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i\.Imanyanın "Şarka doğru,, siyaseti üzerine 
l::sükreş ve Sofyada da endişe 
hissedilrneğe başlandı 

t.., t .. u,tl .. .. •ın ,,. 
" •\nsımTnr köyUnıJe Pıtlyar Lir köylU J.:adm torıı ıılarlyle 

beraber san dık bn_şmdıı •.• 
fl'azm 4 üncüde). ' 

Suçlular ifadeyi değiştirdile r 

Kundakç1Jarı eczacı 
Hasan teşvik etmiş! 

ıKendilerini kurtarmak için suçu 
depo sahibine yüklemek 

istedikleri sanılıyor 
o· azısı 2 incide). 

lngiltere ve Fransa 

'Romanyaya 
yardım· 
edecekler 

,. •••••.••••................•......•.••.. , 
Yeni tarihi tefri kamız 

Osmanlı devletinin ilk hünkarı Kara Osmamn, dünya efsanclc· 
rine, destanlarına intikal eden çadır, ~ehir ve saray hayatı 

Bl~'BlR GECE MASALLARINI ANDIRA~ KORKUNÇ 
TARiH 

ilk padişalı Osmamn hayat ve saltanatına ait biitfüı 1mi11teşir 
ve matbu kı"illiyat tetkik olunarak hazırlanan bu tarihi roman, 
b11gii11c kadar yazılmış olanların 1ıepsindc11 iısliitı scrgiiuştlc:rlt, 

merak ve lıcyccanla dolu bir tarih şalıcscridir denilebilir. 
Kaleminin kudretine inanmış karilerimize muharrir ve roü\:Crrihi· 
nin adını vermeği, söylenecek en son söz buluyoruz: 

YAZAN: l Kl MİM 
Birkaç güne kadar başlıyor! 

.IVV~~~ ...... _.,~...,..,_...,..,.~•~•V~•~+'+'_,.+,..+v•• •••V.~••••••••• ~ 



\'eni mecHs nas:I olacak? 
Yazan : NiZA. ETTiN NAZiF 

!ldncl mnntehlblik için parti ta
rafından seçilen namzedler ilk mlln. 
tehiblerin tasvibine arzedilfyor. 

Bunlar, parti tarafından BUytik 
Millet Meclisine fızıl olmak llzere 
gösterilecek namzetlerden böl le bir 
temsili hizmet ve şerefe en fazla 
llyakaUi gördnklerlni seçecekler. 

\"e yakın bir zamanda yeni mec
lisin kimlerden mUrekkeb olacağ:nı 
göreceğiz. 

Cumhuri~ etin yeni bir reise ka
wştuğu bir devirde BUytik Millet 
Meclisinin yenilenmesi şUpheslz ki 
isabetli bir siyast hareket olmuş_ 
tur. Bu meclisin bUnyesl de ellphe 

ısrarı göze vuracağına inanıyoruz 

Bu meclis, İnönü devrinin ilk bUrUk 
mUe:ısesesl olacaktır. Memleketin 
içince her vatandaş ve memleketin 
dışında oost ve dilşmnn herkes bu 
meclise bakarak yeni devrin atac.a
ğı ndımlann ne olabileceğin! anla. 
mağa çalışacak 

Bu öyle bir hakikattir ki mem-
1 ketin mukadderatına haklın olan 
yüksek htivlyetin evvelA. bu cihete 
cevab vermeyi dUşUnmllş olmasını 

tabii saymalıdır. Meclisin umumt 
manzarasına ta.mamile intıbak ede. 
cektlr. 

etmemelidir ki mutlaka bu yenilen- Nedir bu umuml manzara? 
meyi bir kat caba doğru ve mantı. Bu umumt manzara, dışın değil 

lti s:ıydıracsktır. Zira daima daha "çin manzar~sıdır. llilll Şefin de
iyiye ve mük0 mmele do3nı giden, vamlı seyahatleri ve devamlı an
i) iye ve mUkemmcle olan susa\'TŞI ketleri Ye ln.::elemelerlle eekillen. 
d ~\·amit olan yeni Tilrkiyede bu- :lirmk istediği budur: 

un ancak böyle olmn.'.lt beklenir İç manzaramız. 
ve bpycl olacaktır. ln5nU devri satıhtan ayrılıp de 

Kahvelerin, evlerin, gazetelerin rinlll~lcre inmek, usanmadan, yıL 
1'.:ıtün hayatlyetJ ile Tilrkiyem'zin madan inmek, mtitemadlyen arn§
:ıu anda zncclis etrafında tnhminler •ırmnk ve sat•hta yaptıklarmnzı o
vapmaltta bulunduğu görlilUyor. turaklı, temelli bir hale so1:mak az_ 

Acaba yeni meclls nasıl olacak? '!linin MI-im olduğu devirdir. 
mmıer girecek? Binıı.~nnlc\ b, yeni meclis nasıl o-

Rauf eaylav olacck mı? Kft.zmı o.c:ık denildi mi biz §Öyle ccvab ve. 
I~:ı.rab"kir'in eekl arkadaşlarından rfrlz: 
tı 'lngilerl yeni mecliste olacak? 

·ki nesilleri temsil derecesi ne 
!ursa olsun yenJ neslllcrln meclis 

tçinde mUmcsslllerl bulunacak mı? 
Bizce şahıslar bir meclisin terki

binde mutlaka bir şeyler ifade eder_ 
!er, fakat her eeyden evvel ehem
miyeti Ilzerlnde durulacak şey bir 
necll'.lln heyeti umumiye halinde 
ki mrmzarıı.sıdır. Bu manzara ne o-
lacak? 

Biz J""<>cllcıtn re'lil"'l"e en T"\an 1• 

.. Yeni meclis, memleketin içinde 
ve dıı;;ında berkesin bekledJği gibi 
iyi, ~ok iyi, en iyi olan,, olacaktır. 

NedJr bu en iyi olan? 

Bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek 
'}ey Mlllt Şefin şu· anda ''en iyiyi" 
•·aratmakla meşgul olduğudur. 

TUrk 'bıllletl yeni seçimden çok 
'J ğenllecck bir meclis doğacağına 

'nanmnlttadır. 

'Nizamettin NAZiF 

ul ar Baş •ekili }ar n 
Ankaradan dönüyor 

tliisafirlerimiz bugün An karada 

b 3zı müesseseleri ziyaret ettiler 
I n":ara 19 - Muhterem misa

f::ıc i:n!ı: dost Bulgaristan Baş· 
v:k"li Kös:iva;tof ile reia::atir.:le'k: 
zevat bu sabah Niimune çiftliğini, 

Halk radyolan 
Fiyatjarın tesbit edilm:ş 
olduıu doğru det il. .. 
Halk t'pi radyolar imal ettirme! 

için posta idaresi fabrikaların ya· 
pacağı tc!:lifleri nisan b::ışına ka 
dnr kabul edecektir. Bun.:an son· 
ra t::kliiler tetkik edilip en muva· 
fıl: teklifi yapan firma ile milzake 
reler cereyan edecektir. 

Posta idaresi halk tipi radyola: 
i!j;in muayyen evsaf tesbit etmiş o! 
maltla b:rnber bu vasıflar üzerin
.de tekl:Ilere göre ta.:ilat yapılabi
lecektir. Yalnız esas şartlar değiş 
miyecektir, 

Bazı gazeteler, halk tipi radyo 
lard:ın 70 - 80 biner tane sipari 
edil:ccğini yaz:n.şlarun. Halbul. 
posta idaresi, ilk olarak be.:r ve 
ya onar bin radyo i zerine tcı 
ya:nl:nasını finr.ahı::da:ı fote i.ti. 
B:lnh:ıre 01uvaf k ı;Cirülür we ü n 
tip veya yeni tc:ıLit et1ile; .. k tiple 
de;ı sipariş verilecektir. Bu nra · 
yeni tip r::,;yol:ır.n fi} o.. :ırı h '. 
k nda ;Jeri sürülen r~ .. m·~ c.a t 

mam:m a:.ıl::ıı:::lır. Pc::ta v_ .. r .. 
te'difle::i almnd"n l.'ç cir fi :ıt t .. 

bit etmek v;ı::iye~:n~c c~.: ·ı ir. 
Hnl1• tipi radyol:ır biri l.öy fp' 

di~~ri ş~hir tipi olarak il:i seri hn 
lin ·e l:r.al edilecek, koy tipleri ü 
lambalı ve kuru pil ile, şehir tiple 
ri <le dört lam:-:alı ve §Chir ecre 
yam ite i§lcr makineler okc:ıktır. 

A-1tcn ve topral: hatları ile sai• 
le\·~=ı:n da makine ile birlikte ve 
rilec~ktir. 

polis ve jandarma enstitü!crini zi
ıaret etmi~lcrdir. Hariciye V cki
.itrJı: misafirleri şerefine Anadolıı 
:d:ib:ade öğle yemeği vermiştir. 

Ö~le.:cn sonra saat 15.30 da ele 
:a.;yo stüdyosı.:n'..l gezecekler, rad
yo temsil k::1u•u, bir temsilinde 
ıazır bulunaca'da:-Jır. 

Dost roşvckil Köscivan;,f ile ya 
.unda bulunan zevat bu ak§am 
Jaat 17,40 da hususi trenle Ank:ı
r:ıda:ı ayrıfa:al:lardır. Dün ak§aır. 
Julgaristarun Ankara elçisi Kris· 
toI An!:arôlpallsta mi~firler ıe· 

rcfin: bir ak~am yemeği vermi: 
•e b:.ınu b:r süvarc tıldp etmi~ 
~r. 

Mis:ıfirlerimiz yarın sabah sa 
at 10.40 da Haydarpaşaya varmı~ 

Jlacaklar ~ır. 

Kö.civanof, yann saat 17 der: 
.?O ye kadar İstanbul Eulgar kon 
3olosluğunda Bulgar kolonisinin 
?iyarct!crini kabul edecektir. Sal 

!Ünü saat 13 de öğle yemeğin ' 

ı ·s:.ıst olarak Parkotelde yiyecek 
'!an mis:ıfir!e;i~iz §ehrin görük 

k ye::lerini ge~dikten sonra 
ni l;Jn 23 <le Sirk:::i garında:

•:;usi tr .. :-ıle hare:..ct edecekl:r -
'ir. 
T~e. çarş:ı:nba gü-.ü 8 de Edir· 

e i tı onu:-c!a:ı ecçerel; memle 
.. fm:z..: n <lyn!aca'.hr. 

g:u.etecileri Je 

Ankara, 18 (A. A.) - Anadolu 
jansı umuı:.1 mUJüril Mu\affnk 
ıcnemenclo.;ıu tarafından bu gUn 
!\nkarapal::uıta Bul3:ır g:ızwlccUcrI 

":rcfine bir ö~le zirafcti verilmi3-
tlr. 

Zlyafctte muhterem misafirlerle 
"azetccl birçok mebuslar n mat. 
buat erkı\.nı bulunmuştur. 

Müslakil rcwı·nlar •·c hcykellr~ş1ar ıMiği11i11 tertip etmekte o~- kellraşlara aittir. • _ . M 
duğu sergilerden yirmi r ıdsi dün Dağcılık klübiind' açılmıştı.r. Scrgı· Sanatkarlardan ressam Rcmal 18, ETcumcnt ve Edıb Beşer, 
nin açılışını vali namına Beyollu kaymakamı Ahmet yapmıştır. m~l 10, Ztk! 12, S~bih.a _Rüştü .ve Fah_ri S~k~zcr, lllıa~i 7, . zt t 
Sergide 150 kadar eser teşhir edilmektedir. Bunlar arasında geçenler- Alı ı:e Fuat uç ve Samı ıkl tablo ılc sergıye ışlırak ctmışlerdır. 18' 
de vefat eden ve ş'mdiye kadar Jıiç bir sergide eseri teşhir edihniyen dünden itibaren büyük bir meraklı kiitlesi tarafından gezilmcle ba§ 
Sermet Alinin de dort eseri ı•ardır. Diler eserler muhtelif ressam, hey- mıştır. __..,,,.,. 

·Hi1ber .. 
Ecza hanelerin 

pazar fafili 
başladı 

Tatil hakkmdaki karar 

Suçlular ifadeyi değiştirdiler 

Kundakçıları eczacı 
Hasan teşvik etmiş! 

Elektrik istihsal 
kaynaklan . 

Birçok yerlerde yenı 
barajlar yapılaca~ ,r 

ne şekilde tatbik olunuyor· Kendilerini kurtarmak 
İstanbul eczahanclcrinin beş. 

• • 
ıçın suçu 

Türkiycnin clcktrikleşaıeSl ~ 
jcsini tanzim ile meşgul bul ·~ 
elektrik i§leri tetkik ida~~~r 
yurdun her tarafında enerJ1 ~ 
nakları bulmak için yaptığı ıc:~ 
lcr çok ilerlcmit ve bu tet~ı )1 

sonunda bir çok zengin enerJ.~ 
nakları bulunarak etüdlcri ı 

3enedenberi büyük bir israr ile ta· 
kip ettikleri paazr tatili yapmak 
hususundaki istekleri üzerine Sıh· 
hat Vekaleti tarafından verilen pa· 
zar tatili kararırun tatbikine bu. 

depo sahibine yüklemek 

sanılıyor 

günden itibaren başlanm·~t.r. Bu. 
gü.,, her semtte yalnız bir ecza· 
ıane açık bulunmaktadır. Bu ecza
:ıaneler dün akşam nöbetçi bulu • 
nınlardır. 

Eczahanelerin tatili hakkında':i 
kararın tatbikatı fU şekilde olma!: 
tadır: 

Evvelce eczahanelcrin gece nö
!>etinin tatbiki için eczahaneler 
acmt ve biribirine yakını k itibari· 
ıe mıntaka ve g~plara ayrılmıııar 

Jır. Pazar tatili de timdi bu mm. 
takalar ve gruplar nazarı dikkate 
.ılınarak içlerinden yalnız bir ec
zahanenin nöbetçi kalması surctilt 
olacaktır. 

Eyüp kazası gibi yalnız iki ec
zahancsi bulunan yerlerde bir ec
zahane bir hafta, diğer eczahanedc 
ertesi hafta kalmak ıuretiyle nö
bet tutulacaktır. 

Adalardald mJnferid eczahane
ler ile tek eczahanesi bulunan na.. 

·ye ve kaza mcrkezlerin:Ic ise cc· 
zahanelcr eskisi gibi her glin ve 
pazar günleri &!j;ık kalacaklardır. 

Bu tecrübe, Sıhhat Vekaleti 
:nüfctişleri tarafuıdan daimi şckil
:le tetkik edilecek ve vereceği neti. 
celere ~öre icap eden tadilat yap -
lacaktır. 

--o-

~1~111 Şefin 
Darüşşaf ak ahlara 

iltifatları 
Darüş~afakanm 66 mcı yıldönU· 

mü rnünasebetile Darüşaşfaka me 
:unları taraf mdan Reisicumhuru· 

istedikleri 
Dün tevki! edildiklerini bildirdi

ğimiz Hasan depoeu kundakçısı A
H ile onu bu işe teşvik ettiği idclln 
<ılunan Mustafa, üadeleıinl deği~ • 
tirmiş bulunmaktadırlar: Yak:ı. -
}andıkları zama.ndanbcri tUrlU tUrlU 
ifadeler veren iki suçlu, timdi de, 
kendilerini yanan depo sahibi Ha. 
sanm teşvik ettiğini söylemeğe 

baştam~lardır. 

'Dün geceyi tevkifhanede geçiren 
llol ımr.hıtıon Mıuıt.n.fıı 80D olarak 
demlôtir ki: 

.. _ lfa111an bir hafta evYel bana: 
"Sana 500 Ura ,·ereceğim. Şu depo· 
ya gizlice tutu5turuver" dedi. Fa.
kat Mu banu kııbul etmedim. Bu. 
nnn Uurlne beni ı,tcn koğclu. Şbn
di anlıyorum ki. benden !Mlnra. ay. 
ol şeyt AJlye tf'kllf etmı, ,.c o da 
kabul ederek depoyu yakmı3 . ., 

Diğet' taraftan Ali de §unları söy

lemlgtir: 

"- llidl~e gün\i al•ıı:ını Uzerl 
Rasan benJ yanma çağırdı. Ve: 
"Sana tlç y\lı lira ,·ereceğim,. diye
rek depoya as.sıl yakacağımı an. 
l:ıth ve: ''Klğrtlan toplıyarak fı~ı
tann ıllbtnc koyarl'm. Sonra da a. 

' teş'lyerck btr k*ye ııı:ıld:ınmıın. 

\~I görenler dükki.ndan içeri ı;t

receklerdir. O zaman sen de yavaş. 
~:ıcık d~an ıııavu~uraun,, dedi ,.~ ~
:ime de 11 :S Ura para 'erdi. B n de 
bu fşP. kandım. Gece dUkMna sak· 
lnndrm. Hatta ı:ıld:ınmamda da 
kendl<ıl b:ı.na yardım etti. Gere o. 
tunc3 dediği ~lbl yarıtım. Kü~tlan 
tutu,turdnm! Fak:ıt lmçarl•cn ya • 
'<al .. ndım. Sonra, beni yakahyan 
•ıoll!'e bl(ak çckttlhıt de doğru de-

muzla Büyük Millet Meclisi Rei· !;ildir • ., 

:;ine ve Baş\'ckile Maarif vekiline Fa't:ıt su~lulann bu ifadelerinde 
;ekilen tazim telgraflarına ge!en ce· 
va"''a:ı a~ağıya derce::liyoruz: ne dcreee doğruyu söyledikleri bel. 

Darüsşafaka m~nlarmm güzel 
l•Jygulruma te§ekkür ederim ... 

R ei sicımıhur 1 rnıel 1 nö a:ı 
"Darü:-şafakanm 65 ıncı yıldönü

rnfinün kutlanmac:ı münarebetile iz· 
·1ar olunan samimi duygulara te~"k 
:ür e<le-. savgılanmı sunarı"'!'l. 

B.1!.M. Reisi ıW.A. Rc:ıda 
"Duygulanmza t"<'e!lliür ederim .. 

Darü~c:afakanın siz mezunlanr-a be
ni hamlamak lutfunda bulunduğu· 
nuz iç;n derin sükranlanmı ve mu
:-tab~etlı> İ:l · c:un?mn ... 

Maarif Vekıli 1/asan Ali, riiccl 

n şvc"ilDr. R.Saydam ,,.. 11.. ~~ 
"Dizde raı .ç 'ı!: ruhunun yarattı-ı u on \!; c n a m ~ w.ı 

~~ kıym"tli b'r mue~:ıe ~ o'ara:~ da· eke m o iğ) o 
matamdığ m \'C alfıka duyc!uğurn ~ u u Da n 8 V@ ır 

11 değildir. Umumi kanaat, kendile
rini kurtarmak için btitiln suı,;u de. 
po anhibıne yUklemek l!ltedUderi 
merkezindedir. 

ŞL'lldillk iki kuvvetli tahmin ileri 
sUrülmektedlr. Bunlardan birincisi, 
dcpo·fan koğulan Mustafanın Aliyi 
kandırarak deponun çekmece.sinde 
çok para olduğunu söylem~! ve 
bir gece bunları alarak mağaza~'l 
tutuşturdukÜl.11 IH>rımn Jı:~rım 

teklif OtmP.'llni,. l:ıu to hmmA nrA 
Ml4 sebl?hl meydana çlkanl:inlıyıın 

e-~ilmi§tir. 1ıf 
Şimdiye kadar, Fırat, JCııl,\ 

mak, Y eşilırmak nehirlcri~le ~ 
ra.nos çayı, Kirmaatı dcrcsı .,c ıtıÔ' 
dana ile Kayseri mıntakal~: ...» 
bulunan sulardan enerji istillY4' 
noktasından tetkikler yapıltnlf ısı' 
bunlara ait projeler hazırlaJ\ 

Sultanhamam yangmmın suçlula -
ra b!r cosaıet verdiği ,a.nlaşılmak
tadtr. Bu vaziyette yangının scbe • 
bi meydana çıknrılamıyr.cağı için 
Ali ile Mustafanm depo çekmece -
sinden a'ncakları kUlllyetli bir pa. 
rayla zenginleşerek ynşamağı ta -
sav·vur ettik'eri akla gelmektedir. 

Suçlular eğer hakikaten bu yol
dan yürümllıılerse • Ali çekmecede 
ümid ettikleri kadar para bulama

mış, fakat bir kere Ç"kmeceyi kır
dığı ve dükkanda da glindilzden 
saklanmış olduğu için yine gizlice 
dıştırı kaçabilmek için hazırladığı 
kaSıtlan tutuşturmak mecburiye. 
tinde kalmıştır. 

Diğer taraftan ikinci ihtimal, 
bugün Uz •rinde yürilnlilen yo~dur. 
Bu da, Aliyi ba .. ka b:rlsinin teşvik 
t.lmei'ldir. Bu düıiünce akla geldi
ği z:ıman ta biati) le 11k fail depo 
Eahibı Hasan görülmel:tcdir. 

Sigorta bedelini almak için bu 
i§i yupacağı söylenen Hnsanın ise, 
böyle bir hafta evvel teklif ederek 
i.şten koğduğu bir adam yerine, bu 
işi bir hafta sonra baı;ıka.sına yap. 
tırması mümklln görUlmemekte -

dlr. ÇilnkU, bir hafta evvel ayni se. 
beble işten ko.,';ulan ş:ı.hsın h5.tlise
~i duyar duymaz esasen kızgın ol
duğı.ı depo sahibini ele verece w i ta. 
blidir. Bu vazi ·ette de bu işi Ha a
nın ynpmndığmı kabul etmek li . 
zungelmektcdir. 

Du i te birinci ihtimal en al-l:ı 

sıı~ın olanıdır. Fn.kat eğ r iltinci 
ihtimal u .. erinde bir f.i y elde edi
lebilirse bu arada d o sabiblnd n 
maada dış:ırdan ...; e b:ı ka ldmsC'lcr 
tarafından da bir tahrik meydana 
"tkanlmruıı ihtimali vardır. 

tır. ~ 
Bundan ba1ka Garbi An• il" 

nehirleri GOdit ve Menderef 
;,.,:ı,. .ı • .... n,;n .... '"9 ... 1----ıe~ 
ögrendiğimize göre, e ·~ 

etüd i~leri idaresi, bu teılı' ~ 
sonunda nehirler üzcriooe ınll 
lif no"ktalarda suyun kuv11etle 
teksif edecek barajlar inşasına 
zum görmütşür. uı' 

Bilhassa bunlardan Fırat • Sf 
rinde be§, Mured suyunda ik1

• 

karyada iki, Gediz üzerin.de <t' 
Ç·11e 

Menderes nehrinde bir, 1 b• 
Banas sulan üzerinde birer ~ 
tesisi ve sair tesisatın inşası 1 

lu gör:Imüştür. 

Eminönü 
meydanı re 

Prostun projesine gö 
tanzim olunacak~ 

Eminönü meydanının aÇ t.t 
..'l'lllle"'· 

it}ine hararetle devam e..,ı l)İ' 
dir. Belediye, yıkılacak olıı~tr ~ 

· uıııllV' çok dükkanların daha ıs ıısı 

.dellerini bankaya yatınnıştı~ıııt' 
lıik bankasının bulundu~u 

81
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yıkılması bir müddet ger~ ~ ıHt1Ôeıı 
tır. Çünkü eldeki para bıttı., 
yeni tahsisat aranmaktadır- ııfıt\dl' 

Belediye Balıkpazan tar öJÖ'' 
ki kü .. ük cami ile beraber 0 

• ...... ıı~ 
Jı ' 1 istJW 

ki 4ı..kkanlan tamamıy e . . ,ı 
ctmıştir. ]ati 

Bu binaların bedelleri 0 iJtC (l 
b"n lira bugünlerde l!Chipler çıtıı 
rilc::ektir. İlk fırc:-atta b~~·stit11 
bulundugu binaların dahı 1 

karalaşmıştır. ütelı'5 
Ş !hir planını yapan m. e ıe 

h ·nıı:ıe ., _,,_. 
Prost bugünlerde şc rı tr'Jv· 

,_ c kt5 
cck ve meyrlanın açhu~ı:ıı 
ın projesini yapacaktır. 

1 
şabil' 

l\ ütehassısın kolayca ça ti rf>ef 
• • • b 1 d" fen beye .~ me ı ıç n e e ıyc Jatııışv· 

danın bir maketini hazır 

Evlen.nı~kr-ti ort 
Ilancılık Koll ktıf ş. ·ııı 1' 

I f{cr'ın (lg sil 
ları:ıdan bay l 0 ... F. l3 
Ernest Hoffer ile bay~n · btıG1 

e to '1 ·cır b•rmann·ın evlcnaı '· .. ·k:ı1 
w "\'u .. s--·· ôı 
aat 15 de Galatada . couf\ 

. sınag 
rımdaki Eşkcnazım 

&et 
yarılacaktır. a .,aıı 

• · yuvay 
Gazctcmız yenı 

ler .diler. 
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!:!hancı 
l!!;iişüyle 
rta Avrupa da 

hadiseler 
~~ih 

ılld •nlaşınuile Viyana hakem 
ı~.. an h' 
""'! Ctk ırkac ay sonra Alman· 
4t1j h~52°vakyayı yutuvennesi 

DQ.. Ca Ulun dünyada derin akisler 
~an ıeıcıer efkarı umumiyeyc 
~tı ta olarak fikirlerini yazıyor
~ llıc~ılar, Almanyanın mülterild 
~ ı:ıı.: ckeUerin "dirije,, matbua
t, fida;lar rnü~lesna, umumi)'etle 

~ Jı td et ''e tecavüz: siyasetini 
~ar;r mahiyettedir. 
•ıııda •n bir kaçını Anadolu a
llıd~ naklen alıyoruz: 

'a( •• artık biliyoruz: 1-i, Siluet 
..... lı• 

ta( ·~ıtıerln Anupada son 
Şiııı~~lalibatını teşkil etmiyor

'< baııa~ artık bu metalibatın an
lılıııı 1iını kabul edecek vaziyel

hU)·oruz. Bugün hiçbir suretle 
ı~ l'a ait olmıyan Alınanyaya 
"lllyı , 
lhı ~rzu etmiyen ve fakat bu-

ilr 0~ 3ılAh faikiyetl karşısında 
hatlalan. topraklar üzerinde ıa-
~r r dalgalanmaktadır. 
tiıı' llcrlinle Tuna arasında he
~: lnukavemet edebilecek tel.: 

lJl k lrnha elli. Hiller, orla Av· 
lı.ı liçük dvletlerine ders nr 

~ d 11 dünyaya bir na:ı:i vaa· 
~ htlterı ne olduğunu ve Alman· 

~lkt nıaksııtl:ırmı göslerdl.,, 
' evuork Timeı (Amerikan) 
~ny~nın Bohemya n Morav

St:b k 1Slikldlinc nihayet veri~in-
'ij

• lr.. "'• iddet jçin, her ne b:ı-
tül b • 

~ IA\fc İlir biç bir bahane )'Ok-

" biı s bu suretle yapılan harc
laa~l I!itıcrin verdiği bütün 

tdil hütıcr ve vadiler serisi de 
~ •ııe nılrnr .. Nazilerin iktidar 
(aı1 iclnıcsindenberi, :\lman 

tthr • .larnamile sarih suretle, 
~ut tsıni göstermi,ur.,, 
• >•k.;ıı hareket, medcnl bir dev· 
oltıuı lnııyacak iğrenç bir şeydir. 
tııı11 Ctfn karşısında efklirı umu
~r :ul'duğu istikrah cih:ınşü-
1 huı. Undan böyle nasyonal sos· 
'ı~ı.:rnetinin sözilne itimat et

n kalmamıştır. 
~kin . Times (/ngili:) 

1t latb hır cinayet ... Dünkü Mdl
hud Ik edilebilecek en hafif ke
l, hatır. Dünkü hlıdiselcrin hi
~ra~ün medeni dünyaya nefret 
iııı )•aymıştır. Almanya, ken
lıt, \';0 k tirkin bir şekilde kir-

" ~tt e bu, nazi rejimi kaldıkt:ı 
~ hn aın edecektir. Artık Alınan
. ~Ulun komşuları tahdit altın
ıııı41.nlh zihniyeti ölmü) Ye dcf
Oqq/r.,, 

11 'releoraph And Morning 
ti hh Post (/ngili:) 

oıı;11t llkürneu ile politik nyahut 
lc~1 lnlnşmalar imzasının fay

~ eıli:t" Zira, Bitler J.:endi~lnin 
ı111 her anlaşmanın ancak 
oı~~ hoşuna gittiği mütlıletçe 

)ı ~,Unu isbat etmiştir . ., 
ttk 1 11ıı: Kronfkl (/ngili:) 

tıı ~ 
t qr •Wrupada cereyan eden 
• ııa1~crucı hadiseleri büyü!.: Bri 
'b· 1 ncrreuc takip etmektedir. 

ır al k lJ ta ·ııııa şahit oluyoruz.,. 
'•<iı. e11u Ekspres (/ngili:) 
~ 'lllt ı - ı· b·1· ttr Orlamadan ııoy ıye ı ı-

~~tl enscı \•icdan, adalete Ye 
~trtrc hUrmet prensipine ı.ar-

laıı 'ce küstahça yapılan lıir 
'· ı:ı\u "tı~u illa karşısında, yarıılan-
1\( ıı· r içindedir. Münih ınuka· 
lle iller imza etmiş ,.e bir çok 

trj ti; 11Inııştır. Bugiın bu taah-
~tııiıı ncrnektedir. Fran-;a ,.e ln· 

tıti~ıA .de kendi5i ile birlikte im
'· "rı ''k ~~... ·Ağıt parça:o;ını, yırt-

' "tl?ııh İngiltere Ye Fransa, Çek 
litre Urunun, memleketi ilimad

'4rc11 1.tsliın eden tebli~i meşru 
'llli,eı 1ınıalndı~ın ı kabul crlebi

<ai l<ıklk:ıttc, tehrlit altında 
~~İlc~tna~a mr.cbur etıni,lerdir. 
~ran c, o tebliğin kıymeti olur 
"ile~~ \'e lnı:ıilterc için, Praıı 

t Lu h rnc\'cuttur. Fran~n ve ln
~· rt ırsııJığı tanıynmaılar, ta-

ırı::ır 
l•eı· • ., 

' 1 l'<ıriılt.n (Fra11sı:) 
(Devamı 4 füıciidt) 
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Açıkta kalan 
memurları 

Denizbank 
messlesi 

D Lll\İZBA:SKTAN kııdro Jıarici kalnn memurların Yaz!. 
yeUerl etrafında yaptığımız nc~riyntın, sırf bir hak!irz

hk lıalintlc tcz:ıhUr eden bir Yaziyetı tahlil ederek alilkadarlarııı 
dikkat nazarlarma koymak gibi bir memleket kaygu una istinat 
ettiğinde 9üphe edilemez. , 

i::::: MAtboatm en yüksek nzifesl, memleket mc cl<'leri etrafın. 
da muttali oltluklan hadise ve n.kıaları bitaraf bir tcnkld n 
tahlil gözüyle, dc\'letin, hükiımetin, nlikatlarlann na:r.arı dikkati
ne nzetmektlr. Türldye Cumhuriyeti rejiminin en karakteri tik 

i yüzü, balkı lle, partbllc, hükümetlle, clcvletlle, matbuatı~·Ja tam ,. 
! bir bütünlük göstermi' olmasındadır. :Cu bütünlük ftinılekl \'a. 
i zifcmize gU\'enerck Denizbanktan atıkta kalan memurlar mc e
l, lesinde müte,·aıı şeklide yaptığmuz ncşri~·at, herhangi bakımdan 

olursa olsun bir haksızlık halinde görülen bir ,·nziyeti bUtün r:ü. 
mollyle tebarüz ettfnncktl. ~luvaffal< olduğumuzu görerek 
mU&terlhiz. Çünkü: &el'intle haber aldı!;; ki alakadar lktısat \'e
Ulctl, bir ehliyet elenmesi gibl bir esasa bile istinat etmiycn bu 
açığa çıkarmak ı,ıne la~k olduğu ehemmiyeti ,·ermls , ·e a~ıkta 
kalanlann sicillerini tetkike ba_şlıyarak ilk merhalede 20 memu. 
run münhallere taşlninl karar alhna. almı~tır. 

\'azJyetlerlnln bir iki güne kadar tebliğ olunacağı da bu ls
tlhbar cümlesinden bulunmaktadır. 

Bu neticeye imlJ n<'srlyatm112drr, demek istemlyonız. Her. 
hangi bir hakkın tezahürü, cumhuriyet rejiminin tabii bir neti
cesi olduğuna göre crgeç böyle olacaktı zaten. 

ı·akat, bu kadarla ı, bitmiş oluyor mu? 
Bizce hayır. Çünkil, mademki ikhsat nldi.letl kaclro harici 

kalan memurları, ehliyet derecelerine göre münhallere tayine 
karar Hnn!,tlr1 o halde ~ıkta kalanları filen kendi kadroı.u da.
blllnde telakki etmektedir demektir. 

llcrhan~ bir sebeble olursa olsun bu memurların yaziyeti, 
ıu telakki karşısında, dairesi liğHdHlp merkez emrinde kalnn 
bir memurun n.ziyctlne mualllldir. Bu takdirde açıkta. knlanla· 
ra tazminat değil, a~ık maaşı nrilmek ,.e tnyinlerine kadar ge. 
çen müddete alt ~ık maaşlarını tahakkuk ettirerek tesYiye et
mek Yatlfeel hasıl oluyor demektir. 

Açık maa~ınm mikdan kanunlarla tayin olunmuştur. Buna 
her memur t~nkkül mecburl:ret Ye mükcllefiyetindcdir. Bu n.sıl 
rnaaşm bir kısmı olduğuna göre yine büyük bir yekun tutmaz 'e 
batti tuarruf ohmnıak lstenJlen aylıkların yüzde bir miktarına 

1 
ballğ olur. 

Memurlarm bugün duçar oldukları mü5küliit gi:izönüne ah. 
! nına, tktııat Vckiletlnin münhallere tayinden önce bir n:r.ifc,i 
i daha tebarüz eder, bu da hemen bu mrmurlann atık maa'.:'larmm 
& tcsl"lycslnl temin etmektir. 

1 B1111dan· linnA TAFllll m-ıt nlım"tlndn,, . fJiynılnalc_.faaı• .. ~ .... 
p&r& aımış bulunan memurıann mukteseb· haklannm kaybcttınl

: f memeıl de lizmıgeldiğino nazaran, höylc maa5 alanlar me,·euf!;a 
i bonlann aldıklarını da atık maa~lam • .l "111\hsub etmek gerektir 
i kanaatindeyiz. 

l . 
: 
i 
1 
i 

Bura.da bir nokta alda nrid olur: Ilükfunct bir kiildür. Bir 
memur bir \'ekiletten diğerine, o \'ekli.letin müsaadesi ile geçebi • 
llr. Vazifenin gayesi, hederi birdir. İktısat Vekaletinin bugünkü 
münhallerine nazaran ancak 20 memuru birinci merhalede terfih 
edeceği görülüyor. Geri kalan 23 mrmurun da ehliyet 'e liya
katleri ni"petinde diğer dciletıerin nya dairelerin münhallerL 
ne tayinleri mümkündür. 

Denizbank yeni bir te~kkiil olduğu itin, memurların ehli- ı 
yet n Iiyakatl<'rlnc hizmet müddeti müessir olamaz. Ancak tııh. 
silJerl, ewelkl işleri, ıdcllli ahvalleri, tayinlerinde amil olabilir. 
Gerek ltakmı, gerekse organizasyon n ne riyat subelcrl tam 
birer lhtlsu bölgeleri telakki edllemiyeeeğine g<ire nçıJ<taki mc
murlarm sicillerine ,.e ,·aziyetlerine göre diğer vekfılctlere yeni. 

: den tayinleri mümkündür. 

1 
i 

1 

Ancak elde memur maaştan teadül kanonu ,·ardır. Yeniden 
tayinlerde bu kanun esas olmak liznn~efü. Fakat bu mcmorla

"lr ıı tayin değil, vekillet dcjfütinnck malılyetinıle 
oluağma göre mükteseb haklan ihmal olunamaz. 

Yordun faal, dürüst, çah5kan gençlere lhtiyacı ,·ardrr. Şu 
, .cJp bu ,·cki.lette olsun, hedef memleket hizmetidir. Buna. 18.~ık 
olan memleket genci, cumhuriyet hlikümetinin kendisine te,·di : 
edecE>il her turlil hizmete amade bulunur. 

l'ani, demE'k lsf.eriz ki, bütçe zarureti ile atık mııa!iı tcs,·L 
ye me~elcsi gecikecek n mmurların münhal olmaması , ·a1Iyetl 
karşısında tayinleri feahhur C'decclise, pel< ala hunların diğer \'C• 

kilet münhalJerlne ta~inleri suretlle nzlyetJcrinln korunması 

mümkün olur. 
Hakkı yerine gctittn alaka.dar imirlerin, kC'ndl sun'u taksi. 

rl tu.llôk etmeksizin bugünkü akıbete maruz kalan bu memle-
t ket e,·ıi.tlanndan geri kaacak yirmi ütünü <le bir an en·<'I bu 
1 n.ziyetten hali.1 etmeğe himmetlerini tekrar tatcb ederiz. Dal. 
.....___._ ........................ -··-·-·············································· 

Dünyanın dört gözü 

V AKIT' ta aaym Asını U11, "Orta. AY· 
rupa bidlslerlnin istikameti'' adlı 

başmakal~inde: 

~'-a 1i9: _ --'~ Ql_ o~ 

~ ~ tt! ;ı~ ; i JjP{fht:.J (#.J;j im 
Muaş·eretin 

apayrı 

talebede itiyatlaştırılması 
bir mesai işi midir ? 

muaşeret m 
ileri sürüyorlar 

Bu mesele etrafında muallimler ve 
harrirleri şayanı dikkat noktaları 

?-.Iaarif \·ekaleti, mekteplerde m· 
ua~eret adabı öğretilmesi hakkında 

bir tamim yaptı. l\lektepler, şimdi
lik konferanslar şeklinde yapılacak 
bu mua~erct telkin ve tedris işinin 
programını bizzat hazırlıyacaklar

dır. 
!~e sür~ıtle başlıyarak çocuklarda 

muaşeret Mabmm itiyat haline ge· 
tirilmesi matlup olduğuna göre, 
mesai programmm rolü çok mühim
dir. 

Bundan önce (x) iki muhtelif ta
rihli yazımızda mektep çocukları· 

• nın nakil \'a~ıtaları altında ezilip 
can vermeleri hadiselerine temas e
derel< bunun ruhi ve içtimai sebeh· 
lerini tebarüz ettirmiş ve bu mü
nasebetle mekteplerde ya~arna bil-
gisi, moral ve muaşeret tedrisine ih-
tiyaç bulunduğundan bahsetmiştik. 
Müteakiben maarif vekaletinin bu 
isabetli kararım görerek sevindik. 
Yalnız tutulan yolun pratik olmadı
ğına kani bulunuyoruz. 

!azım, ama, tatbik yolu yanlıştır ... 
Gene muallimlerimizden biri di-

yor ki: 
"Bu i~in iki safhası yardır. Tale

beyi bir muallim veya mektep idare
si ancak mektep içinde takip ede· 
bilir. Dışında takip vesaitinden 
mahrumdur ve nihayet tesadüflere 
bağlı bir takip varit olabilir ancak. 

Halbuki muaşeret talebenin yal
nız mektep içi hayatı için değil mek 
tep dışı hayatı için de lazımdır ve 
daha esaslı olarak ikinci safha için 
talebeyi hazırlamak gerektir. 

Bu iş başlı başına bir meseledir. 
Mektep müdürleri veya muallimleri 

.& .... 

de bunu bilmezler, bilmiyebili . 
Bilseler bile programlaştıram 

bilirler. Bunun için maarif mildi 
yetinde alakadar mektep müdü 
ile ve muaşeret muharrirlerinin 
zurile bir toplantı yapmak ve e 
program hazırlamak icap eder. 

Hatta bunu vekaletin yap 
daha muvafık ve daha pratik o 
du.,. 

Memleketimizin bu \'adide a 
birkaç muharriri ve müellifi \'a 
Bunlardan 1939 Türk bibliyogr 
sına bir muaşeret kitabı ilave e 
olan Süheyla Muzafferle görüş 

diyor ki: 
"Ben eserimin bir yerincte ,. 

'rnnaatim olarak muafc.retin me 
1erde, meslek mekteplerinde tal 
·e. subaylara, askere, memura, 

li e, jandarmaya, ameleye te 
edilmesini lüzumlu bulduğumu 

barüz ettirmiştim. 
Maarif vekaletinin bu hareke 

en çok sevinç duyan benim. F 
muaşeret sanıldı~'l gibi yalnız sel 
vermeği bilmek, yürümeği öğre 
değildir. 

l\Iua~eret, insanların biribir 

Bu münasebetle mektep muallim· ' 
leri ile görüştük. Türkiyenin mua· 
şeret muharrirleri ile görü~tük. Or· 
taya çıkan çok mühim neticeleri ya
zacağız. 

Lise muallimlerinden bir zatla •GI: 
görü~tük. Bu vadide değilse bile 
memleketin içtimai meseleleri üzerin 
de tetkikleri olan bu muallimimiz 

" birinin diğerlerine, diğerlerinin 
rine karşı cemiyet münasebetleri 
kımından en doğru hareketl 

diyor ki: 
"Maarif vekaleti emir 

iş tahakkuk ettirilecektir. Mektep 
müdürleri toplanarak muaşeret yo· \ 
Iu üzerinde mevzuları tesbit edecek
ler ve bunları kimlerin konferans- 1 
1ar ha1ınde vermesi icaplarını tarin ' 
edeceklerdir. 

tanzim eden bilgidir. 
Bunun jçtimai, milli, ferdi, ma 

beynelmilel variyantlan var 
Muaşeret cemiyet tekfunülü ile 
vazi neşvünema bulur. 

Bu öyle sanıldığı gibi basit 
iş değildir .Bugünkü cemiyet m 
sercte \'icdandan fazla bağlı 
i\Iuaferete mekteplerden başl 
en doğru hareket olur. Milletin 

Bunun, böyle mühim bir mevzuun 
ba~arılmasına kafi olmaktan zarfı
nazar, belki de hiç müfit o!mıracak 
bir netice vereceğinden korkarım. 

1 

vesi talebedir. Onu hazırla 

1 cemiyetimizin muhtaç olduğu m 
~eret temin edilmiş bulunur. 

1\Iua~erete muhtacız, bundan ş· 
Bu iş takip işidir. ltiyat haline 

gelebilmesi için çocuğun, "talebenin 
mektepte muaşeret yolundaki hare
ketlerini, telkin edilenler nisbetinde 
tatbik edip etmediğini kontrol et
mek lfızımdır. Bu ayn bir çalışma 
işidir. Hiç bir muallim, bugünkü ta
hammül ettiği dersler yekQnu kar
şısında bütün talebeyi takip mana
sını \'eren böyle mühim ve derin 
kontrolü müstelzim işi üzerine ala
maz. Bu alelfide bir konferanstan 
ileri geçmez. 

l\fuaşeretin didaktik olması la· 
zımdır. Bunun için de aynca mua
~cref muallimleri olmak icap eder,ta 
le beyi dıaşnda, içeride, sınıf ta, bah
çede, merasimde, müsamerede ve 
bütün mektep haratında dahi gez
melerde dışarı hayatında takip ede
cek, onları mektep içi, dı~ı ve hayat 
ve cemiyet bakımlarından muhtaç 
bulundukları muaşeret adfib ve u
sullerine alı~tıracak, bu yolda .öğre
nilecek şeyleri bir programla tatbik 
edecek ayrı ve müstakil muallimler 
lazımdır. 

Bunun ba~ka türlü tahakkuk ede
ceğini ümit etmem. 

Fikir çok yerinde, çok güzel, çok 

Onu, )'iiziiııii görmeaeıı de şemsiye
sinden tammak münıkiindür. , 

Çemberlaynin antika 
şemsiyesi 

40 Sene evvel karısı 
tarafından kendisine 

hadiye olunmuş 
Çemberlaynın tarihe geçen şemsi

yesi esasen antika sayılabilecek bir 
şeydir \'e 40 senelik bir mazisi var
dır. 

Bu şemsiyeyi İngiliz başvekiline 
bundan kırk sene evvel kansı hediye 
olarak almıştı. Çemberlayn bu hedi
yeye o kadar kıymet yermiştir ki. 
eskidiği halde elinden bırakmak is· 
tememiş \'e şimdiye kadar dört kere 
tamir ettirmiştir. 

İngilizler Çemberlaymn, eskidikçe 
tamir ettirip kullandığı \'e hiÇ elin
den bırakmak istemediği bu şemsi
yeyi artık müzeye kaldırmanın za
manı geldiğini dü~ünüyorlar. Fakat 
C:cmberlayn henüz bırakmak niye
tiııclc değildir. 

Semsiyenin bu hikayesini Ç.cmber 
!aynın kansı geçen gün bir kadın 

birliği toplantısında anlatmıştır. 

ken, lafla 11eynir gemisinin l ürümi~ ecebri. 
nl eedadunrz 1;öyleml~ti. Küllil ı;<'y'in ;yer
ciu ila asllhl. 

• • • 

he edilemez. Fakat maarif vrkfil 
nin tuttuğu yol pratik ve müs 
bir neticeye Yaramaz bunda da 
derece şüphem yoktur. 

Bu apa}'rı bir branştır, l\tuaşe 
tin talebede itiyatlaştmlması e 
tır ve zaten böyle olmadıkça bu i. 
amell hiçbir kıymeti yok demek 
ltiyatlaştırmak takip ile mürnk .. 
dür. 

Talebenin mektep içinde ve şeb 
de, evinde ve hayatında, irfan sc 
resine göre tekamülü takip edilm 
üzere muaşeret bilgilerile h~ı1rla 
ması çok mühim bir mesai yolud 
Bunu maarif vekaletinin bizzat t 
hakkuk ettirmesi Jaz1mdır.Mu~~r 
konferans şeklinde de olsa an 
tedris hüviyetile olmak lazımd 
Ve yavaş yavaş tedrisat programı 
rmda yer almalıdır. Mua~eret öğr 
timinin en lüzumludan başlama 

şarttır.Tasnifli,sistemli,progra.mlı 

mak gerektir. Talebenin hazmed 
bileceği ş~:ilde hazırlanması ica 
eder. 

llk, orta, lise derecelerine göre 
yarlanmak lüzumu ihmal cluna
maz . 

Herhalde bu iş daha fazla me 
ve daha hassas bir alaka ister.,, 

t•J 18 şubat 1939 rnmartcsi sa; 
sı. S mart 1939 pazar sayısı, 

Sıcak 
nisbetini 

havalar dogrm 
azaltıyor ı u ; 

''Orta Anupa hadiseleri bütün dünya. 
nm dört gözünü açacak bir ~ekli aldı,. di
yor. 

ya 113),n Asrm Us'un lıir yakını büyülten 
ı;özlük talitırmış olması tok mu!' 

Radyolu kahveler 
lJimlerin tetkikatına göre, 5!ca! 

ha\'anın dünya nüfus vaziyeti üze 
rine büyük bir tesiri vardır. Hav 
ne kadar sıcak olursa doğum o ka 
da azalm:ıkta veya doğan çocuklar 
!ıüyümemektedir. 

tJstad, bogUnlC'n1e bumonun ucunu 
görmly<"n dünya~·ı, dört gözlü nsfctmekle, 
gözlüklü demek Mlyen bir telmih yapıyor 
hiç 'üpheslz. Haksız mı!' 

Dünyannı arhk gözleri görmez olduğu 
muhakkak. 

Çemberlayn gibi fcle;;,rin çemberinden 
~~mı, emektar bir diplomatın bile uzağı 
görmediğine göre bir ldrosefal olan dünya. 

• • • 

Peynir 
.. 

gem ısı 

G IDA maddeleri hakkında tetkikat 
yapmak üzere üç ay önce tesklt 

cdilmi:; olan belediye lktısat mü,anro he
yetinin belediyeye ve İstanbul 3Chrlne na
fi olacak bir faaliyet gü teremiyceeği an. 
la.şıhlığınclan liiğ,ına karar verilmiş. 

Etrüsk gibi koskoca gemi ylirümez· 

B AZI belediyelerin radyolu kah,·eleri 
kafesantan addederek buralardan 

belediye \'crı;i \C resimleri tahsil etmek 
1 tediklerl görülmüş, dalılllye vekaletine 
şlkiyet olunmuş. Bittabi böyle §ey olamı
ya.cağma karar \'erilmi~. 

Radyolu kahveler kafeı;antan telakki 
olunursa, bülbül, ke<ll, saka besliyca bh. 
Hler de nitin Gartlcnbar olma.cım !' 

'llm. 

Mesela 1930·35 seneleri zarfında 
:iür.yada ha\'alar, diğer senelere nis
lx. tle sıcak gitmiştir. Bunun netice
si olarak da o seneler zarfında do
ğa:ı çocuklar. fazla inkişaf edcmiye
cddt'r. cılız ve çelimsiz kalacaklar
dır. 
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Şe rim'zde 
seçimi 

i in 
bug"n 
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bit.yor yardım ce~iyeti illi En ' fis Şark Musi ·isi i'e - En Mükem 
kongresı ~m Tükr.e Sözleril . G. _ndi dilimizde Konuş .... ~ 

1 ntihap sandıklan saaf 16 da Cemiyetin bir yılhk çahş- H~ ve esrarlı Hindiıtanı en cana yakm w afk mevzuu içinde oanlnndıran, Racalann fl1 

ma faaliyefİ kOnUŞUf dU ~fil te§em saraylarında fı1mc almımı - Muazzı:un miz~nli 
kapanacak ve 

tasnifine 
hemen reylerin 
başlanacak 

Dün akşama kadar me'busluia namzotliklerini koyanların 
ıayısı 3700 dür; 60 kİ§İ müstakil olarak nnmzctliğini koydu; 

T !'le ortodclu, Rıun, Enne.ni ve Musevi vutanda§lardan 'dn 
partice JıamZet ;gösterilccok •• 

• - Parti wnumi riya· 
t d\:~nı namzetlik için l apılan 

·.m tetkik etmektedir. Söy 
lendi · i müracaat müddeti bit
mi ek :ildir. Namzetliklerıni koy-

. ın müracaatları kabul 
ı. F~ti mahafilindcn 
-L ·e göre dün akasma 

.ılan müracaatların sa}'ISI 
dur. Namzetliklerini koymak 

enler arasında birçok kadın da 
\ · ,r. 

r taraftan müstakil olarak 
'"klerini koymak istiyenler

.. iye müracaat edenler var 
"nin kendilerine mü· 

unmcı mı istemcldedir· 
5cnel sekreterliği bu gibi 

ı arın 60 kadar olduğunu 
bıld .neAtedir. Söylendiğine göre 
uu .:_;aki mecliste geçcnkin ·en da
ha çok mü takil mebus bulunacak
tır. 

Türk ortodoks, Rum, Ermeni ve 
Yahudi vatandaslardan da eskisi 
gibi namzet gönsterilccektir 

rın reylerini kullandıkları anlaşıl· 

mı:ı.tır. 

Şehrimizde seçi01 faaliyeti 
Şehrimizde de ikinc muntehip se· 

çimi bu akşam nihayet bulacaktır. 

Diin cumartesi olmasına rai:'lllen 
her tarafta seçim işleri saat 20 ye 

kadar silnniı:.tür. Bu ak,.am da san
dıklar saat 20 le kadar açık kala· 
ok, bundan sonra derhal reylerin 
tasnifine geçiiecektir. 

Bugün Şehir band0'3u Tal·simde 
~alacak, bu sırada üniversite doçent
lerinden Yavuz da ~im hakkında 
bir nutuk s0ylb ' tir. Bakırköy 
halkevinde de b un iJç konferans 
\ erilecektir. 

l ntihabın d ünü olan 
dün Adalarda 648, Bakırköyünde 
2824, B } a 2018, Be iktaşta 
4975, Beyo u da 22822, Eminö· 
nünde 696 , Eyüpte 1612, Fatihte 
11990, Ka • }"'iınde 7312, Sarıyer· 
de 1271, ~ d rda 1863 ki~i rey 
,. · tir. 

Y kfln 67 04 dur. 

Üniversitede dünkü 
konferans 

l uk • faA t · dek ru profesör 
Ali Fuat seçim do1ayısile dun saat 
11 de ün 'er ite konferan alonun· 
da bir kön a \Crmi~tir. Bütlin 
uni\er ite t ebe en konfcran ı din

lemi lerdır. 

Yeni seçim dolayısile parti umu· 
mi bakanı R~isicumhur İsmet lnö
nil tarafından bugünlerde mühim 
bir beyanname neğrolunacağı bildi
rilmektedir. Yurdun her tarahndan 
gelen haberlere göre, 15 "llifft}ette i· 
kinci müntchip seçimi bitmiştir. An· 
karada da dün ak~am intihap sona 
emıic:tir. Hemen biitün Ankaralıla-

·~~~~~~~------........ ~---~-----
ımırozdan esrareng z bir 

ikaza haber v ırDUUyor: 

K a y a l ı k ı a r da b i r m o t ö r 

lstanbul öğretmenleri yarciım ce- f L:J.~:R a. c a n 1 n H ~. '71 1llJI n e JI '° 
miyeti yıllık kongresi dün öğleden ."' ~ /LJ ~ :::J 
sonra saat 14,30 da İstanbul Üniver mı Baırolltrd~: Unutulmaz ŞEYH AHMED filmlerini RA o N NOVA R 
"tesi konferans salonunda U'!lpıl· ı::.:: ŞEYHiN A cKl J .... ve .n;;ı yaratan 

mıi!~~rn. kongrenin reislik divam U Musiki kmmianııx tertip eden: M. C. ve Üstad <Cevcfl et n<o: 
intihabıyapılmış,Haydarpa~lise- H. Başlıcaşarlavegazcller: Musta'fF~ ç ®Raıır ve Ka safi 
si müdürü Saffet, Darüşsafaka mü· :x: p " 
dürü Ali Kil.mi, 61 nici ilkokul ba~ mı erşembe akşamı [pek ve s QTQY 
öğretmeni Hayri, Kadıköy 41 inci 
olnıldan Seniha seçilmişlerdir. 

Sonra, cemiyetin yıllık çalı§Illa 
raporu okunmuştur. Son bir yıl için p 
de 25 üyeye taksitle ödenmek üzere 
!aizsiz1025 lira ödünç para verildi· 

BUGÜN 

iPEK 
2 Büyük film birden 

1 - Sahra Bekçile ği, vefat eden 18 Öbrretmenin ailele
rine nakdi yardımlarda bulunuldu· 
b'U fakat 3 öğretmenin taahhütleri
ni muntazam yapmadıkları için ve
fat ettikleri zaman ailelerine yar
dımda bulunulamadığı izah edildik 
ten sonra cemiyetin gelirini arttır

mak Uzere altı kaynağ, basvuruldu· 
ğu ve bundan 3167 lira 20 kuruş 
safi kar temin cdıldiği yazılmıştı. 

Bundan başlm eski idare heyeti ye 
ni gelecek idare heyetine bazı te· 
mcnnilerde bulunmus, aza aidatının 
muntazam tahsil edilmesi için bazı 
esasların tcsbit edilmesini ve aza 
adedinin çoğaltılmac:ım istemişler

dir. 
Yardım cemiyetine kuruldu6run

dan bugüne kadar 1955 aza kayde
dilmitşir. Cemiyet ~imdiye kadar 
9330 liralık yardımda bul.unmu~-
tur. .) 

Bundan sonra :reni idare heyeti 
seç"mine geçilmiştir. Reisliğe Ma· 
arif müdürü Tevfik Kut seçilmiş 
ve idare hcyetıne de; Kadıköy 8 in· 
ci okuldan Zahide, Cağa!oğlu er· 
kek orta okulu direktörü Tahir, bi
rinci okul b:ı~~etmeni Adile, Bey
qğlu 29 unG" oaul rctrnenr aıı : 
lstanbul Gl inci okul başöl:rretmenı 
Ha}Ti, muhasebe i~'eri müfetti51iği· 
ne de Istanbul lisesi riyaziye mual· 
limi Hasan Fehmi, Göztepe beşinci 
o~<:ul b::ı. üf,rretmeni Tahir, Kadıköy 
41 inci okuldan Zahide intihap e 

Sinemasında 

Fransızca sözlü .. Afrika çöllerinde. Faris salonlannda geç.en bliyük bir Aşk - lhtira• 
Arkada,hk ve fed3karlık sergilzqti. Ba§rollcrde: 

JEAN PIERRE AlJMONT - C H AR L E S VA N E L _ M A R TA L A B A 

2 - u ç URU 
Amcrikada doğru yoldan :ıynlarak, lüks U~'°I"unda Gansterlerin arasına düşen güzel bır J!enç 

harikulade heyecanlı hayat ve maceraian, Fran;:ızca sözlü 
Ba~r9llerde: PHYLLIS BROOKS - RIKARDO KORTEZ 

Herkese tavsiye ettiğimiz fevkalade bir film. 

A}'·rıca: MUHTEREM MISAFIRIMJZ BULGAR BAŞVEKILtNtN ISTANBULA 
DtKKA T: Suvarelerde 2 filmi de görmek için &aat 8,3.0 da gelinmelidir. 

BugUn saat 11 ı; e 1 de tenzilatlı matineler. 

BlbDGCDINJ ıran - savnoenıern 

MELEK 
SİNEMASINDA 

ve A k e·ı 1 . f ., . GÖTE'nİ ş ·ı ı en erın ı mı ŞAHESE 

.VIE:RTIEIR9 
;n büyük AŞKI 

VERTER rolünde: Picrre Ricbard W!LLM - LOTTE rolünde Anııie Vemay 
Aynca: Renkli .Miki Matıs - Pa~m u t dünl'Wa~er~ri ve muhterem misafirimi.z 

BULGAR BAŞVEIOU ınANBULA GEL1SI 
ı:rn~1tu J.l YC l de tcnzıl .. th atineler : 

.ı ·I' •'ı.'' ·,· ıı·I" ' ' "" ·, •"•j 1 'i''"'j'l''l! 1')' 1/j ~ ••. ıııı ... 1.111 ,ı: !lı ,, ı .. ıl•ı11 ı ı 1 · • ·'.: .l!I ·ı .lı 1 

Türkiye - Hatay 
ticaret 

• ·ııı•h,: lj','ıır, ;ı~ .• •';111 ıı 
ı ·ı tf· • r, 1 , ; 1 • 4 

Bugün SAKARYA 
Fecri.le bir çerçeve ıçinde bliyük bir mevzu ... 

Milyonlara mal olmu~ f evkalU.dc bir fil.aı··'" enkazı ve 3 ceset! 
Bir Yunan şilebi de sis yüzünden Bozca 

Adada karaya düştü; vaziyeti teh!i~eli. ... 

l dilmi.ı)erdir. • 
RONALD COLMAN'ıf1 
G A n per du mFteu fi< teLsiA Fi 

münasebeti 

Dün İmroz limanutclan alal.a- nımızdan derhal tahhsıye gcmıle· 
darlara gelen bir haber.de ilç kişi- ri gönderilı:ıiıtir 
nin ölüınü ile neticelenen feci bir b.:mirde fırtına ve 
deniz kazası olduğu bildiriltrtiştir. yağmurlar 

Verilen tafsilata göre, ôiln sa· Izmir, 18 (A.A.) - Dün gecek: 
bah lmroza bağlı Kıızu limanı el- fırtına esnasın.da Torbalın n Ça
vannda balık avlayan balıkçılar pak köyünde Mehmet Al:kuşun e. 
sahildeki kayalıklarda bir ankaza vine yıHmm diısmüştür. Al.kuşur. 
ratlanııslar, yanına gittikleri va· karısı ile ıs ya ındaki oğlu bu dar 
kit bunun parça1anmıı; bir motör benin tes:riyle bayılmışlar ve teda· 
olduğunu görınU§lerdir. vi altına ahnmı lardır. İzmir ve 

Motörde yUklU olan p~lamut ba· muhitinde batı knrayd rüzgarı ve 
lıklan denize y:ıyılmış ve te'kne de ynğmur şiddetini aramra artt1ra • 
tAmamcrt parçal~runış vaziyette rak devrun ctmektdir. 
i'di. Balıkçılar derhal limana ha
ber vermi~lcr, gelen a15.kadar me
murlar tahkikata başlıayarak a
raştırmalar yapmşılardır. Bu sıra
da civarda motör tayfalarına ait 
olduğu anlaşılan Uç te ceset bu
lunmuştur. 

Kayalıklardaki enkaz arasında 
bir simit Uzerindc MUrefte ve bir 
tahta parçasında Silivri kelimele
ri okunmuştur. Bunl::mfan motö· 
ı-Un Silivri Jlmanı:ın ait Murefte 
motörU olduğu anlaşılmı§tır. Bu
lunan motör cvral:t arasında da 
kaptanın Hüse>in isminde birisi 
olduğu tesbit edilmiştir. Kazanın 

Ş. Knrahisar.:ln kar 
Ş. Karahiıar, 18 (A.A.) - tlçc· 

mizdc dört günden heri fasılalı kar 
ve yağmur fırtm:ıları devam et • 
mekte iken bu geceki !-..-ar fırtınası 
sonunda kasabaya dü§en kann 
yUksekliği 21 santimi bulmuştur. 

Erzincan, 18 (A.A.) - Şehri

mizde dört giındenberi kısa fası

lalarla ya~mur yağm<ıktadır. Bu
gün de öğleden evvel yirmi dakike 
devamlı yağmıştır. Hava kapalı. 

dır. 

fırtına yuzunaen olduğu sanıı- H ak .
1 
k"'ı 

maktadır. Maama~ih İmroz müd- aş kam 
gazetesi dciumumiliği tahkikat yapmakta. 

dır. 

Bir Yunan şilebi 
hklara oturdu 

kaya-

Dün sabah Çanakale dııımda 

Bozcaada sahillerinde bir deniz ka 
zası olmuş, Yunan bandıralı 2500 
tonluk Ganes şilebi sis yüzünden 
kayalıklara düşmüştür. Vapurun 
teknesi delindiğiniden vaziyeti teh

likededir. 
istcnllen imdat üzerine ı lima-

G intin en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 
Hu vazlyetteo1 an 

tek ~Bzete 

HABER'dir 

Yabancı 

görüşüyle 

Orta Avrupada 
son hadiseler 

f#'" Baştaraıı 3 üncü~• 
''\on Hilılıentopun son l'ııris zi· 

vnrcli P:ırbtcM iôzleri ve efendisi 
~dınn' G küııuııucvvelıle imznl:.ıdığı 
nsil.n) ı lı:ıtırl:ıılıkçn iı1snn ı.cndislni 
derin hır istikrah his~inden :ılnmı· 
lor. o\l nanyn, bugtin, bir y:ılanlar 
mcnılckctltlir. Hiçbir tnabhiılle hic 
oir C'hC>mmi:l'cl verilmemelidir ve 
Alman) nnın bir tehdidine bnşkn lılr 
tchclıtlo cen1p vermcğc h:ızırl:ınıl· 
malıchr. Dunun arlık başkıı 1olu 
yoktur.,, 

Jour (Franıı:.) 

v KIT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11 ·20 ikinci seri Kr. 

11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi ~o 

13 İlkbahar selleri 75 

H "Engerek düi:'iimil 60 

15 ııasin kUlliyatı III 75 

16 Samimi Saadet 50 

17 İstatistik 30 

18 Çocuk düşürtenler 60 

19 İlim ve felsefe 30 

20 Mevcudu !:almadı 

530 
Bu serinin fiıitı 5.30 1mruştur. 

H"pslni nlanlar:ı. :ı, Uzdc 20 lskon. 
to j apılır. Kalnn 4.2 ı kuruşun 

1,24 kuruşu peşin alınıırak mUte
baklsl ayda birer lir:ı ödenmek 
Uıcrc Uç tnkslte bağlnnrr. 

Vekiller Heyeti yeni bir 
karar verdi · 

iiatayda Tilrk para.~ının esu 
para olarak kabulU Uzerlno Ve.kil
ler heyeti Ttirkiye - Hatay ticari 
mUnasebetlerl hakkında yeni bir 
karar ve~tir. DUn al5.kadar 'tla. 
!relere tebliğ edilen bu kanıra gö
re, Türklyeden Hataya ihraç edL 
lecck mal bedelleri ile Hataydan 
Türkiytye ithal edilecek mal be -
delleri Türk parasile ödenecektir. 

Bundan başka TUrk parasmın 

Türkly ile Hatay arasında Islahiye 
ve Payas gUmrUk kapılarından ıt

hal ve ihracı serbest olacaktır. 

Yalnu: buradan geı;ecek Tilrk para. 
lan gümrük memurlarma haber ve 
rileecktir. Posta ve banknlar vnsı.. 
taslyle gönderilecek paralar hiçbir 
kayıt ve Garla tabi olmryaeaktır. 
Diğer taraftan Halaydan memlc

ketimlze ithal edilecek mallar lis
tesinde en baı;ta sabun konmuştur. 
ÇUnkU lskendenında 37000 ingillz 
liraSl sarfiylc v'leuda getirilmiş ve 
ayda 200 ton sabun istihsal eden 
bliyUk bir fnbrikn vardır. 

-o-

Sarki ErdUr.de Türk . 
film gecesi 

Amman, 18 (A. A.) - Anadolu 
ajansının husu'"! muhabiri bildiri

yor: 
Türkiye bs§konsolosunun diln 

akşam terUb ettiği Türk film ge. 
eesi bU:ı, Uk bir alaka görmUş ve 
aostluk tezahUr:: rn:ı vesile olmuıs· 
tur. 

B:ı. ta Altes Em"r Abdullah ve 
~Ul:umct crlt:inr .onsolo h::ı.n"mız· 
'.JCr flcndirmir'l9rdir. 

Türk filmi, bugUn halka ve 
mektcblllere de gösterilmektedir. 

Bir adamın yaşayabil ceği en müthi~ macera. 

• FIATLARDA ZAM YOKTUR • 

ile SABAH, Ö 
Her yemekten •e>nra günde üç 

Erzincanda alhn 
ve platin madeni 

Batum u bir amele, 
Erzincan vilayetine 

müracaat etti 
Erzincan - Batumlu olup bu 

rufa çalışan bir amele buraya ya
kın mesafedeki dıı.ğlarda altın ve 
platin madeni kc-şfetmiştir. 

Dağlarda dol<ışırken parlak ma 
:1 n par~alarınr eline geçiren ame· 
le bunları şehirde kuyumculara 
göstermiş ve yapılan tetkiklerd<: 
bu madenlerin içint.le aitın ve pli· 
tin bulunduğu &nlaştlmı~tır. 

Vilayet, madenleri Ziraat Mü· 
djrliiğüne göndermiştir. Amele 
m:ıdeni b:ılduğu yeri tö7lt'memek
tedir. Kendisinden, Anka~:ı.ya 

; önd"rilrnek üzere büyi.ık bir parça 
istenmiştir 

Eski ıral<, 
Başvekili 
Beş sene haP59 

mah <Om oldU /
Bağdad, 18 (A. Jı.);; S 

aj~ntı bildiriyor: Jiiltlllktal G 
mnn ve diğer dört Jd,.l 

undan t 
suikast tertibi suç 1 Jlıl 
malıkQm cdilm~Ur. l{r8- bl~ 
c ~ sını mUebbl'd kUrc»c~ll~ 

t sulo\ f 

n yo ve HikD1 tnd~ 
: sım da beı:ı sen ye 

8 
şene J 

Di,.er iki sunlu 7 ,-e ıotit• 
cc>za.sına mabkiltn cdıltıl 

---0---

D av et 
laf! cettıbre 

Danic~a!aka mezıın rıt' 
den: elik ~ ıA 

Cemiyetimizin ~n ürıii s.ı:ıt 
?5·3·939 cumarte 1 ;ndc toP1 
Cağalo-ıunda Hnlke' 1 b 
caktır. saatte 
Arkada5laı ınuzın ° 

rrm!arı. 
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liABER'ın 
J1 Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mülcafatl; 
müsabakasıdır 

Numara: 77 
0"'-Ybcutarunıza dnğıtM-a;;ımız. mül.&fatlarm kıymeti 800 lirayı 
1 • aşJ,ıoJır. 
\ 6o lira kıymetinde bir radyo, kri:stal büfe takımları, kıymetli ccb 
e koı saatleri, mu::ambalar, elbiselikler, istenilen eşya;), alabil

lllek &aUhtyctlnl ,·eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart-

''" . llıubteıır e\' c§ya.."i 'e saire. 
~'VV'vvvvvvvvvvvvv_....,'VV"J'VV"J'VV"J'V\r.J'VV"J'VV"J~'VVV 

Karpat 
işgal 

Ukraynasmda 
tamamlandı 

!tr _... Bastarah 1 incide 1 mli§tcrek hudud sayesinde tam 
ilıı .. Polonya hududunun ihdası manasını ala~~ olan Pol~ny~ -

~H.aııebeuıe Polonyaya karşı sem_ 1 Macar kardcşlıgındcn bahsedılnuş -
"'Cti • 1fo nı izhar ctmieler ve nalb tir. 
~Y ile reisicumhur Moseiki'yi ve Almanyanın tekzibi 

Beck'i alkışlamışlardır. Berlin, 18 (A. A.) - Röyter: 
~ar - Polonya cemiyetleri fe- Alman kıt'alarmm Karpatlaraltı 
~;·~·onunun reisi kont Szechcnyi Ukranyasına girmek tasavvurunda 
~lonYa elçisi Orlovski arasında bulunduklarına dair dolaşan şayi. 
~nutuklar teatl edilmiş ve al ar, resmen tekzib edilmektedir. 

Yanmak tehlikesi 
at a an ana kız 

·tını bıF- Eaştarafı 1 mcide ·Feryatları duyan mahalle halkı 
1i ~· hzrn feryadına yetişen an ve polisler vaka' mahalline yetişe-

o ea t ltnr SÖndilrmeğe çah~ırken rck yangının genişlem~sini Önle
~)'a ~tuıınuş, yangın odadaki eş meğe muvaffak olmuşlar ve ana 

t'~ırayet etmiş ve tehlike büyü "nzı yanarak ölmekte:ı kurtarm·ı-
K._ l:ı-:iır. 

Fakat gerek kızın, gerek kadı

;;:: J, f ~ 1 f ,.. ( -ı nın yaraları ağırdır. Tedavi edil-
~~ mek üzere derhal cankurtaranla 

Haseki hastahanesine kal.dmlmıt-
:eltDe: lardır. Polis tahkikat yapmakta • 

hn~Uı' et:uniyeti gittikçe artan ve dır. 
~ tıyaç nisbetinde faaliyeti ------------

~ ih ~n Devlet matbaasında mev- insan senede kaç >'an~·aca göre yeni bazı ilaveler 
"ten· s! takarrür etmiştir. Bilhas· · h I I ? ~~ istrodipi atölyesi inşa o- gün as a ya ar . 
~~~lu vfülyeti umumi meclisi 
~ını bitinniştir. Vilayetin yeni 
~ st ~79 liradır. Bu miktar ge· 
~ ~ bütçeden 125 bin lira ek

b·11 l' f bütçesi geçen seneden 
'Sr ıra fazladır. 

~.iıı ~ mücadele heyetleri reisle
~ lan nkarada yaptıkları toplantı
""lt ""'J~. ermiştir. Bu heyetlere sıh
llıil§i~etince yeni direktifler veril-
' 1 •. 
~ ~rde Ziraat bankasına mer· 
~:.._~ Unan Bulgurca çiftliği için· 
~1unan köylülere taksitle satı-
·~ r. 
~~valisi Haşim lşcan Av
~anı §Cbrimize gelmiştir. Bu 
ı A' ~ Ankaraya gidec.ektir. 
~tn ~lıatsızıığı geçmiş olan vali 
~~ ~~.rdann çarşamba veya per: 
:ı?a 11!Unü vazifesi başına geleceğı 
'~al<tadır. 
atraıc tif müdür muavini Mu-

11• lllftfettiş Nureddin, Musli
eri_ \'e Mansur bugün Yalova 

an :ıe. köy muallimlerine kon-
' e 'Vereceklerdir. 

?ıa k0~Cdiye, tramvay istasyonları
ı l' uılllak üzere 70 tane çöp san

' '-1:tırnuştır. Bunlar elektrik 
' a· ne konulacaktır. 
'.la ~'. ~niversite talebet:inin Beya· 

Herşeyin atatistiğini çıkarmı

ya meraklı olan Amerikalılar bu
nu da hesap etmi~ler. Alınan va. 
satilere göre bir insan her sene 27 
gün hasta yatmakta-dır. 

Bu yüzden Amerikadaki it 
haytmda, senede 2 milyon 500 bin 
"iş günü,, kayi.>ob1aktaôır. 

Amerikada 14 yaşından yukarı 
olan, yani .ıir i§le meşgu1 bulun
duğu kabı:l edilen nüfus 90 mil
yon te§kil ~tmekte:iir. 

suikast yapıldığı hakkında yaban
cı gazetelerde çıkan haberleri yalan· 
lamaktadır. 

• Japon hükumeti, balık · mmta· 
kalarının müzayedeye konulmasını 
şiddetle protesto için Moskovadaki 
clçic:ine talimat vermiştir. 

• Papa, Italya hariciye n~zı~ı 
Kont Ciaco ile taç giyme merasımı· 
ne iştirak eden diğer İtalyan nazır
larını kabul etmiştir. 

• Hitler devlet aktörü Emil Ya
ningse güzel sanatlar ve bilgiler. i· 
çin olan Göthe madalya~ını vermış· 
tir. 

~··iıı ecJıği pastadan zehirlenmesi 
l ~rektörlük belediyeye müra· 
:ı g 'Jek üniversite Cİ\ annda sa-
t,011 .. a maddelerinin sıkı bir • Portekiz ve lsp3nya delegeleri, 

' l-t e lo.bi tutulm:ıt:ını istemiştir. Lizbonda iki memleket arasında bir 
'n .eYbelide !c;küzar sokağı şore- do~~~:.·!: ve ademi tecavüz muahede
~t ~~a ... ı 2885', Tcşvikiyede Ihla· si imzalamı;tır. 

HABER - Aktam Poıtaıı s 

ı ijTQ@~M@ir~@~§@FBHIHIDJl®J 
Bükreş ve Sofy~da 

Endişe hissedilmeğe baş_la~dı ~ . . 
_.. aş tara ı ncı f ra .. "d' ı · be B ( 1 'd 1 F nsa ile Amerikanın Sovyet Rus ·ini tatbik etmeğe kara rvermıştır. f derm almJer tevlıt eylıyecektır. 

· f d t ı · .. '"'a ne daha sıkı bir i• birliği :,'apa- Orta Avrupada tefel:kul eden Muhalefet, son ha ıse erın, se -manya tara ın an yu u masına mu ~ " b' · :....ı·· 'h nl k"l 
saade ettigvi takdirde demokrasilerin eakları anlaşılıyor. y.!ni devlet fiilen tanınmıyacak vel ı,nı, • um ;ı aşmasının teş ı et-

m'.lvakkaten boyun eğmiı addedi- tiğini ileri sürü>·or. !\.~ünih anlaşma-
muvaffakiyet ihtimallini ebediyen Diğer taraftan Fransa hilkumeti l::n Çelcler, teıci c-dilecektir. sı, gizli bir şey değildir. :Metni ma-
tehlikeve düşüreceği kanaatinde ol· ·e İngiltere hUkrı.meti gibi Çekos ı· · 

" u u - Almanyayı takbih eden Vellesin 1 hlmdur. 1 ıtler, Münıh anlaşması· duğu hususi derpiş ettiği anlaşıl· ıovakya hadisesini protesto etmek beyanatı ile İngiltere ve ~ransada ~ nı yok etmek istediği zaman bu an-
maktadır: · \'e vaziyeti me3ru bir nzlyet ola- . . · ( . 

yapılan buna benzer beyanat ve laşmaya imza vazetmış bırisı sı atı
l - Demokrat de\•letlerinin bir rak tanımadığını bildirmek için Ber 1nıiltere ile Fransanm Berlin nez. le beni bundan haberdar etmesi rn-

konferans akdetrneleri. !indeki elçlaine talimat vermiştir. dindeki resmi prosteıtoları hüku.: zımdır, fakat bunun yerine Hitler. 
2 - İngilterede mecburi askerlik İngiltere hükC.meti, Berlindeki met mahfelerinde memnuniyetle hak ile istediği gibi oynamıştır .. hizmetinin tesisi. 

elçl.ııi Neville Hendersanu 1ngiltere karphmmııtır. Münih sirasetinin muvaffakiretsiz-
Romanyanın resmt Rador ajansı· hUk\ımetinln Çebslovakya hidise. Bu vaziyet Rusvcltin mev'kiini Jikle neticelenınesi karşısında lngi-

nın bildirdiğine göre Rornanyada Ieıini MUnih itillflarma ve bu iti- sağlamlııtırdığmı tebarüz ettir - liz efkarı umumiyesinin hissettiği 
bütün gazeteler, kraliyet meclisinin JAfları imzalıyanlar tarafından ta- mektedi:. Beynelmilel vaziyette e- hayal inkisanna tam~ile i~tirak 
kralın bütün nazırları ve ordu şef· ahhUd edilen muslihaıte teıırlkl s:?slt delitiklik olduğu ve Çember. ederim. 
lerinin iştirakile cuma günkü içtima· mesaiye tam bir tecavUz mahiye. !ayn.tarafın.dan söylenen nutkun Çemberlayn, bundan sonra, sesini 
I nda verilen kararların ehemmiyeti· ğ · Alm bil ..J• • 

tinde telfi.kk.i etti inı, anya - yatışma ıiyaaetinin sonu ıel ... ığıne J daha ziyade yükse1terek ~yle ba· 
ni kaydediyorlar. ltflmetine bildirmeğe memur eL bir i§aret olduğu siyasi mahfeller· 1 &rirmıştır: 

Timpul gazetesi diyor ki: miştir. de beyan efümektedir. Sulh taraf- "- Her türlü yeni ara~i ·istekle--
"Romanya hükumeti, halisane İngiltere hükumeti bundan maa- tarı olan milletler bugün Avrupa- rinden vazgeçileceği hakkında deJC• 

tedbirleri ve iyi komşuluk münase- da Almanyanın askeri müdahalesi nın diğer kırımlarının Almanyanm larasyonlar ne oldu? Çeklerin Af. 
betlerini kuvvetlendirmek kararile neticesinde Çekoslovakyada Msıl eline ıeçmesine mani olmak için man hudutları . dahilinde ahnmas\ 
bütün kom~u hük.Ometlere örnek olan deği5ikllklerin hiçbir hukukt •:ıl.ıız kuvvetlerine güvcnmcğe nı istemiyen deklaras:ronlar nere.. 
olmu~tur. Hüklimet Romanyanın esasa istlnad etmediği kanaatinde- mecburdurlar. de? 

kiyasctli ve basiretli hareketinin bir dir. Jktuıadi tazyik Ç.ekoslovakyanın Almanya için 
zaaf eseri olmadığını isbat \'e milli Londrada bulunan dominyonla - .vyork, ıa (A.A.) - Alman. bir tehlike teşkil ettiği hakkındaki 
müdafaa mukavemetinin takviyesi rın blitUn yUksek komiserleri dUn ıarın Çekoslovakyayı işgal etme- sözleri ciddiye alamam.,,, 
için kap eden bütün tedbirleri almı~ lSğleden sonra kııbinenin fevkal!de ıeri üzerine Fra:uız ve Ingiliz hü- lngiliz başvekili, bundan sonra, 
tır. Hükumetin dışarıda Romanya lçtlmaını mUteakib beynelmilel va. ~:umetlerinin hattı hareketlerinde Almanpnın bütün \'aidlerinin kıY,· 
hak \'e menfaatlerini müdafaa azmi. zlyet hnkkında Çemberlayn ile gö- vukubulan· de~işi'<lik Amerika ef- metinden şüphe ettiğini bildirmiş ve 

k d k t·a·r Bu su- rilşmcg· e davet edilmişlerdir. 
1
• . barış arzusu a ar a ı ı · karı umumiyesi üzerinde kuvv.ct ı sözlerine şöyle de\ am etmiştır: 

retle memleket. sükQnetle ve moral Londradaki Alınan sefiri von .lir intiba hasıl'etmiştir. " --Almanya, dünyaya bir seri 
ve siya~t tam bir otorite ile hadise· Dircksen, İngiliz hariciye nezareti- Nevyork Timeı gazetesi, bun - fena sürprizler yaptı. Fflkat şimdiye 
terin her türlü inkişafını karşılama· ne gitmiştir. Zannedlldlğine ıöre dan ~lman~a içi~ hSd~s ola.bilecek 1 kadar he: defasında At:ı1anya, "ırk 
ra hazırlanmaktadır .. , sefir, lord Hali!aksın daveti Uzeri. mühım netıcelerı tahlıl edıyor ve karde~lennden,, bahsedıyotdu. Bu 
·Diğer gazetelerde aynı ~ekilde tef- ne nezarete gitml§tir. Sefirin Çem· diyor ki: . haftanın hadiseleri, Alman hiik<İ~ 

siratta bulunuyorlar. berlayn tarafından Birminghamda ''Alman hükumeti, deı:nokraıi - metinin ilan ettiği prensipe de sad~ 
Romanyanm Londra ve Paris se- söylenen nutka itiraz ettiği \'e bu !erin muhtelif tezahüı lerini sa.de- kalmadığım göstermiştir. . 

firleri. Almanyanm Romanyaya nutuktan lngilterenln bundan son. ce lif ader.iiyorsa çok aldanıyor. Simdi şu suali sorabiliriz? Bu, kil-' 
yaptığı teklifi f ngiltere ve Fransaya ra Almanyaya kal'lt. hasmane bir Almanya Sterlin ile Doların yü. çük bir devlete karşı yapılan son h"Ü 
bildirmi~lerdir. Bu teklif Romanya· diplomasi .siyaseti takip etmek ar- zünü dah uzun m'.!'tldet göremiye- cum mudur? Yoksa, paşka kü~ 

Al • v nı iktisadi esareti altr· .zuaunda olduiu manasınm cıkarıl- rl"lctir A -··;ı.,. il.. w.. ticaut dc:vlı:tlcrc y:ıpılacak hücumlar de• ~1 al= a1em~fir. t<ornan)·a tekli- ması mı llzımgeldlğini lord Hali. muahedesi akdi hakkında uzun za yam edecek mi? 

fi reddetmi~tir. fakst:ın sorduğu tahmin edilmek- ma:ldanberi Almanya tarafın.dan Herhalde bu yeni darbe, kuvvetle 
Bu haber I.ondra ve Pariste he- tt-dir. beslenen mukaddes ümiıd artik e- dünyaya bakiın olma teşebbüsüdU:• 

d t Al '-anın Alman sefirinin geri çağnlmasr ah d" · · ç k yecan uyan ırmış ır. man/ bediyen m ve ılmııtır ve e os Bu değil yalnız Almanyanın koı:q-
t 11 b wdav ihtimali ise her an mevcuttur ve · h k b. fi k k ~ .. Roman\'a pe ro anm \'e ug . - lovakyanın ıl a ı ıtara ı anu- şuları tarafından fakat bütün di•-

larmı ele geçirerek bütün Avrupa- bu iş, lord Halifaksın vereceği iza. nunun tadilini çok muhtemei ola- memleketler tarafından da ciddi su~ 
ya Mkim olmak i~tediği anlaşılmak hata bağlıdır. rak tadilini intaç edecek ve bu ta- rette nazan dikkate alınmak icaP. 
tadrr. İngiltere ve Fransa Romanya· Londrada siya.ast mahfeller, bel- dil Fransa ile ln&iltereye harp eder. 
hudutlarının tamamiyeti için yar· ki de Amerikanın Iıtlrakile İngilte- UmL"lmda piyasalarımızdan ihti- Biz, bittabi her seyden evvel, in· 
dımda bulunacaktır. re, Fransa ve Sovyetler Birliği a. yaçları olan ıilihları • satın almak giliz Commun Vealthm arkadaşlarl· 

raamda müzakereler batlamuı lh· imkinınt temin ·edecektir. mıza ··e kendisı· ile bu derece s~ .. ı AlıPafl haberlere göre Bükreşte , 
tlnıallnden bahsetmektedirler. Bu Nevyork Herald Tribun, Çem- surette bax.lı bulunduğumuz Fran· büvük bir !'İyast faaliyet \'ardır. ıs. 

. haber henüz teeyyUd etmernllae berlayn ve Daladye tarafından saya do~· dönec~iz. Şu cihetten Diğer taraftan Havas a1ansınm ıs.•... o;ıs 
k ,_ de ıal&hlyettar mahfeller, IJtvlno. irad edilen nutuklarln Münib po. de cliphe etmi~·orum ki bütün diğer Sof yadan bildirdi~ine göre Ce ·o~~r k "' ~ 

fun Londraya 'çağrılmumı derpif litikas.ının ifliaıru ıösterme te bl- c'··vı.etler de orta Avrupa ve cenubu. vakva hadiseleri ilk anlarda muhte· . ı-. 
. d eylemektedirler. du,!unu kaydederek, Milnih devrı Qark~ ." •·rupasında olan bitenlere lif aksül:imeller uyandınnr<:t:a a , a .• 

""' be la bitti. Şimdi yerine yeni bir realizm k• a..,.• alA,·asızlık göstermedi~ .... ;..;, şimdi bu görüş farkları ortadan Siyut mahfeller, 'Y'>m r yn .J k d" ·~ i;1A 6l.U&UI• 

B l la-"ından dün ·"ylenen. nut··'-tan kaim olmall.ıır . ., deme te ır. b·ıırnektedı"rler 'l'e .• bunlar, bizden file kalkmıştır. Hemen bütün l1 gar nu. DU ... • 

mahfillerinde şu bir tek jestin şidde- ha§veldlin ·hidiaelerln verdiği der- rimizi soracaklardır.,. 
- Benqin protestosu · · tk "dd Ue al-ti karşl!=mda endişe hissi mü~ahedc si anladığı \'e idealiat siyasetin ye- ÇA-mberlarnın nu u i' e 

ve tesbit olunmaktadır: rine realist bir .siyaset takib ede. Cenevre, 18 (A.A.) - Beneı kışlarla karsı1anmış ve Çemberlayn, 
ceği manasını çıkarmaktadırlar. mileltler Cemiyetine bir telıraf ikinci defa ~z alarak şunları söyle

Alman jestinin şiddeti karşı mda 
endişe hissi. Gerek siyac;i mahfiller· 
de ve gerek fertler, memleketlerinin 
mukadderatı hakkında hiçbir hayal 
kurmamaktadırlar. Evvelce Alman· 
yaya teveccüh gösteren ayni mahfil
ler bugün Alman emperyalizmini 
takbih ediyorlar. Bütün ağızlarda 
aynı sual dofa~ıyor. Alman dalga
sına nasıl sed çekmeli? Bu hususta 
ileri sürülen telkinler hemen hemen 
aynıdır.: Selamet Baltık denizinden 
Ege denizine kadar bütün memle
ketlerin bir araya toplanmasında 

görülmektedir. Diğer cihetten batı 
devletlerinin hareketsizliğini teessüf 
le kaydedenler de çoktur. Bu mem· 
leketleri, cenubu şarki Avrupası da 
:\lman hegemonyasına karşı sed çe
kecek mütecanis bir blokun teşek
külünü kolaylaştırmak için, bazı 
Balkan memleketlerini bugün de a
yıran meselelerin halli lehinde mü· 
dahalede buJurunaları icap edeceği 
kanaati gösterilmektedir .• 

Sov~etlerle yakınlık 

Fransada hükGmete ıeniı 
ıelAhiyet verildi 

Paris, 19 - Fransada hüku
mete çok ıeniı aalihiyetler veril
mesine ;dair kanun diln F:ransrz 
meb'usan meclisinde kabul edil. 
mittir. 

Vasi •alihiye!: kanunu hakkın
da cereyan eden mlizakr:eler es
nasında parliment<' 2S8 reye kar
şı 334 rey ile hilkumete itimad 
beyan ve muhalefetin takririni red 
detmiıtir. 

çekerek Amerika, lnıiltere, Fran
~a ve Sovyetler Birliğine yaptığı 
müracatı tekrar etmiı ve paktın 

10. uncu maddesine ipret ederek 
cemiyet azasının aıraaı ıelince 

paktın vecibelerini· hatırlamaları. 
nı iıtemiıtir. 

Yunanistanın hattı hareketi 
Atina, 18 (A.A.) - Atina ajan 

sı bildiriyor: 
Messaıer .d'Athenea gazetesi 

baımakaleıinde diyor ki: 

Kanunda 264 reye 'karşı 
reyle kabul edilmiştir. 

Amerika ne yapacak ? 

"Orta Avrupa•:iaki vaziyeti ve 
bu vaziyetin inkipf edebileceği is 
tikametleri tamamiyle müdrik bu-

321 lunan Elen efkarı, bu vaziyetin 
yürüyüıünü, çok alakadar olarak, 
fakat kendini hiç bir suretle sinir 
iiliğe kaptırmadan, takip et~ek1e-

Vaıington, 19 (A.A.) - Siyasi 
mahfcllerde söylendifine göre 
Amerika hükOmeti Almanyaya 
ka111 harp 

0

hariç olmak Uzere Ruz. 
~eltin 3 kanunusani 1939 söyle
diği nutukta tarif etilen biltün 
tenkil tedbirleri tatbik etmek ta -
savurundadır. 

dir.,, 

Çemberlaynın nutkunun 
metni 

Parlll, 19 _ 1nıiliı: kabineainln Aynı mahafilerde kay.dedilc:liii-

Londra, 18 (A.A.): - ·Başvekil 

Çemberlayn, dün gece, Binningham 
zpint birlik toplantısının senelik 
mitinginde söyledili bir nutukta 
demiştir ki: 

mit~ir: . . 
"- Almanyanın bu hareketı, bır 

cebir ve ;idrlet ve haksızlık hare~e
tidfr ve hakkı ihlftldir. 

Fakat bizler cesaretimizi kaybet· 
miyelim. Biı, bundan evvelkinden 
çok daha kuvvetli bir ~illetiz Sonra, 
cebir ve şiddet ve haksızlık hareket
leri, ergeç daima cezasını bulur. Y,a
pılan hareketlerin })er biri Almanya 
için yeni tehlikeler doğurmustur ve 
klhinlik iddiasında · bulunmadan 
~unu söyliyebilirim ki Almanya, ~
nunda, hükOmetinin yaptığı bu ı§
lerden acı surettepişman olacaktır . ., 

Buyuk romane1 · 
.Suat 
Derviş 

t 

lin güzel romamm 
HABER için hazırladı 

lstanbulun 
"ın~aSaı·•ının tamiri 1638, Unka· • Alman'-'3Jlın muvakkat "G,, har· , 13aı ihpasa sokağının tamiri ~ 

~ıt' atta kırkanbar sokağının file işaret edilen Bismark tipindeki 
lş\1n_8:34 liraya ihale edilmiştir. 35.000 tonluk kruvazör 1 nisanda 
'J\rrı DA: \"!l!1::Imsha\'ende denize indirilecek 

a\'Utiuk ajansı, kral Zogoya tir. 

fevkatlde içtlma yaptığı dlln, lngi- ne ıöre Amerika hlikQmeti' fimdi
lia nllurlanndan Hudaonun Vaqo. den eski Çeltoİlovakyaya temin e
va ve· Moakovaya hareketi 1ayan1 dilen ticari ve iktıaadt menfatleri 
dikkat görlllmektedir. Diktat&rlOk ortadn kalcbnnaf~ ve Almanya 
memleketlerine karıı 1nrUtere :ve .hakkında. mukabeleblimisil tarifie· 

"- Bütün dünya efkin umumi· 
yesi, bu ana kadar misli görülme
miş derecede şiddetli bir darbe ile 
karşıla~mıştır. Bu hafta içinde w
ku~ gelen hadiseler, istikbalde en 

Bir Gecesi 
iıniini tafıyan bu fnblide 
eıerin tefrilcanna yalnncla 
baılıyauiız. 



Dü n kü kup a maçında 
.., ~ - ~ ~ ,_., ,_., ~ -- .........,, 

Pera, Şişliyi 2- 1 yendi 
Oyun sıkı ve heyecanll oldu. Perahlar 
daha hakim oynıyarak galibiyeti hakettiler 
Dün Taksim stadında eski "gayri

federe., klü;>ler turnuvasının şampi· 
yonwm ta>·in etmek maksadile Şiş
li - Pera karsıla tılar. Ha\'amn bir 
ilkbahar günu kadar güneşli ve I~· 
tif olma ına rağmen cumartesi oldu· 
ğu için maç ancak 3500 kadar biı 
seyirci tarafından takip edildi. Ha-
kem Necdet Gezen. 

Sahaya evvela Şişlıliler arka ır
dan Peralılar çıkarak taraftarlarını 
uzun alkışlarile karşılandılar ~ · ş li
lerin bu maça \erdikleri ehemm }et, ·~''1i!ii1j(~ 
talebe olan Şavarjı mektepten çıka· 
rarak oynatmalarından da anbşılı· 
yordu.Parayı Pera kazandığı iç"n 
Şişlililer güneşe karşı oynamak mec 
buriyetinde kaldılar. Her iki takım 
da sahada c:ö~·ı edizildiler. 

Pera: Cafetino, Mcsinezi, Etycn • 
Çiçoviç, Angclidis, Culaji • Bud· 
ley, Bambino, Budııri, Murat, Ta· 
lea. 

Şişli: Armenak • Albcr, Vlôstar 
'di - Arşcvir, Nıtbar, Martaryan: 
'Diran, Mikrop, Şaı·arj, Su/dur, Ilı
raç. 
OYUN BAŞLIYOR: 

Oyuna, Pera ortadan Bambino ile 
Budurinin Şişli müdafaaSJna kadar 
uzayan bir hücumile başladı. Şişli 
müdafilerin!n kestikleri topu Ange· 
lidis kaparak. yerden ileri doğru vur 
du. Karşısındaki hafm faŞkmlığın· 
dan biran içinde istifade eden Mu· 
rat, topla beraber Şişli kalesine 
doğru aktnağa ba~ladı. Tam şilt a
tacağı sırada Vlastardi yetişerek t(ı 
liKeyi önlemeğe muvaffak oldu. He· 
men bunun arkac:ından Şi51i muha
cimleri de Pera 18 zi içerisinde elde 
ettikleri bir fırsatı neticelendireme
diler ve oyun artık tamamile Pera· 
run hakimiyeti altına girdi. 

Culafi Angelidis, Cicoviçten mü· 
rekkep Pera haf hattı gerek hücum 
ve gerek müdafaa vaziyetlerinde fev 
kala.de denecek bir enerji sarf ederek 
oyunun kısmı azamının rakip mc;ıf 
sahaya yığılmac:ma amil oluyor, Bu 
duri de Bambinoyla hesaplı pa !ar 
y:,parak Şişli müdafaa mı karı~tm
yordu. Buna ra~rmen derinleme a
çılan bir Şişli hücumu Diran vasıta· 
sile Pera kalesi yakınlarına geldi. 
Fakat Hıraç, ortalanan topu yakın 
bir mesafeden ~n ta göndermek sure· 
tile bu mühim fırsatı heba etti. Ni· 
h~et ... 
PERANL t lLK GOLÜ: 

Angelidisin ) erden kısa bir pa ına 
Murat yetişerek Buduriye doğru kı· 
sa bir çalım yaptı. Budurinin de 
ayni sekilde yerden kısa ve çok gü 
zel bir diriplingi, üzeril'le çıkan vıas 
fardiyi de Alberi de bertaraf etme· 
ğe kafi geldi. Buduri bu vaziyette 
şilt çekeceğine kendisinden daha 
nıüsait bir \aziyete olduğunu gör· 
düğü Bambinoya yerden ince bir 
pas verdi. Bambinoun sol üst köşe 
ağlc:rını bulan şütü golle neticelen· 
öi. Dakika: 14. 

1 O mağ!Op vaziyete düşen Şişli 
taKımı ~ok enerjik bir oyunla rakip 
nısıf sahada çahşmağa, eksik Pera 
müdalaa m müşkül vaziyetlere sok 
mağa bac:leıd:. lki üç hücum esnasın
da C:ıf ~-: · nonun yanlı~ çıkışlarile 

top }',atdki bir tehlike kazanmı5ken, 

Cafcli110, Mil•ropla Şaıarjin iııdir likleri bir lıiicım111 keserken. 
Y.lıkrop \C Suldurun çekingen kalış· mükemmel bir manzara arzcdiyor
!arı Peralıların kendini toplama ... ı- du. Topu daima havaya knldıran 
nı mümkün kıldı ve oyun 32 inci Şişli kal'§Lsmda Peranın yaptığı 

fakıkadan itibaren tekrar Pera lehi· yerden, düzgUn paslar maçrn zevkli 
ne inkişaf etmeğe ba~ladı. Etyenin, bir ı;ıekilde cereyanını temin etti. 
1uzel çıkardığı topları \ngelidis or- NASIL OYXADILAR 
talarda daha güzcl bir hareketle da Pera takımı her bnkımdnn gali-
ima yere indirmek suretile havadan biyeli hak etmiş sayılır. Gerek to
oynıyan Şışli mudafaasmı bir kor- pu kııllanışlan, ve gerek oyun tarz
'·u içinde bırakıyor.Yerden ileri-· ları itibariyle ..• 
:.ye doğru uzatılan eşapelık paslara Takımda umumiyet itibarile EU. 

yen, Angelidis, Culafi ve Bambino Buduri de nefis ataklar yapabiliyor-
muvaffak oldular. Fakat ma"ın bu c!u. " 
şekildeki bitişini de Buduri ve Bud

Pera santrforu ile sağiçinden gc-
ley temin ettiler diyebiliriz. 

!ecek tehlikeyi iyi sezen Şişlililer Şişli taknnmdaysa başta Nubar 
merkez mul;lvin Nubarı da geri çek· olmak Uzcre A~evir ve Diran gil

mek suretile sıkı bir müdafaa tatbi· ı:el çalışıyorlardı. Fakat Suldurla 
:dne giriştiler ve bu suretle devre Mikrobun çok bozuk oynamaları 
Pera açıklarının tehlikeli ortalayış- neticesi olarak haddi zatında şu_ 
!arı üç ortasının güzel "dalış.,ları tör ve kwrak bir oyuncu olan Şa
arasında sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE 
!kinci devreye ba§lıyan Şişli ta

kımında belli bir "ateş" nazarı dik 
kate ~arpıyor. Diranın güzel sUre. 
rek kaley edoğrulttuğu toplar, Şa
varjın ayağına geçince kaI'§ı mü • 
dııraayı hemen aşıyor. Fakat bUtün 
bu vaziyetlerde iki insayd geri 
d~tükleri için bir şey elde edile
miyordu. Nihayet... 
ŞlŞLlN!N BERABgRRLlJ{ GOLÜ 

Diranın birkaç Peralı arasından 

sıyrılarak ortaladığı top sağa ka
dar uzandı. Hıraçrn ayağına gelen 
topu tekrar ve düzgün l.ıir şekilde 

ortalaması ile Pera mUdafilerl bL 
ribirine girdi. Bu esnada topu iyi 
takip eden Diran, sıkı ve nefis bir 
şilt ç~kerck takımının beraberliği

ni temin etti. Dakika: 19. 
1_1 berabere giren oyun gittikçe 

süratlendi. l(ızıştı. Ve bu andan 
itibaren Angelidisle Culafinin gU
zel oyunları Peranın tekrar hakimi
yet tesisine amil oldu. Yerden ile_ 
rlye doğru uzayan hUcumlar Uzc
rinde Budurinin yaptığı birkaç n. 
tak Şişli mUdafaası için geniş bir 
zorluk meydana getirdi. 

PF.;RANIN GAL1B1YET1 
39 uncu dakikada Pera sağ açığ 

Talea'nın ortaladığı topu, Şişli ka
lecisi kısa bir vuruşla 18 içine dil
şUrdU. Vlbtardlnin hemen bunun 
:ıkabinde yaptı~ı vuruş da pek kı. 
sa dUstüğU için 18 dışında bekllyen 
Budley hesaplı ve srkı bir şilt çek
mek fırsatını buldu. Top, M>ldan 
Şişli ağlarına takıldı. 

2.1 galib vaziyete geçen Peranın 
hakimiyeti sona kadar eksilmedi ve 
oyun Peranın galibiyetile bitti. 

OYUN 
Oyun, futbol kalitesi itibariyle 

\•rırj d:ı bc:klc:nc:n -rarlığ-ı &vo~u o-•
di. Takımın, umumiyet itibarile 
gösterdiği oyun bundan evvelki o
)'llnlarına nazaran düşüktür. Topu 
fazla havaya kaldınyorlar, ve da
ima soldan hücum ediyorlardı. Hal. 
buki Peralrlar bütün kuvvetlerini 
o ecnah:ı yığmış, tehlikeyi bu su
retle azaltmışlardı. 

Mııamm<-r OLGAÇ 

Kupa 
Bu mUsabakadan sonra evvelce 

hususi bir ş~kihle yapılacağı ilan e. 
dilen maç, bir kupa mera.~imile 

bitmiş ve kupayı Pera takımı uzun 
tezahürat arasında almıgtır. 

-VOLEYBOL 

o 3f"üfşefaka 
Şampiyon oldu 
Beyoğlu halkevi tarafından ha. 

zırlanan basketbol turnuvasına 
dün de evin salonunda devam e. 
dildi. Dün yapılan müsabakalar. 
da; Robert Kollej A Alman lisesi 
E takım1m 4.8-8, Çelikkol A Sen 
Mişel Aya 43-22, Kabataş lise
si Galatasaraya 42-33 galip 
geldi. 

Evvelce yapılan voleybol maç. 
!arının finalinde de Haydarpaşa 
ekipi Mühendis takımını 17-15, 
15-13, 15-11 ile yenerek bu se
nenin voleybol birinciliğini ka • 
zanmış oldu. 

Voleybol şampiyonasında ikin. 
ci katagoride Çelikkol, üçüncüde 
de Darüşşafaka şampiyon ol -
-nuş oldu. 

Son hadise münasebetile 
Galatasaray ve Fcncrb:ıl•çc klil pi erimiz bir lıasılatm te' zil mese

leslnl mevzubalıs ü<lerek nıllli l.:üm den (ekllmcğc karar 'rrmlslerdir. 
Uakikattn ~ııclerılcnbcri büy ilk <'meklerle bugün o kadar l asa. 

JlP, bu l"ll'5amanm mü<;kiil lhtl3 ~I IY'ı lı;inde ı:ırııınan bu iki büyük 
Mlib~ J&hlllü laeaplıırıııı dıisü nmrnln 'crıllği bir acı hl~5etmf'k

tlmr. 
Beden Terbi) e 1 Genel Vlrt•ktö rll\fllnlln nıewut madde)1 tadili 

Tilrk spora lı;ln fa) dalı ola<'akhr kanaatlndrylz. 

Pera kalecisi Caf etin o, Diramn bir Tıı7cumım11 bertaraf rimele çalışıyor 

Maarif 
Vekaletinin 
Bir tavzihi 

Ankara, 18 (A.A.) - Ma
arif Vekaletinden: Bir sabah 
gazetesin:le 12 mart pazartesi 
günü yapılan mektepler arası 
kır koşusu hakkın.da neşredi

len makalede bu müsabakanın 
mesafesinin beynelmilel ölçü
lere uymadığı, ve koşunun da 
pist üzerinde yapıldığı yazıl. 

maktadır. 

ı - Mektep sporlarında 

rr.üsabakaların 6ayesi yalnız 

en kabiliyetli olanını meyda
na çıkar Jk değil, en zayıf o
lanını da sıhhati sağlıyan bu 
çah§rna.da kendini deneme fır· 
satını vermektir. O itibarla 
mesafe ve zaman şartları dai
ma bu esas göz <:nünde tutula
rak tadil edilir ve müsabaka
lara başlaması bir güç hüner 
ölçüsü olmaktan ziyade herke
sin alakasını celbeden basit 
ve eğlenceli bir faaliyet olarak 
çocukların istifa.desine sunu -
1ur. 

2 _ Koşu "Türkiye kır kcr 

şusu., b:ıinciliklerinin yapıldı 
ğı yerde 19 mayıs stadyomun. 
da başlamış, dışarda koşulmu} 
ve gene stadyomun içerisinde 
bitirilmiştir. Tavzih olunur. 

Galatasaray 
Sanat okulu ile berabere 

!taldı 
Askeri Tıbbiye galip 

Dün Taksim stadında mektep. 
liler arasında fut bol maçları ya. 
pıldı. 

llk oyun Galatasarayla sanat 
mektebi arasında idi. İlk devre. 
yi sarı kırmızılılar penaltıdan 
attıkları bir golle galip olarak 
bitirdiler. 

İkinci kısımda daha enerjik 
oyruyan sanat mektebi de kazan. 
dığı bir penaltıdan beraberliğini 
temin etti. Maç ta böylece 1-1 
beraberlikle bitti. 
Müsabakanın sonlarına doğru 

Galatasaray kalecisi Fazıl yedi
ği bir tekme yüzünden başı ya -
rıldı ve hastaneye kaldırıldı. 

İkinci maç Ticaret ve asekeri 
Tıbbiye arasında idi. Oyun tama... 
men mütevazin geçti ve ilk devre 
0-0 nihayetlendi. · 

İkinci kısımda ayni vaziyette 
oynarken ve müsabakanın sonu. 
na bir kaç dakika kala ticaret 
takımı müda(ii y;uılı~ bir vuruş. 
la topu kendi kalesine atarak ta
kımının 1-0 mağlfıp olmasını in. 
taç etti. 

Benim görüşüme göre: 
-. ,,_. _,.--. -- -----

Bir idareci 
mülakat 

il 

Klüp kongrelerinde gÜr ıeıiyle, doğru ve açık tenkidi 
muhite hakim olduğu gibi idare heyetlerinde daima mevki 
bayı ( .... ) klümünün fevkalade kongresinde h:r ıioema f;:ıp 
de görünce h!lyretJe yanına ıokularak sordum: 

- Hayrola, ldüıpten istifa ini ettir:ı?. 
·de (Devamı 11 incı - Hayır •.• §ey ..• Biraz i_şim var da .• 

Adil YURDAıçlJf. Nakleden: ----Bugünkü maçla 
yapıla mıyoı· 

Galatasaray ve Fenerbahçe itirazlarıf1 
cevap verilmediği için maçları oynamıyorJs 

Dün, Galatasaray ve Fener- ticesinde her iki klübümüıe :ıııei 
bahçe klüplerinin nizamnamede sup idareciler bugünkü nıa.ÇI~~ 

• "'ı J, 
mevcut olan maddeye dair olan razlarma bir cevap gelnıedıg' 
itirazlarını yazını§ ve bu meyan. yapılamıyacağmı takıınla e 
da lstanbuldaki Milli küme maç. sahaya çıkmıyacağmJ !)ey,ıl 
!arının oynanmasına imkan ol- mişlerdir ... Demek oluY.or 1'f, 
madığını ilave etmiştik. Hakika. sen sakat olan :Vadlt. t.{ ' 
ten gece v:ınhiTnv>n t<ı h trilc!'lt TIP "" .... ; .. ,. ...;ı.; "'"'--·'-- 1~ ,,. 

Bugünkü 

Konkur - ipikler 
Sipahi, Ocağının ilkbahar müsa· 

bakalan, bugün saat 14 te Sipahi 
Ocağı sahasında başlıyacaktır. Ha
zırlıklar ikmal edilmiştir. Seyircileri 
istiap edebilmek için, yeniden 2000 
kişilik tribün inşa edilmiştir. Müsa
bakaya iştirak edeceklerin kayıt mu 
amelesi çarşamba günü kapanmış
tır. Hepsinde Beynelmilel binicilik 
federasyonunun nizamnamesi tat· 
bik edilecek olan müsabakalar ve 
~artları ~unlardır: 

1 inci müsabaka: 
Her nevi atlara binmiş sivjl bini· 

cilere malısustur. l\1ani adedi 12, a· 
azmi yükseklik 1,10, genişlik 3, 
tasnif zaman üzerinedir. Birinciden 
üçüncüye kadar mükafat vardır. 

2 inci müsabaka: 
Binicilik Okulunda kursta bulu

nan topçu subaylanna mahsustur. 
Marti adedi 12, azami yükseklik 
ı 10 tasnif zaman üzerinedir. Birin· , 
ciden üçüncüye kadar mükafat var
dır. 

3 üncü müsabaka: 
Binicilik Okulunda lmrsta bulu

nan süvari sübaylanna mahsustur. 
Mani adedi 12, azami yükseklik 
1,10, tasnif hata üzerinedir. Birin· 
ciden üçüncüye kadar mükafat var

dır. 
4 üncü müsabaka: 
Altı ya~ından itibaren her cins at

lara binmiş bütün sü\·arilere mah
u tur. Mani adedi 14, azami yük

.;eklik 1,20, tasnif zaman üzerine· 
dir. Birinciden üçüncüye kadar mü

kafat vardır. 
5 inci müsabaka: 
1939 c:ene i Avrupa beynelmilel 

atlı mani müsabakalarına iştirak 
edecek olan atlara rnalısu<.tur. Mani 
adedi l ı, azamiyükseklikl,50 azami 
geni~lik 4 metredir. Ta--nif hata ü· 
zerinedir. Parkur uzunluğu ve tes
bit edilen zaman mü ab::ık:ı günü 
kroki üıc•inde gösterilecektir. Bi· 
rinciden üçüncüye kadar mükafat 
\"ardır. 

siyle çıkamıyacak hale ge ~ 
fa ile maddeye itiraz eden t~ 
arasındaki maçın yapııanııY• ~ 
ve formüle uyan Galatasa~ 
da oynıyamıyacağı taba 
safhasına girmiş bulunma~ 
Galatasary ve Fenerbahçe U 
kuk eden Vefanın ise §ÜP~e~ 
makla beraber girme~e~ı lJ 
kuvvetli bir ihtimal dahılınde :ıııu• 
lunan bu seneki milli kilJ?l~ubiiP 
sabakaları bu üç güzide lt e • 
yokluğu yüzünden yine l>U :ııı tı t 
simin bazı müsabakalarındıı. ~ t 
lira bile hasılat yapamıY311 
maçlarına benziyecekti::__/ 

Askerlerin 
KIUplerle olan allkası 

itd't tı 
Beden Terbiye.si Genel D 

6 
.;S 

IUğU, askerlerin sivil klUblC~ıı]ıll' 
onların tertib edecekleri ıı:ı\1$;ıe~ 
lara ne suretle iştirak edece te~ı&· 
tesbit etmiş, vaziyeti bU~U~asl~ 
lata tamim etmiştir. Yenı 
göre: ~r~ 

ı - Muvazzaf ııubaylar, 8 ~,-il 
gkerıcr 

mektebler talebesi ve a . ıer art' 
klübler kadrosu içinde, sıvil d~ 
sınd& mUsabakalara 13tirak :ıerde 
yeceklerdir. Askeri mUes5~bi oe I 

çalışan siviller bu kayda t 

ğilclir. 9ubll) 

2 - Yedek subay, yedek _11ıl 
ı.ı.,·a~" 

mektebi talebeleri vo nı ıı.ındıılt 
. . . 1 • inli bU • hızmetıru yapan ar ız . .,,u 

·nın •·· lan zamanlarda, amlrlerı 1 ıl1 • 

adesile asker olmazdan e;' c .... u 11• ' ı rın ,.. 11 
sub bulundukları kllib c rdiİ"· J. 
baka1anna i§tirak edecek! d t 
cak asker bulunduk! rı ~~ 0cııl' ' 
askeri takıma karşı oynaın 
Iardır. cıısubl r 

3 - Ordunun bütün nı 1 
. bıılcl g 1· 

askeri vazifelcrıne de ıııl 
. . musaıı .•• 

mek ve amirlennın t ıc 
mak surctilc sidl spor 

1 3 
..... 1 t 

• hC'r 1 
nnda fenni ve idarı 
vazife alabileceklerdir. crıer:I ' 

~·an ) • 4 - Kıt'a bulunmı., b .,u 
JJlensu ~ .. 

askerl müesseselere . . U 
· l rının m lar ve efı'ad, !itnır e • " 

d idman )~ • 
sile, sivil klUbler e .. 53b:ıl .... 
cckler fakat resmi ~u 
. ' · ·eceklerdir. 
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1 ita - Skrart Ismtndekl bu kopek Londradaki 
( ~Pekler Ytırdu) ndıın bir sinema. şirketi tarafın_ 

bBatınaiınarak muhtelif filmlerde kı.fllanılmıştır. 
fi!~ ahın kanatlan" filmiyle meşhur olan bu kö

tercUmeih:ıll kitnb halinde nearedilmiştir. 
~olıı..~ - ~incem ve polis filpılerine. meraklıysanız, 
~ ll·Tini• herhalde tanırsmız, l"ı.ın.Tin_Tin haf

oıı ingı' liz lirası kazanır 
a • 
~ - Bu da hisst roller içln ~llanılıın bir Scn-
~ııZ: k.§peğidlr, Resimde onu ağlarken görüyor-

Para kazanan 
hayvanlar 

4 - Maymun Cimi yalnız komedilerde rnm·af_ 
fak olmaktadır. Haftada yedi ingiliz lirası kaza
nır. Bu resim Frcd Asterlc birlikte çevirdiği (Do
nanmayı takip edelim) filmindendir. 

5 - Bu da film çeviren hayvanların şantözü! 
Bu kanarya haftada 36 !ngiliz lirası kazanır. 

6 - Resmi bir mukavele ile çalışan yegane ke
di _ aktris, iki sahne arasında, Bctty Grable'in elin. 
den sütlü ekmek yiyor. Pamuk haftada on iki in

giliz lirası kazanır. 

Nihayet 
evlenebilecekler 

• 

mark Geybl'ın Karol Lombarla 
evleneceğine dair olan haber tnma
miyle kat'ilcşmiş sayılıyor. ÇUnkü, 
mark Gcybl'm aleyhine kansı ta. 
rafından açılnn boııanma davası nL 
hayctlenmiş ve Amerikada Lav 
Vagas mahkemesi boşanma kararı
nı vermiştir. 

Söylendiğine göre, Klark Geybl 
karısından boşanmamak istemiş ve 
b-:.ınun için ona 60 bin dolar verme
yi teklif etmiş. Fakat Misis Rea 

~~=-~~~~~~~~~~~"="~----:~~ 

V t\Z~ N: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Bize zerre kadar merhamet etmiyen sihirbazdan 
ancak bu sureiie intikain alabilirdtm 
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Duk.duklar, bizim kurtardığımız, 

fakat biz bağlandıktan sonra yine 
ağaçlara ba.şaşağı asılan adamlar. 
dan birinin böğrUne tekrar bir kar
gı saplamışlar ve kara ciğerinden 

sızan kanını, sıcak sıcak, dudakları 

titremekte ve mağrur bir tavırla 

etrafı süzmekte olan sihirbaza ge. 
tirmfşlerdl 

Sihirbaz bu kanı, periler içkisile 
kanştmp kana kana içmeğe başla· 
mıştı. İçtikçe yüzü yağlı bir me 
şin gibi parıl parıl parlıyordu. 

Sihirbazın, Duk·Duklann hiç şüp 
hesiz emsalsiz olan bu geceki ayinin 
de, delicesine sarhoş olacağından 

ve bize Duk·Duklara dehşet verecek 
işkenceler yapacağından zerre kadar 
şüphe etmiyordum. 

O vakit, gemideki adamlanınr ih· 
tiyaten beraber getirmemiş olmam
daki feci hatamı acı acı dü~ündüm. 

Kendime ve bcyazlarıli hile kabi· 
liyetine bu kadar güvenmiş olmam· 
dan ilk defa nedamet hissi duyu
);Ordum. 

Vakia, gemiden çıkarken ihtiyaten 
gemide vardia bekliyecek olan tay· 
faların daima havaya bakmalannı 

ve havaya küçük hava fişeği taban
camla atacağım fişeği görür gör· 
meı o istikamete süratle gel· S!ar adasının bir çift yenr evlif eri ~n 'cferece itina ile yapılmı~ 
melerini tenbih etıni:tim. Fakat ı frize saç tuvaletlerile 
gemide bıraktığım adamların ben 
gittikten sonra yerli vah~ilcri taklit yağh bir beyaz insan ~evirmesi ya- da? Biz cinler alemine uçtuuktan 
c+til«lorinorhaımonik çalgllmmı ça· pacak olurla~. -yani beni ateşte sonr:ıl •• 
lıp büyük absenk içerek kör'kütük kızartıp büfün Duk·Duk(ara bir Al· O anda hissettiğim beşer! bir ihti· 
sarhoş olduklarına hiç şüphe yoktu. man kızartması ziyafeti çekmekte· yacı burada kaydetmek isterim: 

Esasen ellerimi kımıldatıp da be- şebüsündc bulunurlarsa mümkün Etrafımdaki insanlardamerhamet 

!imdeki kayışa, daha ziyade yerlileri olacaktı. Zira herifler benim üstüm duygusu görmek istiyordum. 

korkutup alay etmek için astığım deki küçük el bombalarından haber- O vakit gördüm ki benim merha .. 
renkli hava fi~eği tabancamı alıp dar değillerdi. metle mütehassis olduSunı ve asla 
kullanabilmeme imkan yoktu. nefret etmooiğim, acaip ve ka.bus .. 

Onlar, tam Alman kuzusu çevrile- lu ha\_·al ve vehimlerin, batıl iti
Bize zerre kadar merhamet etmi· 

ceği sırada ateşin tesirile hep bir· katların elinde çırpman bu insanlar 
yeceğine hiç şüphe olmıyan sihiı baz 
dan ancak bir suretle intikam al· den patlayarak birçok Duk·Duklar- da yalnız insani bir his c:>s~!:ti: Mer· 

mak imkanı kalıyordu. la beraber bu muhteşem gece yeme· hamet ! 
Oda, eğer Duk·Duklar oldukça ği sofrasını ha,•aya uçuracaktı. Va· Halbuki bizim beyaz bilginleri· 

=======================::::::: kia, tam yiyecekleri sırada benim mizin (tabii hayat yaşryan iptidaf 
den uzak yaşıynn kocasından aynL 
mayı tercih etmiştir. 

Klark Geybl'la Karol Lombarm 
bir iki aya kadar Meksikada evle-

birçok Duk·Duklarla beraber biran insanlar) deyip geçikleri, fakat ta· 
da semaya uçu~umu görünce belki mamile gayritabii bir hayat yaşıyan 
bu mucizem ka~ı mda hakikaten bu insanlarda yalnız merhamet duy .. 
cedleri Guan · .l\luri, hakiki bir cin gusudur ki meçhllldürl 

Geyb! dört senedenbcri kendisin • necekleri zannediliyor. olduğuma inanacaklard1 ama ne fay (Devamı var) ___ .,,. __ ,. ~ 
111~terenin muhtelif §ehirlerinde, İrlanda lehine hareketlerde bulu· 
e rnba ile suikastlar tertip etmiş olanlardan, biri kadın olmak 
tj Yec!i kişinin muhakemesi yapılmış ve beşi 20 şer sene, biri 14, 

, e 1 sene hapse mahkum edilmiştir. 
ııfr Sene hapse mahküm olanlardan üçü 33, ikisi 32, biri de 21 
r ~dır. 14 sene hapis çezası yiyen 25 ya~mda bir gençtir. 22 yaşın· 
· . ar kızı olan Meri Glin on dört sene hapse mahkOm olmu~tur . 
.. 

1~deıı on ya5 büyük olan ağabeyisi mahkum olanlar arasındadır. 
~ Ulardan yalnız ilcisi beraat etmitşir. . • 

t'· ı .. tn" •a '.! t evvel bir Amerikan ressamı "19~9 seııcsinin ıno-
1 ~~ı·• .ismi ıdc bir tablo yapmıştı. Bunda, S}cvrimizin bütün 
iı.nı.'·C'~lıt1ini kendinde toplamı;, bir güzel tasvir e<liliyordu. 

t 1~rıkada bu modele en fazla. benziyen kadını bulmak için 
~~ h~ka açılmış ve Marilin Hop isminde lS ya§ın<laki bir 
hen .. 8e<'Umiştir. Mnrilin hakikaten tablodaki çehreye;: son de
l~ :·"tnektedir . 

.. ı:nue; solda tablo, sağda. ~awgcnç kızın resmi göı ülüyor. 

1 Kızın Gölge 

I · 
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8 H A B E R - Akıam Poatıan -

23- Yazan: Asa'ff ~eO 

Haıbeır'Dın taırnırıı Romanı: 90 Vazarnı: ikim im 
Onlarm ahvali de tahkik 

olunup huı:uru phaneye arzoluna
cak. O halde bir bitaraf nazır iatcr. 

- Umum milletin nezareti mU.m
kUn olur mu? Şimdiye kadar hünktırin kendi maiye

tinden af dilediği işitilmiş değildi 
- Hayır bu suret fesadı mucip

Ur. 
- Öyle ise ne yapmalı ? 
- Ahali tarafından intihap olun-

muş bir meclis teşkil edip onlar neza 
ret et.meli, fenalık görürlerse haber 
vermeli. 

Seni Ankaraya subaşı ta;in cyle- ı arasındaki tevatilr ve şayialara gö. 
dik. Ahilerle uğra§mağa memur ey- re Cemile, Bey§ehir hAkfm1 ve Ka
ledik. Bu havalide bu herüi tanımı- ra AbdUrrahman, kaleyi fethinden 
yan yoktur. Söyle bakıılmı, bu herif 3ncc s:ıvu~mualar. 
nerededir ? - !fasıl oldu da biz g5rmedlk? 

Haca birdenbire §~ırmrştı. Abdur - Görmll11ler şevketlftm. 
rahmandan ona neydi, hem de bu - Kim bu kahpeyi cörUp de esir 
İ§i bilmezse neden bu !ilem::lc ya' otmedl? 
§o.mamalı idi ? - Kndın kıyıı.fetlnde olduklan an-

Hünklr Kotula da haykırdı : laşılryor hünk6.rım. Bittabi evvel _ 
- Anladın sende ya, nerede bu den de as1tere vaki iradenle klınsc-

herlf ? nin burnu lmnam dı. Hele şehrin 
Kotul tekrar hUnkann ayııkla- ~:ıptmd"n Ü'l"' ve Beyşehirli nls • 

rını öperek : 1 nn o- u .,l:~ri çok iyi mun-
- Ş vketlQ hllnl:fi.ran, d di. Bl rTTl"le etti' r. B~!ar da blSyle bir 

z1 bir as!;i s:ıl:lcmakln i am i- ı ırs:ı.t an istifo:te etmiş oldular. 
yorsan ne diye mıbn ııı· mı...n znl - Ya, demek Kara Abdllrrah
hüma;"Wlun bn~ 5lnndı ? B:z az d ,..,an, biltiln bu ycptığı mcl'nnetler_ 
bilmez kökleriniz, böyle bir se- "i"n utanmadan bir de zenne krya
riyi bilsek huzuruna takdimden ne- eti.) le firar et · öyle mi? 
den geri kalalmı ? - Evet §evltctHim. 

Bizi tahtle etmekte bakltm yok - Allah bu a:Iamm yolunu ~a • 
hUnktırmı. Biz Anadolunwı devlet qrrtt.J .. B bası m"rhum Gazi Ab
umurlle m "!;'l11Uz. Bur.n':m ten Ut dUttahman, ceddim.izin ve babamı
ile muvazzafız. Yeni bir vazüe ola- •m en gllzid,. e:iluh arkadaAlarm • 
rak bu asinin '- iblnc iraden varsa nndr. Hayatı tertemiz geçen Ga
hemen kılıç kuşımıp yo!a dUzUle- "inin bl5vle bir nC!ebi olacağı akla 
llın. ..,. mcz. Hilanctl Allah! 

Hilıık!r mUtccsslr olumu.stu. Ha- Şimdi beni dinleyin. Bir tGrafh.."'l 
kikııtcn Kotulun hak!:ı vardı. Neden 'ılerlnizle mecıfi\ll olurtunuz, diğer 
bunlan hırpa!~tı ? tarn!tan Abdürralımnnı aramağı 

- Beni bu herif az:ı.ba dllşUrdU. 1:ı fhll':ıl ctm""inlz. Herh!l!de bunu 
Zihnim sanki perişan hıılde. Affey- ~~ğ isterim. Ona blr çift söztlm 
leyin. \•ar. 

Şimdiye kadar hün!:ft.rın kendi Suba'1lar hn.nk ,. huzurundan e. 
maiyetinden af dilediği iı,ıitilml§ tek 15perek ayrıldılar. 
eey değildi. Fakat bu ulvucen:ıp H!lnMr Huradm göztlne girmek 
harck~ti Jı:armsında iki subaşı da t"ln tam fm!:ıttı. Belki bunlar mllö
yerlcre l:npıınarak : crcx mes:ı.ilerinJ de\•let işlerinden 

- Esta~r.llah eevketlüm, es • Abdllrrahman i~ine ~vireceklerdl. 
tağfllrullah. lrade et, kendi ellmlz- HUnkArm bu kadar UstUne dUııtUğü 
le kellelerimlzi uğuru hUmayununa bir işi başarmak, devletl kurtar • 
kurban edelim. maktan bir zaferden fazla ehernml-

Kotul b3.§mı knldırdı: yet alnu3 olacııktı. Ifotul ve Koca. 
- Şevkctlfun, dedi. AbdUrmhma- bey aralarında natıl çah~aca.klarmı 

nın neden isyan ettiği malümu hU • '.ararla9tırdılar. 
mayunun mudur? Açık göz adamlarını muhtelif be 

- Hayrı-. hanelerle etrafa ~ldrracaklar, tct. 
- lüı.klınin km be.kire Cemileyi kiltlcr, arnşllrmalnr yapacaklardı. 

scvdl Nihayet dıığ dnğa değil, ama, adam 
- Bunu banıı isyana, nankörlüğe adama kavusacnkll. ?Juhakkak bu 

acı bir şekilde çekmektedir. 1 Abdilrrahman kararını vennlşU. 
Cemile, AbciUrrahmana, zayıfla.. - Cemile. Dedi. Seni servete 

mış ve birer dal gibi kalmış kolla- garkedcceğim. B'..raz bana mUhlet 
rmı uzatarak: ı ver. Kayınbabama 115yle. Bir hafta -Bu meclisin veznifi nedir? 

- Buna sebeb açlık Abdfimı.h • kadar elimizde avucumuzda ne var- - Devletin varidat ve masarifi. 
man. Diyordu. Açız. Filhakika ek .. ea satıp savsm. Ben gelinceye ka.. ne ve ahkAmı §eriat ve kanunun 
mek, zeytin gibi aeyler bulup kar- dar sana yatağmda azab çektlrmc-ı tamamll lcrasma dikkat ve memle
nrmızı doyuruyoruz, ama, bu kifa .1 sln, ellerinden öperim. kete muzır olan bazı muhaddes ni
vet etmiyor. Öluıllrllyorum. Göğ • I Kalktı, Cemileyi öptU. Öperken zamların tadilini taleb ctmoktir. 
ilm ağrıyor, gözlerim karal'I)or ve kadının soluk ve ateşli yUzüne göz - Pek iyi ama bir.:.:ı: evvel "hU-

3örilyorsun ki her gtl.n biraz daha yn!jları damladı. kllıneti mCl'ruta kanunlcı mukııy -
z:ıyıflıyorwn. Babam da çok ihU - _ Ne o Abdilrrahmpn, e~na ya- yed olan hUkümettır.,, dediniz. Şim
:>ıı.rladı. Halimiz perişan Abdür • kt~r mı, ağlıyorsun? d.i burada blSyle bir meell:ıin IUzu. 
-ilhmnn. _ Kederimden değil Ce."ltile. Se.· mundnn bnhsedlyo?'S!Jnuz. Eğer hU-

H" Ia niyetinde ısrar ediyor mu- n!n tızllntün beni ağl,.tıyor. kfunetimlz hUkftmetl fsltımiye :f!!e 
sun" . j Fakat nihayet s:vdimS: günah I tesekkil} cd c. le meclisin :> a~ız mUs 

Ne yapalan tali ve kader !!enı ye. etmedim ya. B"n nglıyacngmıa, l'len lllmanlardan ıbaret olmıısı lo.znngo
nidı>n dağlara sevkediyor. Ne ya - nğlıyacağma clhan nğlasm. Artık lir. Bö le i"e ükrolunur. LCikin 
palım, bizi kurtarmak, hele bana bana ne? muht lit olursa ol mnz. Zira aer'an 
bakmak vazifendir. Namuslu kal -1 Ve bu karar Abdilrrahmanı ya - caiz d ·ıldir. Değil mi? 
mak için beni kurban vermcği dü tl. ymdan fırlamı§ bir ok gibi silahına _ Tcakil olunacak meclis hakkm. 
nüyorsan, o takdirde ıınmuslu kalrp ve atma snldırttı. da hfuııl olan ı;Uphenin men§E'i nnlo-
benl evimden barkmıdıı.n etmemen şıldı. Eğer bu meclis yalnız masa. 

Şebinka.ralıisarm en zengini 
gerekil. Kastoris iki kızı ve dört oğlu ile, Uhl islfı.mi:; e) e mfiteallik bir meş-

Abdllrrahman çökmUş ~'n.Ilal:ları- lıfı.ldmlere taş çıkartan, hUnklirı veret meclisi olsaydı itirazınız pek 
m kurumuş ellerinin nMırlı parmak. gd!gede bırakan, Hind mihraceleri. beca idi. Ukin öyle dt>ğil... 
lariyle smwryor, Cemilesinin içeri- r.i kıcitandıran başdöndUrücü bir ha - Ac.aib! T~l.il olunacak mec
ye çökmUş gözlerinde :rava§ yavaş y:ıt içinde, servet ve refah içindey- l.isl şflrayı ümmet değil midir? Bu 

meclis mUlkün irlnrct:ini mileavere s<Snen feri acı ve ıstırabla seyredi· di. fümden aldığt, nereden tedarik 
yordu. 1 <-ttiği halle ağzında ~fsancvl bir hU-

Bu bUtUn hayntmı vakfettiği, fe. ,•lyete bUrllnon bu servet, b!r ta • 
da. etti~ kadmm artık milca.delcye rıı.ftan t"dııvUlsUz dururken, Ab -
kudreti kalmadığı moycnndnydı. 1 dlirrahmanm açlık çekmesi doğru 

D:ıha böylece ne knd:ır mliddet olur muydu? 
:rnşıyabil1rdi? 1 

~raz eğlenca : 

• t-+-+-+--t-
2 t-+-+-+--t-

3 t-1~--t'-

(Devamı var) 

l'ukardan al'ar;ı: 

2 - Vücudumuzun hareket veren 
sert kı::ı:nı .. Koyun güden. 3 - U
zak • Çene kılları. 4 - El çorabı -
Su. 5 - Ciğer • Erkek. 6 - Bir ne
vi ot ki ycmcl{ amsın1a lezzetle ye. 
r.ir, acımtraktır. 7 - Menedilen şey. 
~ - Anıt - Bir nevi içki. 9 - Ra
ltipllk yapma • Lambadan çTka:ı l:o. 
kulu bir duman. 10 - Dost lrann 
mensub _ Sulama. 

ile mcıigul olmıyacnk mı? 
- Hayır. 

- Ya no 3·npacak? 

• 

- Bu meclis fızfuıı adeta. ahali ta. 
rafından intibah olunmuş mUddei -

cdcccklt>r? 
- Evvela ahalinin verdiği para. 

Iann mahal vo sureti sarfını arar
lar. İsraf veya airkal olunmuşsa 

men ,.e takibini taleb ve dava eder
ler. 

ııev!:cden b!r kadın ıış.tt mıdrr? :lstyi ele geçirezcklerdi. Soldan sala: ' 1 
4 

9 tO 

Saniyen memurlar nhk' mı kanun 
hilıllma ahaliye zulmederlersc mc. 
seld "fa an mE'mur ııh'llii memle
kete. ynnl mu 1tkillerimizc 5öyle 
zıilmedi) or,. divcr 1• muhakeme ve 
teczlyeslni tal b rderler. Kanun, 
memleketin mamııriyC'llnl kifil ol. 
mnk için ynpıldı;:.ı halde meydanda 
bulunıın muh:ıddes knnunlardan bL 
ri mu~ır ise "bu kanun bizi harab 
{'di •or.. dlyC'rek ta.dilini isterler. 

- Evet fJ<Wl:etlum. Ve o kadm Bu iki subıışr, nereden tahmin e- ı - Elinizde bulunan - Sizler. 2 
Abdilrrabmanı meslt'ıbülakıl bir ha- debillrlrdi kl şu cırad:ı Abdürrah- - Hakkı mUsavl eekilde tevzi • 
Jo koydu. Kendinden geçti. Yoksa man, CemllcsinL'l hastnltZI karşı _ YUk. 3 - Konan usul • Cam gibi o. 
AbdUrrahman merd bir kclunuzdu. smda, yoksulluk içinde, kaytnbaba- lup da kmlmıyan. 4 - Beşten çok 
Onu aşk divane ettl. smm ıstırabı muvacehesinde peri • • Kaba. fi - Sual kelimesi - At! e-

- Demek eimdi de Cemile ile ~an blr halde ba§mı §uraya. bura· dalı • Peygamberler. 6 - B:ı.ı,. 7 -
beraberdir. ·a vurmak mecburiyetinde kalDU§- Zam.an • Bir Deyin ağırlığını göste • 

- Beli §ev~etlfun. tır. ren. 8 - Kuvvet (öz tUrkçe) ·Bir 
- Nerede! Nereden tahmin et.sinler ki. biça- no~. 9 - Yemek - Çok ince. 10 -
- Bilmeyiz §evketırtm. Ancak re AbdUrrahman çoktan nadim ol- Olgl mabude • Kitab sahibi bir pey· 

yaptığnnrz tahkikata. ve hatta. halk duğu bu hareketinin cezaıımı çok gambcr. 

'""""+'-+--!-
1...,.. ........ ~ 
l 
4 

5~~ .. -
'~~ı"d-:::'-1 
;~~ ............ 
9 

Dilfan ı •edikleri tedilnt devle
te zararlı ·sa bu meclisin fist tara. 
fmda bir de meclisi n ·an vardır, on
lar tetkik edere~: reddederler. 
E:ınunla bernher kanunun mcvlcü 

icraya vaz'ı muthka :ı:atı radi alü. 
nin ta ... di'mıa muht,,ctır. H--zarratr-

• •• !J'· m13r: li J~ m '~ mltrJE3.JEE!m ma ••o ' • • • ~ "I ,., • • • 

' ' .. .lf ....... ifil •• Bundan altı ay evvel artık vesikaya ihti
yacını kalmadı. Servetime el koymak üzere 
lzmire gittim. 
Acı bir sesle: 
- Bana bir tek sez bile söylemeden M~ 

(ıke, dedim. Halbuk! bu sımnızı söyliye-
bilirdini.z. 

- Hayır, söylirt>mezdim. Amcamın oğ· 
lu yaşadıkça bu sırn kimseye anlatmamam 
lhımgelirdi. 

- Fakat bugün bana söylüyorsunuz ya. 
- Evet söylüyorum. Çünkü o korkunç 

düşman bugün ölmüştür. 
Şa~rrdım. Me!:kenin bütün anlattıkları, 

en ince noktal ırma kadar dü~nerek hazır
larunıs bir masab ne kadar benziyor! gayri· 
ihtiyar~; 

- O!?I1üş ha! 
Diye ha) !mm:ş.m. 
Melik~. sıız'e,·i:lin doğruluğundan şilphe 

ettiğimi sezmişti. Daha açık taf Hat verme· 
ğe başladı: 

- Mirası alır almaz ilk iş'm Vezir köş
künü yeniden yaptırmak oldu. Onun için 
eski dıvarları yıktınnağa başladım. Hara· 
belerin )'Ikılmağa başladığım i~iten amca· 
mm oğlu, kimbilir ne malrnatla, oralara ka· 
dar gelmt~ .. Bir kaza günahkar hayatına 
nihayet vwf.. 

Melike susmu~tu. Ben de düşünmeğe baş 

-103-
lacrnn. Sevimli rnodtlimin hiklyesi beni çok 
alakadar etmişti. Şimdi Melikenin Yeşil· 
pmaz:daki hareketlerinin manasını anlıyor· 
dum. Valcia mazi önümde tamamile aydın· 
lanmı~tı. Fakat hal ve istikbal karanlık 
duruyordu. Acaba MeUke şimdiden sonra 
ne }'apmak j~tiyordu? 

İçerimi y;\kan suali sordum: 
-1\telıke, 5•n,di ne yapmağJ düşünGyor

sunuz? 

- Maziyi O'nlandırmak, aile )ıJV2mızı 
tekrar k ırm:ık. Şimjilik. yapılacak köşkün 
planlarım tet;,i'~le mt>~gulüm. Kendimi ta· 
mamile bu işe vakf etrneğe karar verdim. 

- Tek ba~mıza mı? 
- Evet.. Tek başıma.. C:Ck masraflı 

bir işie girişiyorum. Başka birisini de böy· 
le çılgın bir te~ebbüse ortak etmek iste· 
mem. 

- Sizi seven bir erkek, bu işte rehber o
lamaz mı? 

M"like hüziinle ba~mr salladı. Kırmızı 
duclaklı.n i tihfana büküldü: 

- Hayır .. Her erkek yapacağım işi çıt· 
gmca bulur ve bana mani olmağa kalkar. 
So:ı.-a ben evlenmek fikrinde değilim. Va· 
kia avu1i.atımız birçok zengin ve aklı başın· 
da arlarrJann benimle evlerunek istiyebile
ceğı r:; sfylüyor. Fab.t ben evler.meği düşün 
müyorum bile .. Daha korkusuz raşamağa 
yerıi h'i~a~lım. Hele bir müddet serbestli· 
ğimden istifade edeyim. Sonra, benimle CÇ\'" 

lenmek istiyenle:-, belki param için beni i~· 
terler .. Halbuki ben bir para izdivacından 
daima nefret e le · , . 

- Niçin evJ,.r:rre deyince hatırınıza ~ara 
geHror MJikc? Aşkı niçin dü5ürunüyorsu· 
nuz? 

Melike gözlerini gözlerim':len ayırarak: 

- I fa>·ır .. dcdı. Aşk ile de evlenemem. 
Çünkü bir defa kocamı. çocuklanmı düşün· 
mcğe mecbur olurum. Elimdeki bütün pa· 
rayı dağ başında bir kö~k yaptıracağım di· 
ye sarfetmekte tereddüt e:ierim. Binaena· 
leyh evlenme.1<ten bahsetme!< hiç doğru de· 
fil.. Siz de Bay Bülent, eğer dost kalmamı· 

zı istiyorsanız bir daha evlenmek kelime ini 
ağ:mıza almayınız. 

- Fakat bu defa fözünüzü dinlememe 
imk!n rok :1\Ielike .. Du meseleden bahsetme 
ğe mecburum. Çünkü siz bana evlenmek 
bahsini menettikçe mütemadiyen ıstırab 
çekeceğim. Çılgın maceralara atılmağı 

düsünecek, ve hakkmızcla kötü fikir beslı· 
yeceğ·m .. Bu karanlık dü~iinceledm "Mc· 
like, sizi seviyorum, kanın olmak icter mi· 
siniz? .. cüm1esini söylemcğe izin \"erinceye 
ka:lar devam ede::e!:. 

1'felike siddetle sözüm:.i ke ti: 

- Rica ederim dostum .. Bu se!dlde de· 
vam etmeyiniz. Yok a c mdi Lc! .. n ayrılı· 
rım. 

Melike dol';rulmuş oturduğu yerden kalk· 
mağa hazırlanmırtı .• 'e yapacağımı bılmc
den elimle kolundan tuttum \ e'onu alıko~ • 
dum. 

- Beni dinleyiniz M lil .. e .. Şayet b ni 
burada bıra1m giderseniz büyük bir fe a· 
kc!e sebeb olmuş olursunuz. Durada ~onuna 

kadar beni dinliyec~ksiniz. Eğ0r din1emiye 
ce!\ olursanız ı;ize yem;n ederim ki yarın 
t::~ün gazete'er ressam Bülcndin ö1l"münü 
~azarlar. Eğen benden kurtulmak i ti~·or
~amz an~!~ ba tarzda kurtulabilir ir:-:. 

(De,amı \:lr) 

nı gördü~ halde padişah taS 
mez. 

Hasılı hattı hümayundan d 
la§ılacağı vcçhilo bu me · 
fcsj, mahdud olarak, yalnız 
en fenalıkları beyanla dava 
rettir. Bu ise her yerde he 
hakkıdır. Bahusus bızde eer'i 
!e de mlieyycddir. 

Bir müddei mesela hıristb 
sa da bir memurdan zulliıll 
ve mahkemeye giderek şilt!} 
hakkmı taleb ve dıwa etse k 
lan zat ona "sen hristı~ans 
vaya hakkın yoktur!,, diyeblli 
Hususile şeriatı islfl.miye na 
da mUslimlc gayrimtis'inı h 
milsavidiı;. 

Vazifelerine dikkat olunsun 
lediğimiz meclis ad ta. ! n 
dan dolayı el ~et eder bir h 
mUddci:;cdir. Bız bu meclisin t 
liylo ga~rrimUsllm o anlc.rı ' ıt 
haz etmiyeceğiz, onlar da :ıneŞ 
lan hukuklarından naşi bi.zitI11 
raber gore,. kleri efnalıklardıı.n 
va cd cckler. 

Yukarda d nildiği gıbi bU I! 
mum ahali tesvi:; e edemez. '.I' 
!arından tayin edecekleri '°ek 
vasrtasiyle hallerini hUk<ıınetl 
ne arz d rler. Bu babdaki b d 
şer'an ve insaniyeten müspet 
midir? Hususile ayeti celiled0 

rli irade buyurulduğu uzrc ııı 
manlarm ümcmi saire nzertne 
yır ve rilçhanı emri bilmaruf it 
nehyi anlimUnkir ile değil ıııid 
Şimdiye kadar vukubulnn f 

lıklar ahkamı şer'iyeye tcvtıfıı1' 
der mi? Etmedikleri halde •'bil 
ler rJer'c muhalif ve bize nı 
dem k ve men'ine çalışmak~: 
hususile ulemaya (1) nit vıızz
ken sükitt edildiği halde a)·eti t 
ledekl hayır ve rü!:lıanm m rb 
dyğu mef'kud o nz 

~ 

Memurların zulmilnden :ıcntt11 
hukuku me~ruasına t arru et!J 
insanın birinci bir hakkı ve e 
birinci derecedeki evam.lrlndell 
emri· olduğu halde masarif ~ 
ridatn ve ahkamı kanunun i et 
dikkatle mükellef böyle bir •• ~ d 
sin '· uduna ihtiyacrmız beOJ.IV 
ğil midir? 

tıl1 
(1) o de\ lrdc ~k muttıl' (f 

kun-et olan sanldı sınıf mı il~ f1" 
onlan elde ctmcğc ~atı~al: .~"ot• 
ti hu atırlarda n~ık~n görfilil. ıııdt 

Berveçhi meşruh bunla~ f~ıılll 
birkaç tane de gayrimUsl~cıı !*' 
nursıı fier'in hilafı mı olur? "' Jı•' 
lam dc>ğil9iniz. Bizimle be:rtıb~~ 
tinizi devlete nrz ile da'VB e -f'J 

·1· ıni' vvr 
lıakkrnız yoktur.,, dcnı ır ·,, ~· 
şeriatı isliimiye razı olur Jl'IU • 

!il! -' 
ıı.-' 

- Ahali verdiği parala.rtD :ıns 
li sarfını ne hııkla sorabilir! ıuınııı' 

- lsraf, yahut sirkat "o tıe~ 
le de\•lct harn.b olur. Devle ıı ~ 
harabı ahalinin harnbmdan b 0ıı.ıt 

~~er~~:O~c~;;~!nah:~:ı:~; 
fenalıklardan padiııahınt ııs t~b· 
etmek için her tUrlU esbaba ~rdıf 
bUs etmeğe ahallnin hakkt olfl~~ 
Zira u idarede evvela ııarab 
ahalidir. 1JX1s.ııt' 

- Bu fenalıkların vuJ<U~~ d '1 
'"~na vUl:elinın dikkati kfı 
"llid"r? ~~~ 

- De""ildir. Zira tnıu:nıarlduJtl' ' 
n fr:ınivC' Ur mUteh Ilık 0 ikt.İ t 

rmd n bir adamın elindeki tflllll\ 
k in" m•ıa1 ı· 1( oıune!l ~ 

'Ya ' m tıubc h" ıl ol m z, ııut fe ' 
d aikknt etmC'zlerse. y(l ,"$01 

ı rsa ne. ' 
lı t onla" biz at yaro.r . ın1 0ıır.ıı 1 

Jrı'>il"r? Mahvü ınUnk rız ıı.r. 
- Bu mC'C'li in 

1 · ınunu 
t ,. rrıı 

m k Uz rl" b"r z laf 

..-ı a cd rim. 
1 

t ı:ır) 
(Dcı•am 

Atatürk albütı1~ 
ttl •!f 11" 

rtcslmll ııartnnırı neşre 
1 

.. rcc rıu~· 
bin c bilin üç defa hasıtnıı", 

ha "ahlmıı:tır. 
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zarfında otomobilim ne oldu? 
- Mersedes mi? 
- Evet! .. 

'1UJYeııe odasında bekle-! sizin deli olup olmadığınızı anla
~ ~bahıeyin tanıttığım mak iateuıitti de ... Bize anlattıkla 
Jr.~ır kapıyı açtı ve beni nnız 0 kadar garip şeylerdi ki ev
--~ çıkardı. veli. inanamadık. Fakat sayıkla- ....:. Gardiyanlardan biri yakında 

manız esnasında söylediklerinizi bir garaja getirdi. ile •kuvvetli bir elektrik 
'Ydınıa+•1-·- bir odanın 1~:- ~ 

«oıu 'UUl. her tarafta kitab-
~di. Bir köşede camdan 
~tat tlzerinde bir mikroskop 
~"ar lleti, dibde de elek 

laııdalyesine benzeyi
Cö Urperten madent bir 

ıe çarpıyordu. ........... __ 

'hh Ç&lışma masasmm önUn 
l>iai..:~~ştı. Kısa boylu, 
'1f~"lllll bir elma gibi bu-

lcİı.~u biri idi. Eibieeai faki
' 1.~a.t.ıı bir tavırla gülUm

te.ıı~~~e~den iyilik akıyor
~ çok sevimli bul-

~tten ~turunuz efendim. 
8ı .... ~kkur ederim. tamim 
~~ ..• Yeğeniniz matma

"lZiYeti bildirmi§tir :zan. 

S!ıin 
6; .. ~ ~p bir mektup göı-
~löyledi. 

0 Dıektup, buyurun. 

l tıbu alarak yavq ya Vl.f, 
~undan fazla yava-1 o

ıı..~Qll'Bızlanıyordum. He
~t Pllnımı:zı hazırlama
~ leçen bir gün linirle
~p ebni§ti. Bu esnada o

bilir neler oluyordu? 

dinlemiı bulunduğumuz için doğ - Çabuk arabayı getirsinler. 
ru aöylediğinizd' · en şimdi eminiz. Dr. Kutz, biraz sonra ben giyi-

Şaşrmııtım ve hiç de memnun nirken geldi. Beni uyutmağa mec 
değildim. Genç kız hiddetlendi- bur kaldığından dolayı o da özür 
ğimi anlamıı olacak ki: diledi: - . ı 

_ Kızmayınız, mösyö Sunkist, - Söyledikleriniz o kadar ina 
dedi. İhtiyatlı bulunmamızı ma- nılmıyacak hadiselerdi ki. .. 

zur görmelisiniz. Bize refakat edecek olan iki a-
Homurdandım: damı tanıttı. İri yan, azılı delile-
- Garip usul!.. re deli gömleği gcçirmeğe alış-
- Hakkınız var, usul garip. Fa mış kuvvetli kimseler; tam benim 

kat verdiği netice itibariyle hiç 
aldatmaz bir usul. Kendinizi kay- istediğim gibi... 
bediyor ve aayıklamağa başlıyor- Gece saat dokuzda yola çıkma
aunuz. Bu sayede hakikati öğren- ğa karar verdik. Ben Grand Ote
mek mümkün oluyor. le telefon ederek polis komiseri 

Bunlan gülümsiyerek söylU- Murun gelip gelmediğini sordum. 
yordu. Gelmemişti. Her ihtimale karşı 

- Bu budalaca işlerle ne kadar geldiği iaman kendisine söylenil
zaman kaybettik. Saat kaç şim- mek üzere otele yakın olan kö-
di ?.. yün ismini bildirdim. Murun ma-

- TecrUbe dört gün sürdü. haretinden emindim. Bu kadarcık 
Yataktan fırladım: bir ip ucu beni bulması için kafi 

- Dört gün mtı? Deli misiniz idiS. aat dokuzda Mersedesin direk 
siz? Dört gün ha?! 

_ Evet sakin olunuz. Artık 0 _ siyonuna geçtim ve hareket et-
tel meselesi ile me,gul olabiliriz. tik. Müthiş bir süratle gidiyor

dum. Bir kaç saatte otele yak
Kendiaini mazur gösterme;: is- !aştık. 

ter gibi ili.ve etti: !tiraf edeyim ki oteli, otomobi· 
- Anlattıklannız 0 kadar ga· Un kuvvetli fenerlerinin ziyasiylc 

rip §eylerdi ki... uzaktan görünce kalbim daha hız 
Dört gün zarfında orada kim lı atmağa başladı. Arabayı dur-

bilir neler olmuştu? durdum. Arkadaşlarım indiler. 
- Ne yapacağız şimdi? bir kaç saat sonra dert!nin kena-
- Sanıyorum ki doktor sizin nnda buluşmak üzere ayrıldık. 

oraya dönmenizi istiyor. O, ve i- Yavaş yavaş ve bütün ıamba-
ki kuvvetli hastabakıcı size refa- lan söndürmüş olarak otele doğ-
kat ve icabında yardım edecek. ru ilerledim. 
Tabii onlar köyde oturacaklar. 
Otelde onlann geldiğini bilmeme- Saat sabaha karşı tam iki bu-

"Efe,, nin şarkısı ••• 
Yazan: il-fi ı kayacı 

-1-
Maarif Müdürü iyi kalbli bir 1 uzun uzun annemi, babamı anla. duğumuzu hatırlıyorum. Sonra 

adamdı. Ayakları kırık eski yazı tan büyük annemin tesiri olmuı- yüz kız, anne bildiği yatlı müdire. 
masasının batındaki geniş, yay- tur. nin önünde resmi geçit yaptı. Ay· 
van koltuğunda iğrilip doğrul.ı- Annem sarı yüzlü, hastalıklı bir rı ayrı ellerini öptük. O da hepi
yor, sağ elinin baş parmağını ye- ka.dınmıı. Babam, bilakis, iri yapı- mizi ayn ayrı göğsüne bastırdı .• 
leğiı•.n ili~in. ge!;ircrek, diğer lr, esmer, kara gözlü bir aklanı... Alnımızdan öptü, muvaff'al:ıyet 

parmaklarını kösteğinin sarkan u. Bilmem nerenin maden kuyula- diledi. 
cuna dolarken, sol yumruğiyle kır rında amele batı imiı.. Hepimiz bir tarafa dağıldık. Be-
düşmüş iri bıyıklarını sıvazlıyor- Bir gün, çalııtığı kuyunun en nim ıansıma Anadolunun uzakça 
du: derin yerinde bir infilak olmuı. bir kasabacığa düıüt. Hiç üzülme-

- Vallahi hanım kızım.. İşte Kuyu çökmüş. Diri diri gömülen. dim. Niçin üzülecektim? Geride 
dediğim gibi.. Sen gel beni dinle ler arasında babam da varmıı. kalacak bir annem mi vardı? Ke-
:ie gitme .. Nezarete bir istida ya- Babamın feci ölümü, zaten ha:ı- derlenecek babam mı vardı?. 
zanz .. Seni buradaki kız mektebi. talıklı olan annemi çok yaşatma- Yağmurlu bir sonbahar akşamı, 
ne nasıl olsa kayırırız. Bunca sö- mış. küçük bir vapurun güvertesinde, 
zü geçer ahpabımız ne güne du- Daha henüz ''anne, baba,, deme- arkada gittikçe uzaklaşan ve si· 
ruyor? Kırk yılda bir düşen 'kü. ğc başlarken annesiz, babasız, bil. yahlaıan istanbulu seyrederken, 
çücük itimizi görmeyip te hatırı- yük annemin eline kalmııım. hayatımda bir faslın daha nihayete 
mızı kırmazlar ya 1. -ıh ti yar kadın bin bir yere baş er:iiğini ve yeni bir faslın açıldığı-

Tallahi senin dağ başlarına, ce- vurarak beni senelerce mektepler- nı dütünüyordum • 
hennemin bucaklanna gitmene de okuttu. Nihayet, babamı tanı- • • • • • • 
gönlüm razı değil... yan yaşlı bir mühendisin gayreti- Yolumun uğrağı olan "Aydın,,-

Hem sana daha doğrusunu söy- le muallim mektebine gir.dim. Çı. da bir gün kalmak istedim. Maarif 
leyeyim mi? Seni burada alıkoy. kacağım sene, zavallı ihtiyar ka- müdüriyetinden, gideceğim yer 
mak istememin sebebi ne biliyor ıdını kaybettim. Onun ölüm ha- hakkında biraz tafsilat almağı lü· 
musun?. Sen benim Medihaya öy- berini verdikleri zaman, mektebin zumlu bulmuıtum. 
le bir benziyorsun ki!.. Zavalı uzun koridorlarında saatlerce çıl- Maarif müdürü iyi hir adamdı. 
Mediham .. Allah, o yattıkça sana gın gibi koşmuı, çırpınmıı ve hıç. Beni çok sevmiıti. Bir türlü, par
ömür versin .. Onu karatopraklara kırmııtım. O benim annemdi. O mak kaldar boylu bir kızın, yapa
yatıralı tam iki yıl olı:lu. içimdeki benim babamdı. O benim her şe- yalnız, dağ başlarına, cehennemin 
yara hala kabuk bağlamıyor. O- yimdi. bucağına gitmesine razı olmuyor-
nun da senin gibi böyle ela gözle- Artık hayatta kimsesizdim .. Al- du. 
ri, böyle minicik zarif yüzü vardı. lahtan batka, kimsem, hiç kimsem Nihayet, bu fazla israrın sırrını 
o da böyle senin gibi, incecik se. yoktu. En kalabalık bir yolda ko- da Hıa etmişti: Boni, iki sene ev
siyle cırcır öterdi. • lundan tutarak yürütülen bir kö- vel ölen çok ıevdiği kızına benzc

rün kolunu birldenbire bırakınca tiyordu. 
zavallı ne hale girer? lıte ben bil- İtiraf ederim ki, bir lahza için, 
yiı'lc annemi!?- ölümünden sonra öy- bu yaılı adamın gönlünü kırma· 
le ol.dı.im. mak zaafına kapıldım. Fakat, mu-

leri li.zım. Yapılacak ilk iş Klayf çuktu. Gözleri yaıanyordu. Ben de 
ile tek gözlUyU yakalamak olma- Otelin bahçe kapısı önünde ara müteessir olmuştum. Oturduğum 
lıdır. Amma tabii çok ihtiyatlı ha- bajı durdurdum. Fakat, derhal lkanepede biraz daha büzüldüm. 

-.----~..ıı.t.~~~?Mi~ttt-·tiı~ıııw.t.~---~ ....... ..--..r.-.-=-==-:-=-j~~z~eRiir:':li•iairnpnUiliifcieirTriitmil~nl::-tıu~çuunn,ı 4~·"W'1i!MYft 1RYlcöCa yıl diremln kulaftmda çınlayan aözü 
geçti. Bir gün, mektebi bitirip mu- beni çabuk kendime getirdi: Vazi-Doktor, mis Manşertonu gör· İçerde ne oluyordu acaba? Bah dikip düşündüm. 

mek istiyor; onun Süzan Darreş çede büyük bir ateş yakılmıştı. Mektebi bu sene bitirmiştim. 
olup olmadığını anlamak için.. Kimlere ait olduğunu derhal an- On sekiz yaıında, kimsesiz bir 

Acaba iş işten geçmemiş miy- lıyamadığım bir takım gölgeler kızdım. 

di? Tek gözlil ile Klayf gözleri· dolaşıyorlar, iğilip, kalkıyorlar, Anam, babam ben doğduktan 
min önüne geliyor ve her ikisi de dans ediyorlardı. Otelin büyük ka bir yıl sonra ölmüıler. ikisini de 
kahkaha ile gUIUyordu: "Çok geç pısı ardına kadar açıktı ve her tanımıyorum. Fakat, garip değil 
kaldm !'' pencerede ışık vardı. Garip. eski mi, ikisini de - senelerce görmü-Bu dUşUnce ile haykırdım: ve bozuk bir latarnadan çıktığı-

- Ne zaman gidiyoruz?.. na ijıtimal verdiğim bir musiki şüm gibi - yüzlerinin en ince hat. 
_Eğer münasib görirseniz bu kulaklarımı tırmalıyordu. lanna varıncıya kadar hatırlıyo

akpm. rum. 

- Burada geçirdiğim dört gün (Devamı var) Bunda, baıımı dizine yatırarak, 
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kÖ§kü içınae sarmaı dolaı olmuş 
lardı. 

takala Brino kıç tarafta, ka. 
ranlık düşünceler içint:ie küre
ği hareket ettirerek gondolu 
mümkün olduğu kadar uzaklara 
götürüyordu. 

Ara sıra dudakların.dan tek 
bir kelime dökülüyordu: 

- Kızım ... Biyanka ! .• 
Arkada, takip eden küçük 

aandalda ise Juana yeis içinde 
inliyordu: 

- Ah Sandrigo 1 Seni bot ye
re sevmitim .. Sefil kalbim seni 
yazık ki bili da seviyor.. Sen 
dağ haydudu, para hırsızı oldu. 
ğun kadar da qk haydudu, kalb 
hırsızı imişsin .• Yarın zalim pen. 
çelerine teslim edilecek olan za
vallı Biyankayı beklerken bu· 
gün büyük fahiıenin kolları a
rasında zevk sürüyorsun.. Bun. 
lan biliyorum, görüyorum, fa. 
kat seni gene seviyorum. 

Gecenin karanlığı içinde bu 
dört kitinin kalblerinden ayrı 

ayrı aık, ıehvet, kin ve ıstırap 
hisleri bulutlu göke doğru yük
seliyordu. 

Bir saat böylece geçti. 
Gondol büyük kanalın nihaye

tine vardı. V enedik limanına pek 
yakın bir yerde bulunuyorlardı. 
Sandrigo: 

- Artık dönelim! ıdedi 

Emperya cevap verdi: 
- Biraz daha aevgilim. Biraz 

daha .. 
- Vakit çok geçti. 
- Zararı yok .. Yoksa yaşadı. 

ğımız bu saat, bu an seni benim 
gibi memnun etmiyor mu?. Va
kit geçiyormuı. Ne ehemmiyeti 
var?. Atkımızın nuru gecenin 
karanlığını aydınlatmağa kafi 
değil mi? Ben bu mes'ud geceyi 
ebediyete kadar uzatmak istiyo
rum. 

- Doğru ama ... 
- Aması ne?. Söyle, bütün 

kalbini, bütün düşünceni söyle .• 
- Pekala, avdet etmek için 

acele ediyorum. Çünkü Biyanka
yı görmek istiyorum. 

Hiç ümit etmediği bir za. 
manda böyle bir cevap karıısın
da kalmak Emperyayı §&§ırttı .. 
Bir müddet için uyutmak, boğ· 

mak istediği analık hisleri, ana
lık tdkati, fahiıenin kalbinde 
harekete başladı. 

Fakat Biyankanın kaçtığını 

ve arkasından da Bamboyu sal. 
d rdığını ldüıününce, kafası 

hadiselerin yorgunluğu altında 

ezildi. 
Şuururl:ia bir ihtilil baıtadr. 

Acı bir kabkaha salıverdi: 
- Biyanka mı, dedin, Biyaıı• 

kayı mı görmek istiyorsun?. 
-Evet. 4 

allim olıdum. fe her şeyiden mukaddestir ı 
Mektepten ayrıldığımız günü Benim timdi, mekteplerinin ha-

Hli unutamam. Ellerinde korde. sırlarına bağdaı kurarak, ellerin
lilı ıahadetnameleri, sırtlarında deki kitabı hecelemeğe uğraıuken 
bir örnek çarşaflariyle yüz kadar , hocalarını gözleyen minimini o
kızdık. j ğullarım, minimini kızlanm vardı. 

Yuksek bir muallim kürsüsün- 1 Gözlerimi iskarpinimin uçların
de, mahzun ve titrek bir sesle söz 1 dan ayırdım: 
söyleyen müdire hanımın nasihat- 1 

- Müdür bey, dedim, rica ede-
lerini dinliyorduk. rim. Daha fazla israr etmeyiniz. 

Uzun bir zaman ayakta dur- (Lut/en sayfayı çeviriniz) 
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Diye tekrar bağmiı .. Sandalcı 
tamamen uycınmıttı. 

- Ne emrediyorsunuz sen
yör?. 

- Senyöra Emperya tarafın

dan geliyorum. Söyleyecek söz
lerim var .• 

Venedikli alelacele ayağa 

kalktı.. Gondolu boydan boya 
geçerek rıhtıma atladı. 

- Buyurun sizi dinliyorum 
- Emperyanın maiyet kadın-

larından biri kim olduğunu bil
miyorum. Sarayın arka kapıaın

da, seninle görüımek için bekli
yor. 

- Siz saraydan mıs nız?. 
-Evet!. 
- Bu kadın beri:ien ne isti-

yor?. 
- Bilmiyorum. Gidip bizzat 

anlayınız. 

- Hakkınız var ... 
Sandalcı sarayın işaret edilen 

kapısına doğru yürüdü. 
takala Brino arkasından takip 

ediyordu. 
Bu kapı Biyankarun kaçtığı 

kapı idi.. Küçük ve dar bir soka
ğa açılıyor:iu. 

Sandalcı mırıldandı: 

- Ama da karanlık ha 1 Tıpkı 
ıeytanın ekmeğini pişirdiği fırın 

gibi .. Gece hırsızları için en uy
gun bir yer ..• 

- Evet en uygun yer, haydi 

içeri giriniz. 
- Sandalcı Cazla bir fCY söyle

meğe muvaffak olamadı. 

takala Brino gırtlağından ya
kalamıı, yere yatırmıı ve ağzını 
tıkamııtı. Bu iti bitirdikten sonra 
cebirden bir düdük çıkardı. Ha
fifçe çaldı. iki saniye sonr.a ka
ranlık arasından aekiz on adam 
peyda oldu. 

Iskala Brino Venedikliyi bun. 
lara teslim etti: 

- Yarın sabah ıerbest bıra

kırsınız. Şimdi götürünilz, em
rini verdikten sonra ıori:lolcu. 

nun ıalıru, mantosunu aldı. Ken
di giydi ve sakin adımlarla rıhtı· 
ma döndü. Emperyanın gondo. 
luna atladı. 
Tıpkı V enedikli gibi kıç tarafa 

otuı'i:iu. Xafasıru dizleri arasına 
alarak uyur gibi görünmeğe baş
ladı. Uyumuyor, düıünüyordu. 
Düşündüğü ıey pek müthi§ 

ve korkunçtu. 

Emperya asabi bir buhranla 
düştüğü koltukta kendine gel
diği zaman Rolanın çoktan git. 
miı olduğunu gördü. 

- Biyankayı aramağa gitti. 
Ala arasın bakalım. Bambodan 
evvel yetipneğe çalışsın.. Bam
bo nereye gideceğini, Biyanka
yı nerede bulac~ını biliyor. 
Halbuki Rolan ldaha hangi isti. 
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SOLMUŞ 
Doğu itterinde Karadeniz sahillerinde BiR CiLTTEN 

Mardinde ticaret 
sanayi çok inkişaf etti 

ve 

Yalnız tütüncülük ve fıstıkçılık 
rmda tedbirler armak ve 

sah ala ... 
teşkilat 

kurmak lazımdır 

Kaçakçılık güzde 80 azaldı 
Madin, (Hususi) - Irak ve Su

riyenin,. bizden aynlma.smdan önce 
mUhlm bir ticaret merkezi olan Mar 
din, bu neUce Uzcrine lklisaden ol
dukça. snrsılml§, lıunlıı.rdan bilhassa 
j:;uriycnin Türldyeyc gilmıilksilz 

mal ihraç eden bir kaçak mcrltC7J hıı 
lini almasından sonra ise bil bil ün 
:zarar görmUı;tü. 

oda; ı yeni t §le hit ve el manlarla 
takvıyc olunmu ur. 

Tnm ve mutckamıl §eitlinı 9:;s da 
lan ticaret ve sanayi od bu sn. 

h:ıda r;ok giızel '\iC.. fa:Ydalı neticeler 
wmni:Jt.ir •• Alıı;ıv.crf9ın artması, es _ 
naf ve t.:ıcirler ar.asın a t anudun 
l · 1. Mardin mahsu - n:n içte ve 
diştn t.a.nınması ve rağbet görmesi, 

s:ın lin ln ı arı ve ihtCt .. rm önlı -

Kazaları k skandıracak 
bir köy : Evrenye 

Evrenyefiler köylerine 18 bin liralrk bir 
mektep, büyük bir 

mendirek ve postahane binası yaptıf ar 

Deniz Bank bu mühim yere 
mutlaka vapur uğraimalıdır 

Evrenye (Hususi) - Ercnye, miz ve hükümetimizin köy kalkın 
nin yurdun örnek köylerinden bi. ma davasında i~eri sürdüğü ve e. 
ri olduğunu iftiharla söyliyebili. sas tuttuğu bir çok prensipleri 
rim. İnebolu civarında ve Karade. benimsemiş ve bunların tatbiR:'l 
niz sahilinde bulun.ın köyümüzü ı den beklenen büyük faydalara 
iki bin nüfusu vardır.. Taınamiylle kavu~muştur. 

müstahsil, ve çok ~alqkan olan, 18 BiN LiRAL.IK MEKTEP 
içti:.ıai te anüdü anlryarr ve tat. Uyanık ve rah•ltan Evrenyeli. ne ge~ılın gı i faydalr neticeler ;ı; :ıı 
bik eden Evrenyeliler sade köyle. Ier kültürün ehemniuctini kav_ 

Nasıl 
Kurtuldum? 

''Biıtun dostkınm, bu de ecede 
genç görünmek için neler ~aptığımı 
soru) orlar. Talaiben iıç ay evvel, 
50 inci senei dcvriycmi tebrik için 
m'safirlcrim gelmi~ti. Tenim esmer 
ve sertti. Gc1enlcr.dcn b"rçok kadın· 
lann, cildin unsuru olan Tokalan 
kremini i timali ile memnW"iyct
bah~ semereler elde ettikler.ini: öğ
rendim. Benim mütereddit olmama 

Bliltfımetimlzce ıttihaz kılınan 

tedbirler kaç:ı.ltçılığı % 80 nl betin
de azaltrn~. Fefzi pa§a - Diyarba
kır ı;imcndifer inı;ıaatmdnn evvel bU
tUn doğu Anadolunun ;> egane trnn
sit merkezi olduğu cihe tle sar.sılan 

iktiaadi vaziyeti kısmen in1.i af ey
~enuştt Bahsetti~ m~ hılttm lkma
iini müteakip cenup demh· yo ları tn 
n>am n ehemniyettcm dU rrıu ve 
bn ımrctle trıınsıt merkcılıgi DI ar. 
bakıra intikal eylemiştir. 

hep yeni idare heyetinin zamanında 7 

l::ız nılını muv Il kl) tlcrtlir. rinde değil, Ankara'da, İ&tanbulda ramı!lar. ve mektep ihtiyacını de. rağmen tecrübe etmeğe karar ver-
D ve diğer yurd köşelcrin:.le le ça. ı:inden duymucılardır. Gerek ko"y. d' Y:I k""' mun•"-- yatma v rcılık eskiye n pctfo çok ı- :ıı ım. r: er a ·ııam 141-<Uu 

1 lışkanlıklarıylc kendilerini sevdir. deki gerek tstanbuldakı' hcmcıe. d el 1.- -1·•~1.· T kralo rl mi t r. H r yıl on bini c can- ;ı; an eyv pemuı:: rcınu."1\.l o n 
lı. ha) van, vns i bin b ~il%, ton mişlcrdir. tiler elele vererek 18 b;n lira de. kremini ve sabahlan da pudraları· 
sad ) -. b"r bu kad:ır ton yUn, ~a. !st:ınbul'da ma:vnacılık ve kay k ğerir:l:Ie tam tesisatlı bir ilk mek. madan evvel beyaz renı ... te!tl Toka 
pnğı k ı, 100 b"n kilo )UŞ tzıim, 200 çılık yapan Evrenyelil-r, köylerini tep binası kurmuşlardır. Bu mek. lon' kremini kuflanmağa başladnn 
to bad m vo ce1'1:: i 1 ıhraç olun. ve hemşerilerini bir.an iç.in bile tep bugUn köy çocuklaryle dolup Birka~ gün sonra, cildimin yumu~ 
rnalrtadır. unutmazlar. B:.ı alaka, man~vi biı &ı amaktadır ... Mektep, köyün sos yıp taze' ı;t"-·ni \C bir hafta niha-

·Mardin ov_ h r türlii hubub:ı _ hacdan ibaret değildir. Her rnav. yal hayatında, ticaret çalışmala... yetinde daha genç göründuğtimü 
tın y ti m 5 "" mils id, gnyet miln na kayık sahibi seferden !döndüğü rırı:fa çok mühim bir r 1 aynamı~. hisseUim. Bugün, u~ ay oluyor, 0 

Ticari sn.hada bu k dar çok is
tihal ye u~'.3ıı ?wrardinin maruz 
kaldığı iktisadi müşkUldt hlıkfunc 
mizin nazarmdan k:ıçm~ ve Uu
nu ihya yoluııda lilzıımlu tedbirler 
alınmıştır: Bu meyanda knçakçılik
la .mücadele genJşletihni§. ihra me 
'\'flddı için yeni mahreçlcr bulunmu , 
sanayi himaye ~rmllf. bağ~Ilığı ko 
tumtık :için Diyarbakırdn. bir rakı 
!abrikası agılııııe, ticın t ve sana.yi 

bit ve m uidar topraklara m'.llik zaman kazandıgı po.ranın be~ on tır. derece cazip 'e şararu hayret bir 
tir. Her sen yUz bin r.cc t:m znhi. liras.nı muhakka' surete Evrenye POSTA VE TELGRAF semere elde ettim ki bütün dostla 
re Türkiye ve Suriycyo ibra~ olu. ye, 1 öyüne verir. Bu para, köyü. Evrenye köyü ve telgraf... E. nm ancak 38 ya}Inda olduğumu 
nur. Geç n yıl Almanya.ya milhim r. üzün İstanbuldal:i mümessili ta. vct Evrenyclilcr ticaret hayatrn. 
miktarda soğan ve .sarını k d gön rafından tahsil edilir ve köye gön. da aüratırr ne demek oldu-un"..! 
d ri m" ir. O b Gurs rnn t, !: on - dcrilir. acı tıttlı bin bir tecrübe ile anla 
d:ı.. gayet nef's tli ün y · Uri!mekto Hiç bir resI:'lİ kontr.ola ve tes. mışlar ve köylerinde bir p06ta 
ise de :fnhisnr]ar ldnrcslnln daha g vikc tabi olmadan ccğan bu içtim dgr<ıf şubesi Cl!;ılmısı için bir ltaç 
niş alakasına intizaren rekolte i tesanücl sayesinde yapılan yaı; .. ene evvel Cümhuriyet hükumeti. 
yUkselmcmektcdir. Bugün nncıılc o. clımlar köyümüzü bugün yuıı;:Jun ne müracaat etmi§lerdir. C mhu. 

Memuriyet yedme gitmeme mii
.aade '.buyurunuz. Temin ederim 
ki sizi hiç ıbir '\'akit unutmıyaca -
ğım. 

tuz ton mahs·ıl V<'r n {UlUm:.U,lüğU. bir~ok nahiye ve • et hükü~timiz okötiimtizün bu 
ı zını rrc edbirl rin dnn .da .a aym r sunu yedne g tirmiş ve fT 

arifin ı ıs tır. telgraf posta merkezi tesisine mU. 
Ankara"da Evrenyelilerin çoğu sade etmiştir. Bunun Uzerinc Ev. 

gazete satarlnr. Bu hemşehrileri. yeliler gene el ve i§ birligi yapa. O, gözlerindeki yaşı, Tcnkli ıc
~~ mendiliyle kurularkcıt ~ülmc

le çalı§ıyordu: 
- Ah seni yaramaz- Tıpk1, tıp

kı Mediha .. Onun da senin gibi bi
razcık inandı vardı. Ah seni yara.. 
maz .. 

Burada Bu.fuın adı \'Crilcn ve Su.. miz de bize bol bol gazete g.ön<l rak b'r: posta telgraf binası yük. 
:tiye, !rakn ihraç olunan n ı ız blr rirler. Eu ıuretlo Evrenye günde :;eltmiılerdir. Bugün Karaı:leniz 
nevi fıstık vnrdır ki, n ılandı-ı tak.. kırk elli günlük gazete okumak salıilleriniıı şicln bir kij§CSinde 
cllrde Anteb fı !ı~ı C\'rnfmı iktisab imkfi:ı n el:lc et:ni§ bulunur. Ka. bnlunan b:.ı köy bütün düny~y;. 
edebilir. Gazitnteb f stık ihracatın - },kçılık, ticaret ve ziraatle uğra. telgraf denilen medeni vas ~... ile 
dan senede va::aü bir milyon lira "an Evrenyelilerin çalışkanlıkları ba,)r buh:nınakta.drr. 

Gülüyordum. varidat temin eylemektedir. Biraz beve biribirlerine bağlılıkları saye MENDiREK nazaran dnha m 's:ıit bir liman o 
lan Evrr:nyc'ye vapurl:ırın kolay. 
lıkla yoına.masıru t emin için, köy 
halkı biı' mc...ıdiı:ek inşa etti. Hcl 
kın iş ve el 'birliğiyle yapılan bu 

- Fakat, dedi, sana bir şey ha
~er vereyim. Yollar pek emin de
ğildir ha! •• 

himmet ve gayretle Mardin butum. cinde neler başardıklarım anlata. Birkaç sene evetine kcrdar koyt 

(De\-umı yarın) 

culuğunu !ın ık lığa inkiPp ve §im- cağım. Bu bc.ı arılar !diğer yurd müze hafta:ia dört defa vapur t ' · 

diden kat l;at faz ·ı p ra.. g tinnezj j kö eleri için bireı: örnek çalışma rar, mühim blr yek.Un tutan ihr• 
pek alii mümkilndur. mevzuu olabilir. Köyümüz, parti. mallarımızı yiikletirdi. inebolu'ya 
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k "". - i · · p • c: linin lbile !ar
krnc:ı de~ . 

Diye mu.ıldandr .. Kızı korkunç 
ve iğrenç bir mahlCikun kolları 

arasına düJerlten Rolamn ümit-
8İali'kle Venedik sokaitlannda 
deli gibi kO§tuğunu düşündük. 

çe, tasavvur ettikçe vah~i bir se
vinçle kalbi ta~tr. 
Ayğa kalktr .. Aynanın k:ır§t

ıına geçti.. Bozulan tuvaletini 
düzeltti. Bitmek üzere olan mU-
samerenin yapıl:lığt salona doğ
nr ilerledi. 

Bir an isin Rotanın gitmemi§ 
olduğuna, henüz mü:r.?meredc, 
salonda bulunduğuna ihtimal 
verdi. 

Aratmak ve t~kif ettirmek 
için emir verecekti. Bu fikrinden 
çabuk vazgeçti. Bir sual aklını 
kurcalıyordu: 

- Rolan beni tahkir etti. 
Kalbimden yaraladı .. Fakat, fa. 
kat .. Niçin öldürmedi.. (Ümitle 
titriyerek) yoksa h:uıa merha
met mi etti?. Yoksa in.tikmnım-
1-Jan mı korktu? Hayr, hayır, 

korkmadı .. Ben tamamen elinde 
idi.'ll .• istemiş olsaydı, bir hançer 
daı:beıi ile beni öldürebilirdi • 

Böyle düşünerek salona girdi, 
doğruca Sa.n.drigonun yanına 
gitti Teessür ve asabiyet bu ka· 
dı:ıı bir kat dilha güzelleştirmiş
tı Rolana karsr duyduğu aşkı, 

Sandrigon:.ın kuvvetli kolları a
rasında avutmak ve unutma t 
istiyordu. 

Haydut, Empcryanın karşısın
da hayran blrnıştl. 1 !:ç silpho 
yok ki Biyanl:ayı unutmu§tu. 

Nite'·iı:ı E:npcrya, b:r müd •et 
salon.1an ıua!tio.şmıı::.ımn sebebi
ni izah etmek için l:ızının yan n
dan geldiğini söyleyinc: S:ın J
rigo: 

- Biyaok:.tlan yarın bahse
deriz, se.vgilim. Mukavelemiz 
mucibince b:ı gece biribirimizin 
olacağız, öyle de.ğil mi?. 

Emperya, ben[gi:ıden kopan 
haris bir ar.::u ile tltredi. 

Sandrigoya baktı, hııydudu da 
kendi gibi heyecan içinde gCirdü. 

Göz göze geldiler, uzun mi.J:l. 
det Liribir:nin gözleri içine baka
ra!: daldıl.a;-. 

Bu bakı !ar, iki dudağın ha
raretli temaslardan daha kuv. 
vetli, daha tahrik edici ve Ualıa 
ezici bir kuvvette idi. 

Ruhlarır. a kaynaşan duygu. 
lannı kamçılayıcı tesirini duydu• 
1ar. 

lkisi de sararmı~. ikisi de tit
riyordu. Bu sırada davetlilerin 
kendilerine bakmakta olduğnnu 

görerek ayrıldılar. 

Biraz: sonra davetliler bire.r 
birer müsaade alarak gitmeğe 
baı;ladılar. İki saat için.de salon. 
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tar tamamen boşalrnı~. s~nd.:igo 
ile fahişe yalnız kal:n rt .. 

Dışarıda, rıhtım boyu kesi! bir 
karanlık içindeydi. Sa:tle t:arayın 
o ıı.inde bekllyen süslü bir gon
dolun hafif ziyaları bu karanlılı: 
g:ccde bir yıldız giıbi parhyor 
ve kanalm maYi suları üzerinde 
a!:i for bırakarak dağıhyor.du. 

Gökyüzünde tamamen alçal
mış olan bultular kuvvetli bir 
rüzgarın tesiri ile. sür'atle geçi. 
yordu. 
Emperyanın bütün vücudun· 

lda bir titreme vardr. 

Ka:.ı soğuktan titriyor ve kah 
lıa::ır:ten yanryordu. 

Haydut kolları u Emperya· 
nuı beline dolamııtr. 

E;ı::ıperya: 

- Haydi &cvgil.hl1, haydi ru. 
hum gel! dedi. Or2da, kanalın 
d_lgacı.ldan ~erinde, mı:hteşem 

g :md:)lumuzun içinde sevifmcğe 
g;dwlim, gel!. 

- Hayüi.. 
!kisi de kolkola glrm!ş, biribir

la..;n: daha so'kulmuş bir va&i. 
yette saraydan çıl. tılar, nhtıına 

d~.,,ru ilulediler. 
iskala Brino ge:lcüklorini gör~ 

r.ı.a tü. 
Yarı e >tmiş bir halde. eli 

hımç:rinde, gözleri kin sa~arak, 
klşları çatık, k:rpikleri sabit bir 
halde bekliyor, adeta intikamın 

nu:a:zam bir. ~ heykeli iıniı gi. 
bi l:ım.ılda:n:.ılan duruyordu. 

E.:npc.rya ve S:ı.ndrigo gonc!o
la girerken isl:ala Brinoya dı1c. 

kat bile etmediler. Yaln z kıç ta
raft.:ı bir gölge g<irrnüş,er.::li. Bu 
göl~enin eski ve: d:ıir...i gondol.. 
cularına aid olduğunda şüphe et
mediler. Emper:ya l.ö~kün ağır 

ipek pertlclerini kaldırarak içine 
girerken arkasını dönmeden: 

- Nereye istersen oı-aya ~ö
tilr. 

Emrini vc.rdi. Heyk:l gibi du. 
ran iölgcden boğuk lıir sada çık· 
tı: 

- B~üstüne .. 
S:isJii ve muhte~e:n a~k gon. 

dolu, kanalın uyuyan sa.kin tula
rı üzerinde kaya.ralt u::akla§ıua.. 

ğa başladı. 

Bu esnada kildlk bir sandal 
nhtımcian aynlmr~. \C (a~ ,on. 
dolu) nuo izleri üzerinde se-..siz• 
ce takibe batlaıruştı. Bu aan1.al. 
da bir kad.n varrlı. Yapy:Unızdı. 
G'1::1cri=1i Ö':lündel.i gondola, ıs
kala Brino, Sa Jtigo, ve l!:n
peryanın buluntlı.ı~ gont1 la 
dik~ti. Kifreklerde..'\ ses çık r
mamağa çalışar..!: heye:: .. n iç'ndc 
takip c~iyordu. 

• • 
Fahişe ile a~ıkı, gondoluı 

19 MART 

Dün ve 
f ercan1e 

Satış y 
VAKiT Ki 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çembe 
3 Ticaret, 

Borsa 
·1 Dc.vlet ve 

1 
5 Sosyalizm 
6 J". Rasin kill 
7 işçi sınıfı i 
8 Ruhi hayat 
9 Isf ::ıhana do 

10 J. Rasin ktill 

Bu serinin fiyat 
tur. Hepsini al 
ıskonto yapılır. 
peşin nhndıkta.n 

4. lirası ayda bire 
mek Uz.ere dört 
nır. 

HALK 
Bugün 16 

zozo 
(ll 

Pek y:ıkında (Aşk bors 

akşa 

Komedi k 

mendirek GO metre 
ve 8 metre genişliğin 
tachr. Şimdi Evrcny 
torba çimento daha tc 
ilk mevsimde mendıre 
ei irine ba~lıyacaklard 

Evrenyelilerin çalı 

kajarla , a kalmaı:ıuş k 
tamonu'ya rebtetmeğe 
mi§lerl:lir. Bugun bu y 
bi:' lhsmr ikmal cdli · 
tadrr. Yolun Kastaıno 
tı içitı 1 S kilometr · 
kaltnt§tır. 

EVRENYE Mt>Hlrd 

Evrenye bir köydiır. 
:ı:İdli mahsul i:;tihsal ve 
ve arkasında 44 köyiın 
rine iskelclik yapan bir 
huriyet yıllıırında heı: 

daha inkisaf eden bu 
tihsal hac;mları gün gc 
makta ve bütün malla 
muze yığmaktadırlar. 

nin en mühim ihı:aç ı1l 
.. ında el'!Da, patates "e 
dır. Her yrl üı; ıdört bin 
20 bin ton patates ih 
ted·r. 

Yukarıda d söyl 
Evrenyeye esi.iden hal 
vapur uğ ar bu manan 
s~nelerdc iskelemize .,a 

• et mama ·tadır. Bu vazıy 
illeri rok ü.ınıektedir. 

:ıı • 1 
ımızı tnebobu kaz:~ı:Y l 

ruz. Fakat köyUı:nız_ 
c<ık patikalarla bag 

ile i lememcktedir, 13.0 
hayvan sırtı~da Y.~1 
ahalı hem de guıt ~ 

Hir. bir engelden yıl. · 
~ ıuıetı an Evr n} w kö:Y 

.ekleri vapurdud 
ııaft• - Hiç olmazsa 

pur uğrasa!.. k 
• • 1 __.... artı 

Dılcğı on an.- G · 
fikir halinı aı~tır. t.itl 

.. de ıau 
ııngi bir caatın 

··1··p geÇCSI 
:ıağınd;ın siızu u bit t 
,.ituet; onların bu 5~1 
kam~ılam:ıl:ta, ar 

.. .:ı· -ne t _ır. .. •
1 
.. ··onn •· 

C imhuriyet reP k3nlı 
"i altınd:ı kendi çalı! 

.. .. • 1 go us 
tesa:'lu.:ılerıy e eJilc! 
:§lCt' ba~ n Evre;;Y a ıı:ı 
menninin tahakku un 
J?U tardır. 
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MUSHiL ŞEKERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil §ekendir. BilGmum ec· 
• J zanelerde bulunur. 

~ görllıilme -~!!: 

idareci 
mülakat 

ile . 

..... 1 • (Ba,, tarafı 6 ıncıda) 
'~~illa Yı nına İ§İn sinema bpısınd" mı? Haydi canım benden 

flit ae var ıöyle •• 
~ i~~·~ıya girdik. O, niütemadiyen kaçomalc tarafına cidiyor .. 
~1-y'rak~yl tmek içir.ı ufraııyordum. Nihayet lcurtulamıyacai1n1 

laıı ~ l<ardeıim biliyorsun ki beni klübüme 0ob.y11iyle ..,ora o. 
ol aın Yeni olmadığı gibi gelici ve geçici de değildir. Senelerce 
ic! ar~ klübümün rengini aırtımda tafıdığım gi.bi ~imdiye f ;adar 

)' llrccır • • • • ~ ~ ıgını yapmakta idim. Son günlerde ortalıkta dob~r.ın şa· 
~t lı e b!r .bezgir.ılik uy~dırdı. Hem nasıl uyandınnıa.ım. Klüp 
İllit , ~eUerını beden terG>ıyesi genel direktörlüğü tayin ec1eceıc. 
'tı~1Yatlannın vereceği emirle olacnknu,, ve ıimdiki Wüplcı· 

...._ al'ak Yeniden mınta!Ulvi klüpler açılacakmı, .• 
'ık~ ba~ ıpo~ ltl~l.erini baıooı mu ıbıraksınlar, bıraka· 

a gore, ıcnın fıkrİı:ıce naııl idare etsinler?. 

4. ' lleden Terbiyesi Gen l D. · kt·· 1 .. •·· ·· ··-'-.....L • • • . '< ~ e ıre or ugunun mur.uuou~sıne ıtı· 

~~ok, bilakis ben de lüzumlu uuluyorum. Ancak bu müra· 
~ınde bu ıŞayialarn göre aksalc taraflar vardır ve ~ d~ 

~l'\i ~ ~rdır. Mesela Trahz::ıı:ı vilayeti Beden Terbiyesi Di. 
~ /···) ıle Trabzon ( ... ) klübü başkanı tüccarlardan ( •... ) ı 

llttıre ilde~~ alalım. Bunlardnn lbedt"l'l Terbiyesi Direktörü kanu· 
~kı tb~ı şekilde spor ve 'beden terbiyesi faaliyetini mür3kab~ 
~~: ~kelleftir ve bunUı.-ı haricine çıkan ldiibü feshetmek ıa· 
~e ~de haizdir. Buraya kndar gayet güzel. Fakat bunun ha. 
': rak "sen fe.laı:ı klüpte oyna:rnıyacaluın ı falana nynkkabı r.lmı 
>-tsı1~ n, falan oyuncu folan yerde .oturuyor, orndaki klüpte spor 
~ t\i • dcr.ıirac ldüp idareciliğini bir zevk olarak yapaıı bu ınute
~C'lr derhtıl bu i~c!en uzaklaıır •• Bunu Iatar.lbul ~ lzmir ldüp. 

t\.J.~· de ayni şekilde kabul edebiliriz. • .._ 
lOtu lllll~rimizin ekserisinin baımda bulunanlar bir banka di. 
~~ Olr umumi madür, bir avukat, bir tcftir ve fJU."llar a-ünlük 
~ lt\ rtndar.ı arttırabHdikleri zaızrxn klüp ic:hrecili.ğine haİrede
~ cnıup olc!:uldan klüplere dolay11iyle memleket •poruna müfid 
~ ~ ~alışıyorlar. Bunlarm ellerini kollarını bir sürü kaydlarla 

~-~~:· bunların. kaçmasın~ kolay~ıtı.~ı~. lkin:i mesele ,·c r:por• 
:'lj ~~ relctıbctir, rclm~ti de ldupçuli.:ac tenun eder. Bu raka· 
~~ Ll\kalara lu:.sretmck bugÜDkü ldüpçülük rekabetini ortadan 
~it taktır. Mıntnk:ıvi rdmb~tin ne !dereceye kadar muvıaffak on!: bugünden !kestirilemez. 

tl,._ -: kalırf.'.l beden terbiyesi kanununun mevzuatı dahilio.de 
~e ~ lbir öraek nizamname bütün klüplere tebliğ edilmelidir. 
~el~·tnütcmmim olarak her sene [Verilecek ve beden te~Liy~si 
~ ki" 1Y~tinin cs,..~lnrııaı ihtiva edecek faıiliyct programınln bıt. 
~ılJ up •darccilcrinin veznifi nnıktez.lsın'dan olmalı ve bunlann 
'\ıiıı~ Y•J>ılm:ıdığı Beden Terbiyesi Dircktörlüiünün murab-

n n r ~idir. 
L tıu llt'Ofirrurun h:ırichoo teferriiat ile uğm,arnk mevcutları 
~~~ lhir daha telafisi güç hatal-ırdmı olac<ı.ktır. Çünkü mükel· 'le ı!'~ olarak tosbit edilen 12 ilh 25 yo!ındakiler esasen mek
~c 1 lllnınııktadır. Bunun hnricinıdekiler be ihtiyari -olarak •pot' 

'lltıı:'lı:trdır. Bu ııibilcrj bir çok kayıdlara tabi tutmak bunları 
iı ~ uz klaıtırmnk olacakbr ki bu da beden terbiyesi kanu. 
~1hdaf ettiği gaye ile tnbı:ın talbruıa zıttır. 
~ ~ıı arl:nda!lm!n fikirlerinde olan k'lra bulutlan eağıtıınalc 

t'iyctini hissettim ve: 

~ lt~ Muhterem lcarde!im kanaatime göre, senin fikirlerine ifrat 
~"°L.-t hakim olnmıtur. Çünkü ıenin istediğin ömdc nizamname 
~.~tadır. Bu nizammmenia esaıı tabii chrak beden terbi· 

1 1'n.'lununa:ı mevzuatına IUYguD olacakbr. Mıntab ve bcmiıın 
,,lı~t:ı uygun ohn kanr..:ıt ite senin tlüf:indüğün ve duyduğun 

~· R•hi c:?eğildir. 
~it' fecre knnun, Beden T erbiyeıi Gmel direktörlüğüne ldÜp

~ ~hnak ve lbirleıtirmek lııali.biyetini venniıtir. Beden Terbi
't~ ~ı :Oire!dönüğünün bu ulahiyctini istirn:ıl odeceii vaziyet 

• 'ti ttn ınevzuatma uymayacak hallere ~öredir. Muela ua adedi 
~okuz ltigiye inhisar eden bir klübü diğer bir klü:>le birleqtire. 
~ ~dcd:Oi elliye iblağ etmek 1ıencl direktörlüğün la.munun 
Ct tıhctint!en vazi.,~ıi iktıza11dır. 
lq rıc kcın;:lir.c ~bağlı olan te!ekküllerin kendi vereceği ve luuıun 

~rl .. tına göre yapılmış bir nizamnameye uyn-.ı.lan Genel Di
~ı l}~~~ ist:1ycccği bir hoktır. idare heyetlerini Beden Terbi-

1'"clctörlüğünün seçmesine a-elince kanıı.atimoe bu da yalllıt 
tti:ııtır. Tahminime göre kongrenin intihap edeceği bir idare 

, lll dire?ctörlükçe taıdik edilmesi bu gibi yor.ılı§ tefsirlere uğ. 
tt:'~· lıu C:ıı Türkiye Cumhuriyetinin ıpor ic!aresini eline alan 
~~ltü1r~, tabii bir bakladır. Bazı klüplerimizin muh'l::~ 

r.\l-dan müstağni hala:-nk t::ü:> idaresini bir kiş:nin lteyfi:ıe 
l l)~r"1:1 sen Jc b:nim eihi itirnz ediyordun. Beden Teıbiycsi 

ı ~ ıı-e~törlü!:-iinü:ı tediit edeceği enılara cöre klüp idaresi 
flttl'ıllarn tiibi tutumcaktır. 
Cif ~ ınuntazrun ~l:şmak istiycn ve çalışması lazım gelen 

1 l't Crırı bir külfet değil, bütüo dünyn spor klüplerinin çalıpma 
~:!cila RÖre yapılması lazım gelen bir esastır. Y olc:a "6en Kadı. 
ti~ 0turuyorııcr.t, Beşiktaş ldübün.e girme, Fenert>&hçe kli:~.>Ü
" ~t'ac!r.ı ız,c.r ynp.,, diyecek kimso::ıi;ı bulwıncağına kail del'!ilim. u"'".. .... 
"'.:d ıun bir kere, bugüın m:rıcut Halk~le1•inde böyle bir kayıd 
,) Cd~? Yol:~ur. HaJkcv%cri kendi idnn: heyetlerini ken~ilcri İn· 

i 1Yorlar mı? Evet. Ho.lkevleri Türk gençlil;fo~11 fikren yük. 

·'1~ ~ h~dim tcşcliliüllerdir. Türk gcn9iğinin bedcneaı yüksel-
• .. cl,zn c!~rı:ı.k spcr t::~ck'<üllcrinc clem:ı~rasi csaslnr:r.a ny-

• ıtı~ l 'h . 1 . . . ? C:~. .cn~s:r.r.ı sen ı hına verır mısın. 

t::ı..i "<\;> vcn:üyor:m 1 ! O halde lbu cil>i mevsimsiz <'cdikodular:ı 
Ye~ " . • 1 l ... .. ~ .. ·' l d~ • crmıycr~ıt : .rı:une ccn, ve metr.ıc cet spon:na çalış· 

lı.ı-• "nın et bu cuıstır. Fak:ıt dis:plinli ça1·4mak t:ı ,arttır. 
t~3i;·~•bşun b'.r ş:::y ~öylemcı:lcn aynldı. Fakat ıözlerimin müs. 
~ :ıt. ıcrn cltii:ini Cl'tcsi günü kendisini ldüp lokalinde ıönnekl;, 

Nakleden: 
Adil YURDAKUL 

Türkçe -
--/ . Dilleri 

~~···-~-~···ı 

l 2 LQgat kitabı ı 
bir arada 

Türkçe - Franınz(•a 

Türkçe - tngllizr(ı 

Türkçe • Almanca 

Franllrzl'a • TUrkçe 

logillzce • Türkçe 

Almanca - Türk~e ı 
11'-··-~d-~.u.-. 

Fransızca • Almanca 

İuglllzco • Fnn ız"a 
loglllıet • Almanca 

Almanca • tngillzcc 

L.~lmanca :~~anama ~ 

Fransızca 
üzerine 

.. · lngilizce - Almanca 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

Bu büyük eserin, yakm bir zamanda, forma forma neşrine başlanacaktır 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve haptla alakadar herkesin, (filcilerin, umumiyetle okur ~tarların. 
Türkün \'e yabancınm. dil öğren mck isti yenlerin, seyyahların, iş .. d:'mlarının, askerin, teknik \te meste 

ki mütercimlerin baş\·urmaktan uzak kalamıracakları bir eser 
360 küsur plan~. 2000 ~ayfaya yakın bu lıUyUk h'.lgal dürt dilden 200 bill tabir ve ı::;tılal}ı içinde topla 
maktadır. Eserin ihth·a ettiği kelimeleri hiçbir an iklopcdi ve teknik lOgatinde bulmanıza imkan y.oktur, 

Es3r hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdi~en : 

" Resimle Büyük Lügat ,, Posta kutusu 214 

İstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

Bugünkü Radyo 
I - 27 • 2 • 939 tarihinde ihale ed_ilemiyen 250.000 metre düz 

beyaz ~anaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. Ankara radyosu 
T('RK 1 \'E H.\D\'ODlFOZ\'O:\ 

J>OSTAl.Anl 
Türki)e H:ıd)o~u ·Anlara H:.ııl)osu 

DAI.<;A t.:ZlJ:\l.UGU: 
1639 111. 183 Kcs./1:!0 Kw. T.A.Q. 

19,i4 ııı. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. 
31,iO ııı. 9lG5 Kcs./20 Kw. 

T('Rfil\'E S.U'l'IYLE 
J !I - :ı . 939 - :.!j • :ı . 939 

lJAFT.\LIK PHOlilt.\.'\I - Xo, J i 

PAıAH - 19 • 3 • 1939 

1 i .:ıo Progr:ıın. 1 i .35 )liizik ( l'a 
:zur ı::ı) ı - ı>l.). 18.15 Koııuşrıııı (Ço· 
cuk s:ı:ıti). ııu:> )lüzik waznr en) ı 
dcv:ımı - pi.). ıa.15 Tiirk ıniit.iği <Fn· 
sıl lıcycli) ll:ıkkı Derman, Eşref l\:ıd
ri, Jlus:ın liür, B:ısri Crıcr, Huııııli 
To~.:ıy ve Ccliıl Tckses lnrıırınd.ııı. 20 
Aj:ıns, meteoroloji lıoLcılcri. 20.15 
Tfirk nılizlAi: Ç:ıl:ınl:ır: \'crilıe, Cc\·· 
det l\oznn, Hıışeıı ı.:nrn, Zühlli Bar· 
d:ılrn[ilu. Okuyanlar: ?ıim::ıffcr llk:ır 
ve H:ıdifc r-:cyılık. 1 - Baııli llrısıın 

ağanın - Hnsl pc~rc\'i. :? - Dede c· 
fendinin. Husı kan n:ıtıkı. :.?I Ma· 
kam. 3 - ArH beyin - Ra~ı şarkı • 
A!Jık olılur kim kılar canın fccln. ' -
Zühlü ll:ıı·dnko!;lu • Santur tnk<ıimi. 
5 - Mahmııt Celaleltin pa~n111n raı-.t 

şnrkı-ıı • l~itneler f(izlemiş. 6 - Rft\I 
sar. scm:ıhi. 7 - Şcımellin Zi)'a • 

Kiinlili lıknzkiır şarkı - Güvenme 
lıüsniinı·. 8 _:_ Şemsettin Ziya • Kür· 
clill lıicıııkiır şarkı - Bıktım elinden. 
9 - Hefik Fersnn • Muhayyer şarkı• 
Her güzelin lı:ığından bir· tıill seçer· 
di. 21 ~lcınlcl:el sarıl ayarı. 21 Xeşe· 
li pliıklar • n: 21.10 ~liizlk (Riyosetl 
Cumhur lıaııdosıı - Şer: lh~an Kün· 
cer) 1 - C. FrieıJeıııann • M:ır,. :? -
P. J.nrome • Srgo\'İaııa ( lspanyol 
dansı). 3 - A. Uorolliııe • Prrns lggır 
operasının ııvrı·tiirii. 4 - J. lberl • 
Akdenizde scyynhot (E-;cnle ) :-1. 2, 
S. 3. 5 - llr:ıhrıı~ • Mncur ıJıınsları 
ilzcrine fantezi. 22 Anııdolu ajonsı 
(Spor servbi). 22.10 Miitik (Cıızhıınt 
pl.). 22.4:i - 2:1 Son ajans halıer)erl 
,.e ynrınl,i program. 

·~·ıııı··· 

Yenl .Basılan 
~a::rza Te~fOk 
HAYA Tl ve ŞİİRLER 

Ramazan G. Arkın 
(220 sayıfa ve 6 tablo) 

IstanbuHa Resimliay mat· 
baası Türk Limited · Şirke-

::. tinde, 60 ku;uı fiyat.la satı~l-
E ma':tadır. 1 
~~ıııııt11~WMfiılu1ııııııu,.. 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2006 li.. 
r:ı. 25 kuru3lur. 

III - Pazarlık 30-3-939 tarihine rastlıyan Perşembe giinQ 
saat 14 de Kaba.taşta Levazım şubesi mUdUrlUğündekf alım ko· 
misyonunda yapılacaktır. . . 

iV - ~artnameler her gün sözU geçen şubeden para.an alı. 
nııbilir. 

V - Jsteklilerin eksiltıne için tayin edilen gUn ve saatte mez. 
kür komisyona gelmeleri ilfuı olunur. (1701) 

* * * 
I - Şartnameleri mucibince. "200.000" adet ''100" kilolıık '\'e 

"~.000" adet te "50" kiloluk tuz cuvalı kapalı zarf usulile satm 
alınacak\. • 

II - (100) kıloluk ~ııvalm beherinin muhammen bedeli (46) 
kuru~. (50) kiloluk çuvalın beherinin muhommen bedeli (27) ku. 
ruBtan (105.500) lira, muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruş. 

tur. 
III - Eksiltme 12-4-939 tarihinde çarşamba günU saat 

15.:10 da Knbataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

•IV - ı:,6rtnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmjr, An
kara başmüdlirlUklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektupla. 
rmı kanuni vesaikle % 7.~ gUvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatm. 
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mu. 
kabilinde vermeleri lhımdır. (184.5) 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK -

Asi • 

Karaci~. ool:ı'ek, taş \·e 
kumlarından mütevellit san
cılarını, damar sertlikleri Vt> 

§işmanlık şikayetlerinizi 
UR1NAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid ürik 
ve oksalat gibi maddeleri e
ritir, kanı temizler, lezzeti 
hoş, alınması kolaydır. Ye
meklerden sonra yanın bar· 
<lak su içerisinde alınır. 

INGIUZ KANZUK 

ECZANESi 
BEvOOLU • tSTANBUIJ 

K 
Sizi ~alpabfmdan, nezleden, sripteJI, bat ve dit 

ainlaftndan koruyacak en iyi İliç budur. I••••• ismine djk.kat buyuiuımu~ ----· ' . . .... 

Hfif hir uşutme hazan buyuk bir hastahk 
ç*arabill.r, derhal bir kşe 

n alınız 
&RIP • NEZLE • BAŞ ve DIŞ ve 
bUtOo ağrlları derhal geçirir. 

SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA .. NEVRALJİ BAŞ -

Hem gripe, nezleye tutulmaktan karur~ hem de 

gripi, nezleyi ve bütün ağrlları en kısa bir zaman-_ 

da geçirir. Bir defa (NE OK Ü R i N) 

alanlar ondan ayrllamazlar. 

•~ Tek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altmcı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 200,000 liradır 
Bundan batka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

VAKiT Kitabevi 
Dun ve yarın tercüme külliyatı 

21 • 30 Kitaphk üçüncü seri 

• dikJXle i 
Muhammen bedeli 754 lira 70 kuruş olan 4000 tura derı ş8 

liği 30.3.1939 perşem,be günü saat 10,30 on buçukta J-IaydarP8 
gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın 
nacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 5661 kunışluk muvakkat teıninatf: 1'• 
leri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 533 1 

dar komisyona müracaatları lazımdır. 

d Olarak 
dalttııınakıa 

Bu işe ait şartnameler komisyon an parasız 
dır. (1662) 

Numara I Kurut 29 KapitalJıEm buhranı 

________... 
50 --~~~~~~~~~~~~~~---

21 Hükilmdar millet • 50 30 Slambo ~ ~~ A1DOKT0R ÇIPRUT• jj .,. Dr. Suphi Şe~,~!~ • 22 Yeni ilmt zihniyet 75 
• Cilıliye ve Zührcviye • ı# idrar yolları hasta 23 Mevcudu kalmadı 

2' Gbün iktıaadt itleri 
25 Cumhuriyet 
26 Tercümenia reli 
27 DeğfjJoler 

28 Laokoıa 

60 
50 

Bu serinin fiatı 6.l5 kuruştur. mütehassısı mütehass:s' ası kar' 
Hepsini alanlara % 20 iskonto Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı Beyoğlu Yıldız sınetll fa' 

1 l::ırşısınua Posta sokaih kü~esin d ., -klor apartJIJl?.'1· ı 100 yapı ır. Kalan 4.92 kuruıun 1.92 şısm a .ı..c ~ 
1 

4392-c 
ı.le Mı:}· rı.ıenet apartıınanı. Te .-

75 kuruşu peıin alınarak mUtebaki· kirlere para~ıı. · -T el. 43353 ·-----------· ..... 3-0 al ayda birer lira ödenmek Uzere --••Bil !!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
trilç taksite bağlanır, 


