06lovakyadan hJereUer ·n· d la......,.t.ta rr Btıllialavadakl Almanlar, Alman 

n ı 0 
.i?"..... • başlamıetır. Muhacirlet arasmda 

tıt'&larmı :kaJ"6llam:ığa hazırlanmak 
Çeklerden ba k& Alma:nlar bfle tadırlar. Bu kıt'alar, memleketin 

vardır. bUYtık bir knınınu oimdidcın işgal 

H 1 _ k k Prag halkı, keder içindedir ve bu 
B 'Kİ i aş a m keder, hütnn ytwerde okUU!ll•'kU-

• dır. Halk, sakin ı:sa&ln :m&ç.bul ıasker 

g azetest ınezarmın önilnden geçmekte ven 
. b le . . dınlar sUkut içinde ırıennıı ta~ları 

G lnün en son ha er rmı ı uıerine küçük çiçekler koymaxta-

Yl~ndir dır. 13uradan geçenlerin 'birçolu • 

1 Sta n b Ul da 
mm geztcri -yaşlıdır. 

Ru vaityetteolan 
tek J(Bzete 

HABER'dir 

.:Alınan tayyarele'ti 3ehrin Uzerin-
de uçmaktadır. 

etin.iller ve ':bütiln htıdudlarmı mu
hafaza altına alin1'3lardır. 

:Alman lnt'a1arı, ~ratislavanın 

piitındaki dq mahalleler ile »Ch. 
rln §imalinde kim Piestany mevkii
ni itgal etnıi§lerdir. 

Bralisüı.vadtki 

malı haçlı bayraklar dafıtıtma'kta
dır. SloVaktar, sükönetlerini tnuha.. 
faza -etmekte ve ielCtile mexul ol
mağa deTam etmektedirler. Yahudi 
~agua!an lrapt.hdır. 

Beneşin prote.ıtosu 

~ti l§lır. 1ıd euçlu bugiln öfle 
~ Suttanahm.et birlnei ulh ce- Bmlallarr '136 'linhliralya ai&'korlalıldır. ~ 

lrlah'· ..... ,_':.. nanm lirorta bu unan 1.ınm a -
~ . ıı;eıncstnae aorgu~·n ~e.u~ 

'Halk, m'Utevekkll, hMiselett 11e. 
yirci 'kalmaktadır. Yalanda, elbise, 
kumaş, a~•a.kka.bı \'e uire gı"bi eş -
yarım Almanyada olduğu gibi lut. 
Janacağmdan lı:orkulmaktadtr. Ma -
ğazalara alıcılar hilcum etmekte, 
fa.kat mn~azalar jandarmıı. kuv -
vetıerini'n tnuh:ıf'azasr altmda. bu .. 

lunmıı.ktadır. 

Şiliago, 18 (A. A.) - Bene§, A
merika Cumhurrel.si Ruzveltle Çem. 
bel'lay:n, Daladl~·e ve t.1tvmofa bi
rer protesto telgrafı gönd rml tir. '\!~' 'Sorguda blklm R~ldin >su- rının yekfınu '79 ~'hı lir.:öır. Buna 

~·.ıetlne kundakı.ı AU H """'""'da g'ö1', ~ "Ve i~i!M!eki millYt.rm ıL 
""tıı;.,, ,. • ..,_... ..,.; tn.au Hakkının berber dl'lcklnı :n, "fillnu, lUıede doğdUğtinu, ve gOrta y6":nu ~15 om lirayı bul -
·~a .... a 10 btn, \•e terzi Selatnihin .:-uıtia-
~\t;1 ~ ecza deposunlia ~çi bu'hın • rn&&ta ır. 
llci'lılıu söylemi§, Mustafa b!e 1SST Ha.san ıecı:a aeposunhıı bqka eli. nelen de '8 bin , liraya sigortalıdır. 
q ~~lu olduğınıu blldirerek: •'Ne fer olitün yamı.n yet1erln sigorta • ı Diğer tara!Uı.n Taşhanın bütiin 
!ıaf~P~·orsun?,, sualine de ''Bir sız bulunduğu .hakkında.ki haberler mahzeıılerini de sular basmıştır. 
11,1 cvvcıı Hnsan ecu depo!Un- ao'ğnı aeğildlr. \ri\ulan rnkaz temizlendfkten son. 
~r. :al~~·oroum . ., ti<?mi~. Dunun Ha.san ECia \!:posu altli:ıdak1 ra keşif yapılabilecektir. 

!ine hb.kim F.~iclln : 
•11~ l3ır hnrtadanberi ne yapıyor,. 

tı~l?\ 
'te~ l'sine de 'Mustafa şu cevabı 

~tir: 
~ no.t.aynn. 

~ tı•çltılal"tn hüvi>•etlerinin tesbitl 
~ ~ ".ten son?'a, Mklın Reşid, Ali· ı 
'~ ~aşça küeük olması dolayısiy· 
"ar "tunun gizli yap imasına ka .. 
.. '-'I'-· :ı.~ 
'-llı-g., · '<IlŞ ve salon boşafüını~tır. 

trı ... ı.1~1ar bittikten sonra iki BU!:lu 
~ e>dlJmI§lir. 

·~ ... 11~~an evvel 'Rdlive doktnru 
fa"!' 'ndan nıu:ıvene edilim IA linin 

>':t • 
"ıı ?nllmeyyiz olduğu anla. 

1 Mrr 
lı:ı g • 

c:ııa tı lunun mahkemeleri de giz-

'"' 1~kt:r. 'Ynlnn: nüfas cüıdanr 

Yeni tarihi teirikamız 

MAL HA.TUN 
Osmanlı !ievletinin ilk hUftkin Kara Oi'ltlanm, dünya efsanele· 
rine, destanlarına intikal eden çadır, ı;ehir ve saray hayatı 
Bt tBtR GECE MAS:\LLARlNI ANDIRAN KORKUNÇ 

TARlII 
ilk HiJİftth Osnıatııtı lıayat tJt saltanatına ait büt;ln münteşir 
ve ntalbu külliyat tet'kik olunarak hazırlanan im tarihi roman, 
P,utflije -todar yatlltJtcş -:r>lanlamı ht.psindm :üsh"ltı 'er.güzqUerlr, 
mfro'k r>t'1uyeccmla .dolu bir tarilı şaheseridir-demlıbilı'r. 

Kalemtnin .kilöretint inannuş karilerimize muharrir \'e mü\'errihi· 
ııfm ~ını ~nntii. ıiôyknecek en son söz buluyoruz: 

YAZAN: !Ki MtM ' ~ 1 ı rnı sövliyen Alinin hakika- ı 
.: ",';il~ıt'lıncl. a oldup olmaaı~ ta'h.. Biı kaç !liitıe kadar b~lıyor! '-\( .. • ........ ~·····~ ...... ~ ........ ~.~~·~,~~··· ... ······••ı ~C'Clktır. 

Çek kıtaatı, Trydek mmtak:wn. 
da Alman kıtaatma irar:şı liddeUi 
bir mtikavemet g&ıtermektedlrler. 
Bir çek 'Zabiti jle 'altı Çek askeri 

telef olmuştur. 
Çekler, Mistekte de mlikav~met 

göetermlşlerclir. Bir (;ek IZ8bltlle 
iki Çek ve 11 Alınan askeri telef 
olmuştur. 

'Hitler eski Çekn!!lovakyada ııeya. 
halini bltirmiştir. DUn Moravya -
ntn hıerkeri Brıına gitfulş, oradan 
Viynnaya geçYrilştit. Hitrerin Ma. 
car kral naitii b.miral Hdtti ile mU
lflkatta 'bulunacağı sô'ylenij of!a da 
bu 1h:ıb-er ~udap~tede td.'i:ib e'diL 
mişti?' • 

Ha't"a! ajaıısınm Ber1inde emin 
l1ir -menbadan 6ğrcnotğinc g5re, 
Almanya hıtlihaZtrda • Bobe~·a \te 

:Moravya protekloraıu" i!ahillntle 
bulunan bar.ı mmtakalan ilhak e
decektir. 
Diğer taraftan .Slo\•aky& 'bu pro.. 

tektoraya bıw mmt&kalart terke
decek, takat buna mukabil kendi. 
ııine 1<arpaUaraltı Ukranyaınndan 

ibazt arazi par~aları devredilecektir. 
Dola~an 'blr ~ayiaya göre lJralliı-

Bu ~lgnlfta ;söyle tlenilmekte. 
dir: 

"Oek ve Slovak milletleri, boy
'nelmI!el bUyUlc bir ıı.inayettn kur
banı olmuılardrr. Bugün Çekoslo • 
vak milleti, ne protesto, ne kendl
'sitıi mUdafaa Mebillr. 'Bundan do. 
1ayı Cekoslovakyanın aablk cum • 
huriehıi sifatlle bu protestoyu biz
ut ben size tevdi ediyorum.,. 

Behe:t, telgrafmda Çekoslovakya. 
nm geçen eylüJ ay:mdıı. bbul ettl• 
ğl misı1s1z fodaktrliklara. 1tar1tltk 
olarak gerek Franınz ve lnEfUz 
tekliflerinin \'e ~rek NUrjb anı • 
malarnun ihti~a ettiği ınUlltf tcımi
nab habrlattılclan 80nr:ı şunları 

yazma lt tadır: 

".Su fedaktlriıklar yapılmıştır. 

Fakat buna rağmen, Münlh anlq· 
malertnı imza -etl n :))UyUk devlet • 
lerden biri bugUn ara~imizi pa~
lamaktadır. Umumi vicdan ve tatih 
huzurunda, Çeklerle Slovakla'nn :\Ju 
tarzda haklarının -ellerinden alın. 

masmı asla bbut ctmiyeceklcrlni 
illn etmek meeburlyetlndeylnı. Çe
koslovaklar, u hakları kendilerine 
iade editiilceye kaClar, mlicadele -

• Dahiliye vek§leti, radyolu k 
vileroen belediye taraf mdan ah 
makta olan çalgı resminin bunda 
sonra almm2masım bildinni~ir. 

• ,Şi~anc karakolunda yaptın! 
masına karar verilen Beyoğlu mal 
müdurlüğü bina ı inşaatı dün 
bin liraya müteahhide ihale edilmi 
ti 

~ 

r. 

• Eminönü halkevi için yapılmas 
na ba~1anan 'yeni binanın 75 bin li 
ralık ilk kısmı 15 nisana kadar biti 
rilecektir. Binanın tamamlanması 
ıiçin daha 80 bin liraya ihtiyaç va 
<lır. 

.. Vekaletle temaslarda bulu 
üzere Atı.karaya gitmis olan !stan 
bul gümrük başmüdürü Medhi dü 
~hrimize gelmiştir. 

• 1zmir belediyesi İzmir rıhtımı 
nın Denitbanktan alınarak, kendisi 
ne varidat -te§kil etmesi için beledi 
yeye verilmesini istemiştir. 

• Erenköy • Şaşlı:mbakkal, Silıih· 
tarağa • Kemerburgaz şoselerinin 
tamiri dün müteahhide ihale olun· 
muştur. 

• Otomobil. radyo, buz dolabı 
ve bazı ham maddelerin gümrük 
resminde yapılacak tenzirnt bir müd 
öet g~ bırakılmıc;tır. 

.. J(öy ihtiyar heyetlerinin köyle· 
re ait işler takibinae avukatlarla 
mukavele yapabılecclderi dahiliye 
vekaleti tarafından alakadarlara bil 
dirilmiştir .• 

.. Müst!tl<il ressamiar ve iheykel· 
traşlar birli~nin yirmi 1'kinci serg1si 
bugUn saat 3 de da~alik klübünde 
açılacaktır. 

•Eyüp <:.amisiiıin a-.lusu tamirıe· 
dilmiye başlanmı~ır. 

• tstanbuld<iki metruk çeşmeler· 
den tariht kıymeti -0lanlar tamir e· 
dilecek, diğerlerine de su vtt.ilccek· 
tir. 

DlŞARDA: 

• 
• Yüzde 3 iaizli ve ikramiyeli Mı· 

sır kredi fonsire tahvillerinin 16 
mart 1939 çekilişinde: 1903 senesi 
tahv.illerinden 432.~77 numaralı tah 
vil, 19ll senesi tahvillerinden 
383.431 numaralı tamiller ellişer 
bin frank ikr:imiye kazanmı~lardır. 

• Filistin yahudiler:i, Londra kon
feramı neticelerini p 6testo ınaksa~ 
tiile pazartesi sabahı yırmi dört saat 
lik bir grev ilanına karar vermi~
lerdir. 

• Milletler cemiyetinin Danzig· 
teki fevkalade komiseri Burc'khar
dm Danzigden Cenevreye hartkct 
ettiği .bildirilmektedir • 

den fariğ olmıyacaklardır. 
Bu cinayeti tanımamnmnı ve 

Avrupa ve dünyanın bugUn iı;inde 

bulunduğu feci vaziyetin istilzam 
ettiği 5ekilde hare"ket ı1tmesini bU. 
kumclini.zden rlcn ederim.,, 

Bir Çek sefirinin 
vatanperverliği 
V~ington, 18 (A. A.) - Çekos

lovt!kya sefiri Vfaclınir lluroan, 
Prlıgda Chl'tllko\'skl Uı:rafmdan 

g6nderi1cn talimata rağmen elçilik 
binasını, Alman elçiliği memurları. 
na teslim etmekten imtina et~

tfr. 
Hurbnn, gnzctccllerc beynnatm

da, Hachlı t:ırnf'mdan gösterilen 
tmıllrniyclin 'anayasaya muhalif 01-
duğUnu e Çt-'k devletine roUtenllik 
mülki <leğişikliklerin, anayasa mu
cibince ~k hıilli meclisi azasın -
dan beşte üçünün ta!vibine iktirnn 
etmcel icnb 'ettiğini söylemiş ''e 
şunları ilave etıni~Ur: 

"- Bu itibarla Berlinde 15-..3-
1939 tarihinde imza edilen anlP..§ -
manrn kıymeti yoktur. Ben Çekos
lovakya cumhuriyeti !kanun?arma i. 
tant e~k üzere yemin ctmi§tim. 
Beni kimso, knnuna muhıı.llf hnrc
kette bulunmağa icbar edemez.,, 
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H A B E R - Aktam Poıtıa•~ 

18 MART- 1939 

Bu ııtnc Anııpada görtllt~k Jlkbaliar şapkalarmdan bfrkaçr .•• 

' Alman fıkrası 
Temi.ı giyinmi§ iki yankesici 

!:ıankada bir adamın vezneden e
pey para al.dığını görerek peıinc 
düştüler. Fakat münasip bir fırsat 
buluncıya kadar müıtakbel avları 
evvela bir doktor, ıonra bir avu
katın yazıhanesine uğradı. 

Avukatın yanından çıktıktan 

ı~nra yankesicilerden biri arkada
,ına: 

- Haydi, dedi, ıurada ııkı§tı. 
rahm .. 

Öteki canı sıkılmış bir tavırla: 
- Fırsatı kaçırdık .. dedi .. Geç 

kaldık, bu adamdan hayır yok 
ırtık. Ben avukatın çıkmasını bele. 
liycyim, . sen de doktorla metF!11 
ol.. 

- Evet hayat cok kapalı. Kocam 
kalp para yaptıit baldo gene iki 
yakarııw bir araya getlrcmlyoruz. 

- Fransız karikatürü -

Tat il 
- Tatilden istifade ettiniz mi 

bari? 
- Hayır. 

- Neden? 

- Bıı gece rüyamda bir icra mc. 
mqra gördüm. 

- Bu rüya deill, kabus! 
- Fransız karikatüril 

lngUDz fokrasn 
- Gripe karııı viskiden daha iyi 

bir ille; tavsiye edebilirim size ..• 
- Tavsiye etmeyin. Başkasını 

öğrenmek istemiyorum. 

NDyetı yol< 
Genç kız, daima beraber 

ği delikanlıya : .. 
- Bizi sıksrk beraber ıo 

nişanlı olduğumuza hükme 
ler, dedi. . 

Delikanlı telaşlan.dr ve hı 
lendi: 

- insanlar hep böyledir, 
şeyi fenaya yorarlar! • 

- Allo. Poli<• komJscrJiğl 
Bir hırsız yakaladım. Taban<' 
onu telıdid ediyorum. Ç:ıbulc 

~in. 

_ İngiliz knrikntUrO 

ŞaplkasozDn 
mo<dlaso 

Brükselde meşhur bir §a 
fabrikasına şöyle bir ilcin lcO 
duğunu Avrupa gazeteleri b 
veriyorlar: 

Sahalı tuvaleti nasıl yapılır 
Sabah yataktan kalkma saati her

kes için değişebilir; işlerine vakti· 
le yetişmek mecburiyetinde olanlar 
altıda, yedide, kalkarlar, işleri ev· 
!erini idare etmekten ibaret olanlar 
uyku saatini sekize kadar uzatabi· 
lirler, hatta öğleye kadar yatakta 
kalmaktan hoşlanan bir çok kibar 
bayanlar vardır. Fakat uykudan 
kalkma saati ne olursa sabah tuva· 
!etinin değişmiyen bir sırası olma· 
lıcır. Hergun muntazam biz: surette 
ve ayni sırayı takip ederek yapılan 
tuvalet hem vakit kazanıyor, hem de 
alışıklık vererek unutmanın önüne 
geçer. 

- Karım zayıflamak 
bense biraz toplamak 
da ondan! 

istiyordu, - Sahi ml ! Demek yeni robum 
tok hosıına gitti!' Öyleyse gfymi • iıtiyordum 
yeyfm. Çünkil senin beğendiklerini 
kimsenin beğenmediğini biliyorum, 

BelçDkaı 
fıkrası · 

Sokakta şapkasız gezen ad 
Gayri mantıki hareket et 

teı3ir: Çünkü sokağa şapkasız 
tığına göre ayni zamanda götıl 
siz, kravatsız, ayakkabısız çı 
s: icap ederdi. 

İstihza mevzuu olabilir: Ç 
kü şapkasını bir yerde unut 
hissini vermektedir • 

Tedbirsi.z.dir: Çünkü nezle 
mak tehlikesine maruzdur. 

Hem sıhhat kaidelerine hem de 
güzellik esaslarına uygun bir tuva· · 
!etin yapılış çehresi şöyledir: 

1 Jimnastik. 
2 - Sıcak duş ve ya banyo (su 

tedricen soğutulacak en sonunda ta
mamile ~O~'Uk olacaktır) 

3 - Kıl eldivenle masaj 
4 - Kolonya ile friksiyon 
5 - Makyaj 
6 - Giyinme 

I 

I 
Eğe: akşam yatmadan bir gün ev·/ • B h ek t ·· ll'k b k J ki ·· ··ı ·ı b" 

. k . ") • J rır. U ar e guez 1 • a rmm( an r :-,e yana ara Suru en TUJ arın 11 \'eıkı ma \"aJınızı sı mış, saç arınm d f d 1 d , .... nk .. ·ıd· · 
1 

· d h "' b ı ~ ı ı ·· 
. . 1· . . b h t 1 a ay a ı ır. , .u u cı ı ınce tır. pa··ça a a mu a a

15
a ı o masma mu ıyıce !ırça amı~ ısenıı sa a U\·a e· . . . . , . 

. . " . 1 K Hele bu duştan sonra kıldan bır el· !iande edılebılır. Zıra k'adın kışm e· tı.nız ~ok za~an. ı~gda b "~t~ez. .. ısa di\'en ile masaj yapılırsa kollarda ve lektrik ış;ğı altında daha uzun müd 
bır muddet ıçcrhısın e . u:uf nd \"udcu· ya bacaklarda ekseriya husule gelen det kalır. Fakat ilkbahar gelil- gel 
dı:nuz hem sıh atten ıstı a e e er. b" 1- ı ·· ek b"l · b" ·· ı k k · ·1 

. "be k re ır uru geçm ı mı yen ır ta· mez guneş e arşı arşıra geçırı e· 
Hem de tam bır cazı azamr. kım et benlerinin husulünün tama- cek saatler daha fazla artacağından 

Her sahah yapılması faydalı olan mile önüne geçilmiş olur • yüzde boyanmış hissini bırakmamıf 
jimnamk hareketlerine dair burada Bunları yaptıktan sonra kolonya 

1 
olmak için mümkün olduğu kadar aı 

izahat ''errn: yeceğiz. Zira her kadın ile kuvvetli bir friksi~·o~ ya~n:ak 1 krem sürmelidir. 
yapacağı jimnastik hareketlerini çok faydalıdır. Bu frıksıyon butun B . t b"tt"kt h t 

.. u ış e ı ı · en sonra ra a ra· kemli vücudunun iht iyaçlarına uy· vucudu, sabahtan akşama kadar ha· h lb' . . . b· ı· . . G" . 
h {.f J#.t"f b" · k 1 d b" h 1 at e ı ·enızı gl\"c ı ırsınız. ıyı · ciurmağa mecburdur. Yalnız erkes ı ve cı ı ır o.rn neşre er ır a - . · 

~ · B · ı · . k .. - G d h nı:ken şu noktayı unutmamak gercJ.: iç:n sabah jimnastiğinde cegişmıyen u ış en) apar en yuzun z e a· . ,, k 
1 1 

. . . k 
k h 1 f"f b" t b k t "4) • • 1 b tır . • ,e ·acar ace e gıyıncnız o ·a bir e~a5 \·ardır. Yapılaca areket e- ı , ır a a a emı~ eyıcı <rem u· . . . 

1 f 1 B . 1 b' .k dar fena gıyınmış olursunuz. ~onr:'l rin cinsi fıçü. nihayet dördü geçme· unınası ena o rnaz. u ış er ıttı ·· b . . k 
1 

d .. 
1 1 . b k . k d 1 J.; 1. 1 u g•vınme ·usur annı uzc tme · meli. Her hareketi icap ettiğı kadar ten sonra u remı ço · ı :a t ı o a . . · • 

d w• k 'im k ı· rj 1> d ıçın daha çok zaman sarfetrr.ek la (ki bu 15·3') rakamı arasında egı· ra sı e · azım ır. uun an sonra 
1
. S 

1
• w • • • d . 

1 
, 

k · 1 • • y 1 1 zımge ır .• o.,J"'a çı .. m:ı an e\\ e eı şir) yap:ırak \"Ücudu günlük yorgun· ~ırama. yaja ge ~ıştır. apı aca' çar.ıta ı içeri İ nde b~·lur.an ~erlere 
tuğa karşı sabahtan hazırlamalıdır. ış sırasıle krem surmek, yanakların b" .. t 

1 1
.. 

1 
b" .

1 
t " tt 

. . ır goz a ma' u~um u ır ı ! ıra ır. Duşun altına ge_çmeden evvel çok r~ıunu koym?k· pudralamak: ~~r- ı Pudramz kafi midir? Temiz bir men 
derin teneffüs hareketleri yapmalı. pıklere kozrnatık, dudaklara TUJ sur· d 'l" . , D d k bo 

. . ı ınız ,·ar mı. . u a vamz ye· kanın d ·eramm arttırmak \"e zehir· mekten ıbarcttır. Bunu yaparke·ı . , . • . k 
· · b"lh d"kk t 1 . rınde duruyor mu. vesaıre .. yı ·on lerin çıkmasını kolaylaştırmak ıçır. ı assa nazarı ı · ·a e a mması ı· t 

1 
. . · 

de gayet süratli olarak sabunlanma· cap eden en ehemmiyetli nokta krem ro ıçın. 

hdır. tabakasının gayet ince olmasıdır. Eğer kendinizi bu kısa yazıda izah 
Duş suyunu tedricen soğukla~tı- Pudralanmazdan evvel bu kr~m ta· edilen disipline sokahilirseniz bunun 

ncak tn !Onra soğuk ru dökünmek. bakasının fazlalığını ince bir kağıt ~emerelerini çok kısa bir zamanda 
bilha a ıa, glinlerinde insana hara· peçete ile silmek tabii \'e seffar bir toplar. giyindiğiniz, dolaştığınız her 
retin tah:ıwQl!erine karşı daha esas- makyaj yapmak için şarttır. Kışın yerde giizel ve giyinmesini bilen bir 
lı bir surette muka\'emet imkanı ve· gerek bu makyaj tabakasının, gerek bayan tesirini bırakırsınız. 

- Bak JU llttiyarlar blrlblrlerl. 
ne neka.dar benziyorlar. 

- Belki ele ildzdlrler. 
- Bu ya~ta mı! 

Korkmuş 

İhtiyar albay; yeıukten ısonra 
nh.arirıerine harb hatıralarını hf -
lı:lye etmekteydi. Bir eli pantalo. 
nun cebinde, ötekiyle i,oaretler ya. 
parak odada dolaşıyor ve bUyUk 

" bir heyecanla anlatıyordu: 
- Üzerime be§ düşman birden 

geliyordu. Neferlerinin hepsi bo. 
ğuşmaktaydılar. Onlardan yardım 
bekliyemezdim. Tabancam da kay
bolmuştu. Geri dönmeyi aklrma bi. 
le getirmeksizin kılıcımı çekerek L 
!eri atıldım. 

Dinleyicilerden bir kadın heye -
canla: 

- Kocam ~e git!iği zaman mut- _ Aman, dedi, ne yapıyorsunuz 
!ağa girdim ve yemek pi§irmeııini albay? Hayatınızla oynuyorsunuz! 
öğrendim. Albay krza~k elini cebinden çek-

- Kocan eve dönünce ne dedi? 
- Bir ıey ıöylemedi, tekrar so-

kağa çıktı. 

- Bu paltoyla yağmar rai;dığı
:ım farkında bile Glmaumır. 

- l'aimarun dhıdlğinln nuıl 
rarkmda olacafnn ! 

Canıvanmı• 
Murabahacı hastalanmıştı. Ken • 

disile iş görenlerden biri birkaç gün 
onu yerinde bulamadıktan sonra 
nihayet karşılaştı: 

- ~erelerdeydiniz? 
- Hastayım. 

- Ya? Neniz var? 
- Kalp hastalığı. 
- lmkam yok. 
- :\eden imkfuıı yok? 
- Sende kalp yok ki hasta olsun! 

1iahkPr 
Ben bud:ılalarla münakaşaya 

girmem. 

ti= 

- Vallahi değil, anahtarlanmla! 

- Ben bu ilacı sb:e \Crdlifm 
zaman flaçlan kuwctlendirlr de
dim. S~lan çoğaltır diye iddia et. 
medlm ki. -

Nazik değildir: Çünkü 
dürüst sel~m veremez. 

_ l.'enl bir yıldız kesrctU011 

ntaoyan 
fok ırası 

Mektep direktörü başlarna~ pi 

zere olan imtihanlara dair \l 

bir hitabeı:lc bulundu: .. rııt 
- İstikbalinizi ve scvgılı .... c 

•• şiJI' 
tebinizin şerefli mazisini dı.Jğlll'; 
rek elinizden geleni yapaca ~o 
da neminim .. İmtihanlar için·ııJi' 
beklemiyeceksiniz, sualler şı ,,ıc
den matbaaya verildi. SöyleY:o(I• 
lcrim bundan ib<ıret .. Bıına 
cak bir şeyiniz var mı?· 

Bir talebe ayağa "kalktı: rc:ı' 
- Matbaanın ismi nedir, e 

dim?. 

- Onların fikirlerini fevkalade 
bularak mUnakaısa.sız kabul edersin 
değil mi? 

- Boyun& kuyru~unu sallıyor du, Bu carcyl buldum. urU .,,.. 
- Fransız karika t 



;;'.~ • ŞEN SOZLER Bakahm ne çıkacak? 

RZAN 
DEFİNE PEŞİNDE 

ı-

? g ' 
~- -,Iİ ı 

Komik 
Birbirlerini , senelerden sonra 

görmüşlerdi. Biri: 
- Ne iştesin? diye sordu. 
- Pek klrlr bir i~ tutamadım. 

Ayda ancak 100 lira bir para kaza
nıyonım. Halbuki ben bir komik 
tanıyorum, benim iki mislim para 
kazanıyor. 

- Bunda şaşılacak bir şey yok. 
O adanı demek senden iki misli 
komik. 

--o-

Yumruk 

~llt:tıuı, Yeni bir maceraya çık- • adanın ins:miycti al!.kadar eden 1 
:ı!du~Yordu. Arkadaşı Verpcri ne gibi bir tarafı olabilirdi? Arkadn~ı ile dövüş etmişti 
....., ]) Vcrpcr bunu sorduğu zaman anlatıyordu: 
',,0st~m. dedi. Haydi gel sc- Tarzcın: _ üzerime saldırdı ilk yunır 

\' defınc adası"na gidelim. - Fakat, dedi. hiç dü~ündün uö-u indirdi. 
~~~er, onunla dünyanın dört ~~?.~?daya niçin Define ismi ve-1 ""' - ilk yumruğu indırdikten ::nda maceralar geçirmiş, ce n mış · . . . sonra ne yaptı? 
~~~ ır adamdı. O da tekrar bir Bu sual şımdıye kadar, belkı - Dördüncü yumruğu indir 
~ ~ra,, kimsenin aklına gelmemişti. Ver- d. 
~t, .,a ntılmak niyetinde idi. per: 1

• 

' b!arzaru.n bu teklifi karşı- -Bilmiyorum·. dedi. Fakat. ha 
- Yani, ikinci yumruğu ind 

irdi, demek istiyorsun? 
IJ t ıraz durakladı. kikaten dUşünüleeek bir cihet. ':;nan Tarzan: Sen biliyor musun? · 
~ e o? diye sordu. Neye ce- - Biliyorum tabii. Merak et-
' "ernüyorsun. Korkuyor tim, aradım buldum. 
'liYOksa? - Ne imiş? 

~lbıua:vır, korkmuyorum Fakat, - Bunu anlaman için evvela 
., Yorum. Çünkü. "define a- ld 1 v 

~~·- l'lln. ne tehlikell bir yer ol- e e ctt gim gu vesikaları gör~ 
~~lt biliyorum. men lbım 1f 
'~tıl~ 'kadar ben de biliyo- 'l'arzan, bu~ları söylerken y&-
~leı- kı beııiın bildiğim bir çok nındaki çantayı açtı ve bir alay 
>nt lt daha var ki senin haberin kağıd çıkardı: 
~~seklii., oradaki vahşilerin 
~Ce} la.n insanlara nasıl iş-
1o:ı~' eı:~ :VSptıkiannı duydun mu? 
'(: -l"!l", korkusu bUsbütiln arta-

~aY?'~ dedi. Fakat, define 
~ ltı gtdip de sağ olnrak dön-
' o ::e o!madığını biliyorum. 

\ 'O dogru. 
tt ~ halde gitnıeğe nasıl cesa

Yorsun., 
~ ... 
~~· her zamanki geniş kah 
(J~ ~ e gUldü ve: 
~ ~im, dedi. Macera de
~ ' korkulu §Cylere bil· 
)\ ii! tıı etını toplıyarak atılmak 
~~~t~ ~.Elverir ki, bu macera
~:"ltı lı ır delilik olmasın. Yani, 
~~ lt al'atını bosu bo~una tehli
~~ 0~Yncak olursa manasızlık 

llorı Ur. Halbuki, bu macera
~:~da gerek kendisi, gerek 
,'Q'' l'ıı-!çin iyi bir netice eldP. 

t. -. u.rlığı görülürse ona ?tah 
vbo... derler. 
·p~. 

~t· ben de asıl bunun için 
' ~AA ediyorum ya, dedi. 
'- ~'"'4Cn? 

(Dnamı var) 

Yıldız oyunu 

. 

* 
** 
* 

* 

* 
**** 

Buradaki 16 gözde 10 yıldız ıö
rUyorsunuz. Fakat, bunlar gelişi 
güzel serpi_ştirilmiş. ~iz istiyoruz 
ki, bu yıldızları gözlere başka tUr
lü yerleştirin, sağdan sola her sı
rada kaç yıldız varsa yukardan 
aşağıya da her sırad~ o kadar yıl
dız olsun. 

Bu, mUkUatlı bilmece değildir, 
hoş bir vakit geçirmek için size 
bir eıtlence olur. Oelecek hafta 
yapılmış şeklini göstereceğiz. 

- Hayır, ikinci ve üçüncü 
yumrukları ben indirdim. 

-o-

Şemsiye 

- Yağmurda eve gitmeme yar
dıın için şemsiyenizi verdi4inize 
çok teşekkür ederim. Fakat, u
cundaki bu kutu ne? 

-:- Ceri getirnıeğe unutursanız 
turıusunu kurun tJi_ye bir de kon
serve kutusu veriyorum. 

BİLMECE 
Esrarlı Delhizler I 

Yukarda karma. karışık dehliz
lerden müteşekkil bir resim gö· 
rUyorsunuz: Reıim, ::ıı.~<-a 14 do 

(A) noktasından b:ışlıyarak 

(B) noktasına kadar girebilmek 
için hangi dehlizden ge<;mek icap 
ettiğini kaleminizle gösterin. 

Bu bilmecemizi doğru halleden 
terden birinciye bir kol saatı, ikin 
ciye•bir pergel takımı, UçUncUye 
bir bllyük şişe kolonya ve ayrıca 
200 okuyucumuza muhtelif hedi· 
yeler vereceğiz. 

Lastik 
Derste vazifesini yapmadığı i

çin muallim paylamıştı. Çocuk 
göz yaşlarını tutamadı, ağlamağn 
başladı: 

Öğretmen: 
- Ağlama. oğlum, dedi. Sil gö

zünün yaşını. 
O zaman çocuğun, yazı lastiği· 

ni alıp gözlerine götiirdüğünU 

gördliler A rkad::ı~ '. :ırı hayretle: 
- Ne yapıyorsun? diye sordu

lar. 
- Cözlerimi siliyorum, dedi. 

--o-

Hafif uyku 
iki bekar arkadaş karşılaştılar. 

Biri ötekine sordu: 
- Ne güzel, panto:onun ütlilü! 

Nasıl yapıyorsun? 

- Gayet basit! Yatarken pan· 
tolununıu yatağın altına seriyo~ 
ruın. Sabaha kalkınca ütülenmiş 
oluyor. 

- iyi amma, ben yapamam. 
- Neden? 
- Çünkü uykum çok hafiftir. 

Bu karma karışık çizg'.l~r arasında ne gizli olduğunu öğr 
mek istiyorsanız, boyalı knlem'in :zi alın ve çizgiler arasındaki y 
feri içindeki rnkaınlarn göre şu şekilde boynyın: 

Pantolonumu titü 1iyecek kadar 
ağır deği l. 

0--Beynz, 1-Mavi. 2-Kırmızı, 3-Sarı, 4-Açık yeşil, 5-Ko 
yeşil, 6- Kahve rengi. 

Ne • 
garıp şeyler! 

P.esimleri takip C'<!e!'ek apğı- 1 mine bakıp kaba bir hayvan zan 
dakileri okursanız hu hafta yine netmeyin.Bilô.kis ga.yet hassas bir 
bir c,;ok garip ~Yl"'r :~n:nirsiniz. ı hayvandır ve bizim değil, en hns 

lf. Kuşlar nasıl konuşur? - sas av köpeklerinin bile duyamı

Kuşların konuşması ötmeleridir. ı y:ıcnğı sesleri duymaktadır. Onul'\ 
Fakat bilir misiniz, onların sesi 

1 

bu hususiyetinden istifade ederek 
bizim gibl boğazımızdan değil, Hind domuzunu hıırb zamanların 
nefes borularından çıkar. Hatt5., da düşman tayyarelerinin yaklaş
insan sesini tamamiyle taklid e· 1 tığını haber verme i!_:inde ku!Ian · 
den ve bir konuşulanı hemen ka- 1 mayı dilşUnUyorlar ... 
pıp söyliyen papağan bile böyle l ;;. Aluminyum nal. - lnsa.nla
"laf'' söyler. Kuşlarda bizim ses rın ayakkabıları modaya tô.bi O· 

çıkarmamıza yarıyan "ses telle· lur da hayvanlarınki niye olma
ri" yoktur ve n efesleri göğüsle· sın? Atların nallan bir nevi ayak
rinden çıkarken ses haline gelir. 1 kabı değil mi ya? lşte şimdi bu 
Onun için, papağanın böyle oldu·: ayakkabılarııı da yeni bir modası 
ğu halde insan sesini taklid etme- , çıktı. Aluminyum nal yapıyorlar. 
si hayret edilecek bir şeydir. Ne gibi bir faydası \"ar? diye 

:r- Hind Domuzu. - Burada mi soruyorsunuz? Çok! Bir ke
resmini gördüğüntlz küs kütük re at ayağına bir hafif ayakkabı 
hayvan Hindistandı:ı bulunan bir giyince öyle bir koşuyor ki! Mese 
domuzdur. Fakat, onun bu biçi- ı la, son be~ sene içindeki Uç yüz 

at yarışında görmüşler: Alu 
yum nallı atlar dalma birinci g 
miştir. 

• Borular pipo içiyor. - B 
sıra halinde takılmış olan bu pi 
!arı borul:ır mı içiyor aC'aba? H 
yır. Duman pipodan içeri de 
borudo.n dışarı çıkmaktadır. Y 
bu, pipoları temizlemek iç.in bir 
lettir. Pipolan birer birer temizl 
meyi zor bulan bir adam kalori{: 
borusuna benziyen bu aleti i 
etmiş. Evvela borunun delikler 
ne pipoları takıyor. Sonra bo 
lara sıcak su buhan veriyor. B 
har pipolardan geçerek onlan •· 
zelce temizliyor. 

~ ~ n.ltu, Define adasında ü
~~ l'oebueceğimiz hiç bir men. 
~e 'lto k. Bilakis başımızı tehll· 
tıı~e :atağu; ve buna mukabU 
~Ola. 0~kuıu bir macera yaşa-

·Ördek çavuş ... Canh manken rolünde 

~ Tehlikeli ayılar. - Ayı 

İnsanın elinden yemek yeme 
pek severleı·. Onların., uzattığını 
bir şeyi arka ayaklan Uzerine k 
karak ve ağızlarını açıp kapmal 
n sizin içfn de hoş bir eğlence 
lur. Fakat dikkat edin kolunuz 
da beraber kapmasınlar. 

Hakikaten zararsız görünen b 
:ı.yılar çok tehlikelidir. Durur, du 
rur, sonra birdenbire atılıp kolu 
nuzu öyle bir kapar ki. 

~ Cagız, 

~ ~ Yine gülümsedi: 
~~er 8Öylediğin gibi olsaydı 
'tl Var derdim. Fakat, öyle 

'~ 
1e \>:~? 
~-~hıiıt 1 .bir Definea.dasına sa
,•-q ele ... eu bir macera yıışamak 
~ ı~lrob· hatta kendi menfa.ati
'et 1 .

1Ie değil, insaniyete bir 
,, !:ın g·di 

\ı .ı;ıı,., '!\.' ı yoruz. 
fltp ~ ~'eden? 
~~il ber·hayretinde haklı idi. 1-Örılek çavuş telefonu açtı: 
• 1~a ıne adası Afrika ile A· 
:ı ll.ras da - Allo, sen misin teyze? 
~ tla h :n ki cngiıı deniz or 
. : biıe ::ı.~~tnla.rda bir nokta o· - Evet benim, yavrum. Sen

den bir ricam var. Sizdeki elbise 1 ~ıı~. dij gosterilemiyecek kadar 
\'e Ot nYadan uzak, bir ada i· 
~tı~kiler dünyanın en vah mankenini bana getirir misin? 
'it it ta~ tanınmıştı. basan aıuz, bilakis oraya a- - Şimdi getirim teyze ... 

gemiciler için urarlı 

2-Ördek çavuş mankeni ku 
cakladı. Fakat, bu tahta heykel 
bir insan kadar ağırdı. Nasıl gö
türecekti? Daha eline alır almaz 
yorulmuştu. Teyzesinin evi de 
hayli uzaktı. 

Merdivenden aşağı, manken};: 
beraber yuvarlanmak tehlikesi de 
vardı. 

3-Neyse. merdivenleri lsazasız 
belô.sız indi. Sokağa çıktı. Man
keni göğsünün üzerınc ulmış, zor 
lukla yürüyordu. Bundan başka 
sokakta kedi ablalar, köpek am· 
calar onu bu halde görünce alaya 
bıı.şlamışlardı. Ördt>k çavuş kan 
ter içinde kalmıştı. 

Birdenbire aklına bir fikir gel 
di: 

Mesela, Amerikadaki hayvana 
bahçesinde ayılara yiyecek v 
mek yasaktır. Bir sene zarfmd 
bu yasağı dinlemiyen 56 kişi ya 
rnlanmı§tır. 

• Gümüş kılıç ağaçı. - ''Gü 
müş kılıç" ismi verilen bu alça 
ağaç dünyanın yalnız bir yerind 
\•ardır. Orası da Havay adalnnn 
Jan birindeki Haledkala yanani 

4- Mankenin altında oyuk bu ğının tepesindedir. DUnyanın ba 
lunduğunu ve içinin boş old~ğunu ka hiç bir yerinde "Gümüş kılıça' 
anlamıştı. Hemen mankenı başı tesadüf edilmemiştir . 
run üzerine aldı ve içine girdi. 
Şimdi, elleri ile içerden kaldın-" -----IDl--ml!. 
yor ve rahat rahat yürüyordu. HABER 

Bu suretle hem kendisiyle a- ÇOCUK Si\ y;.'ASI 
lay edenlerden kurtulduktan baş
ka onlan bir güzel de korkutmuş
tu. 

Bilmece kuponu 
18 MART - 1939 ·---------· 
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i Fernandel '. ... 1 

1 Serseri ruhlu gazeteci rolünde j . . 
~ Fransızların hemen hemen Jüt Vern kadar şöhret bulmuş se
: ya~nt mace!Olan yazan bir müellifi vardır. Pol d'lva isminde o· . 
i lan bu muharririn hemen hemen bütün dünyaca tanınmıs olan se
: yahat romanlarından en güzeli "Lavaredin kırk beş parac;ı,. dır. 
1 Bu kitabın ilk tabı 1894 de çıktı. Yeryüzünün bütün dillerine ter-

i c;Uqıe olundu. 1901 de türkçeye de çe\•rilerek o vakit ne~rolunan 
• Sabah gazetesinde tefrika edildi. Daha sonra kitab ~ekHnde ba· 
sıldr. Bugünkü nesi! bu harikulade güzel seyahat maceralarını ta-

1· mm:ı.z ,·akia, fakat daha ewelkiler bu kitabı okuyarak tatlı daki· 
i kabr geçırdiklerini unutmamı~lardır. l5te gc;en asrın bu en güzel 
{.eserini Moris Kannaj filme almağı dü~ündü. Muharrir Jak-Luı 
i B~e filmin senaryosunu yazdı ve eseri yenileştirdi. 
i Bu filmJe Lavared rolünü Fernandel oynuyor .. Lavared ser· 
i seri ruhlu lıir gazetecidir. Eline geçen bütün parayı barlarda, kafe 
i şanta:ılarda,, tiyatrolarda, kadınla, içkiyle, kumarla israf eder. 
i Lavan.~din ~ayer zengin bir amcası var .. Ölürken, mılyara yalda· 
İ şan ser.etini Lavarcde ba&ıışlıyor, fakat bir ~rtla: La,·ared ce-
1 b:nde kırk be5 para olduğu halde seyahate çıkacak ve bütün dün· 
i yayr dola~acaktır. Bu seyahati yapması için kendisine 100 gün 

1 mü,:ıad:! verilmiştir. Amcasının dostlarından Ruo:"löy isminde bir 
: Frans1z!a l\Iurliton bıninde bir İngiliz, delikanlıyı kontrol edecek
! lcrdir. ı:ontrol ba~lıca 4 yerde olacaktır. i ~evyork, Sanfransisko, 

1 
Kalküta, Kahire .. 

I .. avareı:l Paristen bir piyano sandığı içerisinde hareket eder, san· 
1 dık 1';orm:ındiya \ apuruna konacaktır, fakat llavr limanında iş 
! meydn.na çıkar. La\'arcd bi r kolayını bularak kendini Buvröy 
l gibi giUerir, ve onun yerine girerek kamaraya yerleşir .. Bu suret
i le .Ne\•yorku boylar .. 
i Ncry-0rkta yakalanmış \'C idama mahkum edilmi5 bir gangs· 
i ter vardır. Bunun arkadaşlarından biri::ıi Lavaredin bu hayduda 
1 ço!< benzediğini görerek, bu benzeyişten istifade etmeğe \'e bu su
İ retle arkadaşını hurtarmağa karar verir. Lavanerdi bir film çevir
i mı>k bahandlt hapiffianeye haydudun yerine sokar. Ertesi sabah 
: za\'allı La\ared idam yerine götürülür. Tam elektrikli sandalyeye 
i otuı tutacağı sırada Lavaredm deği~tirildiğindcn haberi ohnıyan i ha;;rludun baska bir arkadaşı taraf·r dan tayyare ile kaçırılır. La· 
: ''.'lr !el bu suretle Sanfransiskoya g· • ·. 
i Sanfıf\föİ:ıko::la vlen Çinlilerin C.!f ~tlerini gemilerle Çine götüı
i mel~ adettir. La\arcd bir <.:inli ölü gibi tabuta yerleşir .. Yola dü
İ züiür .. Yolda Lm·ared bütün tabutları diri adamlarla dolu oldu· 
i ğunu gröür. Bunlar, Amerikadan uyu. turucu maddeler kaçıran 
i kaçakçılardı;-. Kaptan, Lavaredi bir kaçakçı sanarak yol para_r 
İ ister. La\'areddc para ne gezer! Zeki gazeteci, Kalkütada bankada 
İ old!.lğunu söyliycrek gemiyi Hindi tana çevirir. Orada Ilind preıı ı 
i seslerinde., Friti Lan?.rede a§ık oı.tr. Lavared bir müddet prcnse
İ sin 5ara}·ınra ınahbus kalır. Sonra ~araydaki rekkaseleri kandıra· 
i rak kadın kıyafetinde Mıo;ıra kaçar. En sonunda bir bisikletle, 
f Frar.sa}·ı <le\'re çıkan sporcu sanılarak alkışlar arasında Pari:;e 
! gire,. ve kendisini candan seven kontrol " lurlitonun kızı üret ile 
! cvlcrur. 
: ...... ...___ ............................................................................... . 

ı, 

Lararcdiıı kırk beş p:ırası filmi11i11 birkaç salz11csinde Femandcl 

1 Küçü k H b 1 1 _ _,;.._ __ a_ e_r_e_r_ 

Holivut Parise taşını JOr l 
1\Iarlcn Ditrih, Mat:llen Karo!, 

Stan Lorel Fransız ~tiidyol:ımıda 

film çe\'irmek üzere Franc:aya gele
cekler. Erik fan Stroraym da Fran· 
ız sinemalarında çah~mağa baslı· 

vacak. l\1ak Laglen ile Jorj Ban 
İ<roft gibi iki kunetli artistin de 
Parise geleceklerine dair Holh•ulta 
~arialar dolaşrnağa başlam15tır. 

Bu, Fram;ız sinemaCJlığın günden 
ı:tüne canlandığını isbat eden bir ha· 
disc1ir. Bu gidi~le bütün Holivut 
Paıise ta~macak. sinema payıtahtı 
eski şöhretini kaytedecek gibi görü· 
nü yor. 

K.~za . tarif el eri 

Fitmlerde tehlikeli sahneler çevri· 
lirken büyük sanatkarların yerine 
onların eşlerinin girdiğinden birkaç 
defa bahsetmiştik. Bu çeşit "kaza sah 
nelerinde hayatım tehlikeye koyan 
aktörlere verilecek para aşağı yuka· 
n muayyendir. Meseli küçük bir o· 
tomobille diğer bir otomobile çarp· 
mak için verilen para 5000 frank 
(bizim paramızda 250 lira), bir ot?· 
mobille bir hendeğe yuvarlanmak 
sahnesi için 12,000 frank (bizim pa
ramızla 600 lira), tayyare kazaları 
için 65000 franl( (bizim paramızla 
3750 lira) . 

On senede neler olur ? 

Yrldızların mesleki ömürlerinin 
çok kıc;a olduğu söylenir. Fakat bir 

bugün dahi sinema semasında parla
yan birkaç isim 'ardır. Buna muka
bil bugünün yıldızlan 1928 de ne 
yapıyorlardı.? 

Norma Şerer, Con Barimor, Gari
Koper meşhur olmağa yaklaşmıslar· 
dı. Sonya Heni rı tenle kaymağa ça· 
lışan genç bir kayak meraklısıydı. 

Rober Taylör mektebe gidiyordu. 
Klark Geybl köy köy dolaşan seyyar 
bir tiyatroda aktörlük ediyor, Klo
det Kolber hiçbir sahada iş bulamr· 
yordu. Şirle~' Ternpl de daha doğma· 
mıştı. ( 

Dünya dönüyor! 

- -~---. - ------

Şaşa Gitrinin sabık karısı 

Jaklin'in bayat 

\ 

. t ·ı t •W ·•· ·ukat ol O eneli doktor olmak lstedı, cşrı ı en ıgrenuı; 8\ 

J b il ı· . 1 ... ,,ırıı mağa niyet etti, mc-d<'nİ kanunu ez er yeme< ı: ı:aır o ma~ ı 
madr, \C nihayet ..• 

--' 
lnsan onunla karşıla~ır karşı- kat nişanın bozulmasın~ıı.: 

}aşmaz, evvela gözlerine dikkat kaç gün şonra bir otomobıl 
11 

ediyor. Büyük, derin, uzun siyah sında öldüğü için bu acıyı u 
kirpikli gözleri var. Muntazam, cak vakit bulamadı. 
gür ve siyah güz~l kaş~arı, m~- • • • 
tazam ve 2iizel bır kavıs teşkıl c ıc 
divor. Yürlinde insana iptidailiği Jaklin Delübak bir sene 
ha.tırlatan bir mana var ... Bu du- revü tivatrolarında çalıştı· e 

0 
0 1'.T'h t JJl ruş, bu bakış insanı pek çekmi- opc\aya geçtı. .ı. ... ı aye . . · 

yor, hatta bir~z da ür~ütüy~r. müellif ve aktör Saşa .Gıt_rı d• 
Ailenin halı ve vaktı yerınde· ıııştı. "Satılık köşk" piy~sı..ıı·et 

dir. Binaenaleyh Jaklin de bütün kadın rolüne çıktı. Ve nilı3) 
zengin kızları gibi okudu, yaz- harrirle evlendi. 
dı. Hatta bir aralık Ün~versitey..'! Bu evlilik hayatı tam aJtl 
devim tlt 'ttWeıa 1Btttor ôh:nak sürdü. Bu müddet zarfında. 
istedi, teşrihten iğrendi, sonr.ı. lin, kocasının tiyatrosund~ 
avukat olmağı tensib etti, fakat nadı Onunla beraber bir ço,. 
medeni kanunu bir ~üı·lü ezberli- ler de çevirdi. 
vemeyince bu işten de vaz geçti. 
°Şair olmağı tasarladı .. Şiirler Jaklin, şimdilik Fransız 

1 yazdı ve bastırdı. Nihayet ev kemesinin boşanma kararı$eıı 
kadını olmakta karar kıldı. Bir liyerek Pariste oturuyor._ye, 
ipek fabrikatörünün oğıu ile ni- siyle konuşan bir gazetecı 
şanlandı. Düğün hazırlıkları ba§· lan söylemiştir: 
ladı. - Mazi artık benim için ,., 

Hazırlık devam ede dur.sun, men ölmüştür. Bu ölü Jıllol 
J<ıklin annesinden üç ay Parise şüphesiz çok kötü tarafla.~ , 
gitmek istediğini söyliyerek izin ğu gibi çok iyi taraflaI1 .~~ 
istedi, kızının hiç bir dediğine ha- dır. Fakat, şimdi hal ve 1 

yır dcmiyen anne bu izni derhal !imle meşgulum. MaziY:ac f 
verdi. ğım yok. Kocamı salın ı#, 

Jaklin Parise giderken, kafa- müş, beğenmiştim. Hel~ s tJ 
sında, ne yapmak istediği hakkın- cazibesini mukavemet ~~:ıı"' 
da hiç bir fikir yoktu. Pariste meş Juyordum. Fakat, evlen. 1 d~ 
hur re\·ü muharrirlerinden J{ip ra tahammül edilmez bır 3 ji 
ile tanıştı. Kip kendisine tiyatro- duğunu anladım. Ve ilk ~e~j!dı 
da oynamasını tavsiye etti. Jak· hızı ile altı sene ya~)~tı'fl t 
lin bu arzuya peki! dedi ve sahne Bu müddet zarfında \'ll~u r,c 
üzerinde göründü. bii yaşlandı. Fakat kalbUJlı t>lit~ 

Üç ay çabuk geçti. Nişanlısı Li on sekiz yaşındaki bir kızın JIW 
yonda sabırsızlanıyordu. hislerini muhafaza cdiy_or· 0~ 

Jaklin bir mektupla evlenemi· halde benirp. için daha bı: ~e tP 
yeceğini bildirdi ve yüzüğü iade adetler mevcuddur. Bu ıŞetııle~ 
etti. Nişanlı kendisine vefa etmi- balağaya kapıldığımı ~an~. 11 ie1! 
yen bu kızı belki unutacaktı. Fa- tıiz Saadet derken bır gp G 
· ~ de bir Marlen Ditrih, b~),0 

Garbo · olacağımı düşUn~t 
sanmayınız. Ben daha bası ',P. 
kolay yetişilir .zevkler ~ııı· 
ediyorum. Yaşamağı sever~ııı 
zın kırlarda dolaşmağa, ~e 
gilerini gezmeğc, güz~l bit Jll~J 
okumağa, iyi pişmiş b~r. ye ıtısP"'.' .. 
meğe bayılırım. Şimdılık. jçill (1 
menin kararını beklemek -;C J 

:ı<arar iT ~ otelde oturuyorum. rııbtt 
· dikt-en sonra annemle bt' J' 
· telde yerleşeceğiz. cdeCe 

- Mesleğiniz de devam f 
misiniz? 1ct11ıt il ır 

- Tabii ... Zaten k~ocnn gtırıde 
n yaşamağa baş!adıgım dıJ1l· ~ 

~ beri iki konturot imzal~r.iJ1llİ 
veli mukaddes kanun J3ıl fı 
film çevinneğe bnş!~dıkfilJ1lİ ~ 
bitmek üzeredir. 1kınci -~:z. 
mü ile beraber ç:'·ir~~~~r '.: 1 ,ı 
filmin ismin~ he11UZ k· b:lg:V 

ed. F k t "D" nya J;ur · ·" m ı. a a , u ,, 'sJ1lıf'1 ·U 
l a dolu bir bataklıktır 1:bı' bU' .. gı 

mek istiyoruz. Rcmu .·rece 11Jd 
bir aanııtkarla film çe;;kırıdll 
den çok memnunum. ) e,•i(r1 .. 
filmin bazı parçaları~~ ç Sc'.gll' 
Uzere Romaya gidccc.brız. 

de 1928 yılı meşhur yıldızlarının i
simlerini ihtiva eden hu listeye ba· ı 

kınız. Duglas Ferbanks, Mari Pik· ı 
ford. '.'alla:; Beri. Adolf Menju, E· , r 
mil Yanings, Glorya Suvanson, Ra· i 
mon Novarro, Şarlo, Ronald Kol
man, Pola Negri, Bunların arasında . J~ Delükli ti de çok severim. 



Mekteplerimizde 
13aden 

spor 
terbiyesi muallimleri dün 

toplandılar ve 

'ekteplarin bu sene yapacakları / 
~ s~orların programı tesbit edildi 

Yarınki milli küme maçlanna cıva, tılst t!e tılmtst t!t ıirmeli kabuldtn Vefa Vt! Beşi1rla11akımlan 

MIDIT kümenin basıan~ıç haftası -- - - -- - - - - -- --- -
•ı:o laru Vekaletinin son yaptığı beden muallimi Mümtaz, Pertev
tat{. talimatnamesinin okullarda niyal lisesinden Fadıl, İstanbul 
lthr~lt .teklini tesbit etmek üzere Erkek lisesinden Vahi, Boğaziçi 
"• • 

1
lllizdeki liselerin bedeq terbi- lisesinden Hayri, Darünafaka li-

11.sı ··-
d. 0 &retmenleri dün Maarif mü sesinden Muhsin. 
lltlııt·· 

lard Unde bir toplantı yapmıt
ır. 

'l' 
ttı ~Plantıda liselerin ikinci dev-

V ole)·bol müsabakaları: 
Kabataı lisesi beden öğretmeni 

Mehmedin başkanlığında, Vefa li. 
sesinden Necati, Erkek muallim \ 

Vefa ile Fenerbahçe 
Galatasarayla Beşiktaş 

lar~~:i:: spor yurtları, orta oi:u'ı
'Po 

11 
liselerin birinci devrelerinde 

her Yuvafa;-ı adiyle spora hazırla 
"er~ Y~vaların kurulmasına karar 

mektebinden Ferhat. 
,i Yarın karşılaşırlarsa alınacak 

netice ne olabilir ? 
·?ııı-tı"r 1' • • 

1' ilJ,11.,·n hUk"" 1 • ·• ıı:ıeı-- -· lme um erme gore 
lar ~·d! t'!lcbcnin yapacağı spor· 
tı1rtı ltı::c:b~ri ve ihtiyari olarak ay· 

.\ alrta.!ır. Mecburi olanlar: 
bl)ı - Atletizm; hintbol, voley. 

• 
li-y·· <: uzme, 
l:> - Yürüyü~. 
t - lzcilik, 

lııc - (Müsait yerlerde) dağcı-
2 \'e kayakçılik. 
.\ - İhtiyari olanları: 
il - Futbol, 
C - Gürcı, 
l) - Boks, 
~ - Bisiklet, motosrtcıet. 
Ji'·- lskrim. 

tıı ~iyolojik hususiyetlerine bina 
~bı z talebeler için ayrı bir tali· 

Futbol müsabakaları: 
Galatasaray lisesinden Ismail 

Hakkının başkanlığında, İstanbul 

Erkek lisesinden Nuri, Sanat mek 
tehi ve Ticaret lisesinden Ziya. 
Kız talebelerin müsı-/<>aaklar:nı 

idare edecekler: 
Kızlar, bu sene için atış, volc.y

bol, bayrak koşusu müsabakaları 

yapacaklardır. 

Atıı müıabakalann:!a: 

İnönü Kız lisesinden Şehimenin 
başkanlığında, Cumhuriyet Kız 

lisesinden Şa.diye, Çamlıca kız li
sesinden Mediha. 

Vole)bol müsabakaları: , 

Kandilli kız lisesi be.den öğret· 
meni İffetin ba§kanlığmda, Eren
köy kız lisesinden Hidayet, İltan. 
bul kız lisesinden Semiha. 

Bayrak koıulan: l •ıne teıbit edilmi§tir, 
),., lııtdan b.tıka kız tale'belec i&· lıtanbul kız li•esi beden öfret· 
:~ ıp · meni Mübeccelin bttkanbğı altın-
ı..· .orıyle, iskrim ve teniı ~t• 
~ı ih -,.- da, Kadıköy kız, U•küdar kız enı· ~. tiyari olarak yapıca:klar. 

titüleri beden öğretmeni Aliye, 

le ~11 et-lcek talebeler 'H cere'Jr- liM'. TMAIMj b.MM\ ~ir~traeqi 
p .ız talebelere müsabakalar ter Suphiyeden mliteıekkil ir. 

ttııı e:İlecektir. ~!er koşuyu idare Bu heyetler 1~38 - 1939 ders 
ıL c Üzere beden öğretmenlerin- yılı kır koşularını ıdare edecekler. 
~ ııı·· d' tıı Uteıekkil heyetler kurulmuı • ır. t. 

l.!USABAKALARIN 
Beden öğretmenleri önümüzde-

r.. liAKEMLERt 
l 11' koıulan: 
~Haydarpaşa lisesinden 

ki çarıamba günü Kültür direktör 
lüğündc ıon vaziyeti tesbit etmek 
üzere ikinci bir toplantı daha ya
pacaklardır. 

c 

31pah c:a§ında yarın 
yapılacak 

!<onliur iplkler 
Usoıini kupasım kazanan ekipin iştirak edeceği 
rnusahaxalarm çok heyecanh ve güzel 

olacağı anlaşıhyor 
! 
I - -----·:· 1 

t 

l . 
t · aşı Saim Polatkan bir ma11ii 
~ ~lı!Jc . . • . ' • 

mıwa//akiyellt aşarken. 

J'arın A11karadald milli kitnıe maçuıda oynayacak olan Aukaragilcil 

Milli küme maçlan lstanbulda 
• 
başlayamıyacak mı? 

Dört klüp tarafından federasyona 
yapılmış itiraza cevap gelmezse 

Fener ile Galatasaray 
maçlara giremigecekler 

Yarm Ankarada ı·e Jzmirde olduiu gibi, İatanbulda da baılamuı 
Jeab eden mlill kttme maçları, ıu dakikada,, oynamamak \'ad)"etl7le 
karşı karşıya bulunmaktadır. 

İstanbuldan milli kümeye aynlan dört kltlb, en·elce, esaslarmı 
a:?ağıl:a okuyaca~z uzun bir mektubla Ankaraya müracaat etmtı, fe· 
derasyon tarafından ayrılmı, bir heyetin huırladılı bu seneki mJIU 
küme talimatnamesinin birçok yerlerinde tadlllt yapılmuıaı haklı ola_ 
rak istemiflerdlr. 

Bu mektuba bugüne kadar hiçbir eenb gelmemJıtir. Bu nzlyet 
karısısmda bu l&babkl gazeteler mektubun son kammda yanlı olan 
ıckle göre, tstanbulun dört klübünlln de milli küme maçlarına lttlrak 
etınlyeceklcrini \'e btanbuldakl nıaelarm yarın oynanunıyacainu J'U• 
maktadırlar. 

Bu sabah alikadar dört klüblln de idare heyctlerlnia aaWılyctH 
bilarlyle temas ettik n öğrendlif nılz ıu oldu. 

Be1ikta.5la Vefa, ceub gelse de, gelmese de yarm ~· çıkacak.. 
lardır. }'enerbahçe ile Galatas&raysa cevab gelmediği takdirde, ıön
derllml~ olan mektupta yazılcbir \'fl!:hile mJIU kilm<"ye lştlraktt-n nz. 
geçmek mttburlyetinde kalınağa karar vermlı buJunmaktadırlar. Maa· 
mafih bugün ff<>n dakikada Ankaradan bir ee1'ab gelmettl \'e ba iki klü. 
blln de kararlarmı değlıtırmcsl ihtimali W\"Vetle muhtemeldir. 

Esasen bizim fikrimize göre, Be~lkt&§la Yefaaın yaptıtı gibi, Ga· 
Jatasaray Ue Fenerbahçenln de maçlara lıtlrak etmt"SI n lttraılannı 

da bir taraftan kabul ettlrmeğe ~ıpnahdırlar ••• 

KIUpler hangi noktalara itiraz etmişlerdi 
Yukarda da y:ı:ı:dığımız gibi milli rnzname aşalı yukarı a~alıdald mad

küıne taliıııalnanıesinc y:ıplıkları iti- ılcleri ihtiva etmektedir. 

• 1 - Aslcerlerin izin meselesi. 

F r a n sa - Be 1 ç i k a 2 - Talebe ve askerlerin takımlar• 
dan ('ıkrnası nıerine çol: earalan İı:ad-

Askerl takım:arı berabera rolarile sıkı,ılc bir \'OZİyelc dii~lük· 
kaldı lcri takdirde depl:ısınan nıa1:ı yapmı· 

yan Yeyalıul gelecek olan misafir klii· 
Fransa • Belçika aıkerl takımla- lıe k:ır~ı takını t'lbramıran klüplcrin 

rınm karşılaşacağını evvelce haber hu nıfişkül ,·:ızircllrrinl hiç değilse 
vermiştik. Pariste Park dö Prens on gün enel Fedcrn~)ona bildirdik· 

stadında karşılaıan bu takımlar 

neticede biribirlne hiç gol atamı -
;-=ırak 0-0 berabere kalmır;ılardır, 

leri zaman para ('('Znsıntlan affedil· 
nıeleri. 

3 - Depllsman ma('ını yapacak 
ol:ın klüp oyoncııl:ırına t'•lışlıkları 

İngilizlerin biltiln dünyada anılan ı safları arasına katıp, memur 
bir ıözU vaı:dır: talebe oldukları Beden Terbiyesi ge-

''Kral öldü, yaşasın kral!., derler. nel direktörlüğü tarafından tasdik 
Onun gibi bizde de binbir sızıltı, edilen Muhteşem ve Sulhi ile tak~ 
inilti arasında sona eren lik maçla- viyeli çetin bir kadro tcskillne mu-
rmdan sonra Türkiye ÜçUncn Milli (Devamı 14 üm iidt) 
küme müııabakaları bu pazar günl1 IUuammer O!gaç 

her Uç ıehirde birden başlamı§ bu
lunacaktır. Milli kümenin faydala
rını her vesile ile tekrarladığımız 

için bu yazıda mevzu bahsetmeğe 
IUzum ~·oktur sanırız. Yalnız 1stan
bulda yapılacak olan ilk hafta maç
larının üzerinde konuşacağız: 

Kadıköy ünde 

Fener - Vefa 
Bu maçın en entresan cephesi, 

hiç ıilphe yok ki, lik maçlarında es
lddenbcri Fenerbahçeye karşı dai
ma bir tehlike rolil oynam13 ve ara 
ıırada ıilrprizli neticeler elde etmiş 
olan Ve!anm, ırun kilmeye geç
tikten sonra eski ıampiyon ka1"11-
smda nasıl biJ, netice alacağıdır. 

Kilit kümef. 61.r ıaha ihtUltt dola
;tmlle geçen1'"11enetı 'ftl°Hftıll" $ıya
mamr~ olan Fenerbahçe, bu sene 
de en kıymetli oyuncusu ve kapta
nı Fikret Arıeandan mahrum bulun
maktadır. Halbuki Vefa eski Fener 
solaçıklarmdan İzmirli Şe\•kiyi de 

Beşiktaşlı 
Hakkı 

Yarın oynayacak mı? 
Son clakikacla deveran eden şa. 

yiaya gö::-: yarın Beıiktaş takımın.. 
da Hakkı, Sabri, Rifat oynayabi
lecekierdir. Zira, alakadar klüp 
i:iarecileri Ankarada Genel kur
may nez.dinde yaptıkları te~cbbü 

satt:ın s:mra a~keri ıc~ruslarm spor 
talimatnamesinde mevcut olan ~u 

ma:ldeye va:ıl olmuılardır. 
''Yedek subay okulu talebeleri 

Ye yeJek subaylar evvelce kayıtlı 
bulundu"kları klüplerdc. - amirleri
nin müsaadesi talc:iirinde - oyna
yabilirler. Yalnız ıivil klüpler 
ka.droıu dahilinde askeri teıekkül. 
lere karıı yer alamazlar . ., 

BeJiktaı klübüne mensup bir 
idareci, yarın Hakkının oynaması 

için Ankaradan izin alır.dı&ını söy· 
lemittir • 

Beden Terbiyesi 
kupa maçları 

Milli küme maçlarından ewel 
yapılması kararlaştırılan beden 
terbiyesi genel direktörlilk kupa 
maçları da kendine has bir ebem ... 
miyet göstermektedir. Bu meyan. 
da Taksim stadında yapılacak olan 
Şişli Silleymanlye - Topkapı Arna
vutköy muhteliUerl maçının daha 
fatla anlaşma sahibi bulunan Şifli 
SUleyıns.niye karışığı lehinde bit .. 
mesi tahmin olunur. Çünkü Diran, 
Hraç, Martay.an gibi Şiıll oyuncu
ları esasen Süfcymaniyede oyna • 
makta olan ve arkada§}arrnı iyi ta• 
nıyan elemanlardır. 

Fener stadında yapılacak olan 
Beyoğluspor lstanbulspor • Kurtu • 
luş Hilal maçnun ise iki san siyah~ 
h takımın yapacağı muhtelit tara. 
fından kazanılması daba ıxıakuldür, 
Buna rağmen neticeler, muhtelit "' 
leıin göstereceği a~laşm:J. kabili .. 
yetine bağlıdır. 

-0-

HilAI takımı 
Eseyanla birle;.:~? d~n 

oynıyacak 
Hilal klübile muhtelit bir haldcı 

moçlnru iştirnki karara nlınmış olan 
Esey:ın tnkımı yeni lis:ıns nlmndığt 

için mı:ıı takımı birleşik kJüplcr ma-
1:ınd:ı J,.'Cndi kadrosile 0) rıyccıı.ktır. 

--o-
So:ı dakikada verilen bir 

kararla 

Şeref stadındaki maçlar 
Taksime alındı 

Bu hafta Şeref ;tadmcJa yapılaca• 
ğı lliin edllcn Bcslktaş • G:ı1ai»a .. 
ray mllli küme m~ı. son aakJkaila 
verilen bir kararla Takalm stadma 
almm:stır. nu meyanc1a Şlfll SUlcy • 
maniy<- - Topkapı Am:n utköy muh. 
telltlcri kup~ maçı da Taksimde 
yapılacaktır. 

Askerler 
Ferdf sporlara 
rıirebiiecekler 

Beden tcrlıh esi uınunıi ıniulilrhiğil, 
~ ~Ilı ckıp.mızın A vrupaya gı-

l'la ıc 1 
olan 25 marttan ewel ha

~~ ~ba~ llıaJıiyette olmak üzere bir 
ll ~~ Yapacağını ve buna milli 

~ l ~~osunun da iştirak cdcce
llp11- l§tık. Birkaç haftadanbe. 

~ ~t·tı antrenmanlar randman 
~llıı~ geldiğinden bu hafta pa
~ liarbiyedcki Sipahi oea
ltt?ı:in bir konkur - ipik icra 

lannda milletimizin ve ırkmıwn 

yüzünü güldürmüı astı ve kıymetli 
subaylarunızdan yüzbaıı Eyüb ön
cü, yilzbaıı Cevad Gürkan, yüzba
şı Saim Pulatkan, yüzbaıı Cevad 
Kula ile B eklpimizi teşkil eden 
üstteğmen Hamdi, ibtteğmen lb • 
san da iştirak edeceklerdir. Halkı-

1 brahl·m Kelle hizmeti no;kcrirc<>ini ~:ıpmnk•n o1an-

G 
lfırın buhınclııkforı mıntnl .. kıımnn· 

U •• re ş m ı· ı ı ·ı ta k 1 m 1 thınlarınd:ın ıııfis:ınde nlmnk şart ile Yine monitörlük yapacak :,ıtlellzm \'C bisiklet gibi ferdi mfisa· 
lstanbul Boğaziçi klüpleri lıakolaro klüplcri nnmınn iştir~k el-

Seç m e! e rİ n in ilk kısmı biffi ~~:~; t:~~:~~ıno~;şh~:~r:i!! ·nelerine ıııü~tir. 
İkinci seçim müsabakalarına be su Kelle tbrahimin vazifesine ni· iki mekfe;J &raSD:dakİ Türk milli güreş ekipini seçmek 

üzer Ankaraı:la yapılan müsabaka 
mızın muvaffakıyetlerini seve seve ların ilki sona ermiştir, 

\>~ "~r, Bu konkurlara Musoli. 
1'1.ıpa milletleri müsabaka-

göğsü kabara kabara okuduktan 
·· .1 . iz bilyU'" b' JAk ~ Bu ilk karşılaşmaların neticele-

ıuvarı erım e a ır a ıı. a goıı-
1 kl rl . il id d' 8.. ri ıun ardır: terece e nı m e ıyoruz. uva-

ri ekipimizin gösteri§ konkurlann • 56 kilo: Ankaralı Mustafa. 
1 ~ a IPI n dan maada siviller ve kadınlar ara- 61 kilo: Ankaralı Ahmet. 

il "i lil Yurdaku!un mıda ela mUkAfaUı ?~ngin mli~a - 66 kilo: tstanbu1.dnn Yahya. 
l~ J~are . ' kkalar tertib edilirai(tir. 72 kilo: Ankaralı Celll. 

lı(Ia ~ılerl'! müllkat ,, L?..rlini kupası kahramanlarına 79 kilo: Mustafa. 
YazıJını o!cuyacıksınzl ıun 'den baıı:ırılar dileriz. . ı Ağır siklet: Çoban Mehmet. 

haftadan itibaren devam edilecek. :layet verildiğini evvelce yazarken maç 
tir. bu emektar sporcuya karşı yapılan Tictıret mektebi ib Askeri 

haksı:lığın tashih eJilmesini bek 
lediğimizi de ilave etmİ§tik. Tubiye takıml?.rı karşi .aşıyor 
Buıün memnuniyetle öğrendiği Yann Taksim stadında )ilk.sek tl-

mize ıöre; l:e-:icn terbi}' esi umum caret mc>klebi ile a!-'keri tıV iye fut. 
ı : ~ miidiirli.l~ii yapılan neıriyatı na- bol takımları aı~nJıı bi." kn~ıl31-

"ltıt :' :- ~ :'\ zarı itibare alarak L1u kıymetli spor ma yapılacaktır. Maamafth ~ 
~· tt·.:tl-. · yu eaki vazifesinde ibka etmit- fen& olursa bu maçın tehiri ihtim'\li 

T:>W:.-= - J .. -~ ' ~vardır 
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-A l m an o r d usu 
Pe.şt~yemi yürüyor? 

l 
l 

S.- Ba~tarall ı incide ' nlacağı siyasi mahfellerde söy- J karııaında aünya efklnumumiye- J da cereyan eden h!diaeler dünya 
amafih bu key!iyett~. Alman nck· lenmektedir. si en büyük aarsmttyı hissetti. Ba.. hakimiyetine bir baılangıç mihi. 
tai nazarının bu bahis üze:ine d:?ğis 1 Hender!ionun bugün B~rlinden ı:ı gazeteler, bu hadiselerin Münih yetin.de ise ve pyet bu gibi bir 
miş olduğu gibi ra:lil~ bir mana hareket etmesi muht~meldir. ;ınla§masmm neticesi olduğunu ve meydan okuma hareketiyle kar§t
çıkarmak için zaman bı.:gün mü:ıait 1 ~u.maile~h hareketinden. evvel mes'uliyetin bana ait olmaSJ icaF taşacak olur8ak, bUtnn kuvvetimiz. 
değildir. Alman maMilleri, Maca· har.~ıye :n~ste§arl. Von Veızsaec- ettiğini yazdılar. Mlinihe gitme- le ve derhal karşı koyacağız. BL 
. Uk da . :ı·~· d 1 ker ıle goruşecektır. • l dı b .. ah'd ld w hada bUtU in ·ı· im to ı ğu rıstanm ranya ıste •gı tarz a . :nıg o say m, ugun § ı o ugu . .sa n gı ız para r u 

hareket serbestisir.c malik oldı•ğunu Londra; ı: {A. ~.) -~eyli H;· :nuı: hadiseler, ge~en eylülde ce- lle beraber, ıulha ve ondan daha zi 
söylerne!de devnm ediyorlar .. Fa!;at ral?. gaze~esı İngilterenın Berlin reyan cldecekti. Bun.dan dolayıdır yade hürriyete bağlı bulunan di. 
· · h. b.. 1 · ~· A' hfil· sefırı Nevılle Hendersonun Çekos- ki o nman herkes beni alkt~lamı•- ğer milletlerin de bize müzaheret ıyı a ~r a an sıya.:ıı !m'.ln ma 1 ak vekayil mUnasebetiyle ::s s 

leri, ihtiyatk~r~ır ve A~manyanm ;:rli'::en geri çağınlacağının he- tı. edeceklerine kani bulunuyorum.,, 
hnttı ha:e!{etının Ma::a.-ıstamn ha· men hemen muhakkak olduğunu Bununla beraber itiraf ederim Amerika bitaraflık kanu• 
rc!;et!erinin muvaffa!~iyct veya mu· yazmaktadır. ki Münihte elde ettiğim netice, nunu tadil ediyor 
vaffa!dyetsizliği ile ~fil:a:!ar oldu· ı Henderson, tekrar Berline dön· :ırzu ettiğim netice değildi. Fakat Vaşington; 18 (A. A.) _Ha-
ğunu tasrih etttı~;:tedir. B:ı fo:mül, miy<!cektir. Müsteşar Torbes sefa orta::la ihmal edilmiş bir bastalrğo vas: 
gayet geni~tir. Ve A'man ga::ete!e:in ret umurunu tedvire memur edi- b~nzlyen bir vaziyet vardı. Bu da, Matbuat konferansı eMasında 
d:?!d tercldüt de bur.rlan ne~et ey· ı Ieceldir. ;oktanberi halledilmesi lazım ge· reisicumhur Ruzvelt Avrupa Mdi· 
ıcm~:;:tedir. Bütün gazeteler Orta. A vrupada len Veraay muahedesinin I?uallak. sel erinin, kongrenin şimdiki iç-

A!manyamn Karp2tlar Ukranya· ceroyan eden hMisclcri siyasi ta bıraktığı itlcıt;ii. tima devresinde bitaraflık kanu-
sından o:dul~ru ç~kmesi için Ma· lngiliz mahfellerinin endişe ile Hastalı'ldı bir vücudu ölümden nunun tadilini istilzam eylediğini 

. ~ ülf t d·w· hab . kar§ıladlklannı yazmakta ve par- kurtarmak için ameliyat yapan beyan etmiştir. 
carısrana •ma om ver •gı :n, lılmer.tonun muhafazak3.r azasın doktorlar gibi hareket etmek mec-
ço~ bfiyük bir kaydı ihtiyatla te:ak dan ~ürekkeb komitenin dUn ak· Ruzvelt, bu hususta. kongreye 

1 
buriyetinde olduğumuz idn, MU. j ·· dermlyeceg"'m' ı· tasr1·11 

ki olunmalıdır. !'lamla i"tma.i neticesinde bUyUk :-· mesa gon 
~ :ı nibte Avrupa sulhunu kurtardık. etmı""tir Mumaileyh cumhuriyet 

Ka.J)atlaraltı Ukranyası başve!d· bir ekseriyetin mecburi askerlik :ı1 • • 
Bu suretle Münib seyahatimin çi lspanya ile diplomatik mUnase-

li M::msenyör Volosin dün şim:li hizm~ti lehinde olduğu anlaşıldığı ·ık . . d'ld' 0 betlerin idame edildigwini teyı·d et-
Vi}'·anatla bulur.an Ka:-patiaraltı nı k~yJctmektedirler. • gayeıı temın e 1 ı. zaman 
U!rranyasmm e~ki hariciye nazın Fraasada hUkumete geniş hıırbi isteıeydik, muzaffar çıktığı- mi§tir. 

mız takdiıt:ie bile Versay muahe- Siyam mahfellerde söylendiği-
Revay ile tele~on!a gö:iiştü.~ten son· sela ':ıiyeUer veriliyor desinin yarattığı Çekoalovakyayr ne göre, reisicumhur Ruzveltin bi 
ra Romanya1an Be!gr~da hareket Parls 17 - Elize s:ırnyında cum aynen ihya etme'k imklinsız olacak taraflık kanununun tadiline dair be-
etmit§ir. hurrefsinin riyasetinde yapılan ka yanatı, kongre muhitinin mezk\tr 

lyi hnber alan mahfillerde töylen· ı b~ne toplan~da başvekil Dala- tı. Bu vesile ile bütün Avrupa me kanunu hUld'.lmetin arzu ettiği 
di3ine gö:e Revay, Ukranyanın diye ve hanc.f!e . .nazı:ı Bone, son ıelelerini mütekabil an!a!malarla tarzda tadil etmeğe müsaid oldu-
be:-ıüz vazivet :ılmadıgıv nı 'tebarüz Çekoslovak hii.diselen etrafında 1 H' 1 s··d Al gwuna dair hükumet mahfellerı'nde 

J h t · :1 rdi N ti d halle çalııtım. ıt er, u et -
etfü:mistir. • z.a a vermıt~ e r. .e .ce e .• mec hasıl olan kanaatin bir ifadesi-

• list f k ı-d tAı. t t manlan meselesinin hallinden c;:5 1 d'ğ· - \r 1 . Tn.- en ev a a e sa ıuııye ıs en- eli 
.... Yen , ı.ne go:e o.osın, v~an ı · k }a..+• ... lm <-+• sonra Avrupada herhanvi yeni bir r. 
h"l 1'>.- • , h • • b' k mesı arar \;'W.U ıııwro b" s , 1 rd 

. '--· ... _..: d .. ı·· .. t·· Saat 15 de parlımento toplan- d" 1 rl A d k il rl 
ya ~~wu~tine aıt azın~::ıın ı:- ıs· ı arazi talebinde bulunmıyacağına on gi.ın e e cereyan eden ha-
mını eıa uc.aı.A:un ego umm~ ur. h ri i . t U k 1 • ~ir bana teminat vermişti. ıse e n vrupa emo ras e • . ~ . mışve a c myase m za craerı · f - t rd'W• ·· 1 k 
Dığer taraftan Macar. ord. usıle şiddetli münakaşalara '-'ol açmış- Bizıat Hitler, bilahare irad et- nın zaa mı gos e ıgı soy enme • 

Uk aı ı d dd u " te olmasına vo ayni hadiselerin in 
·rany ı ar arasın a §ı e ı mu· 1 tır. Bir komünist mebus, Çeko-S!o tiği nutkunda bu teminatı tekrar firadçılann tezini takviye etmiş ol 

ha:~beler o!ma!:tadır. 1 vakyanm Almanya tarafından il- ederek bir tek Çeki bile ilhak et- masına rağmen burada h8.kim. 
0

• 

Roillanya da birkaç kasaba bakından sonra İtalyanın Fransa- mek istcmd:iiğini alenen söyledi. lan kanaat, Amerika tarafından 
ip·.:ıl etti 'dan taleblerde bulunacağını söy- Hitlerin imzasını ta~ıyan Mil- gösterilecek olan zaaf eserlerinin 

,, lemi!i. silAhlanma siyasetine §id· 'h l ·b· t ili Al 
l\facarla:'la Ukranyalılar ar<".tında detle devam olunmaaını istemiş- nı ;ı.n a§ması gı ı, ng z - • felaketi tesri edeceği merkezinde 

bilhassa trsava mır.takasında müca· tir. man beyannamesiyle Hitler bu te- dir. 

de!~ devam etme!rtedir. 1 Bir sosyall.st mebwı, kabineye minatt tekrarlamı~4:ı. İnfiratç?lar, §İmdi sulh, zama· 
Ukranyalı general Parşala, umu· fevkalade salA.hiy~t verilmesi le- Mükerrer ve resmi teminata nında olduğu gibt harb zamanın-

mt seferberlik ilan etmistir. J hinde söz söylemiş, Leon Blum güvenerek, Çek meselesinin hallin. da da para.sJ peşin verilmek şar-
Bu sabah cereyan eden bir muha· §U beyanatta bulunmuştur: den sonra umumi anlaşma siyase- tiyle her nevi malzemenin satıl-

rebc::le 60 Ukranyalı ölmüştür. j "-Çeko-Slovakyada c~reyan e- tine devam etmek kabil olacağını masına muvafakat etmeğe hazır-
B l b b h dırlar. Chust ile Bratislava arasında mu den hMis~ler :Milnih anla~masına ümit ettim. unun a era er, er 

va3ale kesilmiştir. 1 muhali~~._ . ~anyanın bu hattı ihtimale karşı eilahlanma progra- Hükılmet taraftan olarılar, To-
hareketinı •ıddetl" prote to .3 d t"' ·ı l d' masın tadil teklüini tercih eyle-'!\ ·1 kıt t T sehri · :ı1 • s e;.ıe- :nımızı a dcı ey e ım . 

.ıv acar • aa ı. gece erou :ı.: nı . Al Fra t d mektedirler. Ba teklifte müteca-. 1 .§} d' 51 . :ı .dd r rız. manya, nsa mevcu e- Münihten ıonra bütfo tngiliz -
ı~ga etmı .er ır. atına a şı . et ı I ğllmiıJ gibi hareket ediyor. Mü- icr be:ıim gibi ayni \:midi besliyor. vizle tecavüze kurban olanlar ara
bır muhareue cereyan etmek~ır. • nih si'-·aseti tamamen iflas Etmia b" .. 1 .1• sında bir fark gözetilmektedir. Fa 

J !>' lar Jı. B'1gün de ben, utun n.gı ız 
Bükreş, 17 (A.A .. ) - Rumen kı· 1 bulunm:ıktadır. Çeko·Slovakya· lerin d:ıyduğu infiali duyuyorum, kat hti 'tfımet ağlcbi ihtimal tn-

t-Uan, Karpatlaraltı lı'kranyasmm nın or..:-:7.."'n kalkması, Fransanın giltere ile Fransanın gerek ibti-
zira bütün ümi.:iler suya ldüşmü~ d • 

Rumenlerle me3l~ful a52.ğıda göste· milli mUdafa.nsına bir darbedir. a.ı maddeler, geı .. krn silih cihe-
rilen ka:;abaları işlal etm~k üzere Yarın Musolini mutalebatını der- tür. tinden devamlı bir ımrette takvi-
harekete geçmiş!erdir: meyan edecektir. Orta Avrupada Son hadiseler, re&men deruhde ye edilmesini temin edecek şekil 

Nüfus cereyan eden hadiseler Fransayı edilen taahhütlerle, teminatlarla de kanunda bir deji~iklik yap-

3 2co ve Akdenizi yakından ve dog-ru- .ıas 1 telif edilecel.-tir?. makla iktifa edecektir. 
Biserica • Alba M 

8
·
300 

1 

dan doğruya alıkadar etmektedir. Almanya bizim de reyimizi ala- edeniyetin temelleri 
Apss de Jos Fra Al ı · b 

6
·
000 

nsa, man len arcketine :ak yerde Çekoslovakya CuırJıur tehlikede 1 
Apsa de Mijloe . mani olmalıdır.'' d" d'W 
Slatir..a Oena 3 000 ,, 

1 

reisi:li Berline davet e ıyor, ıgcr Summer Velles, be~·anatta bulu· 
· B~'fVGkil Daladye, mebuslarca taraftan lda or~uya hududu atma· narak demiştir ki; 

Rumen kıtalan da.lıa bazı ufak ileri sürülen fikir ve mUtalealara sını emrediyor, Çek milli serveti. 
kasaablan da i;sgal edeceklerdir. ou cevabı vermiştir: "-Amerika hükumeti Avrupa ~ul 

f\-,._.,.. ·ld'ğ' R b ne sanayünne, iktısadiyatına vaz'ı. hunun be~'Tlel 'Jel b" · b. J'ğ · V!>,.,,.ı ı ıne göre, omanya, u "-B:ı.şladıgwım işte sUratle ve a ,, mı ır ı~· ır ı ı ve 
Yet ediyor. t•in en feci tarafı, Al· !lal~ka mu··sten't b. ı mıntakada karışıklıklar çıktığına zimle devam etmeği azmeylemL, :r ' ~ ı ır program a tc· 
man gizli polisinin faaliyete giri - min edı'leb'ıldiğ. k t" d ld ıı:. dair gelen haberler üzerine bu kara· ı bulunuyorum. Fransayı muazzam ı anaa ın e o uısu· 

n vermiştir. bir tersane haline getirmek isti- ıerek aralarında birçok tanıdıkla. nu mukerrercn bildirmiştir. Ferdi 
Bu mmtakada tedhiş;iler, Ru- yorum. Geçen eylUlde Çeko-Slo- nmız bulunan güzide Çekelri tev. .1ürriyet ve demokrasi prensipler 

men hallnnm bayatını tehlikeye vakyaya kar~ı deruhte ettiğimiz kif etmiı olmasıdır. ilzerine kurulmuş olan ve bu pren· 
koymaktadırlar. • t::8-hh~dleri Y.e~ine getirmek için Hürriyet ve istiklalden mahrum siplere sadık kalan hükti.metimiz, 

h d .ı d bır milyon kişı seferber ettim. :dilen kahraman Çek milletine best .. ak' 
Rom.anya u u:ıun a MUn'ıh an,-.,masını unz· aJ-.3·Pım. . b 1 k ser ve must -ıl bir milletin elın· b .:1 t uı.;-' u.w9- kar§ı büyük sempatı es eme te • den hürriyetinin muvakkaten alın· 
ta şı a dan dolayı buglin de pişman de- yiz. ·ı · 

Bül. 17 (A.A ) H v ması e netıcelenen bir takım Mdise· 
;:reş, . - avas a· 

1 

gilim. Şimdi sizden yeni salfilıi- Bu vaziyet karşısında vaziyeti- leri takbih ettiğini bildirm,.k"ten ,.e· 
jansmdan: yet istiyorum. Bu salahiyetle ne mizi yeni.den ve dddiyetle tetkik ri duramaz. Çeko3lo\·akya ~urrı:ıutıri 

Ka;patlaraltı Ukranyası mülteci· yapaca~mı hariciye komisyonun ~derek, icap eden tedbirlt:ri alaca. yeti, istiklaline ka\·uclug•u rrur.<len· 
Ierinden 3.000 kişi, şimdiden Szige- ~ izah edeceğim. Tam hUniyet ~ız. Bunun i~in de herşeyden ev. ~· "' 
te gelmi~lerdir. Rı.:men memurları ıçcrsain~e kararlarımızı verebile- ,.~1 imparatorluğumuzu . te~!:il e- '.>eri Am~rika halkı onunla bilha~ 
tahliye işini tensik etmelrtedirler •. 1 c~lt vn.::ıy~tte bulunmalıyızı. D.?- len meleketlere ve çok yakından :ıkı \·e dostane münase::ctıcr id2nu 

B"tü tal krumandanlık m"r· ı mokrasınin, tehlike kazsısında tmi~tir 
u ~ ~ . ca, .. ..... bir tenakus rejimi olmadığını is- bağlı bulunduğumuz Frnnsayr "' · 

~ezl:rım Baıa ~~are::la vucuda ge· pat edeceğiz... ~uveniyoruz. Ame,ika hükum~tinin tarzı hare 

tinni3 olan ask~ ~<ıt tarafın· Ayan meclisi pazar gUnU fev· Hayati menfaatlerimiz bulunan 1 ~eti daıır.a ser3İ'at ıfa...!e etm ştır 
dan kontrol edilmektedır. kala.de bir toplantı yapacak va sa- ::enubi Avrupa i~lerinde sesim\z 3u. tarzı ha.el~et, muahede' ere \ t 

s \: "'rılen sbze ·a ·et J' · 1 Üç kolordu ile bir çok mütehas· IWyet kanun layihasını t c.tkik e ·ıe reyimtz duyulmal !dır. Sulh uğ· ..... . . rı .} . e ~_:ne.,ı~ı. ıer 
sıslar, hudut boyunda taha~şüt et· decektir. run.da fe.:a edcm!ye::~~im hiç bir ~angı hır mem.e!:etın dıg~ mılletle 
mitşir. Hudutta aske..'1 kttaatm mü· Çemberlayn bil~ kız:i ı! 1ey yoktur. Fakat feda cdeıriyecc. .;n dahili işlerine kaıı~marnasm 
him hareketleri mü§aheG.e ediimel~- LorJJra, 17 - İngiliz başvekil! &imiz bir tek ıey var<.ır~ Yüzler. ltizam etm:?kten ibaıcttir. Hül:Cıme! 
tedir. Çember!ayn, Birmingham beledi- ;e senelik h::rriyetimiz ! İngiltere askeri tecavüz siyasetini mükerre 

• • • ye dairesinde söylediği bir nutuk· ni~bir zaman bundan feragat et ·en takbih etmiştir. Ka&~en 'e ke~ 
B~lln: ıs (A. A.) _Havas. ta hazır bulunanlara 70 ya~rnn niyecek, teslim lomıyaca:ctır. Ii o!nrak hafüa karşı yapı'an cebi 

bast ğını, bununla beraber kendi- Altı ay evvel bir nutkumda dlir harel•ctlerinin dünya sulhunu ve 
İngiltere sefiri Hendcrsonun 

ffüri almmak U::ere T..onc1raya ç:ı
ı;trılmasına dal:', İngiltere hül:Q.
mrti tarafından verilen karar U
:"erine, Almanyanın Londra sefiri 
Von Dircksenin de Rerline çağı-

aini dins bulduğunu bildirmiJ, or. 
tı A vmpa hadiseleri etrafında tn
gila hükQmetinin noktai nazar • 
larmı §Öyle izah etmi~tir: 
"- Çe'.::::;lovn~cya h~:füeleri 

·rayı zorla hakimiyeti alhna almak modem me~eniyetin t~m ~ll!ı;ni te' 
!stiyenlere l:ar~ı c'!err.okr:ısilerir 11t ettiğine ~üphe yo!>tur. 
ıya!;lanacağını aöyleml~tim. Ben. Hükumetimizce t1\'Sİ•·e e:ı;ıcr 

milleHmi bir fel1kete sürüklemel· pren~iplere riayet etm~;ı:., z:ırur' 

:ste:ne.:n, fokat eğer Orta Avrupa oldu~ur.u ~on ü~ :;ün zarfında cere 

fa MART - ıgsg 

(O 
nu~ gflıt uçmak amlarllanbed lnsu.tann ~n bUyUk hayııtic1lr 

tayyareyle uı;mıık bile bu a?%Uyu tatmin edememiştir. Kalif~ 
ktınılan Kaııadlı adamlar kltlbllncle bu ıeldldo tccrllbeler yap~ 
dır. Vücutlarma kanad :teklinde yeJ ~-enler takıp bunlan elleriyle ~ 
l<et cttirC'rek "uı;an'' aporcular 51nı cIJkl halde ancak ~. alh ıııe 
yüksekten atlıyabflfyorlar. Fakat il erde daha yüksclilero çıkabllcce1'ft'• 
rini ilnıid ediyorlar. 

' -- -

Dunıp hnaya hakaMlk nktl • olm:ıdığı sö~·Jcnl!.n so!ulilcanJı ~: 
llzlE".rl böyle ıtökyüzüne baı.tıran ıcy, yukarda gördüğünüz ı-1° fi"' 
dır. l..ondranm ha'-a hlieumlarma ka~ı müdafaa tertibatı oıarak ti
rin üzerinde yeni balon tecrübelorl yapılnıalıtadır. Ha\'a bllcnıl1~6tt· 
n~ınd:ı. ümdrayı dü~man nazarında n ghllyeeck , .e bombaların ~-· 
nl azaUacak olan bu balonlar, harb olursa blltUn ,ehrfn Ust6nft ö 
tir. 

- - -~ 
v~n eden hadiseler açıkça göstermiş· J Mecliste, Almanyanm müstakbt~i: 
tır.B. L h;ı., . l yasetine dair mühim bir nutul< 

oaemy;ıya u ~ım o 1n 
1
. k . 

A h·k· ,. 1\·ece tır. . cı· 
vrupaya a ımoır • . .. 

1
• ra gitflllş 

Roma, 17 (A.A.) - D.N.B. Berl.ın, ~ug_u~. \ırana: tıa l\IJ( 

::;azeteler son hadise'eri mih,•erin l:ın Hteerı buyuk teıahura ·dır· 
yeni bir Avrupa teşkil etmekte ve şıl.ımak üzere haz1rlanmakt

3 

1sır!ıl: ta -ihe a\'d"'t cdilm~\te oldu-! ~ 
~una işa:-et ctl;!n büyük başlık:::ır 1 ~ 
1ltında nec:retmcktedirler. ,VVV"~ • 1 ncı 

Popolodi Roma gazete i. Bisrnar· a.;;ÜfÜ ( roma 
itrı. cu SJıl.!rini hatırlatıyor: .. Bo· 1 .. u at 

1e1m a' a hak:m olan, A \TUp3} a htı· 

'iimdir:. g:ızete na.ve ~1iyor: o r v i ~ 
Dô t se."'ledenberı, mihver devlet· I 

·eri a ı:eri dip!omauk.saııaıa:-da dik· En nüzel romanın ı; 
:ate d~je: zaferler kay<l0ylem;~ler- ti . . ır?adl 
lir: Ha'Je~i tan, Ren, A\ııc:turya, HA.SER iÇ n haz ' 
,n·ı-rc~. t ~panya ,.c C:e'mııo,·akra ls~·anbulun ı 

0

)lt dev!ctl~r bu suret1e A vnıpanın a· • • 
,a m~vzi1e:ini e·e ~e~irerek kuwetıe ! Bir G ecesı 
inin t:?v;ı::::uhu tarzım t:ı:tan aş::ğı "8tile 
·~· t • • t' . . . • bu fev ' < , ~ ırm·~ ır. ısmmı .. ı:ışıynn krıı"' ~ 

P.:tyi:tt:ı1 to~lanıJOl' eserin tr.fril,nsır.n yn " 
Berlin li - P.a•·i;tığ. ma· lın 21 başlıyac.ı.-·•'· 

ıt~c!: top:antıra ç~~ rlmı:tır. I1itfer, 
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Cumhuriy et d evrinde: 

Cemiyetimiz, suçluyu 
tedaviye muhtaç bir 
hasta saymaktadır 

YAZA~: l~. Buse~ 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sihirbaz, Pohuanın yan na geldi; dişlerini 

C:eza çektirme sistemimiz eski devrin zindan göstererek bağırdı 
7 Q _ lar kopararak tekrar ormanı doldur

du. 
Bu hali gören sihirbaz deminden-

! Usulü yerine ı s l ahhane usulünü koymuştur beri yanıbaşında durduğu kesik ka~ 
lig fanın vamndan bizim )'anımıza bir 

t& t:;1
.; içtimai bir mahluk ola. Ziraat, lnşaat, dokumacılık, ha. amiller muhtelif ve mütcnevvidir. pars gibi bir hamlede sıçrayıp gel- ı 

ten a sıf ederler. içtimai hcy'ct. hcılık, matbaacılık, mücellitlik, ma Çocukların suçluluğu uzun zaman miş. Duk-Duklara ağzından köpük
~ Yrı olarak düşnülmesine im. rangozluk, kunduracılık, ma!denci. danberi dünyanın her tarafında !er sa ılarak ve gözleri dışarı uğra-
':nd;lınıyan ferdin Cemiyet karşı- lik, balikcdık ve saire gibi işlerde zihinleri işgal eden mühim bir mes b~r halde emirler verivordu. 
tirııai hak ve vecibeleri bütün iç_ çalıştırılan mahkumlar san'at öğ _ 1 'eledir, Çünki umumiyet itibarile 1 m6uı;·Duklar bizi derhal kıskıvrak 
t~cr llles'elclcrin esasını teşkil rcnmektc Cemiyete ahJakı iyileş- suçluluğu azaltmak için Davletle_ b -ı 

1 
d 

ı.. • Cern1· t' 1 n!.3 . h . . .. .. . kl .. d 1 ff k ag amış ar I. "liiı., ye ın unsur arı ;.ıan en mıs, ta sıl, ve terbıye gormuş fa. rın açtı arı muca c ede muva a ' S v l d · d. tt.ıgw·ım 
0
-. 

· "'<Iıtıi · d • onra ag:ı.ç ar an ın ır 
tidit ' evamlılığı ve sürcklili . ideli birer vatandaş olarak iade olabilmeleri, mücrim çocuklar hak b" 

6 
d .. . çullandılar 

· C • . .. ur a arnın uzerıne . ~~I enııyetin huzur ve sükünu. edilmektedir ki bu çok mühim kında alacakları tcdbırlcrc mutc. O 
1 

b ~1 t kra a-arlara as-
Cdenl .. . . . . . n arı ag ayıp c · r g, ~ lifcJe, er, Cemiyette aldığı va. mevzu; Cumhurıyet İdaresının ba- vakkıftır. Her hangı bır sebeple 

1 ~ar.Jatı :Yapmayanlar veya kötü ya §ar.larından birini teşkil etmekte_ ahlak fesadı tehlikesine maruz o_ tı ar. 
llıııı:n r kanunlarla nizamlarla ta • dir. lan küçüklerin hüsnü ahlaklarına Sihirbaz Pohuanın başucuna gel
~, b ış haklara riayet etmeyenler Türk Vatandaşın konulduğu ha ihtimam etmek, fikri ve ahlaki di. Köpüklü ağziyle, dişlerini bir 
~'4 Unların temini için konulmuş va ve güneş gibi en hayati vasıta. bünyeleri henüz inkişaf devresin- I sırtlan gibi açarak bağırdı. Pohua-

~cler k . 
~iı o) c arşı gelenler suç ışle_ lardan bile mahrum olan zinl:ianm ı:lc bulunan ve fiillerinden hiç mes' nın kafasına bir tekme vurdu. 
'llılıı .urlar, Cemiyetin aksülame .. kapısı, oraya inkılabın feyizli gii- ul olmıyan veya diğer ceza ehliye. 
~ti 1

1fcv.ıesi;dcmck olan cezalarla neşini sokmak için ilk defa Cühu- tini haiz büyük mahkumlcrla aynı 
~er~ aş tlar, Devlet bunları zarar riyct elile açılmış bulunuyor. Bu derecede mes'ul bulunmayan ç.~ • 
lııı b~Yecek hale koymak, bunla. sahadaki faaliyet hiç bir tedriç ve cukların ve gençlerin suç işleme. 
"'' ır dah . l .. "il\ a suç 1ş cmcmesını tc. tekamül gözetilmeden inkılabın lerini men'eylcmek, fikri ve be.deni 
~~tınek için lüzumlu tedbirleri dev adımlarilc yürüyecek ve iter • tekamül devresinde iken fenalık_ 
bıılıa~a Inükellcftir. Böyle olunca lcyeccktir. Bu gün ilk adımlarımız lardan vikaye etmek ve kcndilcrL 
'ar1k kr;. gayeye vüsul için en mu .da dahi Cümhuriyctin mcyl:fana nin islah ve tchziplcrinc çalışmak 
~' §elcıldc kullanmak icabet - gctirdig-i bu feyizli varlıklar Av_ lazımdır. Ve bu gayenin tahak1rn-<ted· 
~ ır. Suçluya cezaya çarptır. rupamn modem hapishanccilcri 

Herifin ne söylediğini anlamıyor
dum. Fakat Pohuanm vücudunu 
sımsıkı bağlayan bağların arasında 
tirtir titrediğini görüyordum. Biraz 
Pohua ile gözgöze geldik. O vakit 
Pohuanın gözlerinden iri yaşlar fış
kırdı ve kekeliyerek bana: 

- Mau .. dedi. bittik'. IIerif Duk
Dukların esrarını öğrendiğimiz için 
ikimizin en müthiş ölümle öleceği-la:a gaye değil onu islfilı ederek tarafından dahi takdirle anılmak. 

'lqr+t~ıı; hale koymak için ceza bir tadır. Cümhuriyetin her Vatanda. 
·~dır, 

ku için önleyici, koruyucu ve orta 
dan kaldmcı olarak derpiş edilen 
muhtelif tedbir ve çarelerin en mü 
himlcrinden birisi İslahhancleri. 

dir .. 

mizi söylüyor!. r • 

B. d b. .. d dan soğuk 1 Alman l:enı Gtneslncle ycriilerin 
~a karşı gösterdiği şefkat ve ihti. 

~S'-' 
Ceııı·q devirler:lc suç işleyenler marn duygusundan bu gün mah • 

ır en ıre vucu um 
. . B. n t' h t sihir yapmak \'C kehanette bulun. 

bır ra~e geçtı. ır ga e ın a asını . . . . • . 
1 

.. d. ğ. · h' b' mak ıçın ıslcdıklerl hakikı , e mu-
hayatımız a o ıyece ımıze ıç ır k "'~d . k f ı 

an es ınsan a a arı 

Duk-Dukların, sihirbaz reisleri
nin ellerinde y1ldınmlar ve şimşek
ler sahibi olan bizi böyle esir almış 
olmasını bir mucize olarak gördük
lerine ye delicesine sevindiklerine 
şüphe yoktu. Çünkü etrafımızda 

vahşiyane bir hora başlamıştL 
Duk-Duklar bağrışarak, uluşarak 

etrafımızda bir goril sürüsü gibi te
pinip druyorlardr. Bir aralık etra
fımızdaki manzarayı ve içine düş
tüğümüz vaziyeti o kadar akıl dur
duracak bir şey olarak gördüm ki 
korkunç bir kabus geçirdiğime hük
mettim. 

Fakat hakikat cidden bir kabus
tan çok daha korkunçtu. Sihirbazın 
mühiş intikamını, Duk-Duklann 
vahşi sevinç ulumalarını düşününce 
bütün tüylerim ürperdi. 
Yanımda sımsıkı bağlı bir halde 

yerde yatmakta olan Pohuaya son 
sözlerimi söylemek üzere başımı çe
virdiğim zaman onun oçktan maddi 
ve manevi korkular altında bayıl-. 
mış olduğunu gördüm. Arkaya ka

:m gözlerinin yalnız beyazları kal
mış, ağzında köpükler peyda olmu5 

tu. 
Pohuanm bu manzarası bana büs 

bütün dehşet verdi. '\~Yetin içinden alınır bir tara. kum vatan.daşlarda bu suretle is_ 
~ b Patılrr ve bu suretle maksa_ tifadc etmektedirler. 
~ asıı olduğu kanaatına varıla. Kanunun suç saydığı bir fili iş. 
dı_ ~ttık .~nunla meşğul olunm~z. leycnlcr cezaya çarpıştmrlar. Fa. 

Çocukları yaşlı mahkfımlarla 

beraber umumi ceza evlerinde be. şüphem kalmamıştı. 
Bize korkunç bir kin ve istihza ile 

bakmakta olan bu sihirbaz, mutlaka 
evvela kanımızı içecek, sonra belki
de o vahşiyane usulile bizim de te
nelemizi çıkaracaktı! Biran aklımat 
\'Ücudumu kaldırıp yere vurmayı, 
hu suretle belimdeki cl bombaları· 

.. .. Fakat harikulade bir gayretle ken-
m patlatarak berhava olmayı duşun d' . 1 al --tım Yerlile-

~c ~ gun, suçluyu bir hastaya kat bir insanın cezaya çarptırıl _ 
~~- tırsek, bu hastanın hayatının ması onun irade ve ihtiyafa malik 
"il de~· olmasile kaimdir. Bu iradenin s'!· ı,., gıl bilakis ;cnun tedavisi 
'-Ctrı,• 

~es' \~ete nafi bir uzuv olarak 
ttt ı du!Ünülmcktcdir Medeni • 

c il 
l'ct Ctlcme yolunda bulunan Cc 

Öest olması ve failin kuvvei mü . 
mcyyizcyc sahip bulunmast y:ini 
insanların tabii halde olmaian ve 
yapt .kları şeyi~ fenalığını idrak c_ 
dccek vaziyette bulunmalar: la . 

ltııe • her cüz'ünden azami dere • 
~6ir~S!ifade etmek: mecburiyetin. 
it' .oun zımdır. itİid u temin için eczanın ne 
~l'c~ ~ektirilmesi lazımgeleceği 
,, .eaı; Üzeride .dikkatle durul-
~r. ~abedcn mühim bir mevzu • 
~i . Uvakkat bir zaman için olsa 
~tııi ııten rnahrum edilen insamn 
' :ı ~et için bir tüf eyli olması O

~q'ı.ıı lakı üzerinde menfi tesirler 
~}'c c 'getirir. Çahşmarun ve Cc-

~~tı:e ~~ideli olmanın zevkini, ha_ 
%kn lzzat kazanmak gururunu 

4t tu tna aşılamak lazımdır. Biz_ 
"ııa, llıhuriyete kadar mahkfım • 

Suç işleyen çocuklar ya~lanna 
ve fark ve temyiz kudretini lıaiz 

olup .olmadıklarına göre ker.dilerL 
ne hiç ecza verilmez veya tam ceza 
ehliyetini haiz olan büyüklerden 
daha az ecza verilir. Bu, bütün 
medeni memleketlerin kanunları. 
nm kabul cttirklcri bir prensiptir. 
Bu gibi çocuklara verilen cezala. 
rın mahiyetleri ayndır, Tcrhibi o!_ 
maktan ziya.de kendilerini islab ve 
terbiyeye matuftur. 

Çocukları suçlu yapan sebep ve 

lundurmanm zararları pek çoktur. 
"Bir cemiyette mücrim yetiştir . 
menin usullerinden biri suçlu ço. 
cukları umumi ceza evlerine gön_ 
dermcktir,, diyenler pek hakJıl:iır. 

d" lffil topar amaya Ç ı:;- · v• • 

um. . · rin eline düc:üc:;üm ilk defa degıldı. 
Duk·Duklarrn ılk heyecanı \'e te- B' d f d• ~\f ·kada Kamerunun 

1• 1 . d h 1. b' . ır e a a • rı , ' 
aş arı geçmıc:;, e şet ı ır sevınç . n d ı · anlarda {Dev • ıç tara arın a u om1 
başlamı~tı. .11 ·) d ·ı n ı'ki bur·uk .metre 

D .. b '·l' , ,.,... fi .. 1 ,.,, , gorı en enı e ~ 
um :ıe~ er \e ut er~ o acı \e \'e 300 kilo ağırlığında 3 insana mu- • 

)'Irtrcı dudükler cehcnnemı feryat· adil gorillerden bir çift avlayıp Bcr 
lar. Bunun için mahkum çocukla_ 
rm diğer mahkumlardan ayrı o_ 
larak hususi müesselerc konulma. 
sr prensibi kabul edilınişdir. Bi. 
zim Ceza Kanunumuzun 54 üncü 
maddesi fili işlediği zaman on bir 
yaşını bitirip de onbeş yaşını cl~·l. 

.jurmamış olanların mahkum ol • 
duklan cezaların bir İslahhancdc 

-============-=================== lin hayvanat bahçesine getirmek i
atılmrş bir adımdır. Bu islahhane-\ sede Cümhuriyetin sayesinde mev çin büyük orman denilen orm~na 
ye memleketin her tarafından mah cut bulmuştur. girdiğim zaman gene böyle zencıle-
kum çocuklar gönderilmektedir. y 1 1 "t kk f rı"n elı'ne du .. smu"~tüm. 

apı ması asır ara mu eva ı • . 
Burada çocuklar islah ve terbiye 1 . 1 . 'b. Oradan )'alnız be~·azlarm siyahla· o an mühım iş erı 5-10 sene gı ı J 

edilmekte, okutulmakta ve kendi- d d b ra ,·egan· e u"stu"'nlüg'Tü olan zeka \e kısa bir mü det zarfrn a aşara . J 

)erine muhtelif san'atlar öğrctiL rak milleti ve memleketi her saha_ hile sa\'esinde kurtulabilmiştim. Ay· 
çcktirilcceğini amir bulunmakta - mekte:iir, Burası bir ecza müesse. 
dır. sesi değil bir mekteptir, bir terbi_ 

Memleketimizde şimdiye kadar ye müessesedir. Buradan çıkan 

böyle bir Islahhane mevcut değiL çocuklar Cemiyete faidcli bir un. 
.di. 1937 b:ltçesine konulan tahsi. sur olarak avdet etmektedirler. 
sat ile Adliye Vekaleti tarafından Uzun zamandanberi tahkkuk et
EdirneHe mahkum çocuklar için tirilmesi şiddetle arzu eHildiği 

bir İslahhane açılmıştır. haJ:ie ancak bir sene evvel açıla_ 
Bu, içtimai iş sahasında fenni bilen, memleket ve adliyemiz için 

içtimai
1 

muavenet sahasında ileri elzem bulunmuş olan bu müesse. 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA 

da en müterckki ve mütemeddin 

Milletler ve memleketler seviyesi. 
ne ulaştıran Cümhuriyet refüni, 
mücrim çocuklar mes'elesini ar • 
tık ele almıştır. Bu sahadaki ça . 
lışmaların ı::laha ger.işletilerek bu 
mes'elenin de bu günkü terek'kiya_ 
tın ve ilmin icabettirdiği şekilde 

halledileceği şüphesizdir. 

ROMA NI· 

ni tablye ile bu sefer de kurtulabil-, 
mek ümidini içimde hissettim ve kor 
kunç bir can havliyle çareler düşün
meye, bir hile keşfetmeye çabala· 

maya başladım. . ·~ . 
o sırada bize keskindiş1erı ve ıgrı, 

:ııa,~e§guı olunmaz, onlar zın. 
~di. :;a .lccn.di hallerine terkedL 
it~ .esal;lüfcn veya her hangi 
~la dıtar tahtında suç işlemiş 
~~iy.t kendilerinden daha fena I KızıD ~©l~e ... _. ................................... __ .. 

patlak yengeç gözlerile ~iyici ve 
yırtıcı bir kin ve hınçla bakmakta 
olan sihirbaz başonm ucundan çe
kilmiş, yüzlerindeki acaib cin mas. 
keleriyle devler gibi boplamakta 
ve etıünmekte olan Duk - Duklar~n 
arasıııdan geçip evvelce fal bakttgı 
kesik insan başının önüne gitmişti. 

~·~. ~tte b 
~~ııc ulunanlar arasına ter. 
t ~ı.ıı~k ahlaklarının daha ziyade 
"l: •ıı larına sebebiyet verilir ve 
~t~ ~tle islab gayesi elde edil. 
~ıl i Ylc durııun aksi neticeler -
~~ Utldu, 

:4 ~a huriycf devrinde kabul etli. 
~~ lln~?larla ceza sisteminde e
~ ~~ cgışiklikler yapıldı. Şimdi 
·vı ~s, .. 
~ Ctjlld llzerinc kurulmuş ceza 
~ar ~ tnahkumlar bir taraftan 
~tı ~ tnüstahsil, faidcli birer 
~~il dt'rıağa çalrştmlırken bir ta. 
~~lct .. ~ kendilerine 'bilmedikleri 
1 ~ .Qğretilcrek temizliğe, in ti. 
t~ırİc 1>'iliğe ldoğru götürülmek 
"r~c t, l<endi sayilcrilc, kazanç. 

:ı tıı~~~~nen bunlara; iyi!ikle:-İ
~ıııqt i:tıatr da tatdmlmaktadxr. 
lcrı 

1

~ başında kedilerine mcş
~~l t ahliyelerini isteyebilmek 

~l aıı.ın 
• l'tıad nııştır. Bundan başka 

1"1ı hen Ve inşaat işlerin.de ça. 
)~ bc;r günün iki günlük cc_ 

J.' eı sayılması, 'kazançların. 
i~lil'cJea~acakları tasarruflarının 
ttibi ht.ındc kendilerine verilme_ 
~ sc,,.k<ılJer onları isteyerek iyi. 
· 1Jç Cden amiller meyanında. 
, 1 scnedenbcri tatbik edilen 
tlctiıı.~~\laffak olmuş ve iyi ne_ 

'ı~tı~.§ırndiden vermeğc baş 
ZljvALl.J')IJ <'4~/JVD~ll 
ASl>IR,ii lfll l( Zv'-"1 E'TT/ .. • • 

V/1H~İ 
Of?rt)ANtll 
/Ç TAl?AF, 

Lll 1?11.J. 
DA 

llllR8 üF.. 
l'A.M 

EDER.KEii 
2EHıl?iİ 
OKUJ 811/'lf)llR. 'r: ..... _ _ 

K118İL~5ı 
J(IZJL <:./)L. 
6FNol j 

N1ATE-,,.,,ı11; 
TU'TıJYOfl.' 

Dl) ... 

OZİVE'i LS L.0/114111..fRA 4Jl/ll('ı 

G>~NDE~ o"''"''l• BE>fi'N'I oı.· 
N1EOiG11"1ı, DE~ HllL. lı'-f 

04YA .SOll '/E~Mt!. 
LlfilıNı İS TE&>ı'J. 

Nlı .SöY,l'r 
M"l.,.T~ ~ "1 ; .• 

··~) l 
JL,~ 

.. ·-:,.-,i-....-;. 

Sihirbaz o insan başını ellerine 
alıp havaya kaldırdrğı zaman yine 
birdenbire düdükler ve dümbelekler 
sustular. Duk.Duklar da durdu. Si
hirbaz o başı g0stererek onlara. 
havkıra haykıra bir şeyler söyledi. 

Pohua baygın olduğu için maale. 
sef bu mühim ııihirbazm neler söy
lediğini anhyamıyordum. Fakat he
rifin başı ile ufukları göstererek: 

_ Holeng! .. Holc>ng! .. 
Diye bağırmasından (beyazlar) 

diye bizden bahsettiğini anlıyor

dum. 
Hiç şüphesiz kurnaz sihirbaz, e. 

lindc> Yıldırımlar ve şimşeklerle 
"elmi~· olan bu bf'yaz şeytanı yine 
"' kenrli sihir VC'! ff"sıınlarınm pcnc:c-
\'e diic::.ürdüğüne Duk - Dukl:m bir 
deh daha inandırmnYa çalıc::.ıYordu. 

İhtimal ki o efsunlu ve sihirli in. 
san kafasiyle bu adalara musallat 
,,ı:rn fngilterevi dahi bövlcce mağ
lf·.!ı "" fethC'debil,..ce6ini vaazcdi -
'"nr(i11 l .• 

'Slhirbıu:ın ltorkunç bir yüzle ve 
'•()rkunc; bir sesle söYlt'di~i bu ö!üm 
nutkunu müteakip bütiin Duk_Dıtk
lar onun sol kolunun dirseğini yana 
c;e,'irip üzerine koyduğu ıclhirli kıl .. 
fat::ı.sı önünde eğilip aklkara'k, ~ 
rlb bir dan~1ıı. bu h\"8.l\ ba~ tılP 

müddet daha ibadet ettiler. 
(Devamı var) 
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Haıber'ln taırDh1i Romana: SH~ va~aın: OkDmlm 
"HukQm ti :me ruta .. riSalcsi hle-ı hUkumet ediyorlar. Bu kol• 

rI tarihle 17 §e\'\'al 1293 de ynni değil, kuvvete muhtaçtır. tn 
ilk kanunu esasinin neşrinden '48 kuv•;eUc \·o onun esası oJ.:ı.n 
gUn OwOJ ıneı;bur " Sabah,, CI Mih- id:ıreden kaza.ndıklatl eQhr ti Hayatında güz/erce şekle giren 

kadın kılığında 
düşünmemişti 

ranm rnatbnıııunda baslırılmt kU- lekeUorlnl aletnln dcfinci 
cUcUk bir rlsaledir. Eıı:ıt e!endi bunu 
l'aztp ncşrcltifi zanlJln "Mcldebi l
dadll 'Berri kitnbet muıı1llmlerlnden 
ve Ticareti Bahriye zabıt kı\tibi,, 

i:li. Hcı'n-:m nesrl lika'bifide t•bairadei 
sorıiye., toplatUttlnt~ o1an risale 
müMlomc şöklJnac sunlli c~vıı:plr 

y:ızılmııstır ve o :z.tunanki hUrtiyet 
mllcahilloılriln nnsıl bir hllni.yet 
görmokte ve :istemo1tle olduklarmı, 
ne le dar :mahdut, no kad~r masum 
ve zavallı bir hilrrl}'et için menfııla'r
da çiirlldllklGrint göıH.('.ntlCk bakıının 
Ciıı.n bir hayli ~nynnı dlkknttir. Bu 
iUbarla aynen iktlb!Lsında 'fayda 

haline koydular. Bu intiz!. 

A bdürralıman, 
kaçacağını 

ı;ı da, bqka 'bir ıey değil, ııu 
meşrutadır. '.Muamellt ve b 
umumtyeleri ikavan.uıl mal1Sll 
tnky}d \'C temin edilmiştir• 

- Bu halde hilkfımetin !il 
yetini mucip 61nn şeylerin b 
t?mniyeti bukuk maddesi olUT Ye nihoycl hünkiira is~:ın chan· - Abdurrahman, Abdurrııhmnn, hUnkıir ile ho~ i;ecinmek iı;in Ab- nıo.n nklllnrı tıaşlanndan giltl. 

- Şüphemi var ! IAldtı b 
niyet kavanlne m<ırbuttur. 1\9 

ccrcranı bUkıntinU ise tıU 
rneıınıta rnuhılfaza ve teınltı 

mcrtlik mi olurdu' baydi :ya, ne yapıyorsun orada '? durrahmanı ele geçirince derhal hUn 
Hangi tarafından bakılsa Abdur- AlJdurr.:ıhman ağlıyordu, hem bir kfıra takdim edeceklerdi. 

Hilnk!ır huı:un.ına, b0y1e bir anda 
çıkmak için çok mUhim sebepler bl
mak gerekti, rahman için, teselli ciheti yoktu. çocuk gibi dudakları tltrlycrek ağ- "Mahnza. ~lnıdilik A bdurrahmanın 

Yalnız seviyordu, 0 ikndar. hyordu. lştc artık memleketine, va- nerede olduğu malüm değil. 
H~. her fldslnin de omuzlann:ı tnnrn:ı, hünkara, işlerine, hnyatmn . . 

ellerml koyarak : ber §"ye veda ediyordu ve bir al~ak .Koca hünkar, onu ele g~lrmck 
Ç.ı.rcsizdi, tevekkül edip lıUnkftr 

huzuruna yollnndılar. Padişah :Mu• 

r:ıd biç gülmiyor, soluk yüzil ile 
beynini kemiren bu ibnnctln bir an 
cwel ccuı.sını vermek için mUtema
aiycn kendi kendini >iyordu. Nerede 
ii!l bu nsi Abdurrahman? Ve neden 
bunu yapmı:ıtı ": Nasıl nlmctl tep
miş, nasıl bir rU§vctle bu iac boyun 
bUh.müıılü ~ 

- .A:ceba hUk\ı.metl T.\utl!l 
ahklimı ımnunu muhnfaz3 e 
ml? - Peki, dedi. ldbu, talisWik gibi, .ausman önünden knçnn birl 

1 
iı;m luıwcvi tumamen :sarfa bile 

birblrlnf :tnkJp eder. Bundan sonra 1 gibi kadın kıyafetinde meçhul bir· fazı idi. 
:zaten hayatın manası !kalmanın Ur. ıı.kıbete kaçıyordu. Hlinkar bu aralık Anadoluyu beş 

bulmaktayız. - 1Mcnıeı. Etse de nındde 
diae snrem\3t. Zira i!tenilen iJI 
memurlardan bir kaçınm dir&~ 
lru!nf ve h:ıkk:ıniyeUne merbl1 

muhtaç 'kalır. Halbuki btı111 1 

Arill, .!iz mesut olunuz. Döndü. Yavaş yavas >ilrüCIU. Ba- sancağa n'j.'1rmıştı. O zanınnn kadı:.r 
Abdurrahman, kıt.tın sana bir ve• 61 dönfiyor, beyni uğtıldıyor, ti!Szleri hünkftr oğlu B~~lt tara:f1bdan 

- liUkfurıotl meşnıtA nasıl bir 
hUkrınıettir '! 

diadır. Cemile, şeref ve nıı.musum kararıyordu. idare olunan Gcrıntynn beylerbeyi 
Timur 'ra.,a, Ankara ~nncağı Firu:t 

- Kliffci nıu:unelAtı bir ıer' 'l.'e 
kanun ile muka.~'Y t olan bUkUmet~ 

tir. 

'fC aandlr~ Ya kendileri vazı sana emanettir. "Sultan Murad isyan eden Bey-
beye, Ak!}Chir Hoca beye, Eğirdir 

ile Hıımit Kotul beye ihale edildi. 
llu sırada Slrbi.rcdc yeni bir takını 
hadiseler zuhur ctrnı~. ~ine hUnka .. 
rm bu fırtınalara knpılacnğı duyul

hUımU ita etmez veyahtıt ~ 
gelenler o evS3fI 'baiz ol 
maksat hıısıl olamaz. 

Salt.anat tarihim blti>-or, .faknt ta- şehrini bir kaç gUn muhasaradan 
rih belli ıenlnle ilham etrncsln Ce· 
mile. 

Abdurrahman, lıaklmln r.ılinl ôp
t.U ve : 

- Haydi, dedi 'Kaçalım. 
Cemile hazırdı, Abdurrahmnn 4a 

zaten .!pi !kUllah atvri :tüllalıtr. Yal
nız hakim mevzu btıhsolabilirdl. 

Böylece Uç ki5lnln l<açmasına im
klln yoktu • .Abdur:rabman da tanı

ntrdr, 1ıakim de, halta Cemllo de. 
- Kıyo.f ct dcği11tirclim diyen Ce

mile h:ıklt Seli. 
HncliBcler ne garip 1.ezahUr ~erir. 

F.-"or Be;~lllcr, oğer hll.nk'dr 
.xfuraii ve Osma.ullb.r, Beyphlr ha
klm1nln saraymdnn Qç kadmm tlk
Ltğrnt görselerdi ve bunlardan ikisi
nin Abduınahmrmla, :ıııı.'ktm o1duğu
r u ,,ilselcrdl ne llt&dar .gWer1eraı. 

KOC.'.l. Kara A'l>dıırrahınan, ~a
tında yüzlerce eek'le iirmii, luyafo .. 
1.c biltlinmUştU, nma, aklma bir kil
drn kıyafcıinc girip 'J.."llcaent'l tıslıı 

ge.JmctnJati, 
Hadiseler, Kara. .'Abdurrahmhna 

her tırsntta cezasını 'eriyordu. o 
bugttn tam manull~ -bir 'kadındı. 

KD.!;tırı, korluın, 'lnUteread.1, nııl, ze• 
bun Vö )t)ağlüp bir kadındı. 

Sara;'n\ arkn 'atap1mıtl~ !Çıktılar 
"~ fjelirin nrka kapısına vtırdllar. 

Ellerinde yııln11: yU.Jite ha.fil pahada 
ağır mUcevhcrat vcsaireilon bqka 
bir şeyler ~ktu. 
Ccc~ 'ba.smı:şb. Hakim 'Ve Ceıtıllc 

g:ı.lılan siper alarak tızakla~ırlarkıın 
Kara Abdurrahmıın blr ybre çıktı 

w §elırln &'lctine tlo~ yığılan 
os:ııwıır ruikcrinıtı ~"tU\an blhlercc 
2ne tile nltin6akl ttahut ~Miı 

jştn.ı'lil-ı. lı:ırnrtfl,. e t!t>t.Iorı ~1i~A
):'lıtıık ~rtetu. 

sonr:ı dnirci ilruıt:ı llh:ıl <':> ıcıı; c•> 
Sultan Mnrad Beyşe'hrlnc .girdiği 

zam:ın balkı sevinç içinde bulrnu~. 

M.kerinc .ko.tly~n irad etlni.Sti: 
- Bir burun lı:nnusa yUz kelle 

kc.c;crim, hir çöp lf!:ı!:Jl olıınıtrs:ı yüz· 
klet boğdurunım. Halkın 'lnah, lrzı 

bize enanettJr. 

Bu &urelle Bcyşehrinde gösteri
len ad:ılet teke .hakimini kendi ken-
dine yola getirmi§li. Teke hakimi 
de kendisinde .iki şehir knlmak üze
re bUtün diğer nilfuz mıntaknsını 

sultan Murndn bırnktr. 
':Bu efar.in u aurc'1o h\lnnUne~ 

muştu. 

Fnlml bUnknrın asabı yerinde de
ğildi. Hamit ''c l~ğirdir :havalisinde 
'3ubaşı ol:ın l\otul bry hünkürın bir 
iradesile davet olumuştu. Ayni za
mandn bu irade 'Hoca beye de teş

mil edilmişti. 

K1'tul ve Hnca lıUnkfır huzuruna 
girdikleri zaman onu bu nzap \•o 
dü§Unce iginde buldular. Etek:crj 
ni, ıo.yakla.nnı öperek birer kenu~a 
diz Göktüier. 

JJUnknr Hacnya clönnrek ha~kır

dı : 

- 'Bire zmdık, .eeıı bu i\.bdurrah
man denen başıbozuğun herede ol
duğunu bilmt!zsin ne yqarsın bu a
lemde ? 

(Deı•cımı var) 

- HUkfinıeti mc ruta ile hUku
meti muflakn bC)'nindrı n~ fıırlt ,·.ar
<.!rr ve hant;!& ha)1rlıdrr ? 

..- Hilkfımeti mutlakanın mu:ıme

ltı~ı ıımumi>• si knmın ilo mukayycd 
:!eğildir. Meseli lbir hükilmdnr ne ka 
uar !atin, ınUlkünf! ve tebaasına :ne 
kadar ha nhah olsa ~in(! mCMlihi 
umumlyeuln k:üfesinl bizı:at tCS\'b'c 
cd~mr>z, bir takım memurlar istih
Jnmtnn mecbur olur. iMemurlıı.rm 

!'.nr~kiitı umurniycsi ise hlr nizam 
tahtındn <ılmayıp her bhi alelillnk 

Ac~ba bünkür ne lstiyorılu '? Bu 
iki subaşı ne yapacaktı ? Onuıı bu
günkü \'aziyeti karsısına cesaretle 
çıkacak kim \'ardı ? (ılı) farnnwr tarihi d!ü 10 aht• keyfince hareket öder. 

1Suba.§ı Hnca bey ve KDtul, hUb r~ ::1!l. O lııılde yalnız hilkilmdartn chli-
Uceye iktiranmdnn memnun ve .A- kfi.nn itndcstnl tel!'ıl:ki ettikleri ta- et) ,. ~c rt. yet ve hUsnUniyeti idnrı~yi temin 
natloluda.kl Uttlbatmdan cnıin :'Oian c·donı~z. nu cihetle ıidarcdc intizam 
padigah X'üta.h~'llda. ordusunu tcı·his Yukardan a~att:ı, 1 hasıl -olamaz. mıra.~ ols.ı. bile o hU-

'Bu slll'Cl1e hllkfmleti m 
devam ~ere fayda memul ıe 
abt!Ur. 'Dem iııteniliyorsa .... ıı 
le la nU!usttln ibaret .A!r 
sair 'hükfırnatı mutlaka idtl' 
bulunan memtekellerln alı 
bakmalıdır. 

- ncmek ki hükumeH 
idaresinde bulunan rUesa)ı 
rinc pek ne emniyet oluna~-ıı 

_ Qııle va ! F'..nuıiycl yalrı'!J 
,J • • • ')J 

hüsnü zannn ruil-;tenıttır. 

rıkarsa devlet ve mUlk "e 
'" • ti mutnıarrrr olmaz mı'! ~:alil 
hüsnU znnla devlet ve Urnınct 
ml, 

_:_ BWm hUkfım'Ctimit nıPÜ 
ile muzaffcren Bursayn avdet ~y.. ôrümdal'Il1 l>Qkasilc kaim ~.-.·e f!Onra 
lecli (•) .,, ~ ....... Bir büyük \'İlayetimiz, 2 :-.an olur. {l) hukümettir • 

Fn'kat hUhkar hiç rahat değilfü. ' ' llnzreti Musanın elindeki -- • na.l'I 1Iuk\lmoU mcııruta !ı!e böyle lma - lfüiın hükfllneUıniı: ~ 
Gönlilnc bir kurt gimıişti. 4 1--1--"'-"-"-+- dolunun ~:ırk -cephesinde bir \'İla)"C" yıp mcmurhınnın ki.f fcsi tnun.y §crinUe muknyycd olduğıınd I 

Nasıl oldu da bu davada Abdur- ı ..._"'"""'.,.__ timiz. 3 --. 1\llah - bir nota, 4 _ yen olan bir kanun dairesinde ha hUkU.mcU iSınm.ıyedir. Bin&~ 
rahman ona ihanet etmi§t.i. 3 narr~'lnuzın rengi Sadmcler, 5 ..-. :c~et ederler .. o halde .:idarenin h?kiıme~ :meşrutndır. :~~:,. 

Onun şimdi dört tarafta. aradığı .it Kıtlığın ak-si _ Sporculann ra.;ası, ıntizanu şahıs ıl? te~~dul ~tmez. kitten'berı tıhltlırtıt ecr ~e~:tıtl 
''alntZ 'Rara. Abdurl'ahmanBı. Onu ~ '--"--"--,,..__""'- 6 Elb·.....ı · d~-~1t s· · ,. D~mck oluyorkı hukumetı mcs le rbvet ohınmadığındllll ...ıc ,, .._ • ı:.werı Ui.U en - tnır, ı - • k · • ,,... 
~'nntnn get.ii'Crek hlı; olmazsrı. ytızU- 6 H ü d , l b' ,. t U 'çk' ruta ,gerek devletin tera kli Şev mutlak:ı. yolunu tutmuştur. tıllf 
ne tükUrecek ve nıcrhum babasının "1 z ~ ~ ~apı an ır nc\l a 11 1 

keti ve gorc:k nıilletin 'husulü 'reyi esasen padijahlarm vezalli .ı 
8 - lkı ~yın orta, • 8 - Cet - korun zil "Stıa.dcti içtn hüklımeti mutla . hd ttu y · k8'11).lo• 

orıa töstetdiğl bUyUklUklett nan- ··d 9 z t ku"':k rıatlc ma. n r. anı 
9 gu en, - aman - saa ten • Y'4 kaaan fı.Ui. ve hayırhdır. ı · ·~dctıdirkl 'bir "-"tlf.5ahtıı 

kütlUk ct'lch bu ndamt buzuruntıan ıo _ Barlarda oyntyan kızlardan , . cy • ., ~ rel<ltı 
koğatak teselli buıacaktı. mürekkep heyM, _ üzgiltJük, ÇUnkU memurın bır kanun :mcsu- uınumı,eao eI tı.l \e 'ha ile 

HUnl:Cırın keaorlöi etrafındsltilcır Soldan sağa: l liyoti ile mukayycd olmnyıp ta cfa- faatı umumtyc)i tstııtıurt ırı 
ele bilmiyor değildi. Fakat onların 2 3 4 ' Gt 8 9 linde keyfine tabl olursa ve her ne ıtayycıddrr. :Mesel! bir a~ııxtı ıt 
da bu e.sral'9ngiz hadis dCJı 'Mb rlc- 1 ~ Demir fabrikalarının bulun- zaman bir 'ten:ılık bir tarafa intlsab diyet olur surette birlnl l ~ 
ri ~·oktu. dulu yer - 'SU, 2 - Asillik - biri bil- sayesinde eczadan lrnrtu'lurse. bu maK.tu1ün erescsl t>lmn&ıt. ıı• 

SulUm Murad gi.slldcn giZliye bU- )ilten kadın, 3 .__ Birçi~eğin sakı - cUr'et sairlörine dahi slre.yet edor. 19.yet fladlşahtndrr. Ultln 
tUn devlet teakllli.ttna, clvar hlıkim- on sekiz )ıasını doldurnıa, 4 - Tav- l3öyle adamların idaresinde bulu- bu ına'ktulüb di)'~etıni katile 11 
tere ve hatta dost mcmlckctlct'c, lada Uç - geri \ertne, 5 - Humk llan memleketlerde cmniret o1ı:unaz. !ayama~. Yani ko.till tii~::ı~ ~ 
Abdurrahmanın ele g~irilince sağ h111inde olan - beygir, 6 - Yemek Elınntyct ollmynh memlekette ~ııa- dom~z. Zim "diyet bcyt\i rtil 
olarnk huıul'Unt\ gı>MMUme!tfii f .. su geçen oluk (Crenkçe), 7 - Yay- d t ol:ı.maz. 'Padita'h on'tl aC!edcrsc :bC~'ıt' 
tenilgU. dan fırl~·aft - cet" ilgili, 6 ...... Bit Avrupalıların intizam ~darcı;inc zarar wrrttüp ıcder. rııdice ti ~ 

it>Uııilnülürsc, Abduını.hınan iı;in ~iir nevi'" §İm~k, 9 - 'Ses (öz tür~ dik'kat ~~clım. !ngilizlcr takriben iif'att umumiyeli lee tnenfıı• 
en tehlik:cli iraao 'bu idi. Cünkil bü- ~(') - ıı~altlınltnı~. k6tli blt •crı;i - '25-M 1rt1Jyon 11U1ustIDl ibnl'et iken ıoU nıuk~yed olduğund•~ 
tlitı hllltlml~r. acvlöllör, !f'ıltllt-Ucr lskambilı1e tsıl'.lt, 20-Bir 1Z'Um ıadı, 'kendllcrlnln 1lt tıort misll ll'IUlctlcro dn!e ibu şartın bilafmdı ,, 

-::Joorntlal DU01\!Dlr.13~maı•••• ·lf- ··-........ fl c~ ~~':iı pa.cli§ahm er~l::ıı 
-- .ı. ~asıl tasavvur edemem, pekala an- li!r.Sil~r'.=ff;'j ;.™'fiifl:!] ...... Jfüntlc kati ddiller röktu da onu11 i· r~lcatı ea"ldm ıolur, )-ahtıt '~:t ,p 

~m.ilentn sesınl duymtJbtu 

;:n;!:ığıde :;:~::~~!~ı~:O ~;~ ~!• ~~~:=.~;;,?üphc ıımınc adamı •tabii ;:.ı;. ~.~:~~::~:!. := •' 
lbır ~'3llt farıettfnız:. • ·---- • ...... Peki dc\•am ediniz. bilir ? . . _...d ~ 

- EVet doğnt, .. Kabahatim çok büyük ...... fi.1j.,c::k ~·andıktan sonra amcamın -0YtJu «h- _,.., I"'~ Ol 
Melik-e.. Fakat ""·ah-armnı bcrı1 :affediniz. 1 ~ ~ .; ~ - ,ou· '11\Ukteıayı 5""' ._ .... but ~ ,, - ""/& ..- mahkemere basvurdu. yMane :\'atis ısı!ati- a · 1 l'·h r der "f/Q-- ll' 
KtSk""""1ık g5zUınü kör ctmic:tı·. Bu adam - '-O ken i · 1 

5 
" ' ne 1 '~~ ~ 'it le ölüm.in mira~ınt istedi. Fakat a\'ukatı- islab ederler. (Fttva ile ıı• ~ 

gözüme en genç, ttı )·akıfiikh fosan olarak t~rere," ~ kurtarabilmi~? Buhu bilmi· etme.!( i tcmemi~. hatta onu bir tida da mız buna itiraz etti .. "ÇotÜk.lartn aısetlcri tıı rda.IQ olunur dcnlltnek ~ 
gözükUyordu.:SOnra si~ afkıma dair söyltY- yorum. lstc.rseniz günUn birinde Zeynep hn· \'ezir kö~ündcn koğdurmu, .. ıo bu yangını :yangın rerinde btilunmamı~tır; rangınd:ın J!rY 
diğitn bütün .sôz1ere 1'ırmet vermemi~tiniz. in bu ı.:orkuh~ sahneyi size anlatır. Betı rapatken belki de sad ce bu hakaretin ihti- kurtulduklanna Clair rh-ayetlcr ~ıardrr . ., de- ;)~·~amı fitelrUUtl ıııulı ~ 
Böyle düsünebilirdim ben de.. bunu ancak Allah esı~i§ cUmlesilc tav· kamını almak istiyordu. Bclki tıe babanun eli. Olumlln i~batrna k:ıdat pammn ytdk!- .naını olur ? 4.~~ 

\lif etıebilirorum. 1Icrhaldc size kö)·de bu mira mdan i~tHade ümitleri de -,-artlı. Yan- 'Vf> "' Melik·en•:" gu"zcl n .. zlc ' ı. b' 'ı.. 1 t1 mihde ~aklanması i~in karar aldı. - '''elnurl&rm e!'al bU- ..ti 
...... "o rı "ene ır vu u a )'angını anl:ıtmı la.rôır .. K~k yitmi otuz gtnd:'.ı babam, annem e benden bil~ ilk bir ...,. &ı ~~ J 

kaplandı. Düşünceii bir tavırla: yerinden birdenbire at~şlenmi~. Alevler bir erkek kardcsim ~':ıhıp liil 'Olmuş. ~er Zey· Bu l<ar'ar ~ctıtnırt oğlunu ,t<>k öfktlen- daima :neıal't\t tahtııı retJ uııııııct 
- Bu, büsbütün başka bir mesele, dedi. <lakikamn i\~ri inde btitfin binayı ba~tan tlcp ;Jırua. beni J..."Urtarmas:t}ınıs tiilMie:n dirdi. vukatitntıa ~ı tilmıa gcl~ni sliy· mıutlA nlur, Bu lleza ı» 

Evvel~ bırakınız, size çocukluğumu anla· 1 .. .s· Aa..ı \..:ı b' d ., · k etmelidir. .,,,wt ro .. ba5a Slltmış .. Bu fati:ı bir kaza eseri ola- kimse k:ılmcyacakmı~.. t.-uı. vuuan SOhrQ taoıı ıze e ull§J'n3n ·c- .._ VUkeli. da hUrıl'.~..ı:;. t 
tayım. Hikayem bitihce siz de her şeyi an· mazdı tabii .. Herhalde bu ·~te bir dü~an Şi...rn;li beni saklama~n ıneden .füitlrt1 gör- sıldi . ..Beni tok rı.rtıaı. Fakat Veıir köşkiinün ·.n:rctıo m"'-e~l..A.cJl ~ .. w--, ~d> 
lam ıs olacaksınız. !'!. :» • ..:s s...-...-:A td ,,. , ... ı. ..... · ""-''"-ed' ""'" '" .. " e.r.• •• ..,r eli olduğu muhakkak .. Avukatın tahkı~lltı düklerini anlryorsunuz'de&il mi? Kım <>luu· yam ~ ..... a ô usumu ~<Uuum cut:Jıı ı heur~t ctsln? "(Jınznetlll f6" 

Dirseklerimi masa,·a da'l.·anuc, ~·Uzümü onu da bu neti~·e götürmü~.. Onun ôğ- ğumu herk ten giılemi ter \'C beni :ley~p bir türlü.. -At J J ~ ,, sı '? ua\lr ,.. ..s 
eTlerimin arasına koymuş. gözlerimi !\leli· rt'tldıği tuhaf fakat kati bnzı delill~r. bu halanın kız kardcşirıin tocuğu diy·e \anıt- Zaman geçti. B~n büy'(ldllm. zeynep ha· _ mvet anın. vükclA .1' ~\il1\l ~ 
kenin çehresine dikrni5tim. Bu sözleri din- fatiantn ameamın cğlu tarafın· mı~ıar.. hının saye~inde ôh."f.\a1ü~firnü bir g\1n bi· klm aı;Uyacak 1 lvln dot>~~aJI' ti 
terken şüphesiz çok ıstırap ~ekecektim. Zi· dan ynpıltlırıı ~"tnnım uyandırmış.. - Söylediklerinizi iyke anlı~·amworom le hissetmedim. Bu i$Irada dava da netice- dlfaha kim arıedcce'k '1 t '°'' SJlll d°P 
ra Melike benden k~çtib'Itıı anlat3taktı. lki· ..... ):-a~~at o bu cin~-eti rıc dire ic:lemiş? Melih"C . .A\'ukahtuz ni~in gizli y:ı amamz lendi. Avukatımız benim ;a~adıt1m.1 ınah- layı ha!!l olacak menfa& ..ıt c:ılO 1 
mizin arasına glr~n mania mcylt:ıha cıkmı,. - P.ara mesele i, <'rrtum .. Harp . ne'e· i~ln J. rar etliy{)rdu? keme h1.1%urundn. bbat etti.. Va i ~ı fatile iş- ra.t 'devlet ve urnnıetocıabl oıııı'ııı-r· 
olacaktı.. rinde l nnbulun ~fahat hnyntı içeri i'lcl~ - Demin söylooim ~·a .. Babanun 111lrasr- ~imin .idarcsineba5ladı. Y-0.lrtıt, b!l:na yir- lıalde ııezaret 11Us\lsU kolA oı 

- Yangın gectsi, ben mini mini bir be'" yuvarlanan bu ~en~ adrun, baba mtn mim- na goz diken amc=ımın oğlunun bann bir mi r::ı~ıNı girinceye kadar m~·dana tıkma· ... ıt hukuktandır. ~ '1ll __ ,._rJ 
B k - (J)e\·-lle'k imişim .. Süt hinem, u.,c::aklaiı1e hizmet" ısınt kısa bir ~:ımlh içerUntle yok etmı..... fenalık ctn1 sinden korkuyordu. mamı tavsb-c ediyordu. crn bir ÇQ • va- ~urdur. __ .,.,; 

çiteri?e bQtftn bir ftne;i yeryilzünden silen 'Babamdan birl<aÇ defa rartlım io:tcmi"' .. Da- - Fakat mademki bu a8anun Vezir J(tler bu lıfü~yeyi bilmiyorl:lu..-n.. Sonr:ı • .,. ,, -'81nıoP·'· 
bu korkunç yangından nasıl olmus da in- bam. ailenin o. ırlardatıberi dc\~m eden kö'3kiinü yaktığım bıll~'otdu, :ne diye nük\1 pva: ya\·a~, phrça p:ırça oğrtndifl'\. (1) Abdülh~JUI .az-
san kuvvetinin üstünde bir fedaklirlık gös• tcm.fı ismirli kirleten bu 6CrE~ri~·e }'ardım tnete rniirnca:.ıt edip tevkif ettirmedi? ( Deı-amı 'lıat) mak endi~<' ı ;;örtiliiYor. 
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~e SÖylediğimi artık ben lfe bil· 
~· d ~ or um. Mana<ıız bir sual sordu· 

un sonradan farkına ,·ardu. 
AkJıına bir fikir geldi: 

.ru; Süıan Darr~n el ~tazı ını ta· 
nu ınrz? 
-l'anınm .. 
ır 
~~s Man.sertonun bana otelde 
ıı ş olduğu ilk mektubu cüzda· 
d:~an cıkararak genç kıza göster· 

'Su yazıyı tanıvor musunuz? 
?ıb~ Okumama mfi~ade eder mfsi-

l?ıa ..... liay hay. Ben de sizden oku· 
nr:r rica edecektim zaten .. 

}~ektubu alıp dikkatle okudu. El 
tttı'k!~ı tetkik etti. l\fektubu iade 
tU b~ zaman elleri titriyordu ve yü· 

ıraz sararmı~tı. 

'l<ı..";" ~vet Süzanın el vazısı .. Fakat 
·~er • 
'bı· Yazı~·or? otelde geçenlerin hep· 

1 bana anlatın rica ederim. 

l!~ lıep ini anlatmak neye yarar? 
l{b~ inanmıy3caksınız. Doktor 
l'tı geleceği saatte ben gene uğ· 
~'1rrı. o zaman her şe~·i öğrenirsi· 
ttn·~u 23\'alh kadın ve di~erleri i· 

ır ~yler yapmak l!lzım. 

ha:2biğ~rlcri mi? demek bu otelde 
..-.alan da mahbu ? 
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- 17- N'akleden: F. K. 
1ralannı 'ta.ıeliyebilirim. Geçecek ilk 
polis memuruna seni .,yakalatmak ve 
hakkmd ftlalfunat ,.erinek 1'afidir 
uınederlm. 

- Simdi de muhbirliğe rni 'b3~1a· 
dmıı? Eskiden böyle fıeylerden nef· 
ret ederdiniz? 

Böyle roylemekle onun naıik tara· 
fına dokunduğumu blliyordum. Bu 
Mur, polis olmasına rağmen "muh· 
birlerden hiç h~lanma!dr. Gülilmı:e· 
di: 

- Y<1kalandımSunki~tı Hakkım· 

tla ne düşüneceltne ehenvniyet ver
miyebilirdim. ~·akat sana ;.karşı bile 
gururumu muhafaıa etmek isterim. 
Hem belki de u lanmı sındır artık .. 
Börle olmasa bile müştcrilerimder. 
birini Fransızlann 1l~akalamasmı iste 
mem; bu bizim i_şimiz .• 

Böyle d{lşünecelini de biliyor· 
dum. Elinden :ben bir ka& defa kaç· 
mrştım. Onun sakala~·amadtlı bir 
adamı F ...... uı.w tabıtas.rnm yakala· 
masını istemezdi. "Cünkfi bu takdir· 

telde namınıza bir n~ektup bulacak· 
smız. 

- Bir meXtup mu? 

- Evet. Bu mektupta cenubi . 
Fram:a kcrlerinden birinin ismini 
bulacaksır ız. Oraya gidip Otel de 
Ben,,c bir seyyah gibi ininiz. 

- ":ı biraz ~pıtıyorsnn galiba? 

- Katiryen ve ayet ciddi konu· 
şuyorn .. 11. Söyledi~imi yapınız. Pi}· 
ınan olmazsınız. 

11Ave ettim: 
- Siı geldiğiniz zaman belki de 

partiyi kazanmış olacağız. Yahut ... 

- Daha açık ve sarih söylc;Sene .. 
- lfayn. Partiyi kazanır,sak süe 

meraklı bir macera anlatmm. Aksi 
takdirde yardımınıza muhtaç olaca 
ğımızı sanırım. 

- ?\1erakımı tahrik etmek i tiyor· 
'Sun .. 

- Söıü."l'le ister immm, ister inan· 
mayın. 

- Benimle alay etmiyorsun ra? 

de mahare!.; .. :::::n ~üphe edilecekti. - Hayır. katiyyen.. lngiltercye 
Beni ancak kendisi yakalayacak ve gitmişken mis Manşertonun kim ol· 
böylece tnii~ ..... · .. . muvaffakiyetsiı· duğunu da öğrenmeğe çalışın. 
tiklerinin intik'amınt almış olacaktı . 1 _ Mis Man~erton mu? 

Sordum.: - E\·et. Bu kadın sir Arşibald 
- Burada ne·yapıyorsunuz? ~~anşertonun yeğeni ~.mi~: Bu adam 
- Bu seni al~adar etmez. ıkı sene kad~r eYYcl olmu~. 

Sevgiliye mektup 
Muallim Mebrure ne Halkevi

nin bir mü&ameresinde 1amıtılar . 
Bu, genç, güzel ~i.ılüşHi bir kadın
dı, A&ır başlı, melankolik tavrı ile 
Re§idi pek çabuk 1kendine baflad.ı 
" ..... ,, gazetesi yazı müdUrü de, 
genç muallimi cezbedebilecek de
recede yakıııklt bir delikanlıydı . 
Reşid, hayatın.da ilk defa, ciddi 
bir ıa§kla ıcviy.erdu. Gerçi Mcbru. 
reye gelinciyc kadar pek çolc ka· 
dın tanrmı§tJ. Cevu, Vuslat, Han
da:ı ,Nurten ,Macide ve ilh ... Hep· 
si de ,aıkı geçici bir eilence sayan 
herc:aimcırep mahtüklardı. Hep. 
sinin de a§kı ett .ıinire hitap eden 
ma.ddi bir a~ktr. Hiç biri, hayalpe· 
rest RC}ide p~il.ton:k sevginin 1~2!· 
zctini tattır.trr:adı. 

Mebrureyle, tanıştddnrmdanbe
ri • ki bir buçuk ay olU1•or • ancak 
ilç defa bulu~~ula:. 

Yazan: 
Buna şak mektubu adını verme

ğe •de dilim varmıyor. 
Senin yanında o kadar eriyorum 

ki, kafamda tasarladığım en süs. 
1ü cümleler, kasırgaya uğramış 

kuru yaprak parçalan gibi u~up 

gidiyor. Kaç defa kendi kendime 
azmettim: Ona, kendisini çıldıra. 

sıya sevdiğimi söyleyeceğim 1. 
Fakat .. toyluğun ve acemiliğin 

mel'un k·skacı, senin yanında bir
denbire dilimi kıslnvralc yakalr. 
yor; titriyorum, kekeliyorum. 

Mebrure: S~ilmeğe öyle muh· 
tacım ki! Sevmeğe o ka.dar ihtiya. 
crm var ki!. Her dakika ynnında 

olmak, ellerimi güzel &açlarından , 

gözlerimi güzel 'gözlerinden ayır
mamak ittiyorum ve bu imkanları 
bana çok göre nkötü talihime 'Jcü
süyorum. 

"Mebrure: Senin en kızdrğım 

hangi tara!m bilir misin?. "belki,, 
kelimesini çok kullanıyorsun. 

- Beni &evebilir misin?. diye 
soruyorum. 

- Belki?!. 
Diyorsun. 

Hakkımda düşündilklerini s 
mi olarak yaz .. Hislerimde sa 
ve cirlcli olduğuma seni nasıl i 
dırabileceğimi ilave etmeği de 
nutma. (İnand ğını tahmin et 
le beraber ... } Bulu~ma günü 
zü ve bulu§ma yerini bu defa 
tayin et sevgilim. Gözlerinden 
meme izin verir misin?.,, 

Scvglin, 

Telefonda, heyecanlı ağla 

bir sesle sevgilisi konuşuyord 

- Bana en büyük fenalığı 
tın, Reşid.. Seni deldi bir in 
sanmı~tım. Beni inkisar hayale 
rattJ.n .. 

- Fakat .. Mebrure .. Ne dem 
istiyorsun? .. 

- Ne demek mi istiyorum?. 
arifane tecahülüne deyecek y 
doğrusu ... Gizli kalması için o 
dar dilaindiğim aşkımızı. gaze 
sütunlarına ge~irerek, sanki ok 
yuculanmzı alakada redermi gi 
aleme duyuruşunuz .... 

~ :E:'"t!l Ben de mahbustuln. Ka,· 
lu, · Orada inanılmıyacak ~yler o· - Tabit.lBen ~~lnıı şunu ~ren 

JOr. 

- Bu kadını tanıyor musun 
unSkist? 

Bir defasında ... durgun bir yaz 
gecesiydi. Ycnikapıdan bir sanda· 
la binerek açılmrtlardr. Çamlıca 

sırtlarından ağır ağır yilkselen ay, 
o gece, yıllardanbcri ıörmediği bir 
a~ka şahit olmuJtU. Onlar, bir tek 

kelime konuımadan, kucaktaıma· 

dan, öpü~meden, fakat bakişları· 

nın çılgın ihtirasiyle ıeviımiıter. 

di. 

- Benimle evlenir misin?. - Kuzum, Mebrure neler sö 
Iüyorsun?. 

?~ Po!i. e haber \-el'1'11edil'liz mi? 
~ıl ~. lX>lısc haber \'ermek olmalı de 

tnıydi? 

il ~ıı:nı salladım: 
~ l>olisleri iyi t:ınımadığınız ~ 
l}Qkr~or matmazel. Söyleyin bana: 

lor Kutz ne zaman gelecek? 
~ Söylemi tim efendim. 'Bu ak· 

&a3t ona doğru .• 

Gü .. 
t'!çi n~a rokaklarrôar tlolaŞmakla 
~t~nı. Bir sinemaya girdim. 
l lıtı"' ~ bir a~k maceraSrridan bir 
ıııuı Rosteruirordu. Seyrine talıam· 
~ eclerniyerek yirmi d8kika sonra 
t~tı ~ktını. Halbuki seyircilerder, 
~ b bılhassa gençler bu filmden 

°':ilanıyorlardı. 
~ir b" 

mek istiyorum: Vazife ile mi geldi· 
niz? 1~ok...cia "tinli misiniz? Vak1in1Z 
\'lr lnı? 

- Bunu niçin soruyorsun? 
-:Çek mühim bir iş için ... Lon· 

dra~-a ne zaman dt>tıOyorsunuz? 

- Yann 11qam. 
- 1\"azifeniıi ıtama.mlı)·arak ~il 

mi? 
~-sp vsnneksiıin başını önüne 

iğdi. 

....... ~i. -. "mdi bana söyleyin 
baka~-ım: Eildden oldUğu gibi kan· 

-- Bira: ... 
Komiser elini ulnma wtdu: 
....... 'Mis l\fan~on,. "Bu ismi bana 

kim.ısöyletrJşti? 

- Haydi artık ayrılalım. Size bir 
kel!rıt? daha ,öylemrm. :Ha unutu· 
)'Ordum: Slıin için llangi ote!e mek· 
tup bırakayım'? 

- Grarıd otele ... 
- K:ipüsen bulvarındaki mi? • 
-E\•et. 
- Gürel oMdir. Muhakkak ,gele· 

~eksiniz d~it mi? 
- Belki.. işim &"Jkmazsa .gelec~i· 

~ık meseldede tneşgül olmaktan ~- mi anıyorum. 
tanıyor musunuz? 

• • • 
- Tabit. Bilirsin ki ehemmiyet iı Doktor l\:uttun k"apı:nnı çaltlı~tm 

işlerle ~1 olmak cammı sıkar. flaman saat onu on geçirorou. EYine 

- Mükemmel.. O halde birkaç tiônmüş muydü acaba? 

ikinci bulu§ma yeri, Beyoğlu· 

nun ıözden ırak bir paıtahanesiy
di. Onların bu garip sevdasr, hiz
metlerine bakan mütecessis garso. 
nu bile sinirlendirmişti , 

Nihayet üçüncü randevuda, ba
kı,Şların diline konugmanın da kuv
veti terfik cdilddi. 

Sualimin aldığı cevab gene ıayni 
''belki,. oluyor. Hayatımda "te· 
reddüd,, e yer vermemeği pre.n. 
sip yapıruı bir :insan olduğum için 

her halde, bu ''belki., lcr beni ilıil· 
yor Mebrure.. Hareketlerinde 
xat'ilik olmasını iııtiyorum .. (Alla
ha inanmış olsaydnn, bu bt'iliğin 
aleyhime olmamasını yalvarır

dım!.) 

"Hülasa sevgilim, bu derme 

*** çatma aık mektubuna burada son 
"Sevgli Mebrure: vermek ~hım ... Nerede yazıyorum 
Ya§ını baıını almış koık~a bir biliyor musun? Matbaada ve i~ n. 

adam olduğum halele, sana JU &a· rası~ ... Ba§mürettip ''yazı i'te
tırları yazar.lı:en, bir mektepli: rim 1,, diye ba§lmda bekliyor. "Hi-

' ioeuk toyluğuyla titriyorum. Hak. 1 klyemi bitireyim .:det,, diye avu-
krm !da yok deRil: ömrümde ilk J tuyorum. Yazdıftmın hikaye de. 
defa a~k mektubu ıyaıryorum. ı ğil de bir .qk mektubu olduğunu 

Belki. de inanmıyor ve gülüyor- sene ıiçinden kimbilir ne kadar 

- Uzun konuşamryacağım R 
§i.d •• Dilnkü hilrayenden dolayı 
na teessüf etmek için kelime b 
lamıyorum .. Beni görmeğe çalı 
ma; her şey bitti 1 • 

Telefon kapanır :kapanmaz, d 
Ukanlı, ahizeyi elinden fırlatar 
razete kolleksiyonuna atıldı. Dü 
kü nüshanın hildyc sayf asmr ~ 

virdi. ve .. rıerseml~i: 

Küçük bir yanlışlık olmuştu ... 
Sevgiliye yazılan mektup, yanlış 
lıkla, müsveddelerin arasma ka 
n~rak mürettiphaneye gitmiş v 
hik~ye .zanıüyle hikaye sütunları 
na geçmi§ti. Mebrureye gönderi 
len zarfın içinde de, gazeteye ya 
zılmış hikaye vardı. 

~ _ırahanenin taraı:a ma (' ır-
~1 • b'\ an mrısaiardan birinden sa· 

it adam seslendi: 
tünlük bir iıin kopararak bura;~ aun; fakat .. Yemin caerim ki doğ- küfreder. J 

:ru.). Cevabını 'hemen bekliyorum ..... 
HiKAYECi 

' • e \'tıt ne yok, SunkLt? 
1:ictld' aa ırn. Bana böyle hitap ooen 
ll<fa <ınıa baktım. Londr3 zabıta · 
t~li n .~onıiser Olh·er Murdu. Bi· 
:n tnızı gayet iyi tanı~·orduk. Etin 
r ~ defa kaçmı~tım. Dört senet~ 
-ıı.th k ak lığı . . . . 1.. • a~ 'M l!:.J ırın ot.ıCnı a• #ltd • ı.·· :.. ~ 

ta: U. Bununla beraber birka(; 
,., ~:i lngfliz zabıtasının takip · 

' Undan çekilmi~ti. Simdi mü· 
t.>ı~ ~\atın şahsi muhafaıalan İ6int 

' 'l\l• d '~ ı'mişti. 

, \-0k i~·iyim. 
~enimle beraber Londraya g ı 
' ırı değil mi Suskist? 

i lta~·ır, ne .münasebet! Esasen 
'-.. <lbunıeuı tevldf etmek salahiye· e malik değilsiniz. 

Unu bUiyorum. 

~Canınız j tiyorsa !Fran.adan 
tı. rn hakkında bir l."amr çrkartm. 

.ı ka~rı a~ağı altı ~~· sürer. O zama· 
!~<ır ... 

'Urdandı: 
};' 

'an tansacta bulunmamarı ıçın 
~ <!lnniy ti umumiyesir.ce ev
~ \'eriJmi,. btr karar rok mu a-

V · ~~t aııfeniz olrnı~·an i~lcre kan§ 
•rı ne ıe,·k duyuyorsunuz! 

a.1 Selki evet. Hem sanınm ki 
~ ~~ ~bıın ı da seni anyor. F.ran 

~ ır ha pi ilianeden kaçını~ ga· 

• .~u Çok c~i bir hika.yedir. Bu· 
~·~':ti kimse, hatta poli mocturu 

:\lı1nıuyor. 
1'a'f· ıı . Fa!:at ben onlınm tiatı· 

geliniz. lsmini bildirtteğiniı bir o·, ( Dcoomt var) 
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Pahi~enin gcnlJoluna doğru 

y Ü l' Ü e Ü, undahn klç ta
:rtlfmda oturıın atlamla Jtonuıma
ta ı:ba: ladt. 'tab'b Briı:onun ha
'reltlttnr takip eden 1RoJın: 

- Tamam, maksadımı rinle. 
dı . Empcrya artık ölüme ınah· 
:k'üYrıdur. 

Diye mırt1t1anir ve Bambonun 
&arayrna doğru uzal-.iftJtı, 

Ne Rolıtı, l'lc de b~ -ala Brino. 
heyecanlı iılerlnClen aola~·ı (Ja1-
:;tn btıluıı.Huklan için endilerini 
ya.kfn~an gl>~ctliyen bir 'kadımn 
lUe"VCudiyetiden hal)c:-Saı olama. 
mı~lardr . 

':Bu ktClrn "tVVela ti.tlro.y ce.phe
ıi önUn~ topla:tmrf e~atı merelc
hlar bffleai u.sm'! 'karıınuı .. 
Sonra gondolla'rın fe-ncrtcrine ba
:n baka t!t'anm11 .ıc1aı· menldıla. 
nn dağılması "'rcrinc yalnız ıJtal. 
JTU!t?. 

Rıhtım üzerin.rle t~k tük di
lencileden ~k'a kimse yoktu. 

Bu kadın sarayın önünde do
laıırkcn ılıkata Brinonun -gel. 
'cl! ğini ve kaponın :kararsın da ıbek
lemeğe ba!ladığınr görmÜ§tÜ. 
'H'aydudtı, yliıilnde i muminc 
rağmen tahı-Oı, e g'öıJôen lkay
!bttnııemt~e -çah}tr. :au ıcaaın 
~uana idi. 

• • 
lfşnla Brino, iEmperyanm 

~ondoluna yaklaşmıştı. 

Emperya ekseriya gond~lun1.1n 
idaresini zengin ve ağır kumaş
lardan elbise giyen bir undakr. 
ya;,rakırdı. Fakat gttek esraren· 
giı bir agk randevusuna gittnek, 
gtrekS'e §litane bir arzuyu yeri
ne getirmek için çıktı~ı gece 
gezmelerinde gon.doleuıunu qe. 
iştlrir, <her ihtimale 4rar;ı ken· 

disini mUda'faa edebilmek içiı1 

güçlü kuvtttli bir \" encdikli ge
tirird .. 

Bu devirde, caniler, katiller, 
haydutlar .şehrin asayi§ ve inzi. 
batını temin için büyiik bir ordu 
te§ldl eden polislcteen ~oktu. 

Daıan, :.ı<analilan geçen ezen· 
gin gondolları çevirerek ıoymak 
için haytlutların polislerle lJirlq· 
tikleri bile "lurdu. 
~a§ından nhtımı btlğlı olan 

g.,,ndolun lnç tuafında !dlır'ln 

mevzubahis ıondoku, Emperya. 
nın gelmesini b::kliyerek uyukl&· 
makta i:ii, 

Iskala Brino kes'.<in 
bağırdı: 

- Hey, -sandalcı!. 
Ven edikli uyandı 

kaldırdı .. 

biı· sesi: 

ve baıını 

!Iskala Brlno ani ve müthiı lbir 
karar vermi~ti. 'Etrnfına toplanan 
bir kaç dilenciye elıemmiyet 

vermedi: 
- Sözlerimı işidiyormusun ? 
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dar §Üphe etmiyordu. Yumrukla
nnı sıktı. Az dnha lıiddetinc mağ
J:jp olacaktı . .Fakat, her şeyi bil
mek, öğrenmek için sükunetini 
elde etmeğe çalıştı. En heycaanlı 
zamanlarda bile kendine h8.kiın ol 
mağı biren Emperya. Rotanın h!!l
lindeki d~ği§ikliği farketti. Daha 
ziyade hararetle sözüne devam 
etti: 

- Anlıyorum. Vaktiyle Leo· 
nora olduğu gibi §imdi Clc yeni sev 
tfllnin fı:n'nini s5ylefilğtm için ba· 
na kıııyorsun. Benim gibi 'bir fa
biı;enin a:ğıından ırevğilinc ait 
sözler çıktığı için i~etılyorsun, 
oyle değil :mi namuslu -ef ndi? 

Durdu. :Rolanın hala aükUt et· 
-mekte ol:luğunu ıörUnce söz
lerini dirhem gibi tartarak ve 
zthlr gibi &mla mmla ~krtarak 
devam etti : 

- Her §eyden evvel şuna 

emin ol: Biyanlca da seni sevi· 
~or .. Bunu bilmiyor muydum? .. 
Daha ala, bunu sana naber ver • 
:mek b e n i m için fazla bir 
:uvktir. (Acı bir kah k :aha 

6 a 1 ı .., e r c r c ik ) ~kin h~

'Iİ bu kddfil' dcfil, azi~im, da
.hası var: Senin ac'Vôiğin, pere-s
tiı ettiğin Biyankayı bir ba§ltası 
da seviyor • .Bu ~mu ecn de 
tantyoreun. ArUı dostun Bamlr.: ... 
.aur. :şhnBi ııanıaam ımı? Daha 
ziyade azap ve :ıstırap ~çid3e kıv. 
:r.amnanr istediğim 'i~ ıısana .neti-

ccyi de haber vereyim .. Namus
suz fahişenin faziletli krzı imdi 
nerededir, biliyor tnusun? Bam· 
bonun kolları arasında, onu ben 
teslim ettim .. Nc:rcde::Iirler? A. 
h 1 Elinden gelirse, bul .. 

Tekrar sustu. Sonra nsabi bir 
Luhrana tutularak, :titrek ğu

dakiarı arasından çılgın kalık&· 

halar nhvercrck koltuğa düştü. 
Rolan ayağa l:aikmıştı. Hid

detten köpürüyoıidu : 
- Artık bu menhus keltagm 

son saati geldi, diye mırıldandı .. 
Hançerini çıkardı. Kolunu kal. 
dıraı. l"a~"1it bu k.cl fahişenin fi. 
zerine inmedi. Ynvaş yavaş eğil· 
di ve hançer tekrar kınına gir. 
di. 

- Hayır, hayır, dedi. Bu cina
yetin müsebbibini cezalandıracak 

da1etti ben değilim. 
Empcryaya soğuk ve kindar 

bir gl:iz attıktan sonra odadan 
:Sjıktr .. 

- Zavallı, zavallı küçük Bi· 
yanlca diye dü ündü .. Mahvoldu, 
betbaht 5ocuk.. Yazık ki çok 
geç kaldım. 

Saraydan çıkarak etrafta nö~ 
1 

bet bekliyen dağ reislerinden bi. 
rinin 'Yanma ltO§tu: 1 

- 'Yanma <yirmi silah§ör cl .... 
iBambonun sarayına git.. Seç • ' 
derse zorl:t içeri gir.. Sarayıa 

her t:ırdtn! cra. Eğtr Bambo o• 
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Yarınki maçlar 
( Baştaro/ı 9 uncuda) 

~tlılhı~ııtur. Buna karşı Fencr
W,Ç. ta.kmıında da sağaçık Semih .. 
&"i'icalım cezası bitmiıı ve sakatlığı , 
~r;eıı.. ıantrfor Y~arm da oy:ııya-
~a göre bUtun y:ik yine s~n mU
dafaa mUselleslerinin enerji ve cıu
vd!akıyetlerine b~lanmııı oluyor. 

Diltkat edilirse HUsam; Ya§ar, 
Lebip UçüzünUn gerek sürat \'e ge
rek tecrübe itibarile Azat; Vahit, 
SUleymandan terekkUp eden Vefo 
mildafnasmdan 1§.akal iki klas yük
sek olduğu görUlUr. Zira iki açık 

.. Semih ve Naci - lizerinden inki~af 
edecek olan ·Fener hücumlarmın 

kale önUnde yapacağı derin ortala
Ytıılar Vefa mUdafaası için hakiki 
bir mUşkilflt doğurabilir. 

İki takımın muavin hatlarından 

Fenerinki, rakibinden daha hesaplı, 
anlaşmış ve muntazam bir halde bu
lunmaktadır. lyi yer tutup, derhal 
hUcum \azelcme y<ılunda "mlikem
mel,, olan Esat, Angelidis, M. Re
ıadm Sefer, Lut!i, Süleyman haL 
tmdan fazla iş görecek bir meziyet 
sahibi olduğunu kabul etmek de 
her halde normal bir düşilncedir. 

Muhacim hatlarına gelince : 

gUnlerde biten Adnanla takviyeli 
bulunacaktır. Bu şekle göre tahmi. 
nim.izi yapmağa. çalışalım: 

Osman; Lütfi, Adnanın M. Ali, 
Hü.snil, Taci müsellesinden yüksek 
olduğunu kabul etmek lazımdır. 

Yalnıız arada tevazün husule geti
ren iki nokta vardır ki onlar da Bc
elktaş müdafii Taci ile Galatasaray 
kalecisi Osmanın nıızarı dikkate 
çarpan mütemadi hatalarıdır. Taci 
hücumlar önUnde ne kadar cmni _ 
yetsizse, Osman da kale önilndeki 
karışıklıklar arasında topa attığı 

"tokat" !arla o derece kusurludur. 
Yine Musa, Nubar, Ekrem de Fey. 
zi, HUseyin, Bülcnddcn tc§kili muh 
temel olan Beşiktaş muavin hattın
dan daha randmanlı ve daha esas
lıdır. Buna rağmen Beşiktaş mua -
vin ha~tı da hafif addedilemez. İki 
kıymetli insayddan göreceği yardım_ 
larla vazifesini ifa. edebilir. Hayati 
Rıdvan, Suldur, Şeref, Eşrefin ise 
Necdet, Süleyman, Budurf, Bedii, 
Sarafimden mürekkep Galatasaray 
muhacim hattından atak, eüt ve o_ 
yun açı§ bakımından bariz bir ils
tunlüğe sahib olduğu inkar edilmez • 
bir hakikat halindedir. 7.Jrn sol iç 
Şeref, son İstanbul - Ankara muh
teitlerl temasında takımının galib 

gelmesine önayak olan tek oyuncu 
rollinü oynamıştı. Yani, o zaman 
da görüldUğU veçhlle oyun açışı, 

şiltleri ve hesaplı pasları mükem_ 

mel bir haldedir. Buna Eşrefle o _ 
l:ın anlagmasınr da ilave edersek 
Beşiktaş sol cenahı Galatasaray mU 

Abduo (Necib), Muhteşem, Sul
hi, Mehmet, Şevki safında görülen 
manzara tek manasile ''biltlln ),bir 
enerji,, <lir. İki açığın vasattan yu

ka.rt, Uç ortanın da ııütör ve atak 
olmasına rağmen bugünlerde iyi bir 
form elde eden Fener mUdafaası 

önUnde kazandığı fırsatlan netice
lendirmek için epey mUŞkilfıt çeke
ceğini hesaba katmak, dolayısile 

dafaa.sı için savuııturulması uzun 
Semih, Ali Riza, Yaşar, Basri, Naci ga~Tetlere müstenit bir gUçlilk tev 
den kurtulması muhtemel olan Fe-
ner hUcum hattmm bllgili ve şutör 
kabiliyetlerinin daha fazla netice 
almağa namzet olduklarını düşUn • 
mek llznndır. . 

!şte bütün bu sebepler tahtında 

olarak neticenin elinde saha avanta
jı gibi mUhim bir §ey bulunduran 
Fener tarafından kazanılacağı 

dU3ünlilebilir. Yalnrz bu kazanç içln 
11,cner son müdafaa mUsellesinin 
iyi bir gUnünde olması şnrttrr. Ve
fanm 'Milli kümedeki ilk maçta 1J.i 
bir oyun çıkaracağını umuyoruz. 

Taksim stadınua 

lid eder. Br..'.ıusus Rıdvanın yapa -
cağı ileri paslar üzerinde Suldur da 
dalıcı ve delici bir sistem tntbikına 
imkan bulursa neticeyi Beı,ıiktaş le
hinde görmek Uizmıdır. Buna kaıılı 
Galatasaray hücum battı da Budu
rlyl ortaya almakla bir isabet gös. 
termfş olacaktır. Bu gencin Sara • 
Cim ve Süleymandan öreceği yar 

donlara mukabil, bu günlerde e -
nerjisi pek yerinde ve gUzel olan 
HüsnU ile ı-.t Alinin gayreti ener -
jisi daha bol olan Beaik'taş için Mfi 
bir emniyet husule getirebilir ka_ 
naatlndeyiz. Galatasaray "bir hat 

GalcHasaray - Beşiktaş üzerinde oynamakta ısrar ederse,, 
Bu sene bir arkadaşımızın dediği Beşiktaş lıUcumlannm inkişafı bir 

ı:ibi averajsız, kıvırajsız ilk şampi- zorluğa maruz kalmaz. Her iki ta_ 
yonluğunu kazanan Beşiktaş ile ls- kınım oyunu da ıbiribirine pek ya
tanbul UçUncUsil Galatasaray, Tak- km olmakla beraber, nisı)eten genç 
sim stadında kar31 kar§ıya geliyor- unsurlardan kurulan Galatasaray 
lar. Galata!aray cezalandınlan Ce- takımının terclibeli rakibi karızısın
milden mahrum, fakat ceı.ası bu- da topu mlitemadi havaya kaldır -
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Diye mırıl<landı. 

ması da Bcşlktaıı hesabına diğer 

bir avantaj halindedir. 

l\[u&mmer OLGAÇ 

lzmir ve Ankarada 
Yarın Ankaradaki milli kiline ma 

çında da Demirsporla Ankaraı;il • 
eti, İzmirde de Doğansporla Ate§ 
spor karııılaşacaktır. 

Klüplerin itirazı 
~ Baştara 1s 9 u1cııdo 

rcsnıt •eyıı hususi nıüesçeselenJen i
ıin almak mü~küli.ıtının Gnıuın Mü· 
tllirlükçc ref'i , .c hu gibi Cutbolcul:ıra 
tayin edilecek mikt:ırdn lazınin:ıl ve· 
rilmesi. 

4 - Deplüsm:ın nıaçl:ırında üstüstc 
y:ıpılac:ık iki oyunun şimdiye kadar 
söriilen tecriibelcrle on beş oyuncu 
ile lı115nr1Jrnnsıııın çok güç oldu{tıı 
ve klüpler tarafından masraC!arı ve· 
rilecck <inha fazla oruncu gölürülıııe· 
sine ıniisıı:ıdc edilmesi. 

5 - Demir~·ollarıntla yapıl:ıcıığı 
-;o~ Icneıı ~ üzdc elli tenzilatın, deniz
yollıırı nd:ı d:ı lemin cdilme<;İ. 
· G - Tıılim:ılnamede yazılı olıın lik 

heyetlerinin kimlerden ,.e nasıl teşkil 
eılilcceğiniıı alükndarJıırıı bildirilme· 
si. 

7 - Me\'simin çok sıcak zamanla· 
rına ıcs:ıdü f etlen deplasman maçla· 
rııııla tek bir kliihün a;yrı ayrı iki 
saf:lıırn kll\'\'clle çarpı~masının teknik 
rııahwrlnrı dol:ıyısile depliısm:ıııa çı

kncıık takıml:ırın ikişer ikişer hare· 
kel etmeleri ve <lcpli\Slnan yapan iki 
t:ıkını la, mahalli iki tııkımın aynı gün 
ll'nle lıiribil'!crilc Jrnrşıl:ışnr:ık 111a
halli takım lehine olan bu aYantnjın 
rırtnclnn k:ılılırılnı:ısı. 

8 - .Milli kümedeki mohnll1 kliip-

Pirinç unu 
Mercimenk unu 
Bezelye unu 
Yulaf unu 
Patates unu 
Pirinç nİ§antası 
Kornflör (Mısır hülaıası 
Baklaun'u 
Fasulye unu 
Nohut unu 
Arpa vesair hubuat 
unları 

lerin birihirlerile yapacakları m:ıçlar 
ıla elde edilecek lıa~ıl:ılın hu küııır 
ile nlıikası olınıyan kliiplere taksimi 
neticesinde, spor şubeleri fazla ve 
m:ısr:ıfları çok olan kliiplerec ski 
milli küme ınaçl:ırında almış olduk
ları rıar:ının nncak dörtte biri kadar 
bir parn diişeceği kntt bir lıcsaplıı un

Bu mükemmel ve eş siz müstahzarat tabii ih· 
tiyacımızın hakiki karşılığıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş 

lnşıldığındnn btt klüpler zaruri ma~- IR hazırlanan taliınıtnarııcııiıı ııe:ra· 
raflarıııı kııp:ıyaııııyıırrıklnr<lır. lli•ı:ı· hat, Ji~ lıeycUcri \ 'C lıillıassa mali ka
enn.Icyh cY\'elce olduğu gibi, lıu ha- yıtlarmda :rapılan deii'.5ilı:likler dola
sılatın knrşılıklı oyrııy:m kliiplere yısile be~ a~ devam edecek olan nıac
hıralulm:ısı, yahut bu Cnrkın Uınumi !arın sonunıla, Milll 1-üme U!ıtl:arı 
Müılürlük tarafıııllnn 1.:lüplere tntnıl· hasılilllnın, bu kilnıe lıaricindeki 
Pııl-0larak verilmesi. klüplcı:e taksimi, m:ı'lrafı colı: olan 

() - llu dileklere lıir hal sureti lrn- kliipleri tahminin Ic,·kinde urara 
tıınm:ıdıllı ıokdirıle, bu <lort klüp ye· sokacağını naz:ırı dikkate alan Be~ıı.:. 
rlne birinci Jikle derece alan diğer in~. Fenerlıahçc, Galalasaray ve Vefa 
dört kliibün ~clirilmcsl surctile ~llllt klüplcri aralarında bir toplantı yapa-
1 ümc tokıml:ırı :ırasında yer dei;i~· rak vaziyetlerini Deden Tcrl>iyesi C
tirilıncsine milsaadc edilmesi.• rnumi Müdiiriüğüne bildirıııt'ğe karar 

Futbol fcdernsyonunun arr.nsile vermişlerdir. 
teşkil edilen allı kilişllik teknik ko- Futbol Ceı.ler:ı<ıyonu lel.:n i~ l\omile
nıite tarafından hnzırl:ınnn "~lilll kü- sinin hazırl:ı:rıp yolloılılh ta!inı~lna· 
rııe tıılimatnaınesi,,nin iki seııedenlıe- meye :rukanlaki dört klüp şu e,a5lar 
ri la.ibik edilmekle ol:ın talinıatna- ılalıilindc itiraz etmi~lcr Te bu dilek· 
meye t:ımnıııileaykırı olclıı~ıı için lıir !eri kabul cclilmedi~i l:ı1'<1irde. yapa
çok nokladnn hazı kliiplerimlıin ıılcy caklnrı biiyiik ma~rartarı kRp:ınını
hinr olncnğını k:ıy<lt'lnıişlik. Teknik yacakları için nıilll kiimc maçların· 

komite t:ırafınrl:ın lıin:ok nohanlnr- . elan arredilmtleriııi hll<lirıni,ıer<lir. 
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ur~~ TURAX TlYA1'IlOSlJ r Tlugfin s:ıat ı:> de lnlc-
J beye; gece 20.30 <.la 
t' umuma 
Eı·ıuı,:rul Sadi Tek ve nrkndaşlnrı 

Cündüz: (Otello) 4 P. l talılo 

Gece: (Arrupa ılöııiişü) 3 J>. 
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yor musun?. - Oh, anlıyorum, anlıyorum. rada ise ölü veya diri behemehal 
bana, Olivob adasına getir. İskala Brino Rolam görmüş ve ,- Anlıyorum, oh!.. Kalbim 

bana bir felaketin vukubuldu. 
ğunu haber veriyor. 

Biyanka._ kızım, yavrum öldü, 
değil mi?. Söyleyiniz monsen• 
yör, hakikati aöyleyiniz, rica e
derim. 

Emrini veılJi. Dağ reisi yerin
dea fırlac!r. Emri yerine getir. 
meğe koştu. 

Rolan yalnrz kalmıştı. 
- Eğer Bambo orada ise, fa

kat ne zayıf ümt, diye mırıldan· 
tlı. Benliğini büyük bir yeis kap
lamıştı. Biyanka, bu masum kız 

Da:nbo gibi iğrenç bir mahlUkun 
l:olları aras nda bulunsun 1 Bu 
menfur cinayeti, bu iğrenç alçak. 
lığı ıcla bizzat anasr hazırlamış, 

1 c:rti p etmiı olsun 1 Rolan adeta 
top gibi gürleyerek bağırdı: 

- Sefil fahişe, alçak mahlUk, 
§İmdiye kadar ona Biyankanın 

;ınnesidir diye merhamet cıtliyor
<lum, artık geçti, gebersin .. 

Haske:;ini tckar taktı.: Man
t:.3un:ı bürünerek tamamen ta· 
nınmıyaca!: bir şekl: g:rdi, sara. 
yı l ce:1he k::pısın:ı do~ru yürü
d ..i. 

Iskala Brino kapının önürıje, 

en Jişe içinde mı:ayyen saatte 
c::lmiş bekliyordu • 

Rolan haydudu görünce tces· 
a~rü arttı: 

- Zavalli baba, ıstırabımın 

llM -ta&ı. avallt ihtiyar J Ben 
• bdM' ·gWıahldr bir mahlük 
muyunı ki benimle alakadar olan 
her· §ey ve herkes benim gibi ay
ni felaket ve azaba uğruyor. 

telaşla yanına koşmuştu. 

- Ne habet' monsenyör ?. 
- ArkarrJ:lan gel. • 

Rolan, İskala Brino ile bera
'bcr rıhtım boyunda ilerledj. Ka
nalda, fahişenin müsameresine 
davetliJeri getirmiş olan bir si.i
rü gondol vardı. 

Hay.dut sabre<.1emiyerck tek-
rar sordu: 

- Kızım, kızım nerede?. 
Rolan tekrar: 
- Arkam:ian gel! diyerek yo. 

luna devam etti. Gözleriyle bir 
adam veya bir şey arıycr gibiy
di. Nihayet bllyük ve müzeyyen 
bir gondolun yanında durdu. Eu 
gondolun köşkü fevkalade süs
lenmişti.. Kubbesinde bir c;lt ıı 
taç parl y.:;ı:1Ju. Köşkün etrafın

da sarkan ağır ipek perdeler için. 
cleki kadife yastıklarla döşenmiş 
divanları gözlerden saklıyordu. 

Gor .. aolun kıç tarafında, so
ğuktan muhafaza i1ıin kalın bir 
gocuğa sarılmr§ bir adam otur
makta idi. Rolan iskala Brinoya 
döndü: 

._ Bu gondolu görliyot' mu. 
sun? 

- Evet ırıonscnyör ı Fakat Bi4 
• yanka nerede? • 

- Biraz ubrct, öu g.codol 
fahi§C Empcryaya aittir. Anlı" 

- Sana sabret dedim. Beni 
<likkatle 'Ciinle.. Söyleyecekleri
mi kafanda iyi tut .• 

- Dinliyorum .. 
- Biraz.dan, Emperyanın da-

vetlileri dağılacaklar, gidecek_ 

ler. Saray sükunet i1ıinde kala
cak, sen o zaman yerinden ayrıl
mıyacaksrn .. Gene burada bekli. 
yeccksin • 

- Burada mı?. 
- Evet, yahut ba.§ka bir yer-

ele .. Onu art k sen kelljin tah
min edersin... Dinle... Herkes 
gittikten sonra Emperyanın San. 
drigonun refakatinde saray~n 
çıktığı ve bu gondola bindiğini 

göreceksin, anlıyorsun ya?. 

;- Evet, evet .. Fakat kızım? .. 
n:yanka ne oldu m~nsenyör?. 

- Biraz daha sabret, ne diyor
dum .. Evet .. Bira2.ı:lan Emperya 
ile Sandrigo bu gondol ile kanal 
üzerin.de gezmeie çıkacaklar. Bu 
adama ve bu 'kadına ait sana ba1 
ka bir ~ey söylemek isteıpiya

rum. Hareketlerinde serbestsin ... 
Rolan bir müddet aük!ı.ttan son. 
ra devam etti: 

- Şimdi farzet ki müthit bir 
ltaza vuku bulmuı olsun .. 

İskala Brino inlcldi: 

- Hayır 1 Merak etme, ölme. 
<li. Daha doğrusu ölmemiı oldu
ğunu kuvvetle zannediyorum. 
Fakat dinle ... 

Rolan. h'kala Brinonun kolla-. . . 
nndan yakaladı, hafif bir sesle 
ona her şeyi anlattı. Sözleri ile 
bir taraftan hayduıdun kalbine 
zehir akıtırken diğer taraftan C:a 
panzehrini veriyor, teselliye ça. 
1 ııyordu. 

1.skala Brino susuyordu. Yal
nız, ara sıra, sanlci iliklerine ka· 
dar İJIİyen bir soğuğun tesiri al. 
tında imit &ibi titriy::rdu. 

Rolanm sözleri bitmi1ti. lskala 
Brinonun nazarlarında m:.:tbi~ 

bir azmin ,bir kararın izleri par
ladı, saı:iece: 

- Pekala, üstadı. 
Dedi. Rolan iskala Brinodan 

ayrıldı. Fakat çok uz;ağa gitme

di. Sokağın karanlık bir kö1eıin
de haydudu gözlüyordu. 

İıkala Brino bir müô:let dur. 
duğu yerde dalgın dalgın kaldı. 

Sonra, tıpliı hücuma ha.zırlanan 
bir yabandomu.ru gibi ıilkindi, 

a~abır:ıı g~rd!, 'boğazından boğuk 
bir hırıltı çıktı .. Bu hırıltı belki 
de bir hıçkmktı. 
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Ankara radyosu 
l'GRKl\'E-: H.W\O UIFCZ\D 

POSTAJ.ARl 
fürklye Uuıl11osu - A11kara Rad 
lJAl.(iA uzu~r.UGU: 

163() m. 183 Kcs./120 Kw.; T. 
19,H m. 15195 Kc<i.120 Kw.; T. 
11,iO m. 9165 Kc~.120 Kw. 

TÜRKiYE SAATl\'1.E 
cmrARTESl - 18.3.1939 
18.15 Türk rnüzisi (llalk muslk 
Sh•aslı A~ık \"eysel ve lhrahlm. 1 
Türk nıüıii:i (Fasıl heyeti). S:ı 
rok:ıy ve Tahsin I\arııkuşun js. 

kiyle. 1() - Konuşma (Dış polı 
hadiseleri). 19.15 Tilrk müziği (F 
lor - lfolil Dedi! Yönelsen). l 
Türk ıııüıiği c:ıtu:ıllim Nuri 1 
Poyraz ve arkadaşları). 20 ı\J 
111eteorol0Ji lı:ıberleri, zirnat tıo 
(riy:ıl). 20.15 ~lüzik - l\eşeli ııt:ı 
• H. 20.20 Esham, tnh,·illlt, 1;,ı 

yo - nukut horsnsı (fiyat). 20.30 ~ 
lekel saat oy:ırı. 

GALA PllOGRA~ll 
20.9 a) Takdim. b) Tcın'ıl 

!'ürk ıııüzisl. DinlJlr gece ııı:•'·1 

rınd:ın - l\larur. Yazan: Ekrem il 
feııı~il<le Tilrk müziği: Künıc 1 

yucult>rı (Koro). ldare eden: M 
C:cınil. 21.15 c) ~ll'şlıur ''i rıüoı '/. 
Fraııce~cali'nin keınnıı rasil:ılı. 1 

Johann - Sebaslian B:ıch - J.~ıın~ 
(La mnııör). Alleı:ıro moderato. 
(Lıı ııınjür). (Krcutzer'e ith:ıf f 

miş). Adagio sostenulo. Presto 
rlante con v:ıri:ızion!. Finale ıı•ı 
ta). 22 Haflalık posta kutuı.ıı. :.ı:. 
Resitalin devnmı (Zina Frant"r~ı 
ı:ırafındon) 3- Camille Soint • s. 
• Ilondo Kapriçcyozo. 4 - al l\I 
rice Havcı • Tzigan. b) Pablo de 
rasate - Homanıa And:ılııza c) MJ 
de Folla - lsp:ıııyol dansı. Piyıııı 
refııkat eden Dr. Otla llarz. 23 M•1 

(Cazb:ınd - pi.). 23.45 - 24 Son aı· 
hoberleri \'C yarınki program. 

Yabancı Radyolarda 
Seçilmiş Parçalar 
OPElt\I.AH \'E SEXFO~l 

RO~SERLEH1 
8.2:> Oslo: Bach'ın üc piyano~ 

çer tosu. c 
10. 'l'urino grupu: "Sil:ıh :ıt~. 

(\'eber) C< .. ıoyııclakl fc 1 

tiyatrosııntl:ın. 

10.30 Londra (Midlnnd): _ııc~tlı~ı: 
ııin 3 üncü senfonisı (h~~A 

ODA MUSiKiSi YE KOXSER~ 
• D k"' ırı G.5 lstokholın: ' uıns · ı 

( D,•orjnk). 
7.30 Ilaınburg: IT:ılk s:ırkıJarı· ti 
8.30 Strasburı;: Kuartet ()!oı:ıren 
8.45 Londrn (:-\.): Viyolon~ 

piyano. 
9. EyCel: Şnrkı, piyano. iİ)~ 
~.10 S:ııtgnrt: Kış i:ınesi için l> J 

· b' C };O konser: (Gece saat ır . 11 
de,·aııı edecektir) "Mn''! ~~ 
Yarasa" (Ştr:ıııss); ·•Sıl~ rd 
tıcı" (\'nber); "Ayda" <\~~
"Bohem" (Puçcini); J,iİ~ 
men" (Bizel); "Havva ... (I 
scnhurg Kontu, Şen J?ul cec 
lınr); ''Yeııeclikte Jıır S 
(Ştrauss) ves. 1 (~ 

9.30 ::\:ıpoli grupu: Ku:ırtcl 
zart). 

10.1:; Scoll:ıncl: Koro. 1 ı;l1 JIAFlF ~IUSIKl YE OPEilE!. 
8.1 :> Vıırşo,·a: J.elı muslki51• 

9.10 Bertin: Operet. J)· 
9.10 \'iyanıı: "Klh·ia" <D0511\ı. 
9.55 ::\'apoli gr: Dando ko~S~ Jıl 

10.15 Strnslııırs: OfCcnb:ıch ı 
opereti. 

10.30 Parls PTT: Operet. •1'cbc 
t0.15 n adio Normandic: )· 

~üınlcr diyarı" (l.eh~~I 
Hııd:ıpcştc: IT:ıfif nıus · 
Kön igslıcrg: Serenntınr· 

D.\:\S ~n;SIKlSI ~ıii1'il1 
1 ı. 
1. 

11 Beromünstcr: ıı.20., 3~ ı,o11 Sotlt'n<ı; 12.15 noınn ı;r.; 1-· 
d ra (n.); 1 T .o mira (N.) • • crt 

K.\BAHE VE \'AHYE1'l~1•1 ıo. J.ondra (Z'.): MüzikbO' 
ı 0.20 Hriiksel 2: \'arycte. 
~0.55 Jlilversuın 1: \'ııryetc\•p 

l'lYES, IW~FERA:\S 
KOXt::Ş~fı\LAR , 

0 
ı;ııtı' 

Rndio P:ıris: •·u:ıızııc 1 
4. 

1 . .. .rcııı· 
rnm:ın aı ı . d • r t 

4.t5 T.ondr:ı (N.): Oksfor •. 11 ııır' '. ..snlııı,.. ııı' 

!l. 
10. 
10. 

hriç atlclir.nı mu uı;lıi 
hkoçy:ı - tnsıııerc r 
çının tnfsiliıtı. ıyorı''. 
Heromüııstcr: ":\PJl

0 

Hoıııa gr: Piyes. • ruıo 1111~· 
1 stokholrn: Tenor h 0

,.011scr· 
r S ,.e " t )• 

kırnln kon erıı? ,. cııero > 
·o.30 l.illc "J,es J'etıts ·rnostJ t 

~ "~:!~:i:r:~;; 
~ KOJlKUNC t' 

·rn~!Eü l KIS'1l: • rJ\'A'fJl05 • 
Gündüz 14 ele ÇQC:UK • AJlt\SI· 

Gere 20.30 da YOZ K _ p11 
-- HALK QPEll 9 d' 

Bugün 1G;D~1;:;~s 
zoıo '' 

(Jlalinıe> fesıırl 
Pek yakındıı: .(Aşk bor 

sası) M· 
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CAFER MUSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüıhil §ekeridir. Biliim 
zanelerde bulunur. 

'f APIŞKAN VE iZ BIRAKMAZ ' 
~ARE Ruju, Pariste YALDOn laboratuvarları tararından bu 
Cl.Jı.;.: dahılındc pı) asaya çıkarıl mışlır. :\lüthiş reknJ,ete rağmen 
~ARE nıJu, ıtrı\ nt "'e güzellik mlıstahznr:ıtı Aleminde emsali 
ll"t ernfş bir muynrfnki)·ct kozan mışlır. Bu muvnHnkiyet, GU
"-e>dtp_ ruıunun 'adcıtığıni tanınme n kııV\'edcn riilc isal t'dt'bilme
ıı..nd llledyunclur. Gl:ITT ARE rujunu tecrübe etmiş bayanlar, arlık 
ıe_ :aft ııyrılnmaz Ye hnşkn ruj kulln nnmnzlar. GUl'ITARE ruju, bü
btr iı : dudakl:ırınmln sabit kain caklır. Gt:ITT 4RE ruıu ile hic 
~e ırakmadan ve dudaklarınızın güzelllAl bozalmadnn ~iyip 
llıen·Ye, deni~ hanyorunu almağo, si gara lçmejle ve deraguş eı
~ ı:: nıüsaiıtir. GUITTARF. ruju, makyaj yapmaz, billıkis dudak
llııaı bit bir süzcllik Ycrir. GUlTTARE rujunnn Ul cazip ,.e şerrar 
' bQ••rdır. Başlıca p:ırförmerilerdc satılır. Bir aylık tecrübe tiihii 
>Git Yfik tnbü 100 Ye lüks tübü 200 kuruştur. GUITTARE en hü
l\~~[8klpsiz Fransız mnrknsıdır. Umumt deposu: A. NEŞET EC-

' Ankara caddesi. . 

'!!!!! 
Gayrimenkul sanş ilanı 

,}ıtanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUğOnden 
~~hn Fatma Şadiyenin .aa~lıiında 22578 hesap No. sile u.n. 
'dip~ aldığı (1130) lira borcuna karıı birinci derecede ipotek 
' 32 de borcunu ödememesinden dolayı yapılan takip üze
~ rıı O~ ~o. lu kanunun 46 mcı maddeainia matuEu olan· 40 cı mad
~uıcc satılması icap eden Horhor.:la GurabahGeeym ata 
l~ 14 de Horhor caddesinde (hamam karıısında) eski 8, 10 yeni 
StJi _; .. ~6 kapı 881 ada, 18 parsel No. Ju altında dilkklnı olan balı. 
' lir bir evin tamamı bir busuk ay mildı:ietle açık arttırmaya 
~~r. Satı§ tapu sicil kaydına göre yapılamaktadır. Arttırmaya 
~ llt~yen 300 lira pey alıcçaaı verecektir. Milli bankalannmdan 

1ecu teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiı bütün vergilerle 
' )'e \'e vakıf icaresi telliliye rusumu ve t&'Viz bedeli borçluya 
': .\tttırma §artnamesi 20 • 3 - 39 tarihinden itibaren tetkik et
~•teyenlerc sandık hukuk iıteri servisinde acsık obulun.durula
S ~Tapu sicil kayı:lı ve uir lüzumlu izahatta prtnamede ve 
~°'~da vardır. Arttırmaya girmiı olanlar, bu?lar~ tetki.k -.l't i lablıga çıkanlan .ıayri menkul hakkında her ıeyı öırenmıı 
~ Ctı- olunur. Birinci arttırma 9 - 5 - 39 tarihine müudif aah 
~ "'iaıoğlunda klin ıandıtumsda .. at 14 ten 16 ya ka:dar 
~·. Muvakkat .ihale yapılabil~esi için teklif eailecek 
~ tercıban a1ınmu.ı ıcap eden ıayrımenkul mükellefiyeti ile 
~ '1acatuu tamamen ıeçmif o1muı prttır. Aksi takdirde IOll 

~ l\ n talblılldil baki kalmak prtiyle 26 • 5 • 39 tarihine miilllıllf 
~-:unu •Ynl mahalde ve ayni aa atte ton. artt.mnuı yapılacaktlt'~ 

tırzn.da pyrimenkul en çok arttıranın UıtUnde bır•kıla~ 
~7' t.&pu •icilleriyle abit olmıyan alikadarlar n irtifk \akk1 
~ bu lhaklaruu Ye huıuaiyle fais ve masarife dair iddia• 

"-..ı tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mU.biteJerdf 
!dairemin bildirmeleri lizmldır. Bu suretle haklarını bit· 

olanlarla hakları tapu sicillerile sabit otmı.ranJar .... 
.,.,..~~.yla§masından hariç kalırlar! ~~at ~ 
'is· 933,,.111 ıd_,.. auwasl7~41•rP.'!Nlnı1r .f111r1 

ınc llıüracaat etmeleri lüzumu ilin otunur. 
••• 

DIKKA'f 
~~et .s.ndıtu Sanchktan alman ıayrimenkulU ipotek e~k 
~ere muhamminlerlmizin koymuı oldulu lrymetin nıafmr 
~ etın.mek Uzere ihale becSelinln yarıaına kadar borç vermek: 
~laybk ı&termekte'dir. (llOCS) ' 

~ 
---------------------~ , 

·Slarıbul Beled;vesi fla11ları 

;:: bedeli 21M3 lira 11 kurut olan Çatalca kuuı elektrik ıan
• •tehir ıebekeal, muharrik ve mUvellid makineler ve teferrtl• 
~ l>tıarbğa konulınuotur. Ketlf evraJdyle . ıartname.l 135 k11nJ1 
~ e Levazım MUdtlrltllUncl eıı almabDlr, t.tekUler 2490 -.,ıh l'' l'aırb vesikadan bqka Nafia Veklletinden birinci smıf ehli
~~ Oldufwıa ve bu ılhl elekt tdt !flerlnl muvattakı}retıe yaptı.. 

' lbru edecekleri fen ehlb' et n8'kalarile 2028 lira 24 kW"UI
'~t in.ak.bus veya mektu bDe beraber 20-3.939 pazarteel ti· 
~da Dalnıt EncOmende bulanmahdırlar. (1410) ' 

Türkçe - Fransızca - Ingilizce - Alman 
Dilleri üzerine 

12 Ulgal kitabı j 
bir aradı 

Tlrkçe - Fraaıuzta 

Tlrkçe • lngiHzce 

Tlrkçe • Ahaaaca 

l'raasaea • Tlı'qe • 

l'nullca • AJmaara 

'""'*"' . Frwmea 
lqlılzee. Allllanea 

üau<a. ~ j 
Almanca - Prauısca . 

Ansiklopedik, 
Teknik. ve Prati 

Bu buyuk eserin, yakm bir zamanda, forma formı neşrine başlanacaktır 

Eser 

Her derecedeki bütiln talebenin, bil ıi ve hay;ıtla alakadar herke in, dıl cilerin, umumiyetle okur yazarla 
Türkün ve yabancının, dil ölren mek i ti~ enlerin, sen·ahlann, ıı a.damlarının, a kerin. teknik ve 

ki mütercimlerin baıvurmaktan u zak k' lanuvacah.l:m bir eser 
360 küsur plADf, 2000 sayfaya yakın bu bü) ük 1Qgat dört dilden 200 bil• tabir ve ıstılahı içinde t 
maktadır. Estrin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir an iklopedi ve teknik lUgatinde bulmanıza imkan 1okt 

hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 
Posta kutusu 214 

İstanbul 
" Resimle Büyük Lügat,, 

Adresine müracaat edebilirler 
b !ür~ Hav~ Kurumu . 
\lUyuk Pıyangosu --------------------------
,,Altıncı keşide: 11 Nisan g.39 dadır. VAKiT k·ıı· abevı·' 

,Ok ikramiye 200,000 llradıı-
laı; • başka: 40.000, 25 bin, 1 s bin, 1 o bin 
'd 1kramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 

'l nıükafat vardır. 

~:alan herkes 7 nisan 939 günü akıamına· kadar biletlal 
bulunmalıdır .. 

t\KIT Kitabevi 
,~Un ve yarın tercüme külliyatı 
~~ Ki,aphk llçüncü 
~ Kuru~ 
t kUnıdar nullet 50 
~ 1 ılın[ zi niyet 75 
t "c:udu kalmıt:ir 
~n i ı adi işlcı i 
'l' 1ll'i;>ct 
b l'c.Unıenı. r.!• 

·~ l;ı)k 
O,\ 

60 
~ 

100 
75 
30 

ıerı 

29 Kapitalizm buhranı 
30 Slambo 125 

615 

Eu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 
Heı-lni alanlara % 20 fllroato 
yapılır. Kalan 4.92 kunaıun 1.92 
kuruıu pqin almarak mUtebakl
sl ayda birer Ura ödenmek lbere 
üç taksite bağlanır. 

Dün v~ yann tercüme 
külliyatı 

Ne. 11 :20 ikinci seri 
11 Gorio baba 

12 Delllijin. psikolojisi 
13 İlkbahar ıelleri 

H Engerek dilğilmil 
15 Rasin külliyatı llI 
16 Samimi Saadet 
17 İstatistik 

18 Çocuk düşilrt~nler 

19 İlim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Kr. 
100 
00 
75 
60 
75 
50 
30 
60 
30 

• . 
530 

Bu serinin fiatı 5.30 kuru11tur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 isl:on. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,H kul'ufu peeln almafak nıUte
bakltl a-;da birer Ura l5denmek 
Uzere Uç taksite bağlanır, 



. .. 
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Tane I\:uruş Tane I{uruş 

Sipahi 25 [Madeni kutu) 50 Samsun 25 (Madeni kutu]45 

Sipahi 2·0 ~5 Samsun 20 30 
Yaka 20 30 Salon 20 35 
Çeş i t 50 72,5 Çeşit 100 145 

...................... ! ..... 

Bu hafta çı1rnu 

Resimli Hafta'yı 
O kuyunuz 

KAN .KUVVET .. ~&TAH &URUBU 

. 

Fmwn doktorların müttefikan 

takdir ve milyonlarca \·atanda· 

fa itimatla tavsiye ettikleri en 

mükemmel bir kuvvet şurubu· 

dur. Daima kanı tazeleyip ço· 

~altır. Tatlı bir iştiha temin c· 

der. Her zaman gençlik, dinçlik 

verir; zek:l ve hafıza kudreıini 

yükseltir. Sinirleri, adaleleri 

EN MÜOHi$ 
\STiRAPTAH 
cr,oNRA · · · 

kuvvetlendirerek, uykusuzluk, 

halsizlik, fena dü~ünceleri gide· 

rir; vücut makinesine lazım o· 

lan bütün enerji ve kabiliyeti 

vererek daima azim, irade, neşe 

sahibi eder. Mide, barsak tem· 

belliğinden ileri gelen rnaunnit 

inkıbazlarda, bel gev~kliği ve 

ademi iktidarda şayanı hayret 

faydalar temin eder. 

'Kullanmakla Kabildir~ 

1 
Bir hamlede nezle ve gri pi geçirir. Harareti süratle ~~ 

. rür. Baş. diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak ,L'j.P • 

1 
rrOZlN almak curetile çarçabuk defedilebilir. 

...__ __ Kafi ı··asir---

. İcabında günde 3 ka,e alınabilir. . . 

FCSF ARSOL'u; Diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa 

Devamlı bir surette kan, kuvvet, ittiha yaratması ve ilk kullananlarda bile 
mucize gibi tesiri derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma, ve u 
mum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devrelerinde 
en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaade-

~Güz~~l~~n~en8~~~:n~~i1§-~-.~S~A r~L~I G~ı N~ı ıı 

.. sini haizdir. Her eczanede bulunu• . 

~~~~~~~~~~~~----------~--~------'~ 
PASTiL Petrol Nizam 

KATRAN 
Ademi 

HAKKI 
Hakiki Katran Pastilleri, hem 
cıgaradan vazgeçirir, hem ök
aUrükleri kökUnden keser. 

iktidar 
ve Ben GievşekBnğlne Kaırşı 

Bi 
------Tabletl~rt her e r.z.anede arayınız. Po!lta kutiı'lo l2iJ5 Honnobtn-••••11111! 

NevraljlE> NPzle Bat v,. Diş ağrıları 

iMA 
Dln.dirlr 

Resimli Hafta'nın 
Zengin hediyeli müsabaka

sına iştırak ediniz 

Kepekleri ve Baç dökülmesin 
t edavi eden tesiri mUcerreb biı 

ilaçtır 

in~isarlar . U. Müdürlüğünden : , 
1 - 14-3.939 tarihinde kapalı ıa.rf' ve eksiltmesi yapılncağt ilan 

edilmiş olan buhar kazanının müna.~ua müddeti görülen lüzum üuri. 
ne tem<lid edilmişti r. 

2 - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4-4-939 tarihine raslıyan , 

Salı gilnU san~ 15 de !~abat.a.ştn Le vamn ve milbayaat şubesi mildiri. 

yeti alım komisyonunda. yapılacaktır. Kapalr z.nrflar eksiltme sa

atinden bir saat evveline kadar "saat 14 de'' kadar komisyon b8.§kan. 

lığına makbuz mukabilinde verilme 111 \'e eksiltmeye girmek istiyenle-

rin fiatsız teklif mektuplarını ihale tar'ihinden bir hafta evveline ka

dar milSkirat fabrikalar fubesine vererek mUnakııaaya L,Urak vesika. 

!I almaları IAzımdır. (1714) 

KORUYUNUZ: 

.. ~·,·· u En hoş ve tabu meı 

)erinden vapılmıştır. 
· ·ı olıtO~ 

Taklit edilmesi kabı 
bir fen harikasıdır. 

lNGIIJZ KANzr:: 

ECZANESi · t ·r 
BEYOGLlJ • 1~TA~ 


