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Almangaga karşı 

lng·· tere, So 
hareket • 

• -ye ZI 
lan ·bir te lif e du 

Bulgar başvekili Tophanede halkı selômlıyor. 

ga.r Başvekili 
Şehrimize geldi 
~n~arada neşredilen tebliğde Avru~~ 
~adıseleri karşısında Balkanlardakı 
.tesanüdün ehemmiyeti teba,rüz ettiril~i 

lıuıaar başvekili Hayaarpaşada kcn disini karşılıyan1ar1a beraber. 
'--.. (Yazısı 4 iinciidc) 

enizbankın ısmarladığı 
meselesi c:> vapurlar 

nbir vapurun siparişi feşebbü
SGnde bazı sakathklar olduğ .u 

resmen tesbit edildi 

a 
l\IAL HATUN 

Yaz ını: DKDMDM 

~ 23 Mart Perşembe ~ 

' 

Frans • r aç 
askere lı 1 Ş. , 

Amerikada 
bir • 

genış 

Almaı 
boyko aj 

mallarına 
şlıyor 

Mart 1938 de orta Avrupa - Auustıt ryamn ilhakından soma • 28 eyli2l 1938 de Mıinilı anlaşmasından sonra -14 mart 1939 da Sloı,ıai;q•amn 

"himaye,,yc alınmasını müteakip· ıs mart 1939 da Çckoslovakyamn alınmasından sonra -

Çemberlllyn ve Hali/aks 
lngilterenin neye karar verdiğini birer 
nutukla parlamentoya iza edecek er 

~-HABER__, l Günün en son havadislerini, 
j en bitaraf mahczlere istina
j den vermekle kıılmıyor, mem· 

l 
lcketin fikir ve aa.na't iı1cmin. 
de temayüz etmiş değerli ka-
lem &ahiplerini de çatısı altm· 
da toplamış bulunuyor. 

Doktor Galip Ataç, Nuru!. 
lah Ataç, Suad Derviş, Necip 
Fazıl Kısakürek, Nizamettin 

Nazif, 1K1M1M. 
HABER'in daimi yazıcıları 

ar.ısındadır. Bugünden itiba
ren terbiyeci ve içtimniyatçı 

1. Hakkı Baltacıoglu 
da HABER ailesine katılmış 

bulunuyor. Karilcrimiz, her 
pazartesi günü, değerli ilim 
adamınm yazılarım gazete-

j mizde okuyacaklaroır. Bu 
l gün, ilkyazı: 

i Sosyete nedir? 
L - ikinci sayfam~ 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

' Alman motörlil kıtnları Prngı işg11l ederlerken ..• '(Yazt.!'ı 4 föıcüdr.) 

Çekoslovak yanın 
isyan suçlusu 
yeni "führer,, i 

I litlerin emri altında Çekoslovak 
yanın "führcr,,i tayin olunan ger.c· 
ral Hudolf Gajda 48 yaşındadır. Da· 
ha yirmi yaşlannda iken Husycıdaki 
Çek askerlerinden, kaçanlan ve Htt': 
ya tarafından hnp\edilmiş olanları 1 

bir araya toplamış. onların başına I 

1 
geçip, amiral Kolçakm beyaz ordJ 

( Dct1amı 4 ıirı üdeJ 

- - ------------ --
• .,.,'..ı41) , •• ~'•t.'.r~.C.:.~ -~r)".• 

ÇERÇEVE 

1939 da harp 
Taş balladnn zehll'li gnza k:ıdnr harb, milletlerin t.arlhlnae, kU\". 

'et ta~ın:ısıni!a=ı do~an bir zarafet oyunudur. Uu urafet oyununu 
Trunı ınııhareh"l " rfrıdcl,I gazel ı:ıcna'dan, • .Kny-ler Vllhelm'in akreb 
bıyıldarın:ı lmclnr lı"p ayni dış saikler diirtüklcml5Ur. Din Sa\'n~Ja

rıııdnn sonra mc le l ıar'Jleri, empCr)nHzmıı ve kapltaliun:ı dC\TC ;in
de bn~lar. ımrnıı bu <"enkler, yine ftızln ve lüzumsuz lrU\'YCtlcrin ku. 
... 1111~ :ı" ı i'ıli ·ncil<' beraber doğdu. Hele cmpcryalizma ' 'C knpltnllzma
nııı s'Uldt't d ,,·-in b har'ı, bu mezlıl'!ılerc hilliim rahatlık ve nikbinlik 
) ız·btn", ıl .ılr·a b~ lt, ı.ol:-y \ 'C lmfif ı;öriinmek knrnktcrlnl muhafn· 

z ı dml~tlr. 

ll:!rMn in. an ru111ındıı nıiitlıl hlr kompleks oluşu 1918 den sonra. 
ıl r. Zira clünya harhi hcngiımeslndc sosynl mc eleler, derin bir ı tı

ı:ıh nıenuu olınu~ \ "C yalnız ö!ünı filr.tıcrinclc ynııtıj:;'l Jcc5iflcr ve lnk1· 
lılt-tnrln, lı:ırlıhı nsırh\l'c:ı slir<'n b:ısit mana ını blrdcnblre c1cği5tlrmls. 
lir. Il:ırh flletlcıiniıı, hıırbl imlcfmsız l<ıl:ırnl' luular terakkisi lrnrlmnç 
fonıh\irdür. Eser, mÜ"s.,lıi aşıyor; k:ıd , mucidin cfindl'n lmçıp ona ta
lınltl•liın e:liyor demcldir. Ucı ııeticcclcn harlı frletlcrl clrğil, onları lcaıl 

r.cler. sosyal ıstırnb mcs"u!ıllir. Sosyal ıslırab ~riftl stik~e harb iilet
ı r: 1rr:ıkl,i rtti; Ulct 1ernkM cttll\ı;" ıstır:ıb, yegane bo:;;alma mahrc. 
d olan lınrb<lC'n mahrum lmhlı. 

}!)3!l ela harb mt':s"IC i bu lmclar .ı;irlfttlr. 

Her gün, yeni bir sosyal bünye ilıtiyncile blrıız daha ynıınıı rnllle:t
ltr, gozü knpalı bir harbe UrUkleıılrsc d15:ırdan, sUrUklenmeae "er
den yıkıl.nal• hbül.esl k:ırsı ındadır. 

Reyler 1as11if idilirke11 ... (Yazısı 5 incide) Necip Fazıl 1\ISAJ(OREK 



lli• 
SOsgete nedir ? 

Yazan: ISMAIL HAKKI BAL TACIOGLU 

S OSYETE'nin nasıl bir varlık olduğunu anlıyabilmek için 
önce sosyeteyi so~yete olmıyanları:.lan ayırmak gerektir. 

:Sunu ayırmak için aşağıdaki halleri birer birer gözden geçirelim: 
1) "Sosyete,, deyince ilk hatıra gelen insandır, §Üphesiz. An

cak tek insan, yalnız başına insan, sosyete olmaz. Tek insan, ba§ka 
bir insanla birleştiği zaman sosyete olabilir. Öyleyse sosyete fikri 
''tek insan fikri,, değil, "çok insan fikri,, dir. Issız bir adada yalnız 
baıına yaşıyan Robinson bir ıosyete değildi. Bu tek insan, Robin
ıor., gilnün birinde bir yabani adamı düşmanlarının elinden, ölüm
den kurtardıktan ve onunla birleştikten sonradır ki sosyete hayatı
nın tadını yeni ba§tan tadabildi. Öyleyse .sosyete fikri "çok inı;an,, 
fikridir. 

2) Herhanei insan çokluğu, herhangi insan kalabalığı da sos
yete olamaz. Yolda, p11jda gerçi bir insan ço'kluğu, kalabalığı var
dır; fakat bu, aralarında ne bir kayna~ma, ne de bir anla§ma bulun
mıyan bir insan yığıntısından başka bir şey değildir. Bir kompar. 
timanda yanyana oturan, fakat biribirini tanımıyan inı;alann duru
mu da böyledir. Bu adamlar bir sosyetenin fertlerine defil, efya 
ta.nelerine benzerler. 

l) Şimdi plajda tek ve yalnız idola§an insanlardan birinin, me
sell boğulmak tehlikesine uğradığını ve in5anların fellket karıı· 

ıında aynı tarzda duyduklarını ve aynı tarzda düıün.düklerini dü
§ününüz bir kere. Hemen aralannda bir kaynaşma ve birleşme olur. 
O zaman - gelip geçici :de olsa - gerçek bir sosyete hayatt, doğar. 
6yleyse sosyeteyi vareden insanların yanyana gelmeleri, biribirine 
~an§ması değil; biribiriyle kayna§ması, ruhça birleşme5i.dir. .tıte 
aile, devlet, millet birer sosyete; çimkü bunların fertleri arasında 
kaynaşma, ruh birliği vardır. Bir sosyete, manevi bir birliktir. Ara
larında "kültür,, dediğimiz :elin ahlak, hukuk bağları olmıyan insan 
yığınları sosyete o1amazlar. Ruh birliği ve kaynaşma, sosyetelerin 
ı1k özüdür. 

4) Aile, devlet, millet gibi müşterek .duygularla kayna§an in
san topluluklannda din, ahlik ve hukuk gibi sosyetenin kutsal ve 
o:ijinal .hayatiyle ilgili olmıyan ve ilim, ekonomi, teknik gibi kutsal 
olınıyan, laik bağlar da vardır. Sosyetenin bu laik bağlarına ida 
' :Mcdenıyet,. deyebiliriz. Öyleyse bir sosyete olabilmek için yalnız 
kültür birliği yetmez, medeni bir hayat birliği de olmak gerektir. 

5) Sosyal varlığın &On 9artı "iı Bölümü,. dür. Bir aosyete, ne 
derece ilkel bir bünyede olursa olsun, onun içinde - hiç olmazsa 
cinst ve mo:leni - asgari bir işbölümü vardır. 1llcel sosyeteler bile 
azık bulmak, kız alıp vermek için başka bir 5osyete ile anlaşmıya, 
işbölümü yapmıya mecburdur. Bütün ihtiyaçlarını kendi kendine 
gideren sosyete ne gör'ülmügtür, ne de .düşünülebilir. öyleyse sos
yal ~ayatın temelli zaruretlerinden biri ide bu aoayal işbölümüdür. 

Sosyetelerin en temelli karakterlerini bulduk. Artık sosyetenin 
bu utr.umi karakterini taşıyan bir tarifini yapabiliriz. "Sosyete, ara
Juında hem kültür, han de medeniyet birliği olan insan top)uluk
hınnv.ı vücudc getirdiği nevi kendine cöre ~lı ibir varlıktır.,, 

Sosyete var olmak için önce fertlerin varlıfr şartt\:I° An~~ 
dnğın k fertlerin varlığt, yahut fertlerin toplanıp biribirine karşıver· 
mr:si sosyeteyi yapamaz. Toplanma; sırf maddi, hayati ve ruhi ne
vi..lcn, vicdansızca, yahut manevi bir kaynıaşma vücude &!etirecek 
bir ekilde olabilir. Sosyeteyi yapan; toplanmanın bir ikinci tarzı. 
dır .. Bir sosyete, manevi bir birlik ve bütünlüktür. Öyleyse yalnız 
fiziki, hayati ve ruhi manasında üniteler olarak anlaşılan fertler, 
so'>ycı.l üniteler değil; asosyal olmıyan, sosyal ünitelerdir. 

Fertlerin manevi bir birlik ve bütün teşkil etmek üzere 'kay
n:ışııasından doğan yeni, sosyal ıhassalar; din, •hlak, hukuk, dil, 
.. :ın:ı 0 t, ekonomik, teknik, terbiye gibi kurumlardır. Bunlar, fertlerin 
fert olarak yalnız başlarına, kendi yarzi:lılışlarında tatı.dıkları has
salar değildir. Bunlar, asosyal olan, fertlerde bulunmıyan, sosyal 
kaynaşmadan doğ.an ve sosyeteye mahsus olan yepyeni hassalardır. 
Nasıl ~i şimdi mürekkep isimlerin hassaları, terkiplerine ıiren ba
sit ci~mlerin hususi ve ferdi hassalarının ne yekunu, ne ile biribi
rini tadil ettikt:n onra kazandıktan mutavassıt bassalar değildir. 

Ferdin, yabani insanın adamtaıması, ancak sosyete saye5inde 
ve terbiye vasıtasiyle olur. Sosyete, asırlardanberi süren müşterek 
ve manevi bir hayatın kültür değerlerini vererek ferdi ehli!eştirir; 

onu sosyal ailenin bir uzvu haline getirir. Yeni sosyete, U%Un bir 
tarihin çok .değerli kazancı olan medeniyetini, - ilmi, tekniği, eko
nomiyi - öğreterek madde, hayat ve ruh, hatta sosyetenin üzerin::Ie 
bile hakimiyetini mümkün kılacak ıgücü kazandırır. Böylece in
tanın yalmz gönlünü büyülemekle kalmaz, aklını da kurar ve ira
desini yaratır. 

Realite içinde yalnız insan .görmüyoruz. Çocuk halinde bulu
nan insan için yalnızlık ölümle biter. Robinson Crusoı: yalnız- adam 
değil, tek başına' yaşıyan medeni • a.dam:lır. Aslan Adam filmiyse 
uydurma bir sinema masahd r, ekran fantezisidir. 

Denilecek ki sosyal realite yokluktan çıkmaz. Eğer insan 
fertlerinde sosyal hayat yaşamalc istidadı. kabiliyeti olmasaydı, 

sosyal hayat varolmazdı. Ancak, bunları, ·:.l~mekten .demiye fark 
var. tnsan; sosyal bir hayvandır, şüphesiz. Yalnız bu tabii istidat 
insanın sosyalleşmesini mümkün kılar, okadar. Yoksa insanların 

§U veya bu kültür ve medeniyeti k°'..?rmalarını zaruri kılmaz. Çünkü 
istidatlar pek umumi ve müphem kabiliyetlerdir. Bu kabiliyetleri, 
belli tarihi kurumlar haline getiren tabii sebepler değil, sosyal 
zaruretlerdir. 

Psikolog G. Tarde gibi şöyle .diişünmek te hatıra gelir: Ger· 
çekte fertler~en başka bir şey bulamıyoruz. Öyle}' e fert realite
sinden ayrı olara : bir de sosyete realitesi yoktur ... Sosyetenin fert
ler tarafınc"an varedilmesi, sosyal hayatın ayrı varlığını inkar için 
sebep olmaz. Çünkü sosyete fertlerden mürekcp olmakla birlil:te, 
fertlerin psikolojik hayatından başka bir şey değildir. Bu, böyle 
olduğu için.:lir ki fert her yerde, hem:n aynı psişik realiteyi ta~~:iığı 
halde, kurduğu so~yctenin tabiatine göre ayrı kfütlir ve medeniyet 
v"icude cetirmektedir. 

Tarihi yaratan b::yük adamlardır, davası la tenkide muhtaç. 
tır. Büyük i'..1am1ar, yalnız büyük sosyetelerde ) ef:ebiliyor. Eun 
Jar da yaratıcı olmadan önce, tarihlerinin zaruri eseri, tabii yara
tıkl:ırı olmuşlardır. Aşiretin kahramanı, sitenin peyga:nbcri, Rö
ac~aaa'.ıa &limi, amanunızın liderleri hep büyük adamlardır. An
ftk banlar gen~ gOzel, yahut !er<li bir kuvvetin eseri olarak değil, 
50 .. \ cte1erinin m 00 messilleri olarak sıkmı§lardır. Tarihin anlı1.ttığı 
gıbi bfr !sa buglin tekrar çiksaydr, hiç §Üphe yok ki zaman ona 

"hast1,, deyip geçecekti. 

~) 

lzmir lisrsindetı yetişenler larafrndan enırlki ttce Parkotelde lıir etli devam tlmİ§lir. Rrsimlerde balo ya iştirak edenlerden bCr ıruP ıörul· 
balo ımilmişlir. "Ege gecesi,, deni len bıt balo sabaha kadar çok eğleıı- , mektedir • 

Ortaköy deresi 
temizleniyor 

Fakat parasızlıktan 
derenin üstü 
kapatılamıyor 

Uşakta döı·t 
köylü dondu 

1 

Belediyenin Ortaköy deresini 
temizlemef ve ıslah ctmeğe karar 
verdiğini evevlce yazmııtık. Bele. 
diye fen heyetince hazırlanan pro
je dairesinde derenin yan duvarla
rının yeniden in~asıa, kaldırımla. 
ni\ da yeniden yapılmasına ve de· 
renin temizlenmesine ba§lanmııtır. 
Bir hayli uzun olan derenin Orta
köyün son evlerinin bıtlunduğu 

mıntakaya kadar olan kısmı karni. 
len bu şekilde in~a olunacaktır. 
Derenin üzerinde bulunan iki de
mirköprüden maada bulunan iki 
küçiı1c ah~ap köprü de demir ola
rak yapılacaktır. Çünkü .bu köp
rülerin itfaiyenin geçmesine im
kan vermediği görütmüştür. 

Uşak Gediz 
karlara 

yolunda 
saplamp 

üç otomobil 
kaldı 

Derenin bilhassa son kısımları 

çok dolmuı ve toprak seviyesi ev· 
lerin kapı hizasına geldiğinden bu. 

raları da kazılacak ve derenin ya· 
tağı eski seviyesine getrrnecektir. 
Yalnız bunun için yaz aylarında 

kurumasını beklemek lcizımgel • 
mektedir. Yalnız derenin üııtünün 
kapatılması- tahsisat azlığı dolayı
ıiyle - mümkün olmamı§tır. 

Belediye Kasımpaıa deresi ya
tağını <la temizleyecektir. 

--o--
Li sele r de ikinci hususi 

imtihanlar 

U5ak, 19 (A.A.) - Dört günden· 
beri kısa fa ılalarla yağan kar kesil
di. Kütahyadan, Sımavdan gelmek
te olan üç otomobil Uş:ık'a 16 kilo· 
metre mesafede kara saplanm15lar 
ve bütün yolcular karako'<\ iltica et
mişlerdir. Bu yolcuların bir kı mı 
yaya olarak Uşağa gelmişler, bir kıs 
mı da karakolda kalmışlardır. Sel· 
-. ioğlu karakolu civarda kara sapla· 
nan bu otomobillere yardım için 
Uşaktan hareket eden bir otomobil 
de Uşaktan ancak 14 kilometre ka
dar gidebilmiş, ileri geçemiyerek dön 
müştür. 

Gene iki gün evvel Gedize hare-

Oniversitenin 
büyük kayıbı 
Ordinaryüs profesör 

Lipman öldü 
Tıb fakültesi ordinaryüs profe

sörlerinden Lipman evvelki gece 
vefat etmiştir. 
Almanyanın en meşhur jineko

loglarından biriyken Nazi rejiminin 
tecssü.sUnden sonra Universitemize 
kazandmlan bu profesör, lstnnbulcı 
geldikten sonra Haseki hastanesini 
ıslah etmiş ve çok iyi bir şekle sok_ 

muııtur. 
Lise ikinci devre ikinci hususi Kıymetli doktor bir müddetten. 

imtihanları bu sabahtan itibaren beri hasta · bulunuyordu. Kendisi 
bütün liselerde baılamıştır. imti- siyatikten ve ıumbagodan gikayet 
hanlar nisanın sekizinci cumartesi ediyordu. Fakat bUtün bunlara rağ 
gününe k:ı:.lar devam edecektir. men vazifesine fasılasız ve büyük 

Mektep idareleri bu yoklamala· bir aşkla devam ediyordu. 
ra ait programları hazırlamıılar- Bundan birkaç hafta evvel ar
dır. Yapılan imtihanlardan sonra tan ıstırabı üzerine ıııkı bir muaye
talcbe müteakip imtihana hazırla- nedt'n geçirilen profesörün kanser. 
nabilme:C için serbest kalaca'ktır. den rahatsız olduğu anlaşılmıştır. 

ikinci yoklamalardan senra lise 1 J...ipman'ın ölümü bütün trb dün. 
~~rde imti~anlar hazı:!ı~ olmak yasınr, mesai nrkadaı.ılarını ve ta
uzere tedrısata daha sur atle de- lebelerini büyük teessüre düşürmüş 
vam e:lilecektir. Her halde imti- tür. 
hanlarJan evvel te::lrisat tamam
lanmı~ olacaktır. 

Yapılacak ikinci yoklamalar, li
se talebesinin vaziyetlerini daha 
sarih olarak gösterecektir. Maa -
mafih öğretmenler bu sene tale
benin çalıımasını ve olgunluk de• 
recesini geçen seneler nazaran da· 
. ıa ziyade ~ayanı memnuniyet bul. 
makta mütteffütirler. !kinci yokla 
malar ıimdiye kadar ki bu vazi· 
yeti daha vazıh olarak gostere • 
cel:tir. 

Orta mekteplerde, kanaat notla
rına istinaden sınıf terfi eC:ilmekte 
ol:lu;;undan bittabi bu kısımlarda 
iki:ıci dcvrcler:n ill}tihanları müd
detir.ce de derslere .devam edjle· 
cektir. 

• 

-0-

Askeri mütekaitlerin 
kongresi 

Umum mütekaidini askeriye cemi
reti başkanlığından: 

Cemiyetimizin ~enclik kongre inin 
2 nisan 939 pazar günü saat 13 de 
Veznecilerdeki umumi merkezimiz 
binaı:ında toplanması kararlaştırıl
mı~tır. Cemiyette mukayyet \e ay· 
lık aidatmı öde.mis olan arkadaşla
rın ellerindeki hü' iyet kağıtlarile 
beraber kongre) e te5rifleri rica olu
nur. 

ıroni:on amca 
nan şapkası 

ket eden bir otomobil de yan yolda 
kara saplanmış kalmış ve yolcula· 
rmı gönderilen bir yardım kamyonu 
ile geri göndermiştir. 

Gediz yolundan Uşağa odun getir
mekte olan üç arabacmdan ikisi 
donarak ölmüş \'e di~eri de fena bir 
vaziyette bulunmuştur. 

Bundan ba~ka gene Gediz yolun· 
da çalh yolculardan ikisi de dona
rak ölmüstür. Kazanın bütün muhi· 
tinden henüz tam malumat alına
mamıştır. Jandarma karakolundaki 
yolcuların ihtiyacı ve istirahatleri 
jandarma tarafından temin edilmek 
tedir. 

• • • 
Uı;ak - Gediz şosesinde kara sap· 

!anarak kalan üç otomobilin şose 
civarında bulunan yolaulanna yar 
dım için yanlarında erzak ir lec 
vazım bulunan bir kmlay heyeti 
gitmi~tir .• 

Hasan ecza 

deposu yangını 
Bugün yangın yerinde 

keşif yapılacak 
Hasan ecze. deposu yanımı hak· 

kmdaki tahkikata devam edilmek
tedir. Müddeiumumi muavinlerin. 
den Rifat yeniden bazr kimselerin 
sorguya çekilmelerine karar ver • 

mlştir. 

Bugün öğleden sonra Sultanah -
met birinci sulh ceza hakimi ReıM 
ile müddeiumumi muavini yangın 

yerine giderek bir keşi( yapacak
lardır. Keşifte yangının kundakçı 

Alinin dediği gibi hakikaten kağıt
ların tutuşması suretile mi yapıldığı 
araştırılacaktır. Eğer fazla yıkıntı_ 
lar yilzünden keşi( yapılamn7.sa 

molozlar tcmizletilecek ve daha 
sonra bir ke~ir daha yapılacaktır. 
Tahkikatın cereyanı t'skisi gibL 

dir, ııimdilik hiçbir yeni larafr yok
tur. 

--o--
Karaya oturan Yunan 

şilebi 
lmroz adasında karaya oturan 

Yunan §ilebi dün kurtulmuştur . 
Şilebin eskiden fmrozda batmış 
olan Ankara vapurunun enkazı ü
zerin: düştüğü anlaşılmıştır. 

--o-

Bahktan mı zehirlendi? 
Tarlabaşı Halepli sokak 26 nu

marada oturan Yani, o civarda bir 
loka:ıtada yediği balıkla zehirlen
miş ve derhal hastahaney nakle
dilmiştir. 

Türkçe 
konuşmıyan 
vatandaşlar 

Şişli Halkevinde bir 
konferans verildi 

Türk Dili ve Duygusu "'ia.,
Kurumu tarafından dün ŞiJli 11~ 
evi salonunda bir konferanı t~ 
edilmiştir. Bir çok zevatın h }.• 
bulunduğu toplantıda söz alan. d• 
li Haydar Erişk, bundan bir ~ilde 
det evvel "Ulus,, gazetetift 
Türk Dili ve Duygusu Yayını gıı 
rumunun ermeniler taraf'ındatı te
sis edildiği hakkında çıkan bir Y'' 
zıyı kastederek demi§ tir ki: 
"- Biz Ermeni, Rum veya fl

hudi vatandaı diye bir teY t~~ 
mıyoruz. Türkiye Cumhuriyetiıı1 

nüfus tezkeresini tall§ıyan be:~ 
birii>irinden ayrılmıyan bir bUt 

dür. e 
Tramvaylarda, vapurlaı!d• ;, 

şurada burada' türkçc bildiği~·· 
barika dille lconupnlann yaı> ~'' 
tr harek t hiç ü doğru d61~ • 

23l1 gibiler bu lhareketleriylc 1:-· 
lüğü benimsemediklerini ,a. uıı 
miJ olmaktadırlar. Fakat gnıı • 
birinde bunlar da ıusturulaea~ta! 
dır.,, 

-o-

Mangal kömUrUyle 
zehirlenen kadın • 

Maçkada Kızıl sokağı 8 nu~ 
da oturan 40 yaşlarında li•eııı· 
kızı Münevver, babasının od• ~ 
da yaktığı mangal kömürüyle~ 
hirlenmiş ve derhal imdadı~· 
otomobiliyle hastahaneye ka 
mıştır. 

--o-

Beylerbeyinde 
feci bir kaıa 

Bir çocuk enkaz a1tındS 
kalarak öldü p 

Dün Beylebeyinde bir: ç0C11 tuf• 
ölümiyle biten bir facia ol~.ı~ 
Beylerbeyinde Burhaniye ~ 
lesinde Gürgen sokağında 0~,,,,.ıs 
yıkıcı Numan tarafmdan yı--oıı 
evi ıeyrctmekte olan Nuına~ırıdetı' 

• Tab" bır beı yaıındaki oflu ır ~· 
bire yıkılan bir kiriıin altın~ 61· 
mıJ ve kafaar uilerek derh ele' 
mügtür. Bu vaziyeti gören a~e a; 
lerden Mahmud da bayııınıf Jllıs• 
yılamadığından Haydarpa~a ttıf' 
mune hastahanesine kaldırıtrııı 

-o-

Otuz bin lira 

teberru r 
Tarsusta bir hayırse~e 

mektep yaptırdı w 
bet .-

Tarsus - Çukurova sadı1' 
lik fabrikası sahiplerinden le sı.l• 
Eliyeşilin 30 bin lira sarfetrne rdi ! 

k ar ~r. 
retiyle y:ıpt rmağa :ır elatııtıl 
ilk mektep binasının ~errı önU .. 

· · 1 cıtır Bına ·c· merasımı yapı mı:s • yeti,. 
müule~i ders yılına kadar caddesi 
tirilecektir. B·na istasyon . ıııı· 

·ı ktedır. 
üzerinde inşa edı me •aşıJll'' 

vatan" !1\ miyetli ve yurdsever bÜYv 
zuı bu hareketi her tarafta 
tak'dirle karşılanmıştır. 



~ART:-"i9M~~ 

~·iuabea 1 
l<ş~~ 

Solıi6ı PO S TA S 1 
! t-:f e 11

• Neıriqat MüJürii 
ıo~ •an Rasım us 
'"' ....._ E ,,;:f ı lslanlıul kkara caldesi 

y ·- ı 14 taı.,.ı llrui . lı-.ı ııua 
ide,_ lalerı felclony : , 23872 

1 lljıı • • • :-i 24370 , ••••• .-! -: t.:~ 20335 
1 ~SONE•••••••••'••• ı 
1 ŞARTLARI 
1 ~il• ~ rtrt.,. [CNM 1 
1 l ll)lılı 14.00 kr. tT.00 Ki\ t 1 
• • •11ı1ı , .ııo • 14-.00 • 1 
•-.' ·~ 4.tlll • 8.00 • 1 ........ Mo,. &.00 

...... ········-··· -------~~~~~~--~ 

~adaic' -
Teşvik 

it tstl!Lt HAFf A'ııın lıu cu
~ıı ~ llıartesi tıkan sa' ısın<ln \'ü· 

• "'11\ 1 J 

~~ llth e ere, babalnra, liğretmcnlere 
'ıt&ırı alet Jıerkese tenbilı ediyor: 

e, nıu 'k' tıi 01 sı ·ıye, lıeykcllraşlığa he· 
ta ıstı~n t'ocukJarı teşvik edin, onla· 
<ıı 1,1 adları oldu~unu söyleyin; in· 
·~,~~e he,·cs edenleri o sevdadan 
a~uııı rrneğe çal15111. "Aksi tnkdirdc 

it 'uru~ Yıık~ı~ınız gündür! ... FeJake· 
g rıırınd lersınız ... Tepetaklak olur ... 
t..: &e an döner... Mnh\'Olur, sem 
~i;r rseriliğe bnşlnr ,ayyaşlığa 
\·,.":" diyor.• 

~tler ~cı name endişeye düşmüş: nn· 
oe hı; 

1 
abalar, oğretmenler, onun böy 

llb ~nbihte bulunacağını yıllar· 
tıırd:rı keşfetmiş gilıI, çocuklnrını 
ltıııer? ~oğutmağa çalısıyorlar; mek· 
loın ~ınızııe şiire heves eden, iyi 
·~4~a lrkaç mısraa imzasını atınağa 
tı(ld n talebe günden güne azalıyor. 
llrdu~Q her sınıfta bir koç şair lıulu· 
'11 t j liselerin, hatta ortamektcple· 
t, a ebeleri arasında nruz veya he· 
tııeu'~ı, muhtelif muharrirlerin kıy· 
'"iiııla akkında· münakaşalar olurdu. 

sı r artık pek kalmadı; tocukl:ır 
ltcllda, SC\•dikleri manzumeleri bır 

•ı. re Yazmak hevesini duyanlar 
"l'ok •rı k ... Siir yazmak mı? ne gezer, 
~. 0 UYan:ı da pek rastgelinmiyor .. 
~·ıre h 

~ hıl eves eden birkaç tocuk tık-
'.ııdea bunlar hemen arkadaşlnrı ta· 
ti n alaya alınıyor \'e hemen bit 
'tt~aı:ılarını annesine, babasına, 
l:ıi • enlerlne göstermeiıe ce~nrct e· 

. l,?r· Biliyor ki onlar da kendi· 
!\ ~ Oğlum, böyle beyhude, çocuk
t "h~~ ~ğraşacağına der lerine 
."'CtJQ d--............. ln.-eno Oftl""..ft 0411tİrtnP7 

re lı' 0Yurınıız!,. diyorlar. Boude· 
duğ ır Şİirinde, şairin etrafından 

~tın Ü hareketlerden, anasının o· 
de 7.lrdiği siltll dahi haram etti· 

Aııı~' karısının onn düşman kesil· 
lıi en bahseder. Romantik ~airin 

ı . llı!lb:ılağaya kapıldıöını sanır· 
~~r tUnku, doğrusu, bizde şair o 

<ı; fii h:ıkfr görülen bir insan değil
ıııte he,·esi olnn bir çocuğun nn-

t nrkıı, babasının, muallimlerinin 
~r· lldaşlnrının onunla iftihar et· 
ka~ hile sorülürdü ... Boudelaire'in 
rllılı~r haklı olduğunu şimdi anlı· 
ılı h onun şikiıyel eıti(!i hallere 

~ lııı izde de tesadüf ediliyot. 
t~ ~ trn sôylcmeğe hacet vnr mı? 

1 ıııı f!\'es eden tocuklnrın teş,·ik 
ıı ,cıııcsı, biliıkis onları bu serda
ı,1~1ııcr:irmek Iazımgeldiği fikri· 
e tr:ık etmiyonım. Bir metuleket 

1l 
11 lUzuıulu insan şairdir. Şairi 
all lıir ıneml"kette ne lıüriik 

nın "t" 
kı :ın )'Ctişir, ne de lıüyük {ı)im,. 

•it :ır~ Şiir okumnğa, şiir y:ızm:ığa 
ş l'dıniz ve kendilerine diyiniz 

l• rlır llara getirmez, karın doyur
'•IJr ilk:ıt lıillıass:ı bunun için ınülı:ı 

a~/1unun itin insanı ins:ın eder 
~ "•t ~ tll cndi~elerin fevkinde bir fe· 
·~~aı lenıi bulunduğunu hatırlatır. 

tc ~ işler sizi nnsıl olsa lıir gün 
'tııa: lir; onların c:ızilıesinden kur 
' 11~: inıkrın l oktur: h:ıynl sizi on· 

• ıı 0«ru sürüider. Siz şimdi heres 
1 ~il ] 

ı ı 
1 

t c meşgul olun J..~ yarın, fay-
ılah erle ul:rnşırkcn de ruhunuz
tt :ı temiz daha ul\'l lıir Cılcnıin 

'atını duyasınız .• Yoksn gündelik 
~lltz~n istırnbını duymnzsınız Ye 

ı 1tın ona ynlnız \'Ücudunuzla 
~~;ı-;ruhunıızl~ da esir olursunuz. 
, ,;~~ıız şiirler iyi değil, güzel de: 

ar<l 1tlenbcri söylenmiş şeylerı 
~: t :ın lıaşka lıir şey yııpmıyorsu· 

rıarar Yok, bu da şiirsiz kalma· 
t 1 

1lldir 
t • ~l •u 

11 °ruın ki Ya-::\u, şiire ht'res 
~'tıı tocukların teşvik edilmemesi 
~l'~ ~clıliğini söylerken sadece hül· 
•ıı 

11 
:ıııııa11, dah:ı kür:fık y:ışto. şair· 

aııı :ıh\'ctini duyup derslerine'ça· 
~le :ı~a kalkanl:ırı kastediyor. Ha· 
ic/1 1slidadı olıınlaı-ııı, bütün tel· 
ltc e rağmen gene şiirden vazget· 
• ı;1 ekı~rini, kendilerine kaderleri· 
/~1~1 Yolu takip deceklerini söy 

t;!~· Unların da te~wike ihliyaçla· 
' r.''clıl;ını trlkinl~ri dinlemiye· 

1 nı • 
· tııj 7.:ınnctıniyorunı, kıııııııun 

<! :ı l'aşın d:ı )':ındıHı gibi onl:ı· 
lıı:a 15lidndının ötekilerin )ı('Vesı 

ra.b.. • d' ş·· . ,ı .. r sönmesi kahıl ır. ıırı 
t ~·ı· d ı 
14 

ın, hırakın, ):ı•;an )':\nın 11 

"kuı·ttılc;ıın. 
'-:urullah ATAÇ 
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Millet Mecllsinin kiınlerden toplu 
olacağını merak etmiyoruz 

I• KİI\"Cİ müııtehlb seçimi dün nks:ım bitti. 
Dünyanın hi!:b1r ycrinıle, hemen hiç Lıir tarihinde s~lm 

bir bayram gibi milletin yekpare benlii,inl lezzet ,·e heyecanla 
talırl!ı: ctn,ez. Snç;m yalnız Türkiye cumhuriyetindedir hl kura
sı gelmlı; her TürkünJ neşeyle, sc\"lnçle, büyük \'O sonsuz bir gö. 
nUI bağlılığı ile a.."ikere j:;"ldi~t gibi tek bir inanısla ,.o hedefi bir 
elblrllğiyle milli bir vecibe \"C vazife lıalinilc sUkünla cereyan 
eder. 

Türliiyenin bugiinl<ü scçlın ınu\"arclıeı.indckl manıarası, hat. 
kı ne, cntellektüell ile, partisile, hükümetlle, devletilc, bütiin ~u
ur \'O benllğile bir bütünliik göstermesidir. 

l\luhtelif siyasi partileri ol:m milletlerin seçim Jıadisesl liar. • 
§ısında gösterdikleri manzara is(', bir mllcadcle teı.ahüründedir. 
Bir görü5e göre denilir ki, ancak hakikat l'}tğı, fikirlerin müsa
dcmeı.lnıkn !:lkar \e muhtelif siyasi pıırti!er, de,Jct ~iynsetinin 
dah:ı emin \"e daha dürü t bir netloryc \usıl olnbllmslnl temin 
eden' bir lmntroldur. Böyle de,Jetlerin siy:ısi tarihleri, sabit ol. 
mıyıın kabinelerin 'e de\'let rei lC'rinin biriblrlni nakız prensip 
\"e hedeflcrlle tcbarliz eder Ye l~te dünyanın bugünkü korkunç 
manzarası, böyle bir ı.iynsct tarihinin se~ yicli netkesinılen doğ. 
mastur. 

Hadiseler sıkıı:tırmea hükiıınct yerini yenisine bıra1ur. ı~a

kat kcr\'an yürür. 
IUçbir tarih anında gürülmcnılı:ıtir 1.1 ıı:ırtl müsailemelcrl bir 

hakU.at tebarüz ettirsin. Daima daha kuwetliyl belki de\"letin 
csa<J prensipleri dışında hükümct islwmlesine gcı;irir \"e bu böy_ 
lece temadi eder. Ccmi)·ctler, konseyler, iı;timalar, müzakereler, 
ziyaretler, ülttnıatoml:ır, dıırgınhklar, tanımamakl:ır olur, fakat 
ken·an yürür. 

ı:ı;er bütün dünya milletlerinin tr.kiımUI \"C medeniyet ilerle· 
ylşl siyasi nrlıklarma bağlı olsaydı, bugün cemiyetler nhşi 

kalmağa mahküm olurlardı. 

Ye bugün bir hakiknt d:ıha elle tutulup gözle görülerek • 
kudrette müteb:ıri1dir: Siliıh adam lildiirür, belki toprak !:Öker_ 
tir, C'mliik mah\"cder, belki bir haritayı dcği5tirir, ama, milli 
benliği daha hızlandıncıdır. !\!illiyet lmrsun işlemez bir kudret
tir. 

Dünyanın umumi si:rnsct tarihine bakınca, kaç ılefa l<aç ılc\'• 

rln muahhar de,·irler l!:inde hortladığı görülmü::tür. l'al<at nl. 
hayet bu hortlnk kısa bir tarih içinde çükiip gltmı, 'e tarih yine 
eski manzarac;ma ka,·usmu~tur. 

l'alnız bn hareketler beseriyetten bir nıikt:ır dahB eksilt
mek, insanlığı bira1 daha sefalete <lü5ürmek, mc<lcnlycti biraz 
daha geriletm('kt~n başka bir ı;cy yapnm:ımı~lıırdır. 

Setim bir milletinin inanışının tc7-'lhilrilclilr. Tilrldyc <'Um • 
hurlyeti, liendinl, kendinden olan p:ırtl<.lne kayıt ız ,.c snrt-

• sız bli' ln:wı \"6 Uftanla tm«ll etti ~i tarlhttn bu;;ünc knılar dar 
ı.ı. -...a J.,ı...eao .,...,_....., ll"Oa"Ul;il ;ıtı"._o ... a. _..111ıarv. Had IJlr mll-

Jct vasıflanna. ka\"115muş, kemaline crml ~ .. mc'lfoniyetine tesahub 

etmJ_,, kendinin mllli ,.6 kültürel me\"cudiyetinl ıllinyayıı hayret 
veren bir kudretle tesise mtı\'aflıık olmu~ bulunuyor. 

Şöy~o bir neticeye vasıl oluruz: Cumhuriyet Jlalk Parti 1 111. 
ya...;i bir tc ekkiil değildir. Bu 7.a.ten malümdur. l•'akat Cumhu_ 
riyet Jlalk ParU l umdelerl bu mlllctin en küı;üğiindcn en büyü. 
ğüne kadar biitün ferdlerini, bülün nrlıldariyle lıududl:ırı lçino 
almış, mukaddes hedefler halinde mütcarifclcstlrilml5 kitle ha
linde Türk hayntiyetlnin ıırenslplerldir. 

Partinin 5ahsiyetı nıane,iyesindc biz kendimizi bütün ~uur 

\"e h:ıya•ımızla bulunl7.. 

Yo onun tarihini Türk Cumhuriyetinin olduğu kadar, Türk 
milletinin tek tarihi olarak buluruz. Partinin bu prensipler et
rafında, hiikumct, halk, matbuat \"O bütiln teferrü:ıtlle de' Jet ha. 
linde mcsabinin biliınçoları :;özlerimizin iinünıle c:ın1ı fıblcleler 

şeklinde ka~nn5maktadır. Ilu lıiiclise, Tiirke eb('c]İ bir inanı, \'O 

bağlantti hnğı5l:ıınıo;hr, Binaen:ıle~ b biz parti~iz milletiz, ıınrti lıl. 

zlz, biz ıl:ırti)·iz. 
t~te Türkiye, seçim işinde bunun lı:in sakin \"C hu:ı:ur lı,:in. 

dedir, bunun lı;in b:ıyramlardaynıış gibi emniyet Ye nr.so birliği 

gösterir. 

İkln<'I mUntchib c;u \'eya bu olsun. Bunun bizce hiçbir de
ğeri yoktur. Nl'tekim 511 \'eya bu mebmı alı.un lıiz<'o bunun ela 
münferiden hiçbir değeri yoktur. Netekiın bir \'!danın, bir ı,:arkm 
tek bac;ma hiçbir kıymet Hnclc etm<'mcı.i gibi. 

l'akat bir rlinnmo munzıam bir enerji yaratan bir l<üldiir. 
Ilü)iik l\lillct ~leclisl de Türkiye Cumhuriyetinin blr dinamosu
cf ar H an<'ak kül hnlinde kıymettir. 

füde mu:ıy~·cn hedefler, mnclcler, ı;lzllmiş ,.e mütcarifelc~
tlrilmlı; prensipler, mu\"affak netlcclıır nren donncler mc\'cuttur. 

Illz biliyoruz ki tefcrrünt ne o!ursa olsun hadisenin ö1ü şu. 
dur: Büyük l\lillet lUcrlisl Türk milletinin bir tablctidir. Onun 
müessiriyetinde yalnız Türk milletinin canlı Yarlığı ıl<'ğll, her 
zerresinin mürte.semi görülür. 

Böyle olduktan sonra bu millet, elbette gözünü kapıyarak, 

sc\·inerek, ne_s('lenerek, bayram ederek reyini \"erir. Çünkü re. 
yile meclise gidecek olan kim olursa o?sun, önce kendisidir. İ)te 
milletin bünyesinden doğrnu5 milli ııartinin manası bu~ünkii 

!ya.set dlinyası mm·nrelıcsindc bu lmdar mühimdir. Ye inanmak 
ı:izımdır lil mllletlC'rin tarih c;e~·trlcri, Türkün bugün ,·asıl olduğu 
bu 'riişde doğru tekiimiilc merburdur. 

Bu itibarla biz kentli he abımıza mcclM merak etınl~·oru7.. 

Bu aynaya ne diye bakalım lii onun lı:indc ancak kt'ndinıizi göre-
~~L D~ ··········-··-.... ·····························································-···········--

Beyazıttaki mevadı 
gıdaiye kontrolü 

Şcf.§rDerDn dertllern ve şDkayetŞaırB neOerd Dr 

Taksi durak yerleri 
kô.f i değil! 

Şehirde 30 durak yeri var; beherinde en çok 15 araba 
durabilir. Halbuki 800 taksi mevcuttur 

Yazan~ Nizamettin Nazif 
Geçenlerde İnönünün tstanbu· 

la gelişi münasebetiyle neşredilen 
bir yazımda demiştim ki: 

"ht.anbul §ehrinin ıokak. 
l<.\nnı tanzim için bir Prost 
planı yapmazdan önce bu 
t~hrin içinde yaşayanlann 

hayatını tanzim edecek bir 
manevi plana ihtiyaç vardı.,, 

Bu doğrudur. Bu şehirde aksa. 
yan şey, bu şehri hala Ortaçağ

dan kurtaramıyan şey Prost pla. 
nının henüz tatbik edilememiş ol. 
ması değildir. Bu şehirde yaşayan· 
lar için bir manevi plan yapmakta. 
ki gecikişimiz.dir. 

Istanbul için hususi bir kalkın. 
ma programı isteyeceğimi sanma· 
yınız. Hayır l Ben, bir milli kal
kınmanın taraftarıyım. Mücerred 
bir köy kalkınması, mücerreı::l bir 
İstanbul kalkınması taraftarı ola. 
marn. Çünkü kalkınma bir küldür. 
Ya hep kalkınırız, yahut hepimiz 
bulundu!'!umuz yerde kalırız. 

Bilfarz yağmurlu bir hava. ı ::ezayı bastırır •• 
~üzgar yüzünüzü kamçılıyor. E. Şoförün kazanacağı 7 5 kuruş. 
minönü meydanıO':ia bir araba arı· tur. Aranılan ceza beş liradır. Ar. 
yorsunuz, yoktur. Burada ancak tık içindeki yolcunun duyduğu 
on beş araba durabilir. Bunların vicdan azabını düşününüz. 
müşterisi çıkınca yerine bir baş· "' • * 
kası gelemez. Şehirleri manevi planlar yapar. 

İstanbul için bir manevi plan a· 
ramakla §Unu demek istiyorum: 

''- En ufak beledi işlerimizi 

bile aksatan bir garip halimiz var. 
Bundan kurtulalım . ., 

Bekleyeceksiniz .. Giden araba. Sokakların yapılması, meydanla· 
!ardan biri dönecek ve siz binip e. rın açılması, bir seyrüsefer inzi· 
vinize gideceksiniz. Ilu hal sadece batı şartır. Fakat hemşehrinin ih. 
~ariptir. Hele sizin ezkaza oraya tiyaçlar·nı, halini, çalışma tarzla. 
!üşmüş bir başka arau··.. dur- rını adım adım takip etmenin bir 
luıduğunuzu bir memur g~. •uıvr J ' tiyat halini alışı <la bir şarttır • 
~örsün. Bu şart unutulursa çok güzel 

Nedir bu garip hal?. - Dürrrrtt..... sokaklara, muhte~em meydanlara 
Düdük öter. sahip olabiliriz. Fakat gene asri 

Bunu ''sezi_şsizli1c,, kelimesiyle 
hülasa edebifirim sanıyorum. U. 

zağa gitmeğe hacet yok .. Faraza, 
tof8rlerI ele alalım. Bu vatandaJ

ların nedir bu. çektikleri canım?. 

Şoför frene basar. Kafanız cam- bir şehir kurmuı sayılamayız. 

ara çarpar. Memur efendi gelir ve Nizamettin NAZiF 
• 

1 - Belediye, bunlan:lan ara· 
balarının motör kuvetine göre pa
ra alıyor. 

ilk bakışta bundan daha tabii 
bir hareket olamaz gibi geliyor a. 
ma bu işin tahlili şudur: 

Ne kadar eski araba varsa hep. 
sinin beygir kuvveti fazladır. Ne 
kadar yeni araba varsa hepsinin 
beygir kuvevti azdır. Yeni araba 
sahipleri daha az benzin sarfetik· 
teri için karlıdırlar bir kere ... Son
ra, arabaları yeni olduğu için ıcla. 

ha fazla müşteri alırlar. Bu da 
ikinci kar. Eski araba az müş· 
teri taşır. Bu birinci zarardır. 

Çon b e n z i n yakar, bu 
ikinci zarardır. Bütün bunlar yet
miyor muş gibi bir de belediyeye 
fazla para verir. 

Bir manevi plan sahibi olsak 
belediye bu hatada cevam edemez 
şüphesiz .... 

Gene şoförlerin bir ikinci bet· 
bahtlığım söyleyeyim: 

Japonlar 15 bin 

telef af verdiler 
Yafmz bir muharebede 

25 bin Japon da yaralandı 
Honkong, 19 (A.A.) - Formose· 

den öğrenilcliğine göre, Japonlar son 
Kvangtung harekatında 8 bin ölG 
\'e 25 bin yaralı vermi,Şlerdir. 1938 
ilkteşrininden 1939 şubatına ka· 
dar 50 hastahane gemisi Kvantung 
dan hareket etmiş ve Formoseyc 
gitmi~tir. Bunların her birisinde 
meşyüzer yaralı vardır. 

Diğer taraftan iyi bir menbadan 
alınan haberlere göre IIankovun şi· 
mali garbisinde yapılan son muhare 
belerde ise Japonlar 368 zi rnbay 
olmak üzere 6878 ölü ,·ermi~lerdir. 
Çinlilerin eline 649 da esir geçmiştir. 

Çin başkumandanı. Çankayşc.k 

dün bütün Çin milletine hitaben 
neşrettiği beyannamede "fikri seber
berlik., ilan etmi~tir. 

Belo:iiye bunlara bir takım du. Ba~kumandan müste\'liye karşı 
rak yerleri göstermiştir. İstanbul. yapılmakta olan muka\·cmetin bu i· 
da ancak otuz durak yeri vardır ve kinci safiıa~ında milletin fikri ve 
her durak yerinde nihayet on, on mane\'i kuYvetinin diğer bütün kuv· 
beş araba durabilir. Otuz kere on \"etlerden üstün olduğunu ve askeri 
beş ne eder?. 450 değil mi? ls- zaruretlere tekaddüm eylediğini bil· 
tanbulda 800 taksi vardır. Dört dirmi~tir. 

------------------~ yüz ellisine yer gösterilmiştir. A- Mahkum olan bir 
ıa .. Ya geriye kalan 350 araba ne 
olacak? Nerede bekleyecek bu a. hırsız 
raba? Nereden müşteri arayacak? Yedikulede Ilacıevhad mahal· 

Bu ciheti dü~ünen yoktur. Ni. lesinde Alinin mandırasındaki iş· 

sin? Zira bir manevi plandan mah- çilerin odasına giren sabıkalı hır
rumuz. sızlardan Salahaddin topladığı ce-

Bitmedi. Dahası var .. Bundan ket ve pantalonlarla kaçarken ya
muztarip olan yalnız şoför değil- kalanmış ve yapılan cürmümeşhut 
dir. _!Jlüşteri de ıstırap duymak. duruşmasında 9 ay hapse mahk?m 
tadır. J olmuştur. 

nan ufak ('aml ile birlikte birind adayı 

tamamlyle lstimlak etml~tir. 

Memlekette 
hava postatan 

zmir ve Adana seferi eri 
nisanda başilyor 

Devlet Havayolları İdaresi bir 
nisandan itibaren başlıyacak olan 
hava seferleri için hazırlıkların son 
kısmını .da ikmal etmiştir. Bilhas. 
sa yeni hatların açılması münase· 
betiyle yeni bir teşkilat yapılması· 
na lüzum hasıl olmuş ve bu yeni 
teşkilatın icap ettirdiği tayinler, 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Şehrimizde ve Ankaradaki Dev 
!et Havayo!ları istasyonlarında bu 
lunan bir çok memur ve teknisi. 
yenler yeni İzmir ve Adana istas
yonlarına tayin edilerek yeni vazi· 
fclerine gitmiştir. 

Bir nisandan itibaren açllacak o. 
lan İzmir ve Adana hatları dolayı· 
siyle bu iki şehirlerdeki yeni ku· 
rulan istasyonlarda uçuş alanları 
Be istasyon binaları ve hangarlar 
ikmal edilmiştir. ilk postaların ha 
reketi münasebetiyle gerek lzmir 
ve gerekse Adanada bir nisan 
cumartesi günü merasim yapıla. 

caktır. Bu merasim programı ma
halli belediyeler ve Devlet Hava 
yolları idaresi tarafından müştcrc· 
ken hazırlanacaktır. 

Devlet Havayolları İdaresi, Di. 
yarbakır ve Van hatlarının açıl· 

masır.ı gelecek seneye bırakmış • 
tır. Gelecek seneye kııdar bu hat
ların kardeş Hataya ve dost irana 
uzatılması kararının da verilmesi 
ihtimali mevcut bulunır.al:tı:wr. 

Belediyenin hazırlattığı 
afişler 

B lR üni\'ersite talebesi Ileyamlıfa 

yediği bir pasta ile 7ehirlt'nmiştl. 
saraycla pasta ye~ ip ıle zcblrlcnlrse ne o. 
farak! 

Adanın arkacımdakl kısmı nispetC'n 
da.ha muntazam binalan lhtiYa etmekte. 
dir. 

Belediye, halkı her türlü kaza. 
lara karşı ikaz etmeğe 'karar ver· 
miştir. Bunun için evveıa elektrik 
idaresiyle, halka elektrik cereyanı 
tehlikesini gösteren resimli levha· 
lar tabcttirilmiştir. Bunların şeh. 

rin her tarafındaki vitrinlere asıl

masına başlanmıştır. 

Ilunun üzerine üniwrsitc rektiirlüğil bele· 
diyeye miirnca:ıt cılerek bu rh'arda r.atr. 
lan me\'addr gıdalycnin sıl...-ı bir l<ontrola. 
tftbl tutulmasını lstemi5:l·. 

Haydi buras·nı clilzelttik. İyi :ınııı, n 
ünJ,·cr-.ite rektörlüğii, ya üııh crsltcli Ak· 

••• 
Eminönü istimlakleri 

B l~J.EDİ\'f<~ Eminönü me:rdanmın lcı· 

ttmırı.ıc i-,lnc dcwam etmckteılır. 

C~leıl:yc, llalılqlazarı kısmında bulu-

Anlaşılıyor kl lsthnlak l~I, manzarac;ı 

hoş bir yere çıkınr:ıya kadar temadi ede. 
eektlr. 

O Jıalıle lmar<'ıla1', EmlnönUnden 
bakıncıı. dört bir tarafta ufuk ~öriilünre
ye kaclar dayanın kazma küreğe! !Um. 

Diğer taraftan nalril nsltaJılın 

kazalarına karşı ıda halkı ikaz e· 
decek levhalar hazırlanaca'ktır. 
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Paris, eo • - C:ekosıovakyanın 1 nız kendi kuvvetimize değil, fakat harbiye nezaretinde fevkalade o -
fllıakt 1'.lclis.ad Uzcnnc Almanyayn hak ve adli muzaffer kılmak hu. larak toplnnmı§tır. 
kartt 6a:nokrtı.'5ıletf.o ilk fiili muka- susundaki azim ve irademize daya. Hariciye nazın Bonnet, diln, birl-
lılt~e! .Aıncrikadan gelm~tir. nıyor.,, biri nrknsmdan Polonya bUyUk cL 
A:;ne~. Alman}·nd:ın gelecek Baısvekülettcki toplantıdan son - çisinJ, Litvıınya elglslni ve ayan 

maflua ~-nzde yirmi 'beş nispetinde ra, Sovyct bilyUk elçisi Maisky, hariciye encümeni reisini kabul c
fazla gUmruK :rcsmı alacaktır. A- hariciye neznretine gelmL5 ve der- derck görliGIDilştilr. 
merikıı diğer demokrasllerin de ay. hal lord Halifaks tarafından ka - Nazırlar meclisi bugUn toplana. 
n1 eekllde hareketini temenni et • bul olunmuştur. cak ve Lebrun'un yarm Londraya 
mktedir. Nazırlnr toplantısından sonra gitmek Uzere Paristen harcketin-

Almnn ithalatına vazedilccek o- Çemberlayn, halkın alkı§lan ara. den evvel ilk karamnıneler Reisi
lan ecuı. mahiyetindeki yüzde yir- smda Do~ng Street'den Buking. cumhurun fmzas:na arzedilecektir. 
nıl beş gtimrUk munzam resmi esa. ham snrayma gitmiş ve kral tara- Mütehassrslardan birkaç smıfm 
ı::en 1938 senesi csnnsmda inhitat fından kabul edilmiştir. Çember- htlknmet tarafmdnn silah altına 
göstcrml!j bulunan Amerik:ı.nm AL Inyıı kralın yanında bir saatten çnğırıldığına dair bazı rivayetler 
mnnya ile olan ticaretini ortadan fazla kalmıştır. dola maktadır. 
kaldıraenktır. Munzam resim, 23 Alm::ınyanm Londra büyük elçisi Fransız eumhuITcisl yarm sabnh 
nisnn tarihinden itıöaren tatbik o- Berllne gitmC>k Uzc.re I..ondradruı Londraya hareket etmektedir. Si. 
liınacnktır. hareket etmiştir. yasi ,_.aziyetin bu karışık anında 
Diğer taraftan hususi surette ı:a- Salahiyettar bir mcnbadan öğre- ziynretin bir ehemmiyeti vardır. 

lıştlanık Alman mallnrma bo)knt nildiğfne göre lord Halifaks dün Hitler Berlinde 
~·apılmasma da gayret ediliyor. Bu • Sovyetler birliğinin Londra sefa.. Bertin, 20 - Hitler aun akşam 
5ekilde yapılan mllraeaatlara sim. ı rcthanesinde İngiliz • Sovyet iıııbir- geç vakit Berlinc dönmUş, Göbele 
lllye kadar 350 bin firma ''e tacir liğl için yeni bir formUl teklü et- tarafmdan kal'§ılanmıs, Berlinlilere 
mtlsbet eevab vermL:ıtir. mi-3tir. §enlik yaptırılmı§tır. 

Radyoda bir nutuk söytiyen a. Sefir Maiskl, hükfımetlnJn de- Beneş muv3kkat bir 
y:ıncıan King, bitaraflık kanununun mokrasiler t:ırafından teklif edile.. hükiımet kuracak 
ilgası h:ı.kkmda kongreye tevdi et- cek her lUrlü müşterek emniyet Nevyork, 19 (A.A.) _ lyi haber 
tiğl proje hakkında 17..ahat vernüs- sistemine müzaheret etmcğe hazır 

alan Çekoslovak mahfillerine göre, 
tit. Hatib, komintem aleyhtarı bulunduğuna. şahsan kani bulundu-

! Bene~. halen muvakkat bir Çekoslo· paktı imza eden devletlerin geniş. ğunu söylemiştir. 
emesine manı olacak bir siyaset Sovyct hilkfımeUnfn pek yakın. l 

1 
vak hükOmeti te~kil'ne uğrasmakta· 

taldp edilmesi lllzımgeldiğinl, çiln. da bu hususta ka.,i bir cevab ver- dır. Beneş bu muvakkat hükfuneti, 
kil parçalama usullerinin ne za _ 1 mesi beklenmektedir. Vaşingtona ve esaslı Avrupa demok
'man ortadan kalkacnğı malilm ol-1 lngillz nazırı Huds-On dün öğle- ratik devletlerine tanıtacağını üırlit· 

d w • 1 .... ı.. etmektedir. Amerika birleşik devlet-~ ıgr;ır söy e~ ve Roma. • De:- 1 den sonra Varşovaya vasıl olmuş • 
lin - Tokyo mihverinin birçok hU- tur. Hud.son, yalnız rnııli ve ticaret 1eri dahilindeki bütün Çekoslovak 
kilmetlcrin tahribini ve milyonlarca nazırfan ile değil, fakat ayni zn. _ konsolosları ve Amerikada oturan 
1ns3.lllil zalimane bir kontrol altı - mandn Beck'le de görlişecektir. bütün mühim Çekoslovaklar. böyle 
na alınmasını derpi.3 ettiğini ilave Bu da gösteriyor ki Hudsonun se. bir hüku?1etin t:e::süsü için ıbütün 
eylemiştir. yahatinin reahiyeti yalnrz ekono • kuvvetlerıle ve butun vasıtalarla ça· 
' /uncrikalılarm, Nazi Almanlara mile değil fakat ayni zamandıı da 1 lışacaklarını şimdid::n Bent$: bildir-
karşı husumeti daha bariz bir ne- siyasidir. ' mişlerdir. 
kil alıyor. Sinema salonlarında. son Fransada Faşist meclisi toplanıyor 
hadiselerin filmleri gösterilirken Pı:tris, 20 _ Fransız ayan mecli- Roma, 19 (A.A.) .. - Havas bildi-
seyircller, Alman ricalinin ve ns. si hUkfmıete geniş salü.hlyetler ve. riyor: 
kcrlerinin perdede gösterilmesini ren kanunu l7 reye knrşt 2s6 rey- Evvelce kar.trlastmldığı veçhile 
ıslıklarln kar§ılamışlnrdır. le kabul etmiştir. büyuk fasist meclisi salı akşamı top 

A.merikada etımhuriyct~i mebus- Aynn meclisinin fçUmnınm niha. lanacalH:fr. Bu toplantıya büyük 
!ardan Jorj Bender "Amerikanın yotc ermesini mUteakib, kabine, hir ehe.'llllliyet verilmektedir. 
:Almanya ne olıın iktısndl ve 21lya. 
st mtlnnscbetlcrini derhal kesm<.'"1i
nt, nyni zrunandıı bUtün J..merllm 
sefaret erk!nınr geri tnğırmasmı 
\"e Almanya ile her tUrlU ithalat 
ve ihracata nihayet verilmc...'ini tek 
lif etmek tasavvurundn bulunmak. 
tadır. 

• 
rı 

Başvekir 
getd• • ze 

•• a yan n m s 
• • e erı neres ? 

Romanyanın lngiltere 
ettiğinde tekziplere 

ve 
v 

Fransaya müraca 
ısrar olunuyor ragmen 

Londra, 19 - Muhtelif memba- rin bir "garp macerasına,, atılaca
lardan alınan haberlere göre, Ro- ğı pek zannedilmiyor. 
manya hududunu tahkim etmek- Fransız gazeteleri daima, Fran
tedir ,fakat umumi seferberlik ilan saya karşı bir hare'ketin hem bu 
etmemiştir. memlekete, hem de fngiltereye 

Almanyanm Romanyaya müra- karşı taarruz sayılacağını ve iki 
caatla bütün ihracat maddelerini memleketin derhal mü§terek mü
ve bilhassa buğday ve petrollannı dafaaya geçeceklerini yazıyorlar. 

Diğer taraftan Hın-ntlsta 
Slovakya gibi, eskiden Maca. 
run, yani Habsburı: iınpata• 
ğunun bir parçası idi. 

Gene Çekoslovakya gibi, 
goslavyada da bir Macar el>~ 
ti ve az olmakla beraber, b1 

ınan ckalliyeti var. 
Bugünkü Yugoslav hli~ 

de, son Çekoslovak bükUıııetı 
ekalliyet meselesini halle çals 

yalnız Almanyaya satmasını iste- Bunun ne dereceye kadar böy
diğine ve diğer bazı iktısa.di istek- le olacağını şimdi söylemek ka· 
!erde bulunduğuna dair gelen ha- bil değildir. Fakat ben kendi he. 
berter Londrada heyecan husule r.. tıı 

sabıma buna inanıyorum 'YC Al· Fakat Hırvatlar henı.uo 
getirmiştir. manlar da bunu biliyorlar. Al- edilmiş değillerdir ve Slo\'ak) 

Pazar günü çıkan bütün ,gazete- mantarın bunu bilmesi şimdiki hal istiklalini isteyenlerin srt 
ler bu mesele ile meşgul olmakta- de onlan o tarafa bir harekette karşı müzaheretlerini göste 
dır • tereddüde düşürecektir • lerdir .. 

Bu haber tekzip edilmiştir. Fa- Almanyanın Şarka doğru tekrar Sinyör Musolini bun.da111.s 
kat sonra Romanyanın Londra d diğı bir hamlesi mümkündür. Bu hare- e ederek, esasen sevıııe 
sefiri Tileanın hariciye nazırı lord kette hedef Macaristan ve Le- memleket olan Yugoslavyayı 
Halifaksı ziyaret ederek bu husus histan olabilir. Fakat buna pek çalanuya ve "mUstakil,, bir 
ta malCımat verdiği, hatt5. dünkü ihtimal vermiyorum • vatistaru "himayesi,, altı113 • 

kabine toplantısının bunun üze- En muhtemel görünen MemcL ya muvaffak olursa kendiS1 
rine yapıldığı anlaşılmaktadır. Di- • 

.dir • bir za!er olacaktır. 
ğer taraftan Roöyter ajansının Memeli almak Almanya için ti• 
diplomasi muharriri de, Londra- Hülasa. hadiselerin ne ne · 

çok kolay olacaktır. Çüukü Lit- varabileceg~ini daha ivi talı~. 
nın sald.hiyettar mahfillerinden al· vanyalılar tek başl:mna mukave· ~ e::r> 
dığı maHlmata atfen ,Almanyanın met edemezler .. Hitler de ne tn- ltalyan - Yugoslav münB5 &~ 
Romanyadan iktısadi isteklerine ve 0 Hlrvat meselesini,, göı 

d k b . gilterenin, ne Fransarun, ne Rus- de bulundurmak labmdır. 
dair gazeteler e çı an ha erlenn yanın Memeli bir "hayati menfa. 
doğru olduğunu bildirmiştir. at, meselesi saymadıklarını bili- Hırvatlar himaye 

Hariciye nazın vaziyet hakkın- yor • iatemiyorlar 
da '.Fransa, Amerika, Sovyet Rus- Şimdi gelelim Musoliniye: Zağrep, 19 (A.A.) - 1l1~ 
ya sefirleriyle görüşmüş, dömin- Büyük Faşist meclisi gelecek riyaset ettiği Hırvat p:ırtisiııiJl~ 
yonların ıcla reyini sormuştur .. in- hafta toplanıyor. ltalyanın Lond- zetesi olan ''Hravatiski Dirle:r
giltere, Fransa, Amerika ve Sov- ra el~isi Senyör Grandi de bu top- bugün hususi bir nüsha ne~·~ 
yet Rusya arasrnda istişareler ya- lantı da bulunmak üzere Romaya rek Hırvat liderlerinin flif\
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pılması muhtemeldir. gitti. Bunun mühim bir manası selesini halletmek il%erc: '' 
Deyli Herald gazetesinin siyasi vardır. Zira Fransız Cumhurreisi mU.dahalesini istcyeceğirıe. (. 

muharriri Almanyanın bundan Londraya gittiği esnada Grandi hcıri~e çıkan şayiaları te1'Z~ 
sonraki c e erinin nere eri ola- orada bulunmzyaca'knr. n>l "'~ 1-Ia-vat. el,ye.cettJJP' J1 pı 
bileceğini gözden geçirdiği bir Acaba önümüzdeki hafta tekrar şeflerinden hiç kimsenin 

1 i.!~ 
yazısında vaziyeti şöyle anlatıyor! İtalyanın Fransaya kar§I ileri aür· ların milli hedeflerine ınugıı~d~ 

"Çekoslovakyadan sonra sıra düğü mahut taleplerle mi karııla- bir te!jebbUste bulunmaını§ 0ilı 1. 
nerenin? şacağız? Mümkündür. nu ve bulunmıyacağını ta\'l 

Bugün bu aualle bir çok Av- Fakat ba§ka ihtimaller de var. lemiştir. daY 
rupa devletlerinin hariciye neza- Meseli Yugoslavya, ıimdi bir Naip Prens Pol ,SlovenY

3
. 

Bohemya ve Moravyanın işgaline 
dair Almanya tarafından yapılan 

tebligata. Amerikanın ce\•abı önü
ınUzdekl hafta. verilecektir. 

retleri endişede bulunuyorlar. Zi- taraftan İtalya, bir taraftan Al· Kranji malikunesine gitn'lİŞ~ 
ra, zafer sevinci içinde Her Hit- :nanya arasında bulunan Yugos- Teyidine imk!n bulun~· or'.ıı 
}erin diğer bir maceraya atılmak lavya, yardım imkanlarından mah- 11 şayialara göre Naibı~rUf'' 
hevesinden kendisini alabileceği rum kalmış oluyor. Esasen Fran- Hırvat · reisi Maçek ile go 

Dost Bulgaristanm muhterem Sarneoı;lu arasında yapılan müte. pek zannedilmiyor. sa il~ İngiltere bu mıntaka.da mes- muhtemeldir - / 
başvekili ekselans Köseivanofla re- adı.lid mülükaUar netlcesinda ~:ı.- Fakat senyör Musolini de, uliyeti üzerlerine alamıyacaklannı ~ 

~~:~~:t ~~'.~~t~ed~isus:e~~~~1~ ğı~.~~ı;::lls Bn~~=:~m~~ir~ariciyc ~;~~:iş~: şe~ü;~!:di;~:me;;r:: d~:1~~~1 ~;~::.~~::~;ıovakya Çekosloval1ıyanf0 
Yatı resmt mahfellerden alman Ankaradan ~ehrimize avdet ettiler. Nazırı B. G. Köscivanof cumhuri- kazanmasına kollarını kavuştura- gibi, Yugoslavyanın da müttefiki i\ • 

ınal\ımata göre, bu cevabta "Alman Misafir başvekil istasyonda Yali yet hükümetinin misafiri olarak, rak bakacak değildir. ıdi. yenı· ,, tu·· hrer 1 
tctavi\ztl" kat'i bir lisanln tahlil o- muavini Hüdai Karataban, İstanbul Ankaradaki ikameti esnasında Rcl- Evvela Bitlerin niyetini gözden Yugoslavyada da bir ekalliyet 

11 
• 

komutanı korgeneral Halis Bıyık- 1 sicunıhur lsmet lnönU tarafından geçirelim: mesel~si var. Çeklerle Slovaklar Ba"tarafı l j~CI lunaeııl: Te Amerikanm bunu meş
ru addetmediği bildirilecektir. 

Amerikan sanayi erbabı yapmış 

olduktan bir toplantıd3 camcılık, 

cevahircllik, ilah.. gibi başlıca Çek 
ıınna:,.1lnln Aıncrikayn nnlı:lcclilmcsi 

projeslnl tetkik etmi!ilerclir. 
Bu projenin tatbila şu suretle o. 

lııcn.lrtır: 

tay, merkez h"Umanclam albay Ce- kabul edilmlııtir. Bir müddettenberi Almanyanın gibi. Sırplarla Hırvatlar da geçi· suna iltihak edere..1<• Sovyet 1t1~ 
mal ve emniyet müdürü Sadri Aka Diğer taraftan, B. Köscivano! ile Holanda veya tsYiçre i.izcrindc nemiyorlar. Slovaklar yeni hlikQ- rine karşı çarpısmıştır. T{oı.i 
ile Bulgar konsoloslu~'lt erk~lnı ve ba§vekil doktor Refik Snydaın ve ''tazyike, ,b:ışlayacağuıdan bahse- mette Çekler~n h:.kim olmasından dusu mağlClp ohvlCa Gajd~ ~' 
şehrimiz Bulgar koloni~ine mensup hariciye vekili Şllkril Saracoğlu a. dilmişti • şikayet ettikleri gibi Hırvatlar da dan öteye, Uzak ~rka .~~iıt1 
bazı zevat ve kalabalık bir halk rnsmd:ı mUteaddid mUiukatlnr vu. Belki bunun altın.da başka bir Sırpların hakimiyetinden tika- Sonra kılıcını Sov. retlere ~ J;J 
kütlesi tarafından karşılandılar. kubulmuştur. Bilyilk bir samimiyet gizli maksat vardır. Fakat Hitlc- yetçi. rek, onlarla be.'"abet Lehle~f e~ 

Misafirimiz trenden indikten son- havası i~inde cereyan eden bu ko- mücadelede bulunmayı tckU uıı# 
ra bir polis müfrezesi selam resmini nuıımalar esnasında 'l'ürk ..-e Bul- kabul ederek 1l5ağıdaki beyanatta 1 müteallik bütün faaliyetlerini es. fakat SovyeUer bunu J;ab~ 

500 den fnzlıı Çek tcknisiyeni ifa etti. gar devlet ndıunlarr, doğrudan doğ- bulunmu.stur! kiden olduğu gibi müşterek men- , lerdir. __ ,,# 
runcriknya getirilecek ve bu tekni- Halkın alkı~arı arasından gardan ruyn kendi memleketlerini altıkadar "- Komşu ve dost Tilrklyenin faat meselclcri:..e vo bilhııssa sul· ıerek ~.ır. 

- - Gajda A vrupaya ge . ""'tı" 
slyenlcr, yetmiş hin Ameriknlr a- çıkan ekselans Köseivanof Hardar· oden meselelerle Bnlkan i)erine hükümet merkezini derin bir mcm· hfuı idrunesina luıJlrcylcmo&e ka • daki bir asken mektepte bı~ w~ 
mcleye Çek fmalutmm esrarını öğ- pa~ rıhtımına inmiş ve burada ma ve <lünya vaziyetine ta.allük eyllycn nuniyet ve &llkran duyg•ısu ile ter. rar vcrm~lerclir. disinltl et. 
rcte eklrdir · Aralarında tanmmı,. gazeteciler okuduktar. sonra, ken .,_ .. rı c · iyctile beraber kendilerine tahsıs e- meseleleri müf,ilercken tetkik et. kediyorum. :# berabe iıntiu--

Londrada Ü Gerek Tu"rkiyc Rcıs· !cumhuru Ek.. bulunan ve bu derece "üksek birse. ger.erallerle r . .,_,_;;; dilmiş olan Dcnizbankm lev va- mi.slerdir. .J • eıd·-· · ·ıerı su.ı..- f 
Lo D ı 1s ı raf d viyeye yu"k.selmesini bilm1" olnn mcsı HL .. ""Img ıgıru 1 

.. til!· ndra, 20 - lln ngiliz ba~. puruna binmişlerdir. Avrupnda. tenkup eden badi.3eler scllinıı met nönU ta ın :ı.n, ge- 'il b ·ı p dönrtıuş 
-'·"'I t d 1 · d h I · rek b""t" El•selu"ns Doktor Refik Türk mııt.buntınm Türk ve Bulgar bu rüt e 1 e raga ~.-.eıı.ıı v~ e a resın e ..-e ar cıye ne- Yapur saat 11,10 da Tophane I:arşısmda, gerek Ealkan milletleri .. ,. ... • sene sonra da Çek g .... 

?.nretinde pa.znr olmasına rıı.~men ht B 1 · t Sa..,·dam olmak Uzere hükumetçe milletleri arasında sıkılığı ve saml-
b rı ımma yana~ış ve u gans a- arasrndakl tesanildUn gerek bunla... J b sk 1 t ~t 

hUmmalı blr fnnli"et ltUkUm sllr - · · b d hakkanda "'Österilcn kabul beni miycti daima daha ziyade artan bir a:. :mı 0 muş u. ,~b:tflC. 
J nm hükfunet rcısı ura an otomo· rm ayrı nyn lı:endi siyasetlerllc ., d 1, G "d 1027 de r 

mu Ç b l l d H ı·r 1 revkalıı' de mu"te'---i.s etmiş ve il:! ynknılık "'olunda. ild hUkümet tara- Ru o.ı 2.J a - -~t- cıı ~. cm er ayn ve or a 1 a es bile binerek misafir kalacak.lan Pe· mü-ıterek siv~tlerinin kal'i istik- wı.:.A> J d ı • rt l"'rI sat.~ ·•· 
b. k ri k b d • J memlek,.,timız' n-"'mcl:lki milnnso- fmdan sarfolunan ga'-'letlere mil - ev ete 3 Si>e sıı " rtl ~ ırço cali a ul e erek görliş- rapalas oteline gitmiştir. lali, valnız bu milletlerin bulunduk- • ..., J ·1 d" h b crı·ırııiş ,-e ·ı"' 

U 1 dir J betlerin samimi Ye kalbi bir dost- zaherct etmekte devam eyli:ı·eceğL ı e ıvanı lar e v . ·e jndirı •·· m 9 er · l\~uhterem bacuckil bugün saat lan co~n mıntakn için defü, bil~ ı 1 r de~...-.. sın 
B ,.,..~ 1 ""'"- 1ı •-ıı· ı :ıı. ı:.• ...... ~ w w 11 • .. • ,_ no eminim. a ınzra.~ ne er '""'"' ttı, ... n ncuıZ a..'.1VC.ı: ınin Avam lugun saglnm teme erı uzenne ..,_ • 

1 12 de vilfiyet makamına gelerek '.'il" tün Avrupa için de bir sulh garan. ti 
· ve lord IIalücksın Lordlar kamara~ Unat ettiği kanaatini bann bir kere Tilrk milleti nezdinde, hakkonız- r. te k:l~ 

larmda söyliyeceklcrl nutuklara li muavinini ziyaret etmi~tir. tıct teşkil ettiğini bir kere daha daha vermiştir. ela gösterdiği unutamıyacağrmız h&- Gajda 1933 de hükOb~U~e9 etrıll~ > 
O~leden sonra şehirde bazı gezin- mU~ahedc eylemişlerdir. . h 1 t' e te.sc u ı1?' 

bUyifü bir ehemmiyet verilmekte _ ., Halkın ta hududdnnberi lst:ınbııL raretli kalıulden dola.yı gerek be. ısyan areı{e ın r hilp:;e 
dir. 1kl devlet ricali, tngiltcrcnln tiler yapacak ve Bulgar konsoloslu- Sulhiln idam~l kaygusunun e. dan geçerek gUzel hükfimct merke- nim gerek ~evcemin ve bana refa.. kalanarak altı ay ~ f 
vnziyctinl ve ittllinz ettiği kararla- ğunda Bulgar kolonisini kabul ede- sas!I bir amil buhınduğıı mU.sterek zinize kadar göstr.ırdif;i hnr:ıretli kat edenlerin derin şlllmınlıırma kOm olmu~tur. d kcndisiııe 
rı bildireceklerdir. cek olan ckselfins Köseivanof, ak- menfaat meselesinde eskiden oldu- tczahllrlcrdcn de bllh:ıssa müteh&ıı- terceman olmanızı sizden bir kere Birkaç gün evvel .e ·ımiştir • 

Dcyli Heli gazetesine göre bu c:am iizeri saat 17,45 de Taksim A.- ~ gibi istisare kararında olnn Kö- sis oldum. daha rica ederim.,. ncral rütbesi tekrar~~ 
nutuklardan oonrıı SO'l.-yct nus:ı·a, bidcsine çelenk koyacaktır. <Jcivanof, Saydıı.m ve Saracoğlu, Bir kere naha chemmivetle kay_ 
Frans::ı. ve İngiltere ile b::ti§arcye Kıvmetli misafirimiz yann ~eh- Bulgar b~fJvekili ve hariciye n:ı~ı- •letmck isterim ki. mUnnsebetlerL Sinemasmda 
ve birlikte harekete devam edile _ rin ~uhtelif 'yerlerini gezdikten nnm Ankara ziyaretiyle temelleri miz, buı;linkU tcblF.de nesrolunan Bugün S A K A R Y A 
eektir. sonra ak§am, Sirkeciden husuıil bi:- "i:ı"I:ı.mlnşmış olan Türk - Bulgar i"kliıra."yonln.r rr.ucibince, saraha- Feerik bir çerçeve içinda bıi.yük bir rntw~u •. filtn··· 

Hava nazın söylediği nutukta de- trene binerek memleketine avdet e· mUnasE'betkrinln bariz dostluk mn. ten dostnıı dir ve bu dostluğun Milyonlara mal olmuş fevkalade bil'N • n 
mlştir ıa! decektir. 'lıiyetindcn dolayı sevinç duymu§- mUtemııdiycn inkişaf bulması için R Q N A L O C Q L M A _ 1 

-ı'nhakl:tlm teşebbllslerl nadi • Resmi tebliğ lıırdrr.,, leab eden bü'iln ş~rtlıır mevcuttur. Zafer dolu muh~em bir tcnısıl~ ıfS'> 
rC'n muvaffak olur, daima acı seme. Ankara, 19 (A. A.) - Bulgar Misafirin beyanatı B'\lknnlar nulltu...,n ayni suretle ~ A n L9 u [fli' llJJ U;:( l.6 ~ ~ 
reler vt'rlr ve mllcrimin cezalandı- B:ışvekili ve Hariciye nazırı B. Ankara, 19 (A. A.) - Bulgar J 'mğh bulu:ınn Tilr'dvC\ ve Bult"aris- B' d b 'l -· Utbiş ınacern. 
rılmasilc netıcelcnlr. lstilfbnlc cm- Kösciva.nof ile Başvekil Dr. Refik Baavekill ve Hnrlclye nazırı Köse- tan, mü5t .. rek m r"'lat meseleleri. ır a amm ya13aya 1 ecegı en m R .r:'.3~~· 
niyetle bakabiliriz. Bu itirnnd, ynl-1 Saydnm ve Hnrlclyo Vekili ŞükrU franof bugUn Türk gazetecilerini f ne ve bilhnssa mılhün idamesine w FIA TLARDA ZAM YOKTU • 
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•• • • ··zeı öz er m .. saba Si 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 
ye u e 

Numara: 78 

ad ·(~u resim sahibi ıdaremize resmini gönderdiği zaman 
da rc~~i yazmış, adını bildirmemiştir. Bir mahzur yoksa adını 

bıldırmesini rica ederiz.) 
Meraklı imzasiyle melıtup gönderen okuyucumuza: 

Gazetemiz hesabına resmini fotoğrafcımıza çek
tirenlerin adreslerini bildirmelerine lüzum yok
tur. Yalnız kazanırlarsa vadettiğimiz mükafatı ala
bilmeleri için fotografhanenin kendilerine verdiği 

OlnJ ikinci göz resmini göstermeleri lazımdır. 
Ylıetılamnrza dnGıtacağmuz mliklifatlarm kıymetı 800 llrnyı 

16() . aşlandrr. 
\' lıra kıymetinde bir radyo, lnistnl bilfe takmılıı.n, kıymetli ceb 
flıe kol santıerl, muşambalıır, clblselllder, istcnllcn eşyayı nlo.bll
la ek &aLihJyctlııJ veren 20, 15, 10 Um ~lbl pam kıymetinde kart-
~ \·e salre. . 

lkinci münte • 

seç.mi tamamla d 
~tanbulda 394,460 vatandaştan 
1~3,332 sı rey hakkını kullandı 
~ ın~~?ntehip int;habı dün ak- .Müntehibisanilere ıruızbatalan bu 
',1 da bıtinlmiştir. Sandıklar saat hafta içinde gönderilecektir. 
~patılmı~ ve mühürlenerek Onümüzdeki pazar günü de mem 
qıarıtıa gelen int:hap teftiş heyeti leke tin her taraf mda mebus seçimi 
.rda!. teslim edilmiştir. Sandık· yapılacaktır. 

{!reylerin tasnifi saat yirmide Her kazada reylerini kullanmış 

1, edilniiş ve neticede Cumhufr olanların miktarı şudur: 
{ ~ ~ P«q.1;,l nom8ö4l...:~:.. :tt:t .. ı. ~- ~~ı,..,ı, :ı;..ı,..11• 

-......_ ~l':iik!eri anla~ılmıştır.. Aaol:ır nccsi: 2.012 l .807 3.ıfı9 
:---_K Bakırköy ,, 5.2!l!) 5.523 10.822 

d . d Beşiktaş ., 10.900 12:143 23.043 ara enız e Beykoz ,, 4.i87 Ş.217 10.004 

b• Beyo lu ,, '1.349 53.008 9.t.447 

1 r m oto"" r battı Eminönü ., lG.482 21.875 38.357 O·· Eyilp •• 4.GGO 5.40G 10.15G 
Ort ge · · ti Fatih .. 21.901 3ı.coo 30.810 Öl. mıCI, saa erce Kadıköy ,, 12.489 ı ı.432 21.281 

h üınıe pençeaeştiler s:ırı:rcr .. 4.G3~ 4.oıs 9.549 
<:.'l\>cp_, Csküdar ,. 13.122 13.411 2G.533 
~ ""1 gün Karade:ıizde bir 143.905 1G9.82G 313.821 
llrı.:-- kazası olmuş ve Inebolddan Çatalc:ı ,, 8.7i1 9.379 18.150 
)~%a gelen bir motör fırtına Kartal ,. 3.536 4.0i7 7.613 

" den parçalanmıştır. Silivri .. 4.!lOO 5.0!l 1 9.!l!H 
k '(ltı ş·ıe ., G""• 3 3r,3 7.007 
-~ .. ?tıotör İnebolu limanına ait 1 

" "'· "~ • • 
• ttı Yalova ., 3.GOS 3.139 li.i47 
)liJt~törüdür. İki gün evvel el- 24.4G9 25.042 4051 ı 

ttıtıj Uylc limanımıza hareket Schir dohilt 
~~1• fakat yolda müthiş bir fırtı- i1 kazn 143.995 1G9.82G 313821 

~~( ..... tutuınıuştur. Motör ufak ol- Müllı:ık 
'<ırl~- (5) koz" 24.4C9 25.042 49.511 ...... -n denize fazla mukavemet · ._. 
~Cttı• Ummn1 
h .. _ 1~ ve Kamış adası "kaya.. yckCln: 1GS,HH 19.t.868 363.332 

ti:i ...... !düşerek parçalanmıştır. 
il. r<ic bulunan dört tayfa kaya
. tlttnanarak canlarını kurtar
~ 
"c \'c burada 12 ttaat dalgalar-
. ıoğukJa mücadele etmişler. 

ı~,d 
!l~b en Gonra gene 1neboludan 
· tıla gelen Necat ve Yıldırım 

:tinde iki motör tayfaların 
~ilk •csıerine yetişmiş ve hepsini 
. r Sarıyer polisine teslim et-

ır. 

eş seneli ikinci 
~anayi planı 

l'i ra, 20 - Beş senelik ikinci 
Progrmm ile yuptlacak fıı.b.. 

~ hakkmdn. tetkiklere bnı:ılan_ 
• :&lln!ar arnsmda azot, ci.inıf, 

t~ iplik fabrikaları vardır. 
ta?ı Programın memlekette mo
lrııı. al'i.i de kurulacaktır. 

Ci sanayi programına ilılve 
etıt ltı§:ı edilmel:to olan Sivas 
ta;· kaolin, lzmitteki ikinci k~ 
~ tl.? rfkaıannın yapılmnsr hlt
ltizı eredir. 
· cı Programa dahil porııclcn 
q !tun kurulmasındnn yazge
ıı~e l'erine Şamot fabrikası 
""lttr 

~, Kara ejder 
birliği ,, 

Asya birliği konferansı 
toplıyacakmış 

İngilizce Sunday Pictorial gaze· 
sinin yazdığına göre, Japonya.da
ki müfrit bir siyasi teşekkul olan 
"Kara Ejder Cemiyeti,, Haziranda 
bir Asya birliği konferans topla
mayı düşünmektedir. 

Japon, Hind, Burma, iran ve 
Afganistan müfritleri ve nasyona.. 
listlerinin iştirak edecekleri bu 
konferansta Şarkta "Beyaz tehli
ke,. ile mücadele .için bir Asya 
Milletler Cemiyeti kurmak mese
lesi müzakere edilecektir. 

--<>--

Mısırda bir firavun 
hazinesi bulundu 

Kahire, 20 - Zekazik §ehrinc 
yirmi i'ki mil mesafede 22 inci sü
laleye mensup bir Fıravunun mun: 
yası ile beraber pek zengin hazi
nc:>i bulunmuştur. Hazine kuvvet 
li bir polis müfrezesi tarafından 

muhafaz altında tutulmaktadır. 

e s1o ıa ya
nın i 'hakın 

os o ad 
n 

Mo3kova, 19 (A.A.) - Tas ajan
ı tebliğ ediyor: 
Alrnanyanm Moskova büyü.1' el

çisi Schuelinburg, hükllmetinin em
ri ile 16 martta Sovyetler birliği hü 
kfımetine Çek milletinin Alman 
devleti hakimiyetine alınma~ı hak
kında 14 mart tarihli anla§mayı bil
dirmiş \'e 17 mart tarihli bir nota
ı:ında da Alman ba~vekili.nin Bo
hemya ve Moravyada himaye idare· 
si tesisi hakkındaki emimamesinin 
muhteviyatını bildirmiştir. 

Sovyetler Birliği hariciye ko· 
miseri Litvlno,·, bu iki notaya 
aşağıdaki ce\·abr vermiştir: 
"- Çekoslovakyanın Alman hi

maye idaresi altmn konulnralt 
Alman imparatorluğuna bağ

landığını Sovyet hUkClmetlne 
bildiren 16 ve 17 mart tarlhlt 
notnlarını.:ı aldım. Mczkflr no
tnıarı sUkfıt ile geçiştirmek ,.e 
bu suretle Çekoslovakya ht'ıdl

sclerfno karşı gt'lyn aHı.ka. gös
termediği suretinde yanlış bir 
intibn bırnkmn.k lstemlyen Sov· 
yet hUkCımctl, mezkôr nota· 
ıarıı. cesa.!ınn bu l dl eler ha.k
kmdald h-nklkl vaziyetini lznh 
ctmcğl JUzumlu gBrmUştllr: 

ı - Alman deklarasyonunun 
ht'ıdlselcrl muhik göstermek i
çin nıuknddimcs:nde izah olu
nan siyası ve tarlbt mUtalealar 
\•e bilhassa. Çckos1oval~ynnın 

devnmlı bir karışıklılt ve Av
rupn sulhu için tehlikeli oldu
ğu, Çekoslovak devletinin yaşı
yamıyacnğı ve bundan dolayı 

Alman imparatorluğunun bu· 
nunln bilhassa nlaknda.r olmak 
mocburlyellnde kaldığı yolun· 
dakl tsnnt.Iar doğru \•e bUtOn 
dlln;} aca m.nHım olan hı\dise?cre 
uygun öeğildir. Filhakika umu
mt h:ı.ı·p sonunda Slovak cumhu
riyeti dnhlli huzuru vo harici 
siyaseti katiyen muslihane o -
lan ondcr Avrupa. devletlerin • 
den biri olmuştur. 

2 - Sovyet hükQmetinin, hükfı· 
met reisine, milletin muvafaka· 
ti olmaksızın bu milletin istik· 
15.Hni nı;n <'debllmelt salA.hiye
tlnl veren hiç bir A nupa. de"lc
tl nnayasasındn.n malüm::ıtı yok· 
tur ve böyl'J bir şey bilmiyor. 
Bir mlllctin !;endi istlklAlinl is
t~ye :steyc imhasını kabul etme
si , c brıŞka bir <lıwlete bağlan
mn·a rnzı olmasını kabul etmek 
pek gilçtUr. Hususiyle ki o mil
let asırlarca lstlklt'lli tein tar
p1şm1ş ve 20 sencdenberl de Is· 
•iklallne kavuşmuştur. Çekoslo· 
\•ak Reisicumhuru Hacha. bu a
yın ı G inde Borlin deklarasyonu 
nu lmza ederken milletinin tam 
!\nHLhlycllcrine malik deı;Hdl. 

<:'"' '::oslovn lt ana:rnsasının G 4 
UnC'iJ ve G5' inci maddeler\ ve 
miiletinin arzusu hilafına. hare· 
ırnt ediyordu. Binaenaleyh, mcz 
ıreır ,·es\lrn. meşru değildir ve 
bir knnunt lcrymetl yoktur. 

3 - Alman htikflmetlnin sık 
srk llcr' sUrdliğU mmetıerln 
ker.dl mukaddcratmn lrnndlle
rinin sahip olması prenslpi her 
mill•·tln kendi irl!dcslnl serbest· la • 

t'flt\atrılan lmşka BnkırkBy bez ZAYl- Istiklal madatremi kay- ce izlıc.r etmesini tazammun ey· 
•ı,. da yeniden tevsi edile • bettim. • lcr. Bu irade, ne kadnr yUksek 

• latyn bez fabrlkasınm lstanbul deniz ticaret tııüdiirlfğiı me\·lnde olursa olsunlar birkaç 
1 

bitmek Uzercdir. 1 kontrol kaptanlarından Sabri Atik ldı:;lnln imzası ile tcznhllr edip 

y a 

~ 

Prenses Fe\-zlye Ue İran Veliahdı J"rcns Şabbur nikah gUnU Itnh1rcde 
bernbcr \'.ay lçerlcrlten ..• 

o iradenin yerine kaim olnm:ız. 
Me\·zuubahis meselede Çek mll
lotl iradesini izhar etmiş değil
dir. Hatta. bu meselft. Yukarı Sl
lezyanm ve Sar'ın mukaddera· 
tmı tayin için yapılmış olan ple
bl~lt şeklinde bl1e olmnmrştır. 

4 - Çek ml1letfnln serbestçe 
lrnJcsint 1zhar etmemiş olması
na binaen Çekoslovakyanın Al· 
mnn kıtaatı tarafından işgalf ve 
Alman hUkt'lmetlnln munhher 
icraatı tndf, mütecaviz \•e zor
bıı lık hareketlerinden bnşkn 

tUrlU tPl{ı.kkl edilemez. 
G - Yukarrdakl mUH'ıhazaıar 

Slovakyanın Alman imparator
luğuna tAbl olması ~·olunda bu 
memleket vaziyetinde yapılan 

d!iat Jıa kında da tnmnmlylc 
varittir. Slovak milletinin de 
bu ht>eusta serbest~e lrndesi sa
dfr olmamıştır. 

C - Alman hUkflmctinln fc· 
rantr, Mncar krtaatrnın Karpat 

Denizbankın 
vapurlar 

nutenyasına zorla girmesine ve 
t.'lilm:ın iptidai haklarının fh
lfili-ıa bir işaret olmuştur. 

'i - Rinnenaleyh Sovyet bU
hfımctl Çekyanm Alman im· 
paralorJuğuna ilhakını ve Slo
vaky~nın da. şu veya. bu şekll
t!e p r.e Alman imparatorluğu
na llJu.k edilmesini tanıyamaz 

ve bunları enternasyonal \rbak 
\'C adnlete ve ınilletıerln ken
•li mnknddcratlarmn serbest~e 
kendiler inin sahip olması pren
slplrıe uygun telftltki edemez. 

~ - Sovyet hUkfımetlnln mU
ta!ea31 şudur ki, Alman hUkfı

metlnin icraatı umumt sulhu 
tehd:t eden tehlike! rden hlc bi
rini ortadan kaldır,mamı$, bi
ıtı.ı·ıs tu tehlikeyi yaratmış ve 
ağı 'aı.tırmıştır. Bu hareketler 
Merkezi Avrupada siyast istik
rarı bozmuş ve mlllctlerin em
niy"t h!ssine yeni bir darbe in
dirmiştir. 

rsmarlad ğı 
meselesi 

IÇERDE: 
• Nevyork belediye reisi Simpson 

seyyahlarla birlikte şehrimize gelmi<.ı 
ve dün akşam memleketine dönmüı:: 
tür. " 

• Mekteplerde çıkarılan mecmua
lara tezyif ve tahkir mahiyetinde ol
mamak şartile her nevi karikatürle
rin basılabileceri Maarif vekaleti 
tarafından bildirilrni!;tir .• 

• Mekteplerde ikinci yoklamalara 
YM \.İrmi ~inden itibaren baı;la-

~ca'ctır. • 
. • B:ırtın bo!;razının 'e Amasya 
ı.manımn temizlenmesi için deniz 
tıcaret müdurlüğü tarafından Avru
paya bir tarak gemisi mnarlanmıı;
tır. Gemi sekız aya kadar gelecek ;,e 
tarama işlerine baslanac.al•trr. 

• Tramvay durnklarma konulmak 
üzere belediye tarafından 70 çöp 
sandığı yaptınlmıştır •• 

• Ameli eczacılar birliğinin danslı 
ça.}'I _dün ak~ Alayköşkünde veril 
mıştır. 

• Zürihte toplanacak olan kazaze
deleri kurtarma ve ilk teda\·i usul· 
lcri kongre~inde hükUmctimizi Al
manyada Denizbank inşaatını kon· 
trole memur olarak bulunan Nec
meddin Erol tem 11 edPcektir . 

• Maliye vekfileti tahsfüıt kontrol 
memurlarının da resmi mühılr kul· 
lanabilece!tleri kararla~tmlmış \ e 
aHi.kadarlara bildirilmi!;tir. 

• Dün ~rimize bir Alman Yapu
ru ile 400 kadar seyyah gelmiştir. 
Seyyahlar §ehri gezdikten sonra ak
c;am ~hrimizden aynlmı~arclır. 
DJŞl\RDA: 

• Sovyetler birliği 1 oınünist parti· 
sinin 18 inci kongresi müzakereleri, 
Jaanovun raporu üzerine yapılan 
gorüsmcleri miiteak'p sona enni~tir. 
Kongre, Sovyet komünic:t p:ırth.i 
statüsünde yapılacak deği5iklikler 
hakkında Jdanovun raporunu e;..'lS 

olarak almağa karar vermi~tır. Bu 
deği~iklikleri teshit etmek '~ ) np
mak için bir komisyon seçilıni~tir. 
Bu komisyonda ezcümle Stalin, Mo
lotov, Voroşilof, Kaganov;ç. And
reev, Jdanov, Kurş;e\. Malenko,· \'e 
Meklis aza o!arak bulunmakt~dır. 

kında da aynen ile sürülmüştür. 
Denizbank bu teklifi tetkik etmt:"k 

Es1<i Denizyolları tarafından Al· 
manyanın Krup fabrikalarına ıs
marlanan ve Neptün Verftin şan. 
tiyelerinde inşasına başlanmış bu
lunan 5300 tonluk i:ç büyük va
purun mukaveleleri iki tarafın ri· 
zasiyle iptal edilmiştir. 

pılmaları isin çok dikat edilmesi tedir. 
bildirilmiştir. Yakında iki tara{ arasmcla mü-

Etrüskteki tndilAt zakelere başlamıcalror. 

Buna ı:ebep Neptün Verftin 
şantiyelerinin büyük gemi yapa
bilecek kabiliyette olmaması ve 
esasen sipari§ müddeti. üzerinden 
bir buçuk sene kadar bir zaman 
geçmesine rağmen henü~ vapurla. 
rın teknesini bile kızağa koyarna
mr§ olmasıdır. 

Bu kadar vakit geçirerek va· 
pur ihtiyacımızı temin etmekte bi· 
zi geç bırakan Krup ve Neptün 
Verftin fabrikalanndan Deniz
bankm istediği tazmir:at miktarını 
karalaştırmak üzere de iki taraf 
arasın.da müzakereler yapılmakta. 
dır. 

Diğer tarftan bu vapurların 

Blondfoss şantiyelrinde inşa edil
mekte olan ıdiğer üç eşi için de De 
nizlınnk tarafından Almanyada bu 
lunan komisyonumuza yeni direk 
tifler gönderilmiş ve bu vapurların 
ihtiyacımıza uygun bir şekilde ya-

Etrüsk vapurunu tetkik eden 
Almanlar vapurda yapılacak tadi· 
lat hakkındaki tekliflerini Deniz. 
banka bildirmişlerdir. Buna göre, 
Almanlar vapurların şartnameye 

uygun olmıyan taraflarını parasız 
olarak tadil etmeğe kabul etmek· 
te ve yalnız Denizbank tarafından 
inşaat sırasında verilmi§ bazı di
rektifler üzerine projelerde yapı

lan deği§iklikler yüzünden ileri 
gelen arızalar için para istemekte. 
dirler. 
Mallım olduğu \i:tere evvelce 

Denizyolları tarafından tek uskur
lu olarak ısmarlanan bu vapurlar 
sonrada Denizbank erkanı tarafın
dan çift uskurluya çevrilmi~ ve 
vapurlann inşaatında bazı değişik· 
lı1der yapılmı~tr. 

işte Almanlar bu deği§ikliklerden 
.dolayı meydana gelen kusurlu 
noktaları düzeltmek için para is. 
temektedirler. 

Bu talep Etrüskten başka henüz 
Almanyada inşa halinde bulunan 
Kade~. Tırhan ve diğer eşi hak-

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten eonra günde üç defa di;lerinizi fırçaiaymız. 

ı 1 Vapur meselesi 
Denizbank tarafın.dan :lngilte

t enin Svan Hun ter firmasına JS· 

marlanan, fakat lktısat Vekaleti 
tarafından siparişi durdurulan 11 
vapur hakkındaki tetkikler de bit
mi§tir. Neticede DenizyoUarı tara
fından çift uskurlu olarak şartna
meleri hazırlanan bu vapurların 
sonradan tek uskurıı. çevrildiği ve 
bu değişikliğin yalnız vapurların 

in§aatınt üzerine nlan Svan Hun
tcr firmasına haber verilerek mü
nakasaya giren diğer firmalara 
bildirilmediği ve bundan ba~ka 
çift uskurun teke çevrilme!'i ile 
husule gclctck yüzde yirmi fiyat 
farkı yerine yalnız yüzde iki kadar 
bir tenzilat yapıldığı anlaşılmak
tadır . 

Şimdi 11 vapur i~in Svan Hun
ter firmasiyle yeni müzakereler ol 
maktadır. Vapurlar çift uskurlu 
olarak, fakat projede ve fiyatlar 
üzerinde değışikliklcr yapılarak 

gene Svan Hunter firmasına sipa
riş edilecektir • 

Yeni teşkilat 
Denizbankta yapılacak yeni teş 

kildtın projeleri banka meclisi ~da
resi tarafından tetkik e~ilmehte

dir. Değişiklikler lıir temmuzdan 
itibaren tatb:ke başlanacaktır. Ay
n sermayeler teşekkül edecek o
lan müesseselerin mildürlcri Dc
nizbank meclisi idaresi tarafın
dan tayin edilecek ,me.zkf1r mües· 
sese memurlarının tayini hakkında 
kendi müdürlerine salahiyet veri
lecektir • 
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iyi ve rahat bir uyku güzelliğin başlıca şartıdır 

ÖmrümüzDn Dçte biri ya uyuya 
rak, ya.but ta uyumağa çalışarak 
yatakta geçer. Yalnız medeniyet 
ilerledikçe, hem uykuya tahsis e. 
ıdilmiı saatler, hem de uyku mik
tarı azalıyor. Bu bir vakiadır. Uy
kusuz geçen bir tek gecenin bile 
hem sıhhat, hem de güzellik üze· 
rinde yapacağı kütü tesirleri gi. 
denn~k için bir kaç gün geçmesi 
lfızımgelir. Uykusuz bir gecenin 
aabahrn'da umumi bir yorgunluk 
içerisinde uyanırız, başımız fena 
halde ağrımaktadır. 

Her gece tekerrür eden bozuk, 
fena r'üyalarla dolu bir uykunun 
tesiri ise daha derindir. Bugünün 
makiyaj san'atı, yüzün çizgilerini, 
aenelerin deri ilzerinde bıraktığı 

tahribatı ortadan kaldırabilir. Fa
kat uykusuzluğun izlerini g~der

mekten acizdir. 

işkence usullerini tenevü ettir
mekte büyük bir maharet sahibi 
olan Çinlilerin en korkunç işken. 
ccleri uykusuzluk işkencesi idi . 

Eski zamanlar<la bu işkenceye 

mahkum edilerek hapse atılan 

Çinli, zmdanmda hiç bir şeyden 

mahrum değildir, suçlunun gıda
sını ve rahatını temin ctmeğe ve 
bilhassa çok dikkat edilir. Fakat 
uyku uyumasına müsaade etmeı
ler. Mahkl'ımun hücresinde bulu· 
nan gardiyanın vazifesi onun u. 
yumasına mani olmaktır. Gözü ka
pandı mı uyandırılır. Bu zından 

hücreler.de mahküm uykusuzluğa 

üç gün sesini çıkarmadan taham -
mül edebiliyor. Fakıt dördüncü 
günden itibaren muhafızlara yal -
varma.~a başlıyor, 'kendisini ölitlür. 
aünler diye.. Ceza devam ettiği 
için hiç bir mahktlm uykusuzluğa 
yirmi günden fazla dayanamıyor .. 
Yirminci glin suçlu derin bir buh· 
ran içerisinde ölüp gidiyor. 

Yalnız güzellik ve sıhhat için 
değil, hayat için de bu kadar lü· 
zumlu ola nuyku, neden hazan biz 
den u:ıaklaşır, yahut niçin rahat 
ve saltin uyku yerine ı;ıksık uyan· 
malarla kesilen, hayallerle dolu ıa 
hatsız bir uyku uyuruz?. 
Uykusuzluğun bir çok sebeple. 

ri var. Bu sebepleri resimde göz
leri kapalı, fakat uyuyamıyan ka· 
dmın üzerinde görüyorsunuz. 

Bu sebeplerden bazıları dışarı· 

dan geliyor, baz:ları kadının bün. 
yesi ve ruhu içerisinde ya§ayan 
sebeplerdir. Bu sebeplerden ekse
risi de ihmal ve lakayıdisi yüzün
den olmuştur. 

Ela.:eriya biz uykuyu emrimize 
t:'tbi bulundurmak isteriz, canımız 
isteyir;ıce yatarız. Halbuki uyku 
emrimize tabi olmıyan bir şeydir . 
Yatağımıza girdiğimiz halde dö. 
aettk abahladığnms ıcceler yok 
mudur?. 

Bu u•un gecelerde saatler bir 
hayat kadar uzanır, 'kötü ldU~üncc· 
ler dimağımızı yer • 

Şebi yeldayr müneccimle muvakkıı defa derin nefes almalı, sonra ne· 
nehilir 'esleri hafifletmelidir. 

Müpulayr ıama ıor kim geceler 
kaç saat 

Sözüııde çok haklıdır. 

Uykusuz gecelerden sonra in
sanda enerji kalmaz. Düşünce 

kal~az. Düşünce tarzı bozulur, 
insanın huyu değişir, hiç bir §eye 
tahammül edemeyen sinirli bir 
mahlUk olur, çirkinle§ir. Kısaca 

uykusuzluk sıhhati, iradeyi, saa
deti ortadan ka~::lıran bir afettir. 
Bununla mü<:adele etmek için aşa. 
ğıdaki tedbirleri tatbik etmek la
zımdır: 

• Kaç saat uyumalı? Erkekler 7· 
8 saat, kadınlar 8 - 9 saat. Uyku 
saatleri muntazam olmalı, deği~

memeli. Daima gece uyumalı, gün
düz uykusundan knçınmah.. İn· 

san bu hususta hayvanlardan ve 
nebatlardan ibı'\:t almalıdır. Otlar 
güne~le beraber uyur ve onunla 
beraber uyanırlar. insanlar için de 
böyledir. Alimler müttefikan en 
iyi uyku saati olarak 9,5, 10 Gan 
sabahın 5,30 • 6.30 u arasında o· 
lan zamanı göstermişlerdir. 

Gece geç vakitlere kadar devam 
edecek eğlencelerden sakınmak 

lazımlır. Çünkü bunlar insanı uy
lmsuzluğa alıştırır. 

En rahat uykunun itiyattan do~ 
duğunu hiç unutmamalıdır. 

Nazariyata göre, çıplak olarak 
uyumak en iyi uyku ilacıdır. Eski 
insanların bu tarzda uyudukları 

muhakkaktır. Gecelik entarisi yal 
nız yüz senelik kısa bir maziye 
maliktir. Pijama daha yeni:iir ve 
gecelik entarisinden daha sıhhi de
ğildir. Bilhasas pantalonu, bacak
lar arasında havanın serbestçe ce
reyanına mani olur. Pantalonun 
kemeri de kan deveranın ıişkil e
der. 

Bazan iyi uyumak için vaziyet 
gösterirler. Bu doğru olmıyan bir 

re e ir. nsan is e · g 
y~yabilmeli, bilhassa her vaziyet
te uyumağa alışmalMır. 

Uyurken pencere açmalı mı, aç 
mamalı mı?. Nazan dikkate alına· 

cak meselelerden birisi de budur. 
Dışardan gelen hava doğrudan 
doğruya uyuyan şahsın vücuduna 
~arpmamak şartiyle yatak odası • 
1m penceresi açık durmaH::lır. 

Fazla hava doğrudan doğruya 
yüze çarparsa uykuya mani olur. 
{uşlar uyumak için başlarını ka· 

natlarmın altına sokarlar. Gece 
pencer açık olarak yatmaktan, ah· 

amamazlık yüzünden ürkenler, 
uütün gün yatak odalarının pen· 
cclerini açık bıralcmak suretiyle o
dayı iyice havalantlırmalıdırlar. 

lyi bir uyku uyuyabilmek ıçın Yatak odasında raltliyotör bu-
yatalc odasına ço'k dikkat etmek lunmamalıdır. Soğuktan fazla ür-
lazımdır. Apartımanlarda oda yok- b" k d 1 h 

~ .. .. . kenler ıle yata o a arının ara-
lugu yuzunden ekserıya daracık 1 . . 'h 14 .d 
b

. d t k od 1 B et derecesını 13, nı ayet en 
ır o a, ya a ası yapı ır. u 

yukapya çıkarmamalıdırlar. 
hiç ı:.lo~ru de~ildir. Yatak odası en 
geni~. en havadar, en güneşli bir 

oda olmalıdır. Duvarlar lıadanal 
olmalı, katiyen kağıtlı olmamalı -
dır. Yatak odasında fazla eşya bu
lunmamalı.dır. Duvara resim kon-

mak isteniyorsa muhakkak istira
hati davet eden tablolar seçilmeli· 
dir. Yatak o:iasınm duvarına fır. 

tınah bir deniz manzarası asmak 
uykusuzluğu davet etmek elemek
tir. 

iyi bir uyku için akşam yeme 
ğinin çok hafif olmasışarttır. (Ak· 
şam yemeğinden sonra bir c:lma 
yemek gayet güzel bir uyku ilacı. 
d r) Akşam yemeklcri.1de alkol al· 
mamalı, yemekten sonra kahve ic 
memeli, yemeklerde bahar bulun· 
durmamalıdır. Akşam ye:neği ile 
uyku arasında iki s:ı.atlik bir za. 
man vardır. 

Bu müddet içerisinde hareket
siz durmak doğru değildir. Mev
sime göre yarım saat devar:ı ede· 
cek güzel bir gezinti, yahut bir ikı 
jimnastik hareketi, ve hava sıcak 
ve iyi olduğu takdiı+Je bütün pen. 
cereleri açarak hava almak uyku
dan evvel yapılacak güzel işler -
dir. Yatağa girince evvel bir kaç 

Yatak odasında ışık bulundur
malı mı, yoksa karanlıkta mı uyu
:nalı? Uyku için karanlık şarttır .. 
Ufak bir ı~ık, mesela ay ışığı bile 
uykunun aheng:ni bozar. Yatak 
odasını gürültüsüz intihap etmeli, 

fakat tabii gürültülertden (mesela 
bir ç:.ğiayanm sesi, dalgaların a
hengi, ağustos böceklerinin yahut 
l:urba;alarm ötüş:i gibi) ve mun

.azam seslerden (saatlerin tiktak-
1ar , bir debirmenin sesi gibi) 

-ekinmcmeli<lir. Bunlara alışmağa 
~n vadır. Yatarken kulaklar 

:at'iyen tık<?.mamalıdır. 

Yatakta okumak, çok kötü iti-
attır. Okuduğı.1nuz kitJbı:1 cazi · 

Je i si::i kendisine e :r c.clc bilir ve 
.ıy~ma 11-a m:'t ıi • .ır,) ahut ta ro-

manın maceraları, lı'.r rüya veya 
'dibus halinde uykunuzu bozar ... 
Jubu,ms2d0,-ğ n .• ac sh shrshrs 

Bütün bu tedbirler'tlcn sonra 
gene uyuyamazsam:: bu cümleyi 
bir çok defalar tekrar etmek uyku 
getirir: "Yaşamak için uyku la
zımdır. Uyuyarak yorgunluğunn
mu dinlendirecek, ıtsıraplarımdan 
kurtulac;ağım. Uyumalıyım, uyu. 
mak istiyorum, uyuyorum ... ., 

Rober Flor! 1938 
yılı sonbaharında i· 
ki mühim film bi .. 
tirmiştir. Yeni bir 
filme hazırlanmak 

istiyor. Fakat, bu 
filmin ne olacağını 
henüz tayin etme
miştir. Rober Flori 
ismini her halde i
şitmişsinizdir. Bu 
zat fotograf bakı· 
mından Holivut'un 

iyi ııahn ·vazli olarak tanınmıı 
tır. En güzel manzaralar onun i
daresi altında bulunan filmlerde 
görünür. 

Bir gün bu sahne vaziine İtal
yadan yeni gelmiş bir sinema yıl 
dızından bahsettiler. Italyada bir 
çok filmler çevirmiş. Fakat, İtal
yan filmleri İtalyadan pek dışarı 
çıkmadığı için yıldızın şöhreti he 
nüz Amerikada duyulmamıştır. 

Rober Flori İsa Miranda. ismin
deki bu ltalyan yıldı~ı ile görüş
tü. Ve derhal eski bir filmi yeni 
den yazdırmağa ve yeniden çe' ir 
meğe karar verdi. Bu film Otel 
Emperiyaldır. Lajos Biro: isminde 
bir müellifin Lenberg oteli isimli 
tiyatrosundan alınmış bir film .. 
Bu film dünyada en çok beğeni
len Ye en çok oynana filmlerden bi 
risidir .. 

Evvelce filmin kahramanı olan 
Sonya ismindeki kadın rolünü 
Lehli Pola Negri oynamıştı. Bu 
sefer İtalyan İsa :Miranda bu va
zifcJi başarıyor. 

Filmin hazırlanması gayet ça
buk oldu. İki hafta içrrsinde stüd 
::o ve di) aloğlar yazıldı. Filmir. 
başlı<'a erkek rolleri için Amed· 
kanın bir çok tanınmış ::;ar'ltk~r
!ari:·ıe mukavelell'r imzalandı. 
tn3B ikinciteşrin ortasına doğru 
ftl'nin harici ı:ıahneleri c:ev.ilnıe
ğı: lnışla.l•dı. Bir taraftan da Pa
r .1rr. unt ı·tudyolannda fil ':'lıo dc
l.11rları lı ... zırlanıyordu. 

H:11rJı.:i ıııanzaraların çev•ilmesi 
f:.ıı-ı!:ısız olarak 32 gün devam 
dl ı ~~o:J~·r Florinin bir çn'(. .!'iımlı; 
rıııe ırıiıdf;İr olan ıyi talii h•L !ı!ııı 
<!e •le .''"U dımına yetiliti. 1 .-ı~ Ali 
ıelosll::ı Jıonser verrrck üz!-; ı l:>:ı 
\.!.!lhlr.n takımı gelmişti ReJisör 
lı!t t~ı,ı:r,ı iki gün 1ç:n kin.l 1~1 Vl· 

[, ·n.e ; d; 
ı-;ı. sr.:rrki film Pola X, :;:ıi:ı ·n 

çevirdiği filmin mevzu:.mdan ta
mamiyle ayrılmıştır. Yegane irti
bat noktası vakanın Lcmbergin 
me3hur otelinde geçmesinden iba
r.attir. 

Yeni filmde ' bir çok sahneler 
kah Avusturyalılar ve kah Rus
lar tarafından işgal edilen bir kil· 
çük Leh köyünde geçer, Rus ge
neralı Videnko rolünü oynıyan 
Rcjinalrl Ven bu rolde en güzel e
serlerinden birisini vü<'ude getir
miştir. 

Erkek rolünden birisini oyni
yan Rey Milan harb sahnelerin-

- • :::;zg 
.., 
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Filmin baş kadıt 

artisti lza l\liraııd 
ve A vu:.turyalı ıtı
bit rolunde ızc 

~ 

Emperyal 
Niçin rejisörlerin uğursuı 

saydıkları bir filmdir ? 
rstı 

düf eseri olarak 12 numa \l)4 den birisinde dört nala at üzerin
den düşmüş ise de feci bir kaza 
vukua gelmemi§tir. Amerikan si
nema aleminin hiç tanımadığı bu 
yeni yıldız bu filmle, bilhassa bu 
sahne ile büyük bir muvaffakiyet 
kazanmış o.Jacaktır. 

Yeni çevrilen Otel Emperiyalın 
senaryosunu bir kaç kelime ile hü 
tasa etmek mümkündür: "Sonya 
isminde lehli bir artist Avustur
va orduları ile beraber Suşa is
~indeki Leh köyüne gelmiştir. 
Bu kız bu civarda askere temsil
ler veren askeri bir temsil heyeti
ne mensupdur. Otel Emperiyalda 
oda hizmetçisi olarak çalışan Son 
vanın hemşiresi intihar etmiştir. 
Bu film bu kızcağızın cenazeme
rasimi ile baslıyor. Temsil heye
tinin bütün erkanı bu talisiz kı
zın cenaze merasiminde bulun
mahtadır. Sonya bir Avusturya 
zabitinin kız kardeşinin intiha
rına sebeb olduğunu öğrenir. Bu 
zabitin hüviyetini keşfetmeğe ve 
ondan intikam almağa yemin e
der. Bu maksad uğurunda takımı 
tcrkeder. Ve otelde kız kardeşinin 
yerine oda hizmctçiiiği işini gör
meğe b:ışlar. Otelin kapıcısı, Son
yanın kız kardeşini son defa ola 
rak 12 numaralı odanın kapısın
dan girerken görmüş olduğunu 
söyler. Bu sırada Ruslar da şe
hire hUcum eder. Ve Avusturyalı 
lar şehri alelacele boşaltırlar. 
Sonya Avusturyalılar ile beraber 
şehirden gitmek ister. Fakat, şid
detli bir bombardıman bu arzusu 
nun husulüne mani olur. Avus
turyalı yüzbaşı Nemcssinin ku
mandası altında bulunan bir siiva 
ri bölükü şehrin Ruslar tarafın
dan haberdar olmadığı için şehre 
girmiştir. Askerler Ruslarla bir 
müsademeye girişir, son erine ka 
dar ölür. Yüzbaşı kaçar, Uç gün
dür uyku uyumadığı için çok pe
rişan bir haldedir. 

Otele girer, mcşum bir tesa-

paya sı~rınır ve girer girınCZbir J. 
Sonya 12 numaralı oda~a tl ~ 
vusturya zabiti bulundu~~tı 
riince bunun kardeşinin ol ~ 
sebcb olan zabit olduğu~U :n1'' 
der. Ruslara haber verır, f ıc 
zabit yine kaçmağa rouva.f :O, 
lur. Bu zabitin 12 nuroara.ll ç 1' 
oturan ve kardeşini baştan S 
rnn zabit olmadığını anlıY3? ert' 
ya yaptığına pişman olur. ~~c d 
raftan Nemessi Rusların elı. ~ 
mcmek için otel garsonu }tı)ıııı 
ne girmiş ve ayni otelde ~~ 1ı 
tır. İki genç birbirini s.e' r& i· 
sırada sahneye giren ı~up bir /t 
simli bir casus, bu adamın 

11 
şil 

Yusturya zabiti olduğunda Jl'lıı.c • 
belenir. Bir çok heyecanlı soll''lJ 
ralardan sonra Nemcssi ''?ıceıı .ı\; 
kurşuna dizilmek üzere 1 

• 1 
vusturyalılar tekrar şchfl 
ederler." ,. url t • 

Mevzu bir mclo:lrıımı hn cJ11 
yor. Fakat film çok muh~ ınıZ ' 
du diyorlar. Ameriknda ) rı. gost 
nemacılara ve gazetecilere at b • 
rpdiği vakit hasıl olan kanıı 
dur. . •tı ,. fC 

Filme dair bu tafsılafilıllin ~ 
Amerikan mecmuası, bU ı ' 1 
jisörler tarafından u'!ursu\"cl 'ttı 
ğmı da söylüyor. Da~a c ?ı{ıırl il 
filmi Şarl Buvayc 11; n1ıı:;ltırC 1: 
Ditrih ce,irmcğe ba" n bıer ) 
l<'akat, Marlen şahsi. 5 b ktcJl ' ı 
zünden bu filmi çevırın~ cekıl 1 

geçti. Tazminat verer~ sull ' il 
Sonra ayni rolü M:ırgrık t ııJlC 
oynamağa başladı. Fa n soıır 
bir kaç gün oynadıktan ~u def 
d.. t·· k 1 kırJıdı. Fılm <-'J rı 
uş u. o u Rober r , 

tamamiyle bırakıldı. • ,. k t ~1 
de çevirmeğe başl dıgt fıJmifl 

· t•• lil bU tl 
1 

merikalılar bır ur ıı s · 
t 

. . . .., rnı~ tar . 1 • 
ecegıne ınanu• 'e:Ü 11 • 1 

Rey Millan attan dil p t ı- f 
neye nakledilince h ~ 'c:itilf".l t1 

~ f'l " sc l r. ' · t "ugursuz 1 m · ber Fioı ı 
ğe başladı. Fakat, .no 
uğursuzluğu yendı. 
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epsiz bırakılmasında
~ti sır anlaşılamıyan köy 

-

Amceırnkan 
fıkraso 

Gazeteci, meşhur adamın yanı
na girdi. Me~hur adam: 

- Yanıma kadar gelebilmekle 
talihli olduğunuzu isbat ettiniz, 
dc:H. Sabahtanberi altı gazetecinin 
mülakat talebini re;ddetmiştim • 

Gazeteci gülümsedi: 
- Biliyorum efendim, o altı 

gazeteci bendim .. 

Uykusuzluktan şikayetçi idi ... 
Yatağına yattığı zam::n uykusu 
ge!:ncij·e kadar yü'!:sel: sesle sa
yı saymasını tavsiye ettiler. 

Ertesi günü, tavsiyede bulunan 
dostu, usulün fayda verip verme
diğini sordu: 

- Evet ... 19560 şa kadar saya
bildim. 

- Sonra da uyudunuz 
mi?. 

değil 

- Hayır .. Kalkmak zamanı gel- - Bana öyle gf-liyor ki sabalıle_viu tabloları astığım zaman iN iki 
rtsimdel:ıler öte tarafa bakıyorlardı! 

~ektaşn gftbl I ' 
Memur ihtar etti: 
- Burada crgara içmek yasak

tır • 
- Biliyorum .. 
- Biliyorsunuz ama ağzrnrzda · 

pipo var. 
- Oalbilir. Ayağımda da kun• 

duralar var ama yürümiyorum t •• 

Borç 
- Dostum. Sana üç ay evvel 

verdiğim on lirayı ödemek zama• 
nı gelmedi mi dersin? ,. " 

- Kon ültasyonda arkadaşl:ırln anla5aınadık bayan. Fakat mliııte
rilılın, ~ifrl•cekslnh ki otopside Lenim dcdlı;;-tınin doğru olduğu meylla
na çıl.:ıcak. 

- Bu ödeme i.,i \'akit mcsded 
değiJ, para ır.c~ · · ' · 

Ameırnkan 
fıkrası 

, 

Kadın - Erkek elbisesi giy_miş kadınlardan da nefret ederim! 
• • 

4 

• -1 ngiliz karikotüriJ -
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Sağda: Yüzba_sı Saim Pulatlian, ~olda~ YUzbaşt ee,·aa Gürlian m:ı.ni alan atlariarlicn. Orfa<Ia-:- lUniclleri mh tstık-:Al ınarsmı iUnllyoriat • 

.... 
Süvarı ekibimizin iştirakile dün Sipahi Ocağmda yapılan 

Konkur /pikler çok Genel direktörlük kupa 

güzel oldu 
maçları dün başladı 
Karışık takımların yaptığı müsabakalarda 

Müsabakalarda 6000 den fazla seyirci vardı 
( Hilal ... Kurtuluş ) ( Pera - lstanbulspor ) u 3 - 2 

Bir hafta sonra Nis. Roma ve di· 
ger Avrupa §ehirlerinde milli renk· 
lerinıizi ten:ı.sil edecek süvari ekipi 
dQn Harbiyedeki Sipahi Ocağı sa
hasında hazırlık mahiyetinde bir 
konkur yaptı. Havanın çok güzel 
ol~u. Taksim stadında da futbol 
maçmm maltlm ihtiHl.f neticesi ya
pılamayışı sahanın etrafında 8000 
ne yalan kalabalık bir seyirci kütle· 

~~~ 
(Süleymaniye - Şişli) - ( Topkapı Arnavutköy) ü 4 - O yen 
Eski gayrif ederclerden altı klü

biln, milli kilıne haricinde kalmış 

altı birinci küme federe klUbü ile 
birleşerek oynıyacakları beden ter_ 
biyesi gencl direktörlUk kupası 

maçları dlln Fenerbnhçc ve Taksim 
stadlarmda oynanan ild oyunla baş. 
lamış oldu. 

si toplamıştı. 

Yer yer toplanan se}irciler ara· 
sınCJa müsabakalar başlamadan he· 

.. 
l 

Taksim stadında 
Taksim stadmdnkl maçta. Şişli • 

Silleymaniye muhtcliti - Arnavut .. 
köy • Topkapt :rp.uhteliti ilo kar§L 
laştı. Hnkem 1zzed Muhiddinin idıı-

yecanla çırpınanlar ve bahsimüşte· resinde takımlar snhaya §Öyle çık-
r$ gişelerinin önünde biriken mc· tılar: -
raklılar kıymetli üvarileri can Vf Bero - Ruhi,, Vlastardl _ Arse\ir, ~ 
gönülden dinliyorlar. Bu güzel de· ' YUzb:ış Saim Polatkan lıtr maniayı nşıyor ihrahim, Martayıın • şa,·a~. lir~, 1 Şi)i - Stllcymaniyc lintecisinin 

kor icerlsinde sahanın muhtelif ma· kem heyeti önünde dizilen grup,, zami yükseklik 1,10, tasnif zaman lskcndcr, Dıınl_ş, Diran, yaptı. Fakat top ancak çizgiyi geç-
hallerine konan oparlörlerle de ne- istik'lfil marşım da ihtiram vaziye- üzerineydi. Müsabıklar: 3 atla Or- Topkapx - Arnnvutköy muhteliti:, tikten sonra yeti§ti ve df3arı çek-
fis p1fıklar çalmıyordu. tinde dinledikten sonra müsabaka· han Aziz, 1 atla Melahat Akse! ol- llaralambo • l\lihal:ıki, fstano • ti. Hakem de bu hareketi gör-

En önde yüzbaşı Cevat Kulaonun !ara başlandı. mak üzere iki tane. Neticede: Strato, Sabalınildin, l\oı:o - Sala • miiştü, derhal gol verdi ve böylece 
arkasrnda Cevat Gürkan, Eyüp On· ilk miisabaka 1 - Orhan '.Aziz Efe kızı ile bi- Jı:ıildin, Ancstl, l'codoros, Emin, Atna\'utklSy - Top"kipt mubteliti ·ık 
cQ ve Saim Polatkan olmak üzere Bu müsabaka, bir konkur esna· rinci, Afacanla ikinci, Başkanla ü· llamcn. golil yemiş olı.Iu. 
kalabalık bir süvari grupu sahaya sında vefat cclen bayan Gülsümün çüncü oldu. Melahat Aksel girdiği Oyunun ilk dakikaları mütevazin Biraz sonra Şişli _ Süleymaniye 
çıkarak seyircilerin önünde bir tur- imıine izafeten yapılıyordu. Atların müsabaka esnasında yaptJğı hata bir şek.ilde oynandı. 15 inci daki- takımından Hraç soldan aldığı bir 
yaptı. Muntazam bir şekilde ha· nevi serbest ve mani adedi (12), a· dolayısile bir derece alamadı. Bu ya kndan sonra Şişli • Süleyrnaniye topu sıkı bir şütle rakip kaleye yol 
------------------------- nşta Orhan Azizin gösterdiği kabi- muhtelitinin rakibini ktSillen tazyik ladr. Top köşe direğine vurarak i-

B lası• k 1 et yar 1ş1 a· r 1 liyet ve enerji citlden takdire la· altına almaya başladığı görülüyor- kinci defa ağlara takıldı. Ve birin-
yıktır. du. Bu tazyik 25 inci dakikada ilk ci devre de böylece 2-0 bitti. 

2- Boğazici müsabakası semeresini verdi. 1~inci _de\Tede galıö tak? daha 

Du .. n yapılan mu'" Saba ka 1 arda Bu konkura süvari binicilik mck· Şiçli - Süleymaniyo muhtelitl hl'ıkım bır tempo ttuturmnga mu -
tebinde kurs gören topçu subayları muhacimlerindcn Şavarş sıkı bir vaffak oldu. . . . .. 

H 1 b b • • • 1 d '(D 
15 

. ·a ) şiltle topu rakip kaleye yolladı. 6 mcı dakikada Ş~li _ Suleyma-r a a m Q S 1 fi n C 1 Q U evamı ıncı e Kaleci bu topu ttumak için plonjon niye sağ açığı takmımm üçüncü 
~ ı-. golünU yaptı. 

güzel bit kurlatısı.,. ı 

yah muhtelit 20 nci va 32 ~& 
kikalarda Hilô.lli HakkınIIl ıı)'J#6 

• v •çete 
2 gol yıycrek maglüb vazı~ ~ 
tü. Devre sonlarına doğrU S ıtd 
bir ırol atmea. Hilal .. P~ 
rincl aevreyı 3.0 galib bi fJ. 

!kinci devrede derlenell ~t 
ı:.>' 

nan Pera .. !stanbulspor Jt1 oı. 
rakibini sxkışbrmağa. bn§l11 ~ 
inci dakikada penaltıdan '"il ısıt 
dakikada do. Culafi vasıtsS ~ 
gol atan Pcra - !stanbulSpO~ 
telili sahadan 3_2 mağlCib N d 

Hilalle _ Kurtuluş :ınubteU f 
böylece ilk ağızda en :ınQlıitll;. 
bini yenerek güzel bir :ınu~ 
yet kazanını§ oldu. 'J • 

Hakem Ahmet Adem o)'IJf> sabakası yapılmıştır. 30 kilometre 
mesafe dahilin.de yapılan bu yarış
ta birinciliği 59 ldakikada Şişli -
den Baret, ikinciliği gene Şişliden 

Mandik, üçüncülüğü gene Şişliden 
Niko, dördüncülüğü gene Şişliden 
Nazaret, beşinciliği Galatasaray -
d:ın :tzak al~lardır~ 

Mağ!Ub takım bundan sonra hU
cuma geçtiyse do iki milhim fır • idare etti. 

Bi tklct yansmm galibi 
SUieynıaniycli llrıı.lambo 

Seri bisiklet yarışlarının dör
clincüsil dün sabah Mecidiye kö. 
yü .. Hacıosman tepesi - Kefeli 
köy - Tarab,ya • Mecidiyeköy ara 
smda iki defa gidip gelme sure
tiyle 60 kilometre üzerinden ya
pılınıştır. 

Dünkil havanın güzelliğinden 

istifade etmek üzere kırları dol. 
duran binlerce halkın lda heyecan
la takip ettiği bu koşu çok zevkli 
olmuştur. 

Neticede Süleymaniye klübün
den Haralambo bir saat 52 daki. 
kada birinci, Feneryılmazdan Tor
kum ikinci, gene Feneryılmazdan 
Anastas üçüncü, Süleymaniyeden 
Yani .dördüncü olmuşlardır. 

Biraz i1dmansız olan Sülcymani
} eden Abdullah ile Feneryılmaz -
dan Tanas birinci turdan sonra 
yanıı ııubtmiflerdir. ... 

Bı.ı yan~ta beraber müptedi ko
şucular arasında da bir teşvik mü-

Şişliden Paskal, Kurtuluştan 

Barür ve Ohanes yanşı yan yollda 
terketmişlerdir. 

Senenin bu birinci teşvik yarışı. 
nı kazanan birinci, ikinci ve üçün
cüye İstanbul bisiklet ajanlığı ta
rafından birer madalya verilmiş. 

tir, 

Memlekette 
bisiklet yarışları 

İ7.ı.\IİRDE: 

İzmir, 19 (A. A.) - Bugün, İz. 
mir • Urla şossi üzerinde yapılan 

dördüncü hnftanm 60 kllometrelik 
blııiklet koşusundan alınan netice
ler memnuniyet lbah§elmiştir. 

1 - Alsancaktan Bayram, 1 sa
at 50 dakika ile. 2 - Ateşten Sü -
leyman, 1 saat 58 dakika ile. 3 -
Alsancaktnn İsmail. 
ESKlŞF .. IllRDE: 
Eskişehir, 19 (A. A.) - Bugiln 

yapılan seri bisiklet yarışlarında 

16 kilometrelik koşu neticesinde: 
1 - İdman yurdundan Ali iki sa. 

atte. 2 - İdman yurdundan Zeke
riya tekerlek farkiyle. 3 - Demir
spordan Osman, ikinciyle arasında. 
ki fark gene tekerlek farkiyle gel
miştir. 

A "KARADA: 
Ankarada ayni mcsa.!edg yapılan 

bu mUsabaknnm neticesi şudur: 
1 - Nuri Kuş 1 saat 5 dakika. 

2 - All (3 boy farkla. 3 - Alaed. 
din, iki boy !arkla., 

-
ŞiBll ııo SUJcymantye Jiansık tatmnı dünkü katlrosilo 

teevnenmaoeo maçOar ________________ ... _____________ _ 

Fransa, 
2 - 2 

Macaristan la 
berabere . kaldı 

16 Mart perşembe günü Pa
riste Fransız miIH takımı ile Ma
car milli takımı karşılaştı. Bundan 
bir müddet evvel Peşte muhteliti 
namr altında aynı takım, Fransa 
şimal vilayetleri muhtelitine mağ
IUp olduğu için bu müsabaka biL 
yük bir aHika ile seyredilmiştir. 

Bu alakanın mühim bir kısmı da 
Macar milli takımının Holanda gi
bi ikinci sınıf bir ekibe 2-3 mağ
liıp oluşundan da tevellüd ediyor 
du. 

Bu müsabakalar esnasında takı
mın en .değiştirilecek yeri olan 
muhacim hattı Macar tek .seçicisi. 
nin mükemmel bir jestiyle tensik 
edilmiş ve bu meyanda Şaroş, 

Zenkler, Toldi ve Titkos takımdan 
sıkarılarak yerine gençler ikame 

,,, 
edilmiştir. Son gelen gazetelerden 
anlaşıldığına göre bu değişiklik 

hiç te makul olrhamış ve neticede 
her iki takım da 2 - 2 berabere 
kalmışlardır. Birinci .devre 1 - ı 

beraberedir. Golleri sıra ile Fran· 
sızlar, Macarlar, Macarlar, Fran. 
sızlar atmışlardır. 

Belçika 
Hollandayı 

5 - 4 yendi 
Anvers, 19 (A.A.) - 40.000 

seyirci önünde yapılan ve büyük 
bir alaka ile beklenen Belçika • 
Holandan milli futbol karşıla~ma 
sı, Belçikalıların 5 • 4 galibiyetile 
neticelenmiştir. 

snttan istifade edemediğinden tek 
bir 5eref sayısı bile atmağa muvaf
fak olamadr. Bunn. mukabil karşı 

taraf 1skcnderin ayağıyla dördün
cü ve sonuncu bir gol daha yaptı. 
Ve oyun da böylece 4.0 Süleymani 
ye - Şişli muhtelitinin 4-0 galibi
yetiyle bitli. 

Fener stadında 
Dün Fcncrbahçc stadında Pera -

!stanbulspor muhteliti ile Hilal _ 
Kurtuluş muhteliti bir milsabaka 
yaptılnr. Hakem Ahmed Ademdi. 
Takımlar sahada eöylo dizildiler: 

Pcra - İstanbulspor muhteliti: 
Cafetino _ 1\fe..,ineıi, llasan - Çi

çoyiç, Etyen, Tarık _ Yorı;o, Cula
fi, Orhan, Budl~y, Talca. 

Hilal • Kurtuluş muhtcliti: 
l\lurnd - Akif, Kirkor • Cc\·det, 

Z~ynel, Hilmi - Agob, Sabin, Ilak. 
kr, Uüstem, ,Jirnyr. 

Oyuna, rakiplerini hiçe sayar ve 
nasıl olsa yeneriz kanaatinin verdi
ği bir düııünceyle baıılıyan sarı _ si-

~ 
---........-~ 
B Takımları maçın 
Şişli .. Pera~ı 
2 - O ·yend1 

Oyunda iki takıfll 
dövUştüler öJ; 

Dün sabah Takslın stadJllııl'# 
ve Pera klüblerinin :S t ~ ( 
kal'§llaştılar vo h8.kiın bit olg.tıaıl" 
nıyan Şişlililer maçı 2-0 'lt~ tıit 

Müsabaka esnasında ser o)rt?. 
rekct yüzünden iki takını;c ıı~ 
ları birlbirine girdilerse ri)'ııı ! 
min knt'i ve yerinde ıuırn uıı 
la sürmeden bu çirkin dz>\-Oş 



Ka.aiô!nn'I Jzld'. kldıfı lslia' ~Jelnliıl&Pı Cla katan lJ~lkta, takımı dün Taksim stadında rakip Galatasarayı böyle l)ekledl ı-c nltıayct sere~oıJ.1 yap:ırnk mıı~ı hilkmcn kazandı-• 

küme skandal 
Fenerbalıçe takımı idare Heyetini dinlemedi, zorla 

salıaga çıkarak Vefa ile karşılaştı 
Gaıatasarclyda Beşiktaşın karşisına çıkmadı 

Dün fzmirdo Ate~ı;porl1' 

Ankara ve lzmirde 
tnilli küme m~çları 
Bu iki şehirde de dünkü maçlar 

beraberlikle .bitti 
~arada: 

ı .. '°'nka 
"<>!~ ra, 19 (A.A.) - Her üç 
llıc Cdc birden başlıyan milli kü. 
•~or~iaçları, şehrimiz.de, Demir
tı~or: A.nkaragücünü karşılaştı. 

u. 
liaıt 

tc Ctti:.ın Muzaffer Ertugun ida-
~~a gı bu oyun, baştan nihayete 
t ltıi t mütevazin bir seyir takip 

~ı.ı. 1 0Irnasına rağmen, zaman za. 
~t Çok heyecanlı dakikalar ya-

t,c~ilkta:la idi. İlk devre, Ankara 
sıca llc karşı daha canlı bir oyun 

ti~ıcra~ bemir'sporun '2-1 galibiye

ti d hıtnıi! olmasına rağmen, ikin 
tidd e"rcde, kendini toplayan ve 

. en seyyal bir oyun tatbikine 

lzmirde 
Izmir, 19 (A.A.)- Bugün ya

pılan milli küme karşılaşmaların. 
da h~yecansrz ve zevksiz bir oyun. 
dan sonra Ateşsporla Doganspor 
ekipleri 1 - 1 berabere kaldılar. 

Ankaradaki yarışta 

lstanbul takımı 
Türkiye kros 
birincisi oldu 

~ ~"arrak 1 A k .. .. .. 
ilpt,~ o an n aragucunun Dün Anlmrada yapılan Türkiye 
~~a gı beraberlik sayısı ile sona kır ko~usuna 17 bölgeden gelmiş 
htru~1 devam etmiş, maç 2-2 bera. dörder atlet iştirak etti. Baııtan so-
Ş c neticelenmiştir. na l.adar muntazam bir ı:cklşme ha. 

o~ıı.thtirnizde misafir bulunmakta lincle cereyan t'dcn 1.:o~uda htanbul 

~tiıc· dost Bulgaristan Başvekili l ı, 3, 5, 9 sayı ile birinci, Ankara 19 
~fitanof ile, Başvekilimiz Dr. c;:ıyı ile il.:lnei, Kocaeli 28 sayı ile 
ti~c Saydam, yanlarında Hari. üı;:üncü oldular. 
're tc ~ Ckilimiz Şükrü Saracoğlu 1 - Maksud (İstanbul) derece 
da fıkatan bulunduğu halde, sta- 18.46-2 (yenl rekor) 
hi:ıı~tlnıişler, ve stadı dolduran 2 - Ali (Ankara) 
l~iııtce .Ankaralının içten .sevgi _ 3 - Artan (lstanbul) 
'toplayan alkışlariyle karşı- ·l - ~fo...~tara (Ankara) 

!lardır. 5 - Ilils<-yln (İstanbul) 

__ ..,. ... 

ı\ıı~t 
lılald ınllli kUmo ma~cJa An ı<aragücllo oynry:ın Dcmirsı>orlular 

Anarşi 
istemiyoruz ! 

Dün '!'aksim Ye Fenerbah{'e stad larında biriblrinden ayrı fakat mahi· 
ydi itibarile devletin Türk sporun dan istemediği ve heklemedisl iki 
nlka rerey:ın r.tırıiştir .• 

'J'nksim st:ıdındn oynanacağı ilan edilen Gal:ıt:ısaray - Deşikl:ış m:ı{'ı 
r.ııı:ııas:ıray kliilıüniin s:ılınyn çıkııı:ımıı~ı h:ısclıfle y:ıpıl:ım:ıdı. nu vııkıı 
35 senelik şerefli lıir m:ızisi olan ilk spor klübümüziin tarihinde k:ırdedil
.ıniyen lıir Y:ık:ıılır, hu vaka meYcııdu üç bini aşan Gal:ıtns:ıraylılarm k:ı· 

nnnt ve diişüncelerI lıil:itınıı cereyan eden bir ,·akııdır. 
Fcnerbalıce stadında olan lıiıdise ise saballleyin müesses:m ictim:ı· 

111cl:ı oyııncularla idıırccilcr arasıntln b:ışlayıp, oyuncuların polis müclnhn· 
lesine ihtiyaç gösteren taşkınlıklarını müteakip idare heyeti kararı hil:1-
rıııa salı:ıya cıkın:ı~ile neticelenen Iı:ışka Jıir v:ıkadır. 

nu disiplinsiz h:ırekellere scbelıiyet veren ,.e üç mulıJelif safh:ıyı gös· 
ıern hadisatı ve bu husustaki düşüncemizi hüJasa cdecc~iz. 

1: Dört klUp toplantısı 
Dcşiktaş, Fcnerlrnhçe, Gal:ıt:ısar:ır, Vefa murahhasları geçenlerde top

lanarak milli küme tnlimatnamesinin bazı maddelerinin t:ıdili hususunda 
beş altı m:ıddclik bir dilck{'e lıazırlamışl:ır ve bunlar y:ıpılınndığı t:ık

tlirıle takım cıkarmıılıırına imkfın görmediklerini il.h·e etmişlerdi. nu di
ll'kçenin esasını idari bakıınd:m cleplasman nıa{'larındn oyunculara izin 
alın:ını:ımnsı m:ıll hrıkınıdan dn lınsılatın milli küıııcye d:ılıil lıulıınma;>an 
28 klübe taksimi teşkil etmekteydi •• 

il : Galatasaray la Fener kümeden çekiliyor 
lleden terbiyesi genel direktürlüRü bu dilek!,'eye cevap vermeyince 

Beşiktaş ve Ycru ,·ermiş oldukları karar lıiliifına maçlara iştirake, G:ıl:ı· 
tasar:ıy ,.e Fcnerbahçe ise nılemi iştirake knrıır verdiler •• 

ili: F enerbahçe takımı sahada 
Kulaktan kulağa Fcnerlıalıı;c iclare heyeti ile oyuncul:ır nrnsında bir 

:ııılnşamanıazlık olduğu söyleniyordu. Snbahleyin miiessesan ictimııında bir 
{'Ok gfırülliiler olmuş işe polis mfidah:ıle etmiş Ye futbol birinci takımı 
idare heyetlerini dinlemiyerek lisanssız; olarak müsabakalarını ynpnıışl:ır
dır. 

Bizim kanaatimiz 
1 - .l\lilll küme talimatnamesinde m:ıli vcı idar1 bakımtlnn masrafı 

çok Ye idnrcsi güç klüplcrimiziıı arzusuna muhalif hıızı mnddeler olıılıilir. 
Fakat lnı,lıi{'lıir zaman müsal.ı:ıkalnra ndemi iştirak knrnrı Yerilmesine 
sebeh teşkil ctıııez, bu knr:ırı imza etlen Dcşikln5 Ye \'cfn idare heyetleri· 
nin müsalı:ıknlara iştirak ettiklerine lıeden terbb·esl genel direktörlüğüne 
gönderdikleri dilekçede samimi olmadıkl:ırı meyd:ııın çıkıyor, YeCa Ye lle 
şiktaş klübii idare heyetleri bir taraftan me\'eul şartl::ır dnhilinde madara 
iştirak cdeıııiyecekleriııi biltliriyorJar, diğer tnrnft:ııı dcğişmiycn şartlar 
ıl:ıhilinılc nıiis:ıb:ıkal:ırını y:ıpıyqrlar .. Diz her şeyden evvel klüp itlnre 
edenlerin memleket sporunu idare edenlere karşı disipline U) ımran ha· 
rcketlcriııclen dolayı hu işle kusurlu olduklarını görüyoruz • ., , 

2 - lleşiktaş Ye Yefn idare heyetleri müsab:ık:ılam iştirak ettiklerine 
göre Fener ve Galatasara:ra düşen vazife Ol nayıp Genel direktör· 
lük nezdintle yapacakları tcşehbüste dökünıanlar:ı istinat ederek Yazi· 
yellerini nnlalmaktı, yoksa akıl ,.e mantığın klüp nıensupl:ırının tasvip 
etlenıiyeccği tli~ipline ııyınıyan k:ırar vermek <leğil. , 

3 - Fencrlı:ıhce idare heyeti teşkilata karşı disiplinsiz hareket eder· 
ken birinci futbol takımı da kendi idare heyetine knrşı kaznn kaldırmış 
lıulunmaktaılır. Uen her iki hareketi <le birihiriııtlen tefrik etıniycrek ha· 
tnlı bulurum. Çünkü, Fenerb:ıhçe idaresinin iyi veya fenn mesulü \'arsa 
0 da Fenerbalıce kliilıü id:ıre heyetidir. ~itckiın Fener idare heyeti ınac· 
!:ıra iştirak kararı \'erebilir ve oyuncular bazı sebeblerdcn dolayı oynaını· 
~ alıilirdi ve bunun da nıesulü idare heyeti olacaktır. Ü)'uncul:ır dc~il, lıir 
klüpte her şeyden enel otorite ve disiplin H\zım<lır, lıunu tesis l·clı·nıi· 
yen idare heyetinin hikmeti Yücudu yoktur. 

Netice - Netice ol:ırak biz hazı ııoktal:ırdn lı:ıkh hulunduklnrı hnl· 
de hakların.ı isteme tarzını :ranlı' İ11tilı:ıp eden Jııı 4 klüp idare heyetini 
tııı idarcsizlikde mesul olarak görüyor, kendi klüplerinin mcnf:ıali için 
iılarecilikll'n çekilmelerini teklif ediyoruz. 

Her lı:ış:ırıda esns disiplindir. Bugün idare heyetinin kararını lı!{'e 
s:ıy:ın bir futhol takımı, yarın genrl clirektürlüğtin crnirll'rini ılc hiçe sa· 
yabilir. Fenerb:ıh{'e id:ıre heyeti bugün klübü temsil eden hir lıeyettır, 
bu heyetin kararını di nlenıiyen k:ıznn kaldır:ın futbolculara dıı gcne ıli· 
.,iıılin namına cczn vermek gerektir. 

Sporumuzda anarşi değil, disip liıı istiyoruz. 
Adil l'URDMWI. 

Dün l<lnrc lıcyctintn karnrmı dinlemeden sahaya zorla ı:ıkan ve Vefa 
ile maı; yapan J<encrbnlıı;:e birinci takıntı ... 

Fenerbahçe : 1 - Vefa : O 
Dlln Kadıköy Fenerbahço stn. §ar, Lebib • .Ali Riza, Angelidiı, 

dında yapılması laznngelen milli (Devamı 15 incid') 
küme müsabakası, Fener idare he
yetinin muhalif knrarına rağmen 

futboleularmnı "coşkun" jestlerile 
oynandı. 

Hakem Feridun Kıheın idaresin. 
de takımlar şöyle dizildiİer: 

Fcnerbahı:c: Jlü::.ame<lllin - Ya. 

Son dakika 

Fan erli oyuncular 
ne diyorlar ? 

Iluı;ün ~örü5tü~ümüz bazı Fener
li OJ uncular SÖJIO söylcnıcldcdir

ler: 
- Diz, sahada te~kilatm cmretti~ri 

oyunu oynamakla mükellefiz. Bu se· 
ne de geçen seferki gibi bir ihtilafa' 
yol açmamak için bu fedakarlığı 

yaptık. 

• • • • .... ~ ·._ ~1 - " 

Federasyonlara 
Kimler tayin edHecek 

Ankara, 19 (Hususi) - Tesekkül 
eden beden terbiyesi umum •U
clürlüğünün 1ıazirıından itibaren fa
aliyete scı:ecek olan federasyonla. 
rma kimlerin tayin edileceği tabak· 
kuk elml5tlr. 
Üğrcndlğlmizo böre federasyon. 

lar şu ı:;cl.:ilde kurulacaktır: 

.Atletizm: 
Ilcls: Ahmet J."etgeri. 
1Idnei reis: Adil Giray. 
Gürcs: 
Rcl : Seyfi Cenab. 
İkinri reis: Sadullah Çirt~t oğlu. 

\7.a: Yüzbaşı Tayyar. 
Su sporları: 
Ucts: Abdürnıhman. 
1Jdnel reis: niza Suerl 
llıığcılar: 

Rcl : İsmail Haki..,. 
Eskrim: 
Reis: Fuat Ilallmn. 
Futbol: Nüzhet A bhas. 
11,lnci reis: Ziya Att'ş. 

F enerbahçe idare heyetinin iki tebliği 
Bu hafta umumi kongre toplanıyor 
ı·rnerbalıçe ıc:por klübiinden: j larak içtima edeceğinden müessis 
Fencrbahçe klUbünün 31 sene gi- nrkndaıılnrın o gün ve saatte klUp 

bi uzun bir spor hayatı devresinde 1 merkezine teşrifleri ehemmiyetle 
tesadüf ctrqediği bir vaziyet karşı. rica olunur. 

sında kaldığını ve idare heyeti ka- Fenerbahçanin dün 
rarma muhalü olarak bazı oyuncu. b h k · k · 
larm isyankar harekette bulunduk- sa a 1 ongresı 

Fcnerbahçe klilbü mUessisler he. 
lannı teessürle kaydetmekteyiz. 

yeti dün snbah k!Ubün merkezinde 
Bu bapta müşevvik ve muharrik- toplanmış ve hesnb raporu ittüak-

lcr hakkında muktazl tahkikatın la kabul edildikten sonra miHi kU. 
yapılmakta olduğunu ve tanyyün mc işi görüşülmüştür. 
edecek vaziyete göre en şiddetli Diğer dört klüplc mutabık kalan 

disiplin cezaları verilerek tatbikı - Fenerlilerin milli küme milsabaka

nın fevkalfıdc olarak davet edile- lanna girmemeleri hakkında karar 
cck müessisler umumi heyetine bil verilmiş Ye yeni idare heyeti inti-
dirilmcsi takarrür ctmietir. babı yapılmıştır. 

Fencrb:ılı~c spor klübUndcn: Reis: Şükıil Snraeoğlu, ikinci re_ 
Mühim b:ızı mesnil hakkmd:ı. mU. I is Said Salahaddin, umum! kapta 

zakete ve karar alınmak Uzere Zeki R1za, umumt kii.tlb: Ramlt. 
mUessisler umumt heyeU 26 - 3.939 j muhatıebeci: Ferhad, lz5.lar: !bra
p:ızar günü saat 10 da fevkalade o- lıim Hakkı ve Mümtaz. 



C EZMl beyi, Hk defa on ya

l mda iken görmil:?tiim. 
Annemle beraber kasabanın kü
çük çarıısmdan geçiyorduk. Şe· 

kercinin önünde uzun b~ylu, es
mer bir erkekle çok boyalı bir ka
dın durmuıı, konuşuyorlardı. An· 
nem onları görünce yanlarından 

geçmemek için beni eliıttlen çeke
rek yolunu değiştirmiş ve: 

- Ne terbiyesiz adam, demişti. 
O kadınla sokak ortasında herke
ııin gözi.i önünde konuşmaktan çe
kinmiyor. 

Ben, köşeyi dönüp te bizim e
ve giden sokağa sapıncaya kadar 
onlara bakarak ,kadının esvabını, 
kırmızı §apkasını ve Cezmi be
yin biraz sert bakışlı siyah göz
lerini hafızama iyice yerleştirmiş
tim. Bazan sekiz yaşındaki küçük 
kızlar bile aşık olabilirlermiş. E
ğer bu söz doğru ise, ben Cezmiyi 

ırnkakta ilk görldüğüm günden iti
baren sevmeğe baııladım. 

Küçük bir kasabada herkesin 
iyiliği ve fenalığı çabuk yayılır. 

O senelerin en mühim dedikodu
ll:-ı Cezmi beyin etrafında dola~ı
yordu. Zengindi, bekardı ve ga· 
liba o boyalı kad nla beraber ya
~1yoıi:lu. Ahlaksızlığı o l:adar .ya· 
y ı l m ı ş t ı k i , hiç .bir 
t'plantıda, namuslu aile kızları o
nun yanına sokulmazlar, hatta o
nun geleceğini evvelden haber a· 
lır!arsa toplantıya gitmezlerdi. 

Een on beş yaşımda iken olan, 
bir vak'a, kasaba halkını Cezmi 
beye büsbütün düşman etti, Kom· 
şularımız arns nda yaşlı bir mali
ye memurunun kızı olan Nimet 
bir hafta ortadan kaybolduktan 
sonra bir gece ağlayarak evine 
dönmüştü. Ertesi günü babası şi
lihını alarak sokakta Cezmi be· 
yi vurmağa kalkinca, meselenin ne 
o1:1uğunu hepimiz anladık. 

Araya girenler, adamcağızın 

clin::len silahını almı~lar, yoksa 
kızım aldatan ,iğfal eden alçağı 
iıa'kikaten vurmak niyetindeymiş .. 
Hldise böyle ortaya ç kınca, her 
kos, Cezminin Nimeti nikah ede
ceğini zannetti. Fakat adam ''ken
di kaçıp gel::li e•;fme, ben onu a
yartmadım, .diyerek işin içinden 

cunu bir araya getirmek için di- 8 lR halta sonra, babamın 
din.diyse ben de artık senelerce, hi<Hetine, Cemilin yalvar-
ömrümü sıkıntı içinde yıprataca'lc- malar.na ve herkesin dedikodusu
tım. na kulak asrmyarak Cezmi Beyin 

Cezmi, sonsuz gibi görünen ar- yazıhanesine katibe girdim. 
zulan, tükenmiyen parası, evinin, Onunla utun mu:idet ayni oda· 
hayatının, ihtipmr ile gözümde da oturarak istediğim kadar yü· 
büsbütün cazip bir hal almağa züne bakabilmek bile benim için 
başladı .. Hem Cemil benden ancak kafi idi. Saçlarında bir kaç beyaz 
üç yaş büyük bir çocuktu. öteki tel, gözlerinin etnfında bir kaç 
ise:, krrkmı aşkın, tam clgun bir çizgi görünce önce biraz şaşır.dım, 
adamdı • yaıhlığmı idrak eder gibi oldum, 

Ni§anlandığımız gece, Cemil ile fakat gözlerini bana dikfp te gü
Halkevinin bahçesine çıktık. Yu- lünueyince hepsini unuttum. 
muşak çimenlerin üzerinde yan - Nişanlım, sözünü tlinlemeyip, 
yana oturarak ılık bir yaz gecesi- Cezmi gibi fena şöhret sahibi bir 
nin çiçek kolrnlu rüzg!rlarını içi- adamıa yanına girdiğim için, veda 

me çekerken, gözlerini yi1zümden ctmeğe bile lüzum görmeden, ka
ayırmıyan Cemilin beni ne temiz, ııabadan gitmişti. Ne zararı var ? 
ne k~vetli bir atkla sevdiğini an- Ben, bütün bir kasaba halkrn,a 
hyordum. Beni göğsüne bastıra - namuslu ve dürüst bir kızın asla 
rak: aldatılam·yacağını isbat edecek -

- Sen de beni seviyorsun, di- tim. Bir tarfh fenalık olamazdı ki! 
yordu, dudakların itiraf etmese Ben zaaf gösterme:iikçe, ciddiye· 
bile kalbinin bu kadar hızla atı- , timi muhafaza ettikçe, Cezmiden 
şı kafi!. bana ne gibi bir fenalık gelebilir-

Kalbimin, Cezmiyi düşünerek di?. 
göğsümü parçalarcas na çarptığı·! Cc:zmiyi s:viyordum ama karı
nı nişanlıma nasıl anlatabilirdim?, sı olmadan onun beni sevmesine 

Bir kaç hafta s-:nra, bir akşam 1 asla müsaade edemezdim .. Evlen
üzeri sokakta Cezmi beye rast gel- diğimiz gün, bütün kızlar kimbilir 
dim. O ~üne kadar hiç konuşma- nasıl gıpta et!ecekler, o zengin e
mıştık. Beni, bir küçük kızmışım ve gelin gUi~ime nasıl içerleyc
gibi, kolumdan tutarak durl:luttu: .::eklerdi! • 

- Nereden böyle, küçük, sen Yazıhanenin kapısı camlı oldu-
nc büyümüş, ne güzeleşmişsin ! ğu için, dışardan gelip geçenler, 

Ne güzeL1i yarabbi, selciz se-1 Cezmi ile benim masalarımızda 
ne c:vvel sokakta o boyalı kadınla Ç!'l !tığımııı ve yahut elimizdeki 
konuşur"ken gördüğü:n gibi, hiç kağıtların üzerine eğilerek bir 
değişmemişti.. Vücu.dumun tütün :nescleyi münakaşa etti~imizi sa
kam, elinin koluma değdiği nckta· nırlardı. Halbuki bir mukavele ile 
ya hücum etmiş gibi ellerimin, a- meşgul görünürken bana neler, 
yaklarımın buz kesildiğini hisset· n~ler söylemezdi. 
tim. Cezmi benimle konuşuyor, be Ni~anh:nın sözleriw..ien hiç bir 
ni güzel tıuluyor ... Rüya mr görü- zam:ın zevk duymamıştım. O, da
yorum ?. ima makul, akıllı, nesillerce kabul 

- Ne yapıyorsun takalım? Se· edilmiş fikirleri söylerdi. Onun 
ni nişanlandı dediler, bu ne acek sözleri süt gibi temiz, fa:?dalr, bes
böyle? Zengin mi bari ni~anlın ?. leyici, Cezmininkil~r ise şarap gi

bi zevk verici, biraz sert ve belki 
biraz da zararlı idi, fakat hoşum• 

Fena fena gülüyordu. Birdenbi· 

re aklım ba:?ıma geldi. Demek, 
biraz evvel Cezmi bana izdiva~ 

te!dif etmemişti. Ve ben anlama. 
dan ne biçimsiz bir cevap vermiş· 
tim. Tevekkeli !dervişin fikri ne 
ise zikri de o.dur dememişler!. 

Bunu kendisine söylediğim za
man kahkahayla gül:lil: 

- Kız m, ben evlenecek adaır 
sıyrıldr • · 

Galiba kızın babasına miihimce 
bir para vermiş, Fakat zavallı a
da:n, işinden istifa edip lekeli kı
zıyla beraber meçhul bir 
semte gitmeğe mecbur oldu. Kim 
acnin yüzüne bal:acak halleri kal 

mamı~ıt! • 

Bana sen diye hitap ediyordu 
Beni çocuk mu zannediycr<lu aca
ba? Çocuk olmadığımı isbat etmek 
için cevap verdim: 

:;i(li yordu. 
h

. ·nıyım? Bana böyle kurnaz kadın 
•rkadaşlarım, birer birer, ı~ • 

~üphesiı ailelerinin zoruyla ben·' o~unları oynamb~ga ka_lk~a.ı Sa~
'.cı pek ma1u;n ır şey ım;~sın gı 

:len uzaklaş:natra ba~lamı~ladı. 

B OTUN bu çirkin vak'aların 
beni Cezm~Jen soğutma ı 

lhımdı, değil miy? Bilakis, her 
yeni vak'ayı duydukça onu biraz 
d:ıha çok seviyordum. 

On sekiz y:ı~ıma gelince, baba 

- Evet, nişanlıyım.. Zengi 
de~il tabii .. O ::la bizim gibi 

- Sen mektebi bitirdin. Çal ş 
:nak istemez misin? • 

- İş bulamadık .. 
- Ne iyi te:ıadiif .. Eana bir kfi 

tibe lazım .. Ticarethanenin i~ler 

~o;:!aldı .. Bir t'.aktilo yetişr.ıiyor. 

Bizi gokal:ta konuşurken gö 
:enlerin ne d:<likodul:!.r yapaca ':· 
!arını, ailemi, n'.şanlımı, her ~e} 

ınutmuşttım. 

mm arzusiyle, &en-; bir mcmurl• Siyah gözlerini kısarak ban 
n:şa~ıa,dı::ı. Cemil. bell:i iyi, t:::h l .iyle b:r bakışı vardı ki, o•zamar· 
silli bir Ç'JC ·':tu. Fa':at o da bcı ··a..!:ır hiç bir b:::!:: .. ta er. :-ı:i mf I 
b:ı'Tl gi"Ji para!lızJı. C'n··nh ev ı ·al~rı gö.rmc-ni!;frn. Y:ırı-n sa" 
lc-mekle hayatım·'a hi~ bir ücf ·::ı Jar d1ha k.:'lU~tu!: .. Ayrılırl:c 

şiklik r.ln,•y~-:a 1t'.:: An.n~m n"s·· ı t!i~ avucun:.ın i:::inüe biıaz fazl;
yirm: sencd.r, l:c"ç::nızın i!:i u .:n .::ıl Jı. 

- Çok fena hareket ediyorsun 
:liyorlard , Cemil gibi genç, dü
:-üst bir adamı, baban yerinde biı 
1lçak için fe.:a ettin .. Kendi ken 
Jini fol:ikete sürü!:lüyorsun. 
Bayır fela!:ete sürüklenmiyece 

:im. Cc:zminin, o meşhur, zengin 
:>e ':arlıkta in:..J eden aoamm ka 

·ısı o!a:afı.n. 

r JiHAYET bir aksam, mu
'\ taldan fazla ~alıştıktan 

' ra. C ~z"ni yanı~a geleli: 
- Bu ak~arn fa't!a : c ı;uldunu • 

leli, s:~i cto;no'.:ıilh~l:: l?izim eve 
."jtü:e: ::n, bera~:r b:rer say i;e 

' m. Siz gUzel sanatlara meraklı·· 
nız, t :',1.:>larımı tla gürürı;ünüz. 

bil Ben sizin hepinizi gayet iyi ta· 
ıırım. 

O zaman, Cezmiyi hakiki şah· 

1iyc:tiyle karşımda gördüm. Hc:
•e:anla kızaran yüzünde, kant 

gözleri t pkı, ş:kannı kcllay:ıı 

-.·ahşi bir hzyvan gözü gibi iizeri. 
ne dikilmişti. Ail:m:n ha'.:ları var· 
11, kasaba halkı da hal:lıy.d!. Bl 
:ıd:ım, ~imdiye ka::lar iğ~al ettif 
::a .'.ınlardan ne iste:.li ise Lende 
:e onu istiyordu. 

Kolumda!l çekerek beni yeme' 
tasın lan cıKadı. Yumur.~1~ halı . . 

.,_Mla k3p1ı l:or"tl:>rlardan geçere' 
'•ir ı;;ıl')ııa gird:k. Artı'~ hıır:>dn. 

-.a :ı"> yakamı kurtarm:ı 1:t::n ba:; 
··q b'r düşiinecm yol~tu. 

U: a!cia;1m:ııın ya r.abl..ıi ! r-: 

.. ,.: 

• 
llffAN 

H.\ VA iyice kararmıştı. So
kakta ras.tgetJ .. · !ı kimse· 

ter halimdeki gay.. ·:..- ôğin far
~tına varmadılar • - 'i} ük tehli
keden zararsı , '"" t .... lJuğum için 
içimden şükrederek eve- girdiğim 

zaman, hizmetçiden başka kimse. 
":" g•J, i:nmeden oJdm;\ çıktım. So· 
yuncum. Gcccll~ııni ı:•) <lim. San
~d on···1 ellerinin izlerini silmek 
.çınmiş gibi muslukta yüzümü, 
°Joynumu, kollarımı iyice yıkar. 

'cen, annem kapıya geldi: 
- M crak ettik seni, geç kal 

tın. 

- iş çoktu, ycruldum .. Biraz 
yürüyüp eve geldim. Ilfıla başım 
•ğrıyor ·la. y.Jziim..i yıkıyorum. 

Annem, biitün annelere mahı-.u~ 
'>ir seziş kabiliyetiyle yalan söyle
lijimi anl:ıd . 

- Bir şey oldu .. Nc.:lir? Söyle! 
- E ıet, anne .. Bir hata yaptım 

'.;iiyü'c bir yanlışlık.. Cezmi bey
': o yi.izden kavga ettik ve, ben 
art k orada çalışmıyac:ığım .. 

Ann-:m içini çekti .. 
- Ben çoktan söylemiyor muy 

0

tı'll, k·zım?' O adamın yazıhane· 
ıine devama başlachğındanber· 

·;im bir dakika rahat etmedi .. O 
'ca·'ar in<:.i edi··odun ki, bu 
.>:l:d: ... Hepimizi kırl!ın .• 

m:-

Yüzümü kuruluyordum. B1• 

ferahlamıştım. 

- Artık inatçı olmıyacağun 2 

ne, de.dim. Hiç üzülmeyin, bir ' 
ha hep sizin dediğiniz olacak. r 
kabir i§ buluruz. Tekrar oray:. 

mektense, gündelikle tahtn silıı 
ği tercih ederim • 
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f u;,,huriYet devrinde: 
~~--_..; ______ __ 
Belediyeler · çin 
neler yapılıyor ! 

40 Şehir ve 

ınku diğer 
c!a 0ıd :P her sahada ve her dava.. 
\e ~u~ &ib~ şehirlerimizin tanzim 
~e teaı~ 1~lenne de müsbet ilimlere 
•edı;·eı ~~e dayanarak el attı. Be-

kasabanın 
40 ının 

planlan tamamlandı, 
hazırlanıyor 

mütalea ve tetkik ettikten sonra f id tesisata heyet tarafından el a. 
mesai programım hazırladı.. tıldı. İhale bedelleri 3 milyon li. 

Kurulan fen teşkilatı vasıtasiyle rayı geçen 26 şehrin tesisatı ik. 
planların tatbikatına geçildi.. mal edilmiş ve edilmek üzere bu. 

lieı~1?1ze ana kanunu \'erdi. 
~ .enın ve belde sakinlerinin 
deni i~ı Inahiyette mü~terek \'e me. 
Ue ınuı.: tıyaçlanm tanzim ve tesviye 
!er: ellef tutulan belediye daire. 
~:?sır telekki \'e icaplara uy. 
ruı .. l> ·ıide ilk defa 930 yılında ku. 

tık tertibe nufusu 10.000 den yu. lumuştur. Bunların en mühimle. 

kan olan şehir \'e kasabalanmızm ıi.: 
Adana, Aydın, Gaziantep, !s . 

harita Ye imar planlariylc içme su. 
parta, l{Utahya, kars, Malatya, 

lan alındı.. Mara~. Muğla, Tekirdağ, Zonğuldak 
Beynelmilel şöhreti haiz mütehas. ,Urfa, Tokat, Mersin, Eskişehir. Ela 

mlar tarafından hazırlanan imar zığ, l'şak, Bandırma ve Tarsus. 

~ Vazife aldı. 
planlarının yer yer tatbikatına ge - Projeleri hazırlanan sekiz §ehire 

_çildi. ait su tesislerinin keşif ~:ieli llıaıe tanat idaresinde asırlarca ih • 
llıııın Uhayan şehir ve kasabaları. 
katıe krnuasır telekkilere uyğun şe. 
"·et id Urul~p düzeltilmesi Cumhu. 

Baştan başa irmira muhtaç olup 134200o liradır .. 
yapılacak pil:ınlariyle harekete ge .. 
çilmesi icabcden şehir ve kasabala. 
rımızın imar hareketlerini finanse 

llııtı aresı tarafından derpiş ve te etmek için her şeyden evvel mali 
ll edıldi. imkanlar hazırmalak icab etti.. 
~Hin ·ı~ 

ı.."re b ':1 ayetlere şamil olmak iL Bu maksadla 933 yılında 15 mil. 
~a ~e:tıye işlerinin kanun ve ni. yon lira sermaye ile kurulan beledi 
evı.eı· aglanması takriben 60 sene yeler bankası Cumhuriyetin onun • 
~u ı~c aittir. cu yıl dönümünde işe başladı. 

' anunıar ve nizamlar belde Geçen zaman içinde bankanın 
ti .. , nı ktınnak belde hemc:ehrile. tahsil ettilri serma»e mikdarı 7 mil. 
"'"lll} 'h ~ ., J 

"asın ı tiyaçlanna cevab vermek yon liradan fazladır. 
taher arından mahrum olmakla be . Teşkil maksadı üzerinde çok has. 
'~ ~Ultaniar zamanında iyi hü. sas davranan banka senelik faiz mik 

Projeleri ve tesisatı olmiyan 2.ı 
şehir ve kasabaya aid içme suan • 
nın muhammen tutarı 2855000 li. 
radır. 

9-12 senesine kadar tamamlanacak 
olan bu tesisler için 8,5 milyon lira 
sarf edilmiş olacaktır .. 

1kinci de\"re planına nuf usu 5.10 
bin arasındaki şehir ve kasabalar 
dahildir. 

Geçen seneler zarfında 215 ye. 
rin açıktan gelen içme sulan bele. 
diyeler tarafından inzibat altına 
alınmış ve sıhhi mehzurlan önlen. 

IQ~rtnin de tatbik edilememesi 
~ den ruhsuz bir çerçeve halin. 
%ı de. kalmış ve esaslı fayda te. 

darım hiç bir zaman % 5,5 dan faz. miştir .. 
laya çıkarmadı.. • 

edı! HARİTA VE İ11AR PLANLAR: ernemi!\tir 
93() ~ • Cumhuriyet ten evvel en büyük 
~lında kabul edilen modern şehirlerimizin bile temamlanmış 
ştıi muhtevi kanunla belediye muntazam haritaları yoktu. Hiçbi· 
ta rn .. ~k esaslı inkişaf ve imkanla. rini imar plfinları yaptmlmamı~tı .. 
-~ha ı 
ı\sırı r 0 muştur.. ~nfusu 10.000 den yukarı olan 

·:-ın ann ihmali, harp ve istila - 80 şehir ve kasabamızdan yarısının 
tka:a~·a girmesi yüzünden şehir haritaları yaptmldr .. l\Iütcbakisine 

te Perj balarımız baştan başa harap el atılmak üzeredir. Umump 94.0 
~ san manzara arzediyordu. senesine kadar ikmal edilmiş ola 

taflrıden zamanlarda cihanın her ta. caktır. 31 . ohirin ııim5.r ,,ı)ıtiuJn ·ı 
'%i a belediyeler medeni, içtimai, yaptırılmış ve yaptırılmakta bu 
'lu \·e bedii bütün şehir tesisleri. lunmuştur. 49 şehir ve kasaba 
4;- lltıu~. belde sakinlerinin sosyal tertip sırasındadır. 
·d ;~~annı kaşılamış ve istikbale Programa göre 942 yılına kadar 

• .,ılı~ hepsi tamamlanmış olacaktır. 
llr~·a~lara cevab vermeğe ha. FENN11ÇME SU TE~1SLER1: 
~~bulunuyorlardı. Cumhuriyetten evvel - oda 
~ Uriyet idaresi belediyeleri. ecnebi şirketler tara fmdan -yap 
~ \·~ beldel~rirnizi işte bu hal ve tırılmış olan 1stanbul ,.e lzmirden 
~u. 1Yette ele alrnış bulunuyor . başka hiçbir tarafa bugüni.in ih 
Cİlıa tiyaçlarına göre kurulmu§ tazyik 
~Ure n SCviyesine eri imek hem bir li, fenni ve sıhhi içme su tesisle 
l~ \•e hem de bir ihtiyaçtı. ri mev~tdeğild.i. A • • 

lnL- sayılı belediye şehir ve ka. _Beledıyel~:. ımar lıeyetının fn .. 

ELEKTRIK TESİSLERi: 
Cumhuriyetten e\'\'el memleketi. 

mizin yalnız 4 yerinde elektrik te. 
:;isatı me\·cutken bugün 150 şehir 

\'C kasabamız elektriğe \'C nura ka. 
vu~muştur. Faaliyet nisbeti her sc. 
ne artmaktadır,.. 

MEZBAHALARI: 

Cumhuriyekn evvel yalnız 17 yer 
de mezbaha mevcutu. Bugün fon 
m mezbahaların sayı ı 117 yi bul. 
muştur. v~ daima artmakta bu • 
lunmuştur., 

!'azar ı•c panayır yerleri: 
Seneden seneye artmak suretiyle 

belediyeler tarafından açılan pazar 
ve panayır yerlerinin sayısı 436 yı 
bulmuştur. 

Pazarları istihlak merkezlerine 
bağlayan yollar plan dahilinde yap. 
tırılmaktadır. 

1'1üstahsil ile müstehliki karşı 

karşiya getiren aradaki mutavassıd 
lan kaldıran pazarlar memleketin 
iktisadi faaliyeti ve hayat ucuzluğu 
üzerinde mühim faydalar temin et. 
mektedir .• 

%:ı~lllızın faaliyetini hareketli alıyetc geçtıgı 936 yıh1!-da nufusu 
~.r~ıiın faaliyetini hareketli ,10.000 den yuka:ı şchır v; kasa. 
ta~':aıe k ·d B led' , 1 . • balarımızın 22 sınde fennı su te. 
.~!arı .0 -Y ~ .... e I} e e~n ~ a. sis leri vücude getirilmiş bulunu. Ilaller: 
•le ışlerı bunye \'e gelırlerıne yordu. Geriye kalan 58 şehirc a.. Cumhuriyetten evvel memleketin 

\'AZAN: L. Buse h 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah 

Gizlice yanıma sokulan iki Duk - Duk'un 
maksatlarını bilmediğim için ürperdim 

Bu uM insanlık hissinin bu insan 
!arda henüz teşekkül etmemiş olma· 

- gı~ 

sı,merhamet dediğimiz duygunun ta Pohuayı diri diri yiyeceklerini 
mamile bir cemiyet hadisesi olduğu- zannederek tüylerim ürperdi. 
na ve çok :reni bir duygu bulundu· Fakat herifler bağrışarak Pohuayı 
ğuna şüphe bıraktırmaz. yakalamışlar, kalın ağaç liflerile bağ 

Gayesi ne olursa olsun, hangi ulvi lıyarak biçare adamı da başaşğı bir 
insanlık maksadile buralara gelirse ğaca ası\'ennişlerdi. Şüphe yok, 0 -

gelsin, yüreğinde zerre kadar düş- nun da tepesi çıkarılacaktı! 
manlık dahi olmadığı halde bir be- Bereket versin sihirbaz ve Duk· 
yaz Alman, buradaki insanlığa, ay· Duklar bizi ellerine geçirmiş olma· 
n bir kotle ziyafeti olmaktan ba~a larından dolayı o kadar heyecanday 
hiçbir hi: ı vermiyordu. dılar ki üstümüzü başımızı yokla· 

Den 1\Ielanezyalılann insan yi- mayı bile unutmuşlardı. 
yen yerlileri arasında ilk ölen A\TU- Halbuki benim üzerimde bir kü· 
palı olmadığımı düşünerek müteselli çük haYa fişeği tabancası, 3 tane 
olmıya çalıştığım bu sırada birden· ı küçük el bombası ve sustalı büyü
bire beş on Duk-Dukun yerde hala cek bir gemici çakısile bir miktar da 
baygın bir halde yatmakta olan Po- magnezyum vardı. Vakia elim ko· 
huanın üzerine çullandıklarım gör- !um bağlıydr. Fakat henüz bu silah· 
düm. · !arımdan tecrit edilmediğim ıçın 

hiçbir tarafından hal yoktu. Bu • 
gün 81 yerde hal tesis edilmiştir. 

Spor Alanları: 
Cumhuriyet devrinde tesis edilen 

spor alanlarının sayısı 198 dir. 
NETICE: 
Milli şefin ve Cumhuriyet hüku. 

metinin memleket imarına bağhlı. 
ğını ve neler yaptığını her gün ba. 

~arılan birer eserle görmekteyiz. 
Gelir ve irad itibariyle belediye. 

\erimizin kuwetlendirmek tedbir 
\'e te~ebbüsleri üzerinde durulmakta 
\'e projeleri hazırlanmaktadır. 

Cumhuriyet hükü.ıneti şehirleri • 
mizin sıhhat ve güzelliğini alakadar 
eden ve ;r.la~a altlan işler~n hapa. 
rılması vazifelerin göriikbilme-i i. 
çin mali imkanları teminde gecik
mireccktir. 

l\Iilli şef İsmet İnönü bu mevzu 
üzerinde müsbet ilimlere dayanan 
şu veciz direktiflerile gidilecek yolu 
işaret buyurmuşlardır. 

1 - (Türkiyenin bayındırlığı, 

vatandaşların düzgün belediye yö • 
netimi antında medeniyet yaşayışı 
görmeleri, belediyelerimizin yüksel. 
mesine bağlıdır.) 

2 - (İntizamla ve irtibatla işle. 
yen her belediye memleketimizin 
içtimai hayatında mühim bir uzuv 
yükseltmek için ilerletmek için 
mühim .bir makanizmadır .. ) 

ümidimi tamamile kaybetmemiştim. 
Onlar sevinç bağrışmalarile MI§. 

baygın bir halde olan ve ağzından 

köpüklet akan zavallı Pohuayı ağaç 
dallarına başaşağı astıkları halde 
henüz benim üzerime çullanmamış· 
!ardı. 

Bu gecikme hayretimi mucip ol· 
du. 

Yerde, bütün vücudumu gerip ba· 
şımr kaldırarak merakımdan sihir· 
bazın bulunduğu yere doğru bak· 
tım. 

Duk-Duklar orada toplanmışlar· 
dı. Aralarında bağrışarak bir şeyler 
konuşmaktaydılar. 

Sihjrbaz garet mağrur bir yüz 
le..Duk·Du"'kların biribirlerile bağrı· 
şarak konuştukları bu şeyleri dinli· 
yordu. 

Duk·Duklar herhalle mühim bir 
münakaşaya tutulmuş olacaklardı 

ki hemen hepsi sihirbazın etrafında 
toplanmışlar, heyecan ve hiddetle 
yumruklarını havaya kaldırarak 
viik-;eok sesle konu~maktayddar. Bu 
vaziyet gayet iyi bir fırsattı. 
T<ım bu fırsattan nasıl istifade e· 

d:·ı. eccğimi düşündüğüm sırada 

ba~ucuma iki Duk-Dukun yerde 
sürüne sürüne geldiklerini gördüm. 
Beni de Pohua gibi başa~ağı asmak 
için gelmiş olsalar böyle yerde sürü· 
nerek yanıma yaklaşmalarına ne 
Iiizum \'ardı? 

Otekilerin meşguliyetinden btifa-

de ederek gizlice benim yamma t:O 

kulan bu iki Duk-Dukun maksatla· 
rım anlamadığım için can ha\·Jiyle! 
o tarafa döndüm. Ben döner dön· 
mez Duk-Duklar durdular. Maske! 
rinden, yüzlerini göremiyordum. Fa 
kat heriflerden biri hemen elini üze
rime attı \'e belimdeki silahları yok
lamaya başladı. 

O vakit bu iki açık göz Duk·Duk' 
un beni soymak istediklerini.derhal 
anladım. Her ihtimale karşı yegare 
ümidim olan silahlarım da elden gi
diyordu. 
Fak:ıt bereket versin ki, Duk-Duk 

un eli hava fi~ği tabancasına do
kununca ürkerek çekildi. O vakit 
yanındak;, arkada~ının bu korkaklı
ğına kızmış gibi ona bir ~eyler söy
ledi. 

O vakit sesinden bu adamları der
hal tamdım: Bunlar bize yol göste
rip bizi Duk·Dukların ayinine ge
tiren adamlardı! 
Foyamızın meydana çıktığını gö

rünce hiç şüphesiz evvelfi kendileri
ni haber veririz korkusile gizlenmiş
ler, fakat sonra Pohuanın kendileri
ne iki gün e\'Yel götürdüğü hediye
lerin ağızlarında bıraktığı tadı ha
tırlıyarak üstümüzü başımızı yokla
mayı akıl etmişlerdi. 

Kendilerine Pohua vasıtasile he· 
diyelerle gözleri kam:ı§mış olan bu 
iki sihirbaz yamağı benim ecelleri 
Guan - n'luri oımadığımı anlayınca, 
reisleri sihirbazın gafletinden isti· 
fade ederek, beni gizlice soymağa 
kalkmışlardı. Allahtan olacak, bu 
hırsız yamaklarından biri hayli kor 
kaktı. ötekisinin de son derece ha· 
ris olduğu anla~ılırordu. 

Çünkü arkadaşının korkarak ü
zerimden elini çektiğini görünce hid 
detlenen öbür sihirbaz yamağı öf
keyle ve süratle ellerini \ ücudumda 
dolaştırmaya başladı ve onun da e
line ha,·a fişeği tabancası ilişince 
çekip almağa çalıştı. Fakat tabanca 
beni sımsıkı bağlamı~ olan iplerin 
altına sıkışmıştı. Eline yeni kıymetli 
bir şey geçirdiğine hükmeden sihir 
baz yamağı bir taraftan heyecanla 
etrafına bakınarak, diğer taraftan 
ellerile bu ipleri aralık etmeye uğra
şıyordu. 

~aı:aya koyarak vazife halinde 
~ dı, 

~sır Şehircilik, insan topluluk.. 
~~ Yaşayacakları yerleri onların 
ıı ~~·e çalışma şartlarına en uy .. 
~ilde kurmak ve düzeltmek 
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Ben heriflerin bağlan gevşetmesi
ne meydan vermek için bir ölü gibi 
hiç kıpırdamadan ve mulcavcmet 
göstermeden duruyordum. 

Adam nihayet ipleri aralık etme· 
ye muvaffak oldu ve tabancamı çe
kip kılıfından çıkardı. 

~14 ha ~öre şehir ve kasabaları • 
~ arıta ve imar planlarından 
le t~~tak su, ışık sağlık ve temiz. 
'llıaıc 1~lCJini, hepsini bir arada ele 
~bu işleri kısa bir zamanda 
llııanı zarureti vardı. 

t 'eti .1• rasyonel şehir kurmak ha. 
ı\ı-Jta ılk defa Ankarada yap1ldı. 
~tı ~ i:nar kanunları, imar tcş • 
ılti~· ı~a bir zaman zarfında Cum. 
lt~et abidesini yarattı,.. 

"l:t• • 
!:ıfe ' ınkilabm cihanı harretler 

~r rıu!1rakan moderin tekniğinin 
~· Unesidir. 

lr \ 1 Sefimiz birer vesile ile ~e
~fe kasabalarımızın imarında 
%~0ktasını ~u vecize ile işaret 
~!\ U~lardı. (Şehirlerimiz, bu· 

n• \'e bulacağımız tedbirlerle 
ı r °l't::D 1Pte şehirler olacaktır.) 

933 nıRLER: 
~l>ı /ılında neşredilen belediye 
< ·ca~Har kanunu muasır şehirci. 
~u arını bütün belediyelere yay 
lak~u belediyeler istimlak kanu· 

lie· 1
1> etti 

~ ~ı~i~el~~imizin teknik teşkilat 
35 an ıtıbariyle olan noksanla. 

~la.~ 1hnda 27G3 sayılı kanunla 
~'ilci n beledi)·eler imtır heyeti ta. 

an karşılandı. Heyet vaziyeti 

DllG S1JK1Nl.~R1><1DEN ıl(, KABı 
1.E l.ON(;l/{4/fıl'I ıM(U/DINJ/ K(}~JI 
1?4A.' 1141?/JE Gıli'NliJURl>ı 

8oJ E~N4D4 OTA KuLV8EDEN 
KA(:/fllA,; Ç4i?ELE~ıl't• '41?AYC~DV 

Fakat benim de sol kolumu sa· 
ran bağlar tamamile ge\'ŞCmişti. 

Kolumu şöyle bir oynatınca sol 
elimin sıkı bağlardan kurtulduğunu 
anlar anlamaz duyduğum sevinç 
beynimde bir şimşek gibi parladı. 
Hemen sol elimle sol lböğrümün ü
zerinde duran sustalı gemici bıçağı· 
nı çektim ye dizlerimin etlerini ka· 
natarak açıverdim. 
Sustalıyı açmakla diğer kolumu 

da bağlayan bağlan kesmem \'e aya
ğa fırlamam bir olmuştu. 

Hemen. 3·4 metre ileriye bırakıl
mı~. yerde durmakta olan tabanca· 
ma atıldım. Yerimden fırladığımı 
gören sihirbaz yamakları bir sani· 
ye içinde, bilmiyorum nasıl, sanki 
yer yanhp içine girmi~ler gibi ora· 
cıktan kayboluvcrmi~lerdi. Taban· 
camı elime alır alm:ız ha\·:ıya arka 
arkaya üç el ateş etmem bir oldu. 

llfıla münakaşa ile me~gul olan 
Duk·Duklar kulakları dibinde pat
layan tabanca seslerinin dchşetlerile 
birdenbire arkalarına dönüp beni a
yakta dumanlar içinde görünce deh· 
5etle bağrışarak bütün kuv\'etlerile 
ormamn a~açlan araı;ma lmçıirnaya 
ba~ladılar 

(Dcııamı var) 
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- TafsUU.tn hacet yok. Yalnız 

bir zamnndruıberl zuhur eden fena
lıkların sebeb ve mcnşeini milla -
lınza. etmenizi tavsiye ederim. 

Bir kısmı bu meclisin :rıl 
o!mnsmı eerlatn m hıılif g 
lar. Eunlnr tabii illim g çin 
cahillerdir. Yoksa r;"ddeti Jilı 

rra an_ eli ekı büg· v ırı 
• zrzl yanan Jı ıçerı çıkardı 

Bizde böyle blr meclis olsaydı, i
darenin malum olan vakte kadar 
(AbdllHiziz.in h:ıl'i hadisesini l:r.s -
tedlyor) vaki olan tnhribatma mey. 
dan lıırnkmazdı. Zira "bu gidi;J he. 
)'etfmizj mahvediyor,, diyerek hak 

ve ndeüı. bir heyeti mUddci}e 

mUddei ol:uı velevki hı:istİ.)~d 
sun .. dtmıya hakkın yoktur 
lcrek reddedilcmiycceğ:ini d ~ 
mliş olsalıır öyle itirnzlarda 
mailar. 

Abdurrahman, Kastarisin evi önün., sonra veririm. nana Kara 
d atınd n indi ve .kapıyı çıı.!dı. Aça- rahman derler. 

Abdur- tılar. 20 - 25 insan oldilrdüler. Da- höyle kapılar için en isabetli ve d 
\'arlar aldılar, eeya. talan eltiler. Denmiş bir maymuncuk gibiydL 

da v:ı ederlerdi. lO 
Eir t:ıknnı da MY 

Mesela bir mutasarrıf bir ıncm- !ıeyr:ıt olmadıgmdan eblfret 11 
na bir yumruk iııdircrck merdiven- Kastaris bır çığlık kopararak ge. 
1 rl dörder dörd r nUadı, yukarı ri geri çekildı. 
çılctr. Bu isim ona meçhul değildi. Kız 

HenUz odasında a·1e yem<'b'İni yi- lnr ve k:ıdınlar Uıl.cr k l:aykırış
yen oJ1 nln yanına girdiği zaman tılar. 

ycnid nişe baş!ıy:ı.n bir adam gibi - Kam Abdurrahman, Kara 
bır az mütereddit ve korkaktı. Onu Abdurrahman ! 
bir har ket tekrar eski cchi.dctine 
eski h:ılıno itiverdi. Kruıtaris, Ab
durr:ıhmanr bastan aşağıya kadar 
siızertlt : 

- Dilenmek için harimime girme 
ğe cesareti ltimd n aldın ? 

Diye haykırdı. 
Abdurrnbman birdenbire d ğl5i

vremi~tl. 

- Ahmak, diye haykırdı. Bu ce-
sareti bende görmU)or musun ? 

- Sen kimsin 1 
- S.ına ne? 
- Ne istiyorsun ? 

- Servetinden mUhim bir kısmıru 
taksim. 

-Ne hakla'? 
Abdurrahman belindeki bUyUk ve 

pınl p?rıl yanan hanceri çıkardı ve 
kapr 15nündc ısiper nlnrnk tekrar 
haykırdı. 

- Bı.ıgilne kndnr alnmını terinin 
hakkı ile isterdim. Ama, şimdi bu 
istiyor. 

füzl:ır ince çığlıklo.rln yerlerinde 
donup kaldılar. Büyilk oğlan biraz 
cesurdu galiba. Bir iskemleye ya
pışıp Ab.lurrahm::ınm knfa.sıruı ea
vurdu. Bıı o kadar ani ve zamanın
da olmuştuki Abdurrahman kendini 
mildafaa edemedi ve iskemle kafa.
sında parçalandı. Alnından ince bir 
kan mzdr. 

Abdun-ahmanm gozlerinl kan bil· 
rümü tn. 
'C rindcki sersemlik biraz geçmiş

li. G nç ve dev cllsscli gencin üzeri
ne doğru yürtldü ve kafasına bir 
yumruk vurdu. 

Koca delikanlı beynine bir bıçak 
yemiş gibi bir saniyede ) ere serildi 
ve kıvrılarak can \•erdi 

Bu m:ınzarayı dilleri tutulmuş 

sc;Tedcn Ka.stnris ve ailesi dehşetle 
yerlerinden fırladılar. Abdurrahman 
haykırdı. 

- Bir feryadı bir ölllm susturur. 
Kastarls servetini taksim edeceğiz. 

- Peki! 
- Öyle değil, hemen ! 
- Pt:kl ! 

- Cevap ver. 
mühletim yok. 

-Peki! 
-Haydi! 

Kastaris, fazla 

Ve bir kaç dakika sonra Abdur
rahmnnnrn öniıne bir külçe altm ve 
muhtelif akç serildi. Knstarls oğlu
nun cesedine kapanarak ) alvarı} or· 
du. 

- Abdurrahm:ın, snna kul ve kö
' yim. Di.;;crlc.rine kıyma. 1.ştc iste
diğin. 

Abdurrahman saklnleşmi~U 
Kan dökmilştll, ama, kendinden de 
sızrtllıJtı. 

Yarnn saat sonra bir çu,·aU:ı ev
den çıkan Abduı rahman birdenbire 
eve dönmenin fenn bir n tice tevlit 
edeceğini hcs:ı.p etmişti. Çünkü ha
ber verilirse ve takip olunursa Ce
mile hasta yatnğtnda tazyik oluna
cak, ihtiyar kain pederi belki sö} lc
tilmek için iskence gör~cekti. 

Abdurrahman bir milddet uzak
laşmayı düşünmekte isabet etmişti. 
Nıtckim &ehirdcn dağlara doğru 

at.mı sUrdüğU zaman Kastaris ken
dine golmie ve bu vnzl:> cU derhnt 
şehrin hakimine söjleme -~ gitmişti. 

Haber etrafta bir fırtına gibi ya
yıldı. Kulaktan kulağa, ağızdan ağı
za bu hadise büylitilldil, efsnncle11-
tirildI, destanlaştı. Kara Abdurrnh
man sözü bir veba gibi korkunç te
sir bırakmıştı. Her tarafa nsker 
çıktı, her tarafa milis kuvv tlcr da
ğıldr. Aradılar, taradılar. 

Eu böyle günlerce sürdil. Cemile 
ve habası, şehrin bu dedikodusun
dan en çok iırkcn oldulnr. Abdurrah 
manın mühim bir hadise yaptığında 
şüphe yoktu, yoksa birdenbire isnti 
bu kad:ır dağılamazdr. 

Kahvelerde, sokaltlarda, evlerde, 
konaklarda, sarn;larda lıep Abdur
rahman konuşuluyor. 

Abdurrahman dağda ) clnız değil
di. Onun da;a çekildiğini hnber a· 
lan bir kaç Türkmen §aki, derhal 
etrafına toplanıp ona rei3 dediler. 
Kara Abdorrnhmo.nın h~mctlni on· 

- Eğer bir filkAyctin olurca kel- l:ırda duymuşlnrdı. 
lemi bu ailenin knıunı döl·tilkten Bu müddet içinde bir lmç köy bas-

~l t3 m ~ 
- S:ıçma sapan sözler söylemeı-;niz Al

lah a5kına. 
- Belkı bunlar delice söz'er Melike ... 

Fakat ben bütün bu söyleduderimı yapar, 
lıattfı. da.ııa ilerisine de giderim. 

Melike bana cesaret 'erme!\: i tirormuş 
gibi elini e!imin üzerine koyarak: 

kada5ı olmak i terim. 

Hemen hiç bir şc.;~en korkmadık- ı Kaprvr. artı ve merllivcnleri r!ktı. leket halkına zulmetae ahali vniiuo 
1- örillfi rd K t l 1 ~ "' .1- mavm her "CY iltimaa ile olllP. ...,.rı g yo u. uvve on nrı vı • Al ık ld .ı;.. d . . . ti .,_1 n-• f: • k J·ı· " 

Ö • • ış o ub" o aya gı ı. Bir sedlr va cım C'mezsc .cuoı ıye §i yete.. "inden me""lA t"rild ,,_: .. -e rı 
Uzenndc I nstaus uyukluyordu ve derler. Bnbüılı de dinlemezse haltl. d ....... e be ı'kte m,.. rrls ve 1!l 

.iırmı.;ordu. ulcnne gelen haille- . . 1 . "''" u UJLU.1 

ri, manileri bir hamlede yıkıveriyor- """' u 
odada ba ka biç kiır cclkler yoktu. payi şahaneye arzcderler. Ukln •• .-.n.kılc 

!ardı. riyet filıin diyerek bil~ ...... 
Şömine gibi bir duvnr oyuğunda bir ı Bnbıiıli i5i yanlış anlatır ve padi a- ~ 

Ş bin henüz Kastaris so ğunun- nasıbt ti.Jiyeye varmış ve t1 
yığın yanan odun odayı ha.marn gf- hı iğfale mukUıdir olursa. ahali bn- tibdaddnn telezztıze ıılışın~ o' 

;lan bir. hafta geçmeden yen bir kd- bi sıcak y pMış, bclli ki Knstaris bu 1 
1ini kime ar.:et!lhı? 1 

usa düştU drr ki bunların itirazı da li) 
. · . _ , sicaktnn ge\; e);p ~c:kerlcmeye dal- Bizde bir sadrauımla. bir çütçl - ki ıu ı:ıı 

Bır cuma gecesı idi. Hnva soı,'U .. - t in ae h. bir f k kt.u T A meclis olursa ellerinde 
~ . mış ı. n ., ran ıç ar ı yo r. ...-.. yet ve nüfuz ve istikllil za)i 

tu ve kar }agıyordu. Sokaklarda ın 

1 

•-=- bil! b" d b. t b" 
K is 1 ıuu arz ır sa razam ızza ır k k sil t -'-~· 

cin yoktu. Herkes evlerine kapan- - astar • d dr •-- bükü ti tl k or u e mu e.n.zuır~ a ama ga cuoc, mc mu n a , 
mrşlar, dük1.ıinlar, çnrşı erkenden . Bu hay~rış bf · ğünne gibi ih- usuıu devam ettiği sırada, 

0 
adam Yani "böyle bir meclis !enll 

51:_ulmuA, şehir derın bir sessizliğe lıyarı ycrınden fı !attı. Bir :ın için· sadrazamla muhakeme olup dn isti. rnnızı görüp hük\ımete ve JlS 
bogulmuştu. '!zaktan gecenin bu d.e Abdurrahmanı gören Kruılarls ye I fayı h:ık edebilir ml? Memurların ha haber verirler, sonra ~~ 
soğuk sessizliğini yırtan nal §akır- rınde donun kalmt , çeneleri tutul- daha kUçüklcrl bile bö.;ledir. yetlerlmlzden infisnl ederız. , 
tıları duyuldu. muş, gözleri söner gibi kapanmış, b ~ 

- O meclis olursa her türlü hu- çocuklarmırzt rilt c ve 
tü}leri dikiJmişti. k k dn.n • 1 k ., mnsrur ··c mns•-~ı'd ede-. e•lfıt· Kimsenin -hiçbir §eyle meşgul o- u un cının o aca mı • '° • ıxı •• • 

l:ıcağı yoktu. Zaten bir müddetten- - Kastaris, ben sana kimseye Bu meclisin ona ne trsi.ri o • 
lur? 

agraz ve menafii §ab~lyelcrfııe I' 
met ediyorlar. Halbuki birlt8ç 
:r-m menfaati şahsiye!!i uğr'.ıııs 

beridir kulaklardan çıknııyan, nğız- ı haber \•erme demedim mi ? 
lardan eksik olmıyan Kara Abdur- Herifin lnf söylcmcğo kudret ve 
rahman, bir hortlak gib şehri ürküt- takatı kalmamıştı ki cevap versin. 

- Pek çok tesiri vardır. Çünkü 
:ıhali tarafından intlbab olunarak 
"ureti reJmiyede içtima edecekle -
rindcn her §eyin hakikatini hUkiı _ 

babt ehliyet köşe bucak!~~: 
yUp do bilahare koca bir müş, kabuğuna gömülmü3 bir sü- - Söyle, diyorum sana knhbc he· 

miiklll böcek haline getirmişti. ı if. Beni haber verme dememiş mı Osmnnlyenin mahvU ınU~f1$ 
masınn. hiçbir civdanı ins:ı! ~e 
kaniyet kail olaın:ız. Bu ı;ib1 

Bir adam atındnn aUadı vcı hay- idim sana ? Hangi kuvvetle kendi-
kırdı : ı ni müdafaa edecektin ? 

mctc veyahut nihayet derecede ha... 
kipayl §!lhaneye nrzederek muha
kemesini taleb ve dava eUiklerınde Kastarls hezevan halinde idi 

- Islık secıl du)-uncaya kadar bu- 8 ık! d • ' ay ıyor u. 
rada..•nnrz. Ses.! !.!'itince kapıları kı-

. t' terizlerin kavli nnzan §nrı ~ 
muhakemeleri icra olunup sairleri- saniyetoo daima mcrdud otıxl11 

no ibret olur. Şu hale nazaran zımgelir. 
rıp içeriye giriniz. 

- Yavrularıma merhamet et ! 
- Sen bana merhamet ettin mi böyle bir meclisin lüzumu adeta va- ı usııı t 

cibdir. - Bu sözilnUzden mec " 11 
- Bu meclise bizimle hristlyan_ cihi mansıba dahi k~:ıcil~ı 

!arın i?ltiyncı mlls:ıvi midir? şılıyor. Bu ise hukuku i.Illnıtl e 

Etraftan korkunuz olmasın. Her 

1 
lain. Benim de yavrularım yok mu 

kes bizim gölgemizden Urkcr. Denim de karım, babam, hastam, 
Bu Kara Abdurrnhmnndı. Kapıyı j hayalım, ailem yok mu ? 

omuzladı ve onun kuvvetli b:ızuları (Det amı var) hi münafi olduğundan cs.iZ e 
- Bizim ihUyacmuz daha ziya. ..tfl' 

Çapraz eglenca : 

• 1 ı--ı--ı--ı--t--

3 
c. 
s 
6 , 
8 1-11--ir--t-..-+-

9 

Soldan sağa: 

1 - İktidarı olmak, 2 - Den~ir
le çekilen nakil va ıtası - mahsul, 
3 - Emnh et bulma • su. 4 - Za· 
man - en sert maden!erden biri, 5 
- Bayat olmıyan ·işçi, 6-Atina
nın frenkçc adı - Fena, 7 - Trenin 
üzerinde yünidüğu - bir nevi Bulpr 
parası, 8 - Hareket etme - genış, 

9 - B .. yaz - bir nota, 10 - tnsan 
~ücünü üezrine alan - bir kadın adı, 

- 1)©)~ -

B tisin
. ___ :e si iCP" • 

Yukardan acaJı: dedir. 7..ira hristlyauln.r her tUrlü - u mec vuz.ue eUC 
1 - A kerin silahına taktığı bı- kıiyetlcrin1 i tedil ıcrı y-0ltla isti- ~cnal:1' ~örilrse .an vo ihtaı' ınc 
, 2 ~Bir n i temizleme nesnesi mn ediyorlar. Hattii. icab ederse Ur. 1: mu manasıb ve tal-ıni )! 

• \azifesinden çıkarma, 3 - Annın patrikhaneleri ve düveli ecnebiye 1 rin hukukuna asla k~nııtı· di 
} aptığı - ka} ıp, 4 - Tapmma - sUferasmın (maalesef) saha.bet ve yn.lnız memurların cf'alin8 

donuk renk, 5 - Bir nevi deve (es· h'maylcrine dahi mazhar oluyor - edecektir. __ $ 
ki yazılara göre) - eleyici nesne, G lıır. _ Bu meclis olursa ~.t!J 
- BiriM bir şeyi tekrar almak Uze. Z3.nnedcrim ki §imdiye kadar su- dahi memuriyetlere gtrcce1', 

k 7 B b kal "'l reli mahsusada bir müslUmarun 1 ' re \erme , - a asız an - .ı.' ı- olarak onlardan da n.ekcr ıı ~ 
1 l .. b d s ı1· mağduriyetinden bahisle BabıfıUyc s sır ı arın guneş ma u u, - a\'e Halbuki bunun neticesi !C11 

- ticarette biribi ini ,..ekememek, 9 bir t.<ı.krir gclmem~tir. Ll.kin ya_ 
:r ı!jyenlcr var. 

- Futbolde takım - şart edatı, 10 lan gerçek hristiyanların mazluml. . ~tl 
- Ç.ok kendi halinde olanlara süy· Yeü hakkındaki uayialar Avrupayı 
!enen bir çift kelime. bile inandırıp o babda BabıAliye 

1 2 3 4 5 
1HABER 
'lAOAl-E 
ll<AiDf 
c. A, ~ 
5 N E 
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tebligatı ı csMiye icra olunduğunu 

ve sahabctiu derecatını horkcs bi
lir. 
Şu hale neza.ran böyle bir mecli

se bizim ihU~·acnnız daha ziyade -
<iir. Hristiyanlarca bu mecll.9 olma
sa da maksatlnrı hasıl olur ve olu_ 
yor. 

- Birtakım adamlar nl~n bu -
nun aleyhinde lisan kullanıyorlnr? 

- Onlar birkaç fırkaya mUnl·a -
scmdir ve birkaç maksada hizmet 
ediyorlar. 

• mrm111nı 
-Oyle bir ~Y söyledim mi? 
- Benden hoşlanmadığınız besbelli .. Ha· 

}'alinizde benden daha baş'~a türlü bir er
kek ya~ıyor. Kimbilir, belki yüksek taba· 
kadan birisile C\lenmek istiyorsunuz. 

- Bu dü~ünceler hatırıma bile gelmez. 
Den evlenmek istemiyorum. 

- Hristiyanların meınurı} 
geçmesini bu meclisin ~ ı 
ntfetmek devletimizin usul ! 
resine ve nh\•ali zammın ~t 

u ·cıı lukta.n nc§ct eder. SlS) } 
1 

sual edflriz ki umuru ;ınil t: 
memur devairden hrisU}'~ ı;ı: 
mıyıın dairemiz var mrdır · re" 
dev'etin mevkii ve usulil Jdn 

c:ı.bmca tnbüdlr. 1ll 
liaamııfih bu madde bit ~I' 

ve bir gnyrlmUslim ile bit ~ 
mutıı.samf olup da t2.rı:ınfil ,tll' 
ve imarını onunln mUznker~ ~ 
sine tcşbib olunabilir 1d ti ?ıf -re' 
aklen bir gflna mahzur da. 

tur. •llt ff' 
Mahzunın biri dC' ns!terı,.. ı 

pıw 
-l .... i olu ror. Bu da o ınec 1 tl'" 
'le ~ildir Devle in lıiteccm i ..! • rdtı \il 

'"3. mccli~L'l vnrlfesi yuks 
~Miz gibi mahduödur. 

- Sakin olunuz, Bülent! dh e yah·ardı .• 
Melike belki de ~imdiye kada,. iımitsız 

b'r a~'~ın bir erkeği nasıl devirip yere yı
l aca;;ını tabayyül ctmcmi§ti. Onun için 
bu manzaradan korktu. O da bir parça sa
rarmı,,tr. Dudaklarında, zorla açılmağa ça
lı an b · r teb üm goncelendi. 

Melike beni daha iri dinlemek, yahut da 
hislerini gizlcm~k için dirse.~le, ini mac:aya 
dayamış, yüzünü iki elleri arasında sakla· 
mı)ı. 

- F:ıkat sözlerinizde mantıktan eser 
yoı.tu Melıke ..... Bunlar rn tgelc u} dunıl
mus sebebler. s·z hır türlü do'rrusunu söy
lemiyorsunuz. l"in 'eriniz de ben cöyliye· 
} im: Beni sevmiyorsunuz, gonlünuz bir 
ba_,ka ında. 

- - Benden başka birisi.o de e\ lenrnck is· 
temez misinız? 

- Hıç kimseyi sevmedığimi demin ize 
söylemedim mi? 

- Ah bir inanabilsem! 

- Haydı, ded'ğ'n olsun, seni dinliyorum 
koca bebek. Sözu ncre~·e getirmek i tivor
sun bakayım? 

Dü ü, celerimi, aızıma geldiği gibi SÖ} -

lem "'c ba l:ıdırn: 
- M lı e, seni seviyorum. Çılgınca ına. 

deli gibi scvirorum. Seninle bcrai::r gezen 
her erk ~i. öz kardeşim bile ol a, dışleı imle 
parçalar, tırnaklarımla didiklerim. S.:!n bc
l'İm olacaln n !\Ielıke .. Bu u"'urd:ı rezalete, 
namu uzluğa, cinayete bile kat'arunm. 
Benimle e\'lcnmenizi, karım olmanızı i ti
yorum. Emin olunuz. yeryüzünde sizıien 

c; ' a çok ~evilen hiçbir kadın olmı) acaktır. 
P n J a~'atımm son güniıne kadar si zin!e 
, - n)ana yürümek, y:ıpacağımz her i.te ar· 

Ben susunca başım kaldırmadı. Fakat 
inip kalkan goğ ü, heyecanlandığını gös
teriyordu. 

Ben de heyecanlanmıştım. Kekeliye ke
keliye: 

- Cziı'meyiniz SC\gilim, detfm .. I tırab 
çekmenizi i cmem. Fakat ne yapayını si· 
zi seviyorum. Hica ederim, CC\'ab \"eriniz, 
fakat bu c .. \ap beni ümitsizlığe <luıli.ill:!· 
sin. , 

De:-in bir h yccan ifadesi okuran }ib1niı 
bana Çı.;\ irdi; -. yalva:-an bir sc 'e. inliye
rek; 

- I:\'lenmek i cmedinimi d:ıha encl,lw 
roylemi tim! dedi. 

ra!rnt ni ··n? 
Dire ı rar ctf m. 
- Sebeblenni biraz ewcı c:o. ıcmı~rım. 

- Hayır .. y .. min ederim ki kimc:eyi sev· 
miyo:ur:ı. 

Bu sözleri. bir hükare e ce ·ap \eriyor
nms gibi içten gden co~kun bir ham!e ile 
söylemia ti. 

- Km- 0 ri c::e-.mi}Or unuz tl :nck .. Du 
c! ğru mu !\Ielıke? 

- Biri ini se,·sem a;.ı'•ç~ söylerim; ne 
diye sal.hy:ıyım? Tamamile serbestim. 
l.im;:;cye he ap \ e ır. - e C:e mec' ur d~ ;·ı:m. 

- IJ ... m. k k m e; i c:evmiyor u uz. Böyle 
füen evlen.-n t 1 lifimi kabul elmiyofounuz. 

- Bu tamaınile ba ka bir i.;. 
l(mi çok acı bir süphe do du du: 
- Ç \inm~} iniz . • ~ ,.,\C~. d - -u ~ c:öy· 

l•yiniz. Benim'~ e\lenmek i temiyorsunuz. 
Şu halde beni beğenmiyorsunuz .. 

- Yalan SÖ} lemek adetim değildir. 
- Demek benden başka biri~le de e len· 

mezjniz. 
-- Bu sözü tekrar etm<>k hoşunuza gidi· 

yorsa bir defa daha söy1iyeıim· Kimse ile 
evlenmiyeceğ•m. Sozle.imin yalan oiması 
da imJ,ansızclır. 
Yüreğim ~·rır bir yükten kurtu'mu_5 g'biy 

di. Cığerlerim yepyeni ve tertemiz bir hava 
teneff ü ediyor. Sevinç kirp:Jtlerimin ken:ı· 
nm nem1e dirdi.. ... 

"Demek Melike kim-eyi sevm·yor, dire 
dü_ündum. Oyle ise m"ydan bana kalıyor. 
Samimi sö lerim ne kadar çılgın bir mu· 
habbetle k ndi ini sevd:ğimi ona anl.,tabi
lir e!bct . u k~dar yiirc!:ten bir SC\'gİ ı,:ır· 

sr mda ise onun hissiz kalm•n m"unl"ün 
desildir.,. (Dcunu \1lr) 
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ba=-~badan İndim ve yavns yavaş 
'ar:ıka?ısı_ö~üne gel~. Gene ne 
talın . Ne gıbı yeni bır çılgınlık 
~ne Şahit o!maktaydım? 

rıı it .. ~ verdim ve bah~e kapısı 
~ e:ek ı~eri girdim. 

deli ~~ tutusarak ateşin etrafında 
<li. B:ı donen adamlar, dilenciler 
ıırını ara partisindeki adamJan ta· 
ı.at ~tun. Evet, dansediyorlardı; fa· 
1'lc :edeni bir dans değil.. Bu sah· 
ateş :a Amerikalı bazı kabilelerin 

nsını hatırlattı. 
}'aka 

ı~. t bu garip musiki nerede ça· 
~ac or~~? Etrafıma bakındım .. Bir 
r;ıntln:bınde dört köşe bir hendek 
t:iyı • e. bir adam oturmuştu. Sağ 
<le(~bır manivela çeviri;ror ve hen· 
ta:gı o garip sesler çıkıyordu. Bu 
~~erhaJde çok eski olmalıydı. 
t-Ou u hazan ses kesiliyor, garip ta.:: cıkıyor, sonra hiçbir hava· 
ıııuSiki llıeıniyen kulak tırmalayıcı 
Caı tekrar bashyordu. 

~İr kiigı·~ başını kaldırdıtrı zaman 
~:!_ur Eavtınnak-tan kendimi ala· 

~Y! gene geldin mi? geldiğine 
~l'li hiu.n oldum aziz Kont. Eksikli· 
eğlen ~tıneğe başlamıştık. Sensiz 
llezn telnı~ tamam olmıyacaktı .. 

Clldı~ de ediyorduk. 
GaYıi·h . 

'l'tıt ~ 1 ~tiyari titredim. Bu adam 
ğı &ozlu topaldı. Benimle alay et· 

1ı1~• Sesinin ahenginden bile anlaştl· 
-oeıı.."taYdı. 
..... ~. 

1 rı " ı görünce hepsi sevinecek· 

~~detıe SÖylendim: 
~buıc u nıaskaralıklano manası ne? 
G\:J.d~'ap ver, yoksa .• 

ııa.' ~oksa mı? ne o? Şimdi de ba· 
~rler ''emıeğe mi kalkıyorsun? 

: Olabilir. Ce\ap ver:. 
~~f -ini biliyordum Kont. 
~bununa ksini iddia ediyordu. 
~'Ordu. Aleyhimize zabıtayı 
~ b' _cağını sanıyordu. Halbuki 

So 1li~ordum ki.. 
....._ ~Ukestim: 
~Sustur şunu! Yoksa hepsini a· 

alanın, 

:it~~ Allah! Kı~ra mı baş· 
~;v~t. Bana çabuk cevap ver. 
\' Patlatacağım geliyor; ka· 
ll:et? ·Bu maskaralıklar neyP. ala· 

: tıanuyor musun? 
y \'ap ver banal 

~~arımı ş1kıyordum \'e müt 
~detliydim. Benimle alay edil· 

'l'eıc ~üsaade edemezdim ... 
eoıiu söyleniyordu: 

~ ~ Seıı galiba Klayf tan üstünsün. 
~ ~eYden korkar. Halbuki sen 
~ . değil:;in. lkinizin arasında 
~~~Yaparsam Klayfm lehinde 
~ etcği.m nokta onun muhayyi· 
, kuvvetli olmasıdır. 

'·! Sllnu susturmıyacak mısın M· 

"~~e beni kont. Kızma. Belki 
~~e anlaşabiliriz. Senı henüz 

r.<tonl Uer. Geldiğini bilmiyorlar
' ~ "merhaba,, de .. hepsi ka· 
~ünde ve benim cğlensenin 

1'ıtıar dair işaret vermemi bekli· 
~. 1"'· l<ıayf, mis Manşerton, direk, 

· l'ans, velhasıl hepsi orada ve 
~ <le az çok sarhoş .. Onlara en 

~ ~Panyaiardan )irmi beş Şİ§e 
t be ·.Git onlarla merhabalaş. Fa· 

~e 1li &ördQğünfi söyleme.Hiı; bir 
~~~S görünme. Klayf seni gö· 

t:1.. 0ldürm~e davranabilir· dik· 
~l Ol "t; , 

~ 
~gözlünün artık ciddi konu~tu 
·~benimle alaydan vazgeçtiği 
~. ~ anlaşılıyordu. Hiddetim 

t \'t _areketi beni hayrete düşürü· 
ha 1 tiyatlı bulunma..'11 lüzumu· 
~ ~lat.~yordu. ~akat samimi ol· 
~ tlltimkündu. Klayf tan artık 
~~ 01nıası, benim vasıtamla on· 
~~Ulınağa çalı~mak istemesi 

h 
1 \'aıdır. 

J4ı>t.: 

. -.ı. Di"c ho.-nurdandıın. De-
ır.· J 

•
1 l"apacağnn. Fakat sen bana 

"'Otelde garip bir l'ğlence başlamıştı.,, 

"Efe,, ni a 
-2-
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Si••• 
Yazan: IFf1 D kSıyecD 

- Baı taralı dünkü sayıda-ı nunda, bacağında, iki küreğinin lar iirktüler. ihtiyat arabacı, baf
Kalbim çarpmağa başladı. Ama ortasında, hemen vücudunun her daş kurduğu yerinde cioğruldu, 

belli etmedim: hangi bir yerinde, girdiği herhan- ağzındaki c.ığarayı attı, bir küfür 
- Halbuki daha 1stanbulday. gi bir harbin hatırasını taşıyor. j savurdu ve kamçısını şaklattı • 

ken yolların pek emin olduğunu muı. ı inişten, göz karnrtıc.ı bir bula 
söylüyorlardı. Bir köy mezarlığı yanında bi- iniyoiu~. İhtiyar arabacı, atlanru 

- Evet, o zaman öyleydi. Sen raz mola verdik. : dört nala kaldırırken, arab3yı, u.. 
bilmezsin ktzml. Buranın bir ''San ihtiyar arabacı, ıslık öttürerek cu bucağı görülmiycn uçuruma 
Efe., si vardır. Astığı astık, kesti· hayvanları rahatlandırdı. Sonra yuvarlamamak, yol kenarındaki 

ği kestik, yedi başlı bir ejderden başlarından başlıklarını çıkanp, kayalara çarptırmamak için gözle
beter bir efe .. Duydum ki gene bu. mezarlık yanmtlaki çeşmenin yala. rini açıp öne eğilerek bütün 
ralarda tiola~mağa baıtamış. Hani ğxnda sulrıdı . • • maharetini kullaruyordq. 
vallahi kanşmam, Allah saklasın.. Tahta bir oluktan ç.ığıldxya ça- Ağlayarak gözlerimi yumdum. 

- Müdür bey, hep beni yolum- ğıldıya akan musluğa ııvuçlanmı Ahmet ağa: 
dan döndürmek için yapıyorsu. açıp ben de su içtim.. - Korkma, diyordu, az ileride 
nuz runa nafile.. Biraz sonra tekrar yola düzUl . karakol vardır. Amma, bk yetiıe. 

daha evvel bu oyunların neye deı:H Kelimeleri ağzında geveliyerek Gülüşiiyor.duk. O: dük.. bilsek! .. 
Jet ettiğini anlat. 1 Söylendi: - Hiç olmazsa bu akşamcık Büyük bir yamacı yavaş yavaş Arkamızda ncl sesleri gittikçe 

Güldü: - Kim bu adam? Ne istiyor? kal, diyordu, bizde misafir olur- tırmanırken. karşıki dağdan kır· yaklaşıyor, arabanın yanın.4an, il· 
- Inan ki mühim bir ~y değil. Yanlanna giderek: sun. Seni hanımteyzene götüre- mızı yü~Iü bir ay doğuyordu. zerinden kurşunlar VIzıldıyordu. 

Bir evlenmeyi tesit ediyoruz. - Bonsuvar! dedim. Maşallah yim. Böceklerin vmltısmdan, atlann Ensiz bir dönemeçte tekerlek-
- Bir evlenme mi? burada iyi eğleniliyor! Daha fazla israr etmek nuakct- boyunlarmdaki zillerden, araba tc. lcr kaydı. Müthiş bir hızla uçu-
- Evet. - Neden geri döndün Con? sizlik olurdu. kerlcklerinin şösede çıkardığı ses- ruma sürliklenirken yol kcnann. 
Direktörle mis Manşerton evleni· Frans ellerimi tutmuştu. Çok en· O geceyi maarif müdürünün e. ten bı:ışka çıt yoktu. dnki büyük bir çam ağacına çarp-

yor olmalıydı. Israr etmedim. di~li görünüyordu: vinlde geçirdim. İhtiyar, karı koca, Yamacın bir yerinde, ihtiyar a. tık. 

Yavaş yavaş otelin kapısına yak
la5tım. Evet hepsi oradaydılar. ts· 
kemlelerine çokmilş bir \aziyettE:y 
diler. Direktör Rober, oğlu Jak. 
Klayf, Frans, mis Manşerton uyur 
gibi duruyordular. Erkekler frak 
giymişlerdi. lki kadın ise beyaz rob 
!uydular. 

- Gelmemeniz lazımdı. Hem şim 1 etrafımda pervane gibi döndüler . rabacı coştu: Issız, karanlık dağ başında mü.. 
di artık iş işten geçti .. Çok geç! Deli divane oldular.. Sarı Zeybek mnı:ıaaaruın.. sademe bir top gibi gilrledi. Araba 

- Geldim, çünkü seni seviyorum Ertesi gün, daha güneş doğma· Şu dağlara yaslanır ıkiye bölündil. Koşumlan kopan 
Frans.. dan. boyalan dökük bir Çeçen a. Yağmur yağnr, iki at, boğuk boğuk hayknarak u-

-Susun. Bana böyle söylemeyin. rabasiyle Aydın'dan ~ynklım. Silahlan ıslanır anınaannn.. çurııma yuvarlandılar. Yolun ke. 
Hıçkınklarla ağlamağa başladı. Kan koca, arabamın bulundu Birdenbire, maarif müdürünün narındaki çalılığa yüz i.lstü kapan-

Mis :-..1an~erton onu göğsüne çekerek ğu hana kadar gelere"A beni sela. ''Sarı Efe., sini hatırladım. Gayri dığum hatırlıyorum. Sonra bayıl-
teselliye çalıştı. metlediler .. Kayboluncaya ka.dar ihtiyari içim ürperdi: dım. 

Direktörle oğlu Jak bana salak sa· arkamdan mendil salladılar. - Ahmet ağa, dedim, sen duy- ı iV 
Fransı görünce kalbim yerinden 

kopacakmış gibi çarpmağa başladı. 
Evet, ben bu km seviyordum. O· 
nu görünce mesut oluyordum. Onsuz 
hayatın tatsız tuzsuz berbad bir ı>ey 
olacağım şimdi daha iyi anlly'or· 
duın. 

lak bakıyorlar ve gözlerine inana· il madın mı, Sarı Efe gene buralar. Astığı astık, kestiği kestik, Ay
dın ovalarının korkun~ San Efesi 
öyle şanlı bir efe ki.. 

rnaz görünüyorlardı. Gidiyoruz. daymış!?. 

Jak kekeli~rdu: Az gitik, uz gittik. Dere tepe Krunçısını şaklatıp, hayvanları 
- Deli. Bu da delil Başka türlü dliı gittik. Hali ıda gidiyoruz. haydadıktan sonra: 

hareketini izah etmek kabil değil. Upuzun bir gün geçti. Güneş - Duydum, diye cevap verdi, 
Yahut.. kavuşalı yarım saat var. in~allah rastlamayız ... 

Klarf kendini toplamağa çalı§.I· Şimdi gök bulanıyor. MClr dağ- - Demek doğru??. 
Bir müddet karanlıkta kalarak on· yordu. Elini pantalonunun cebine lar karanyor, yol esmcrleşiyor. - Doğru ya! .• 

lan tetldk ettim. Sonra birden orta· sokmağa çalıştı. Toza bulanmış iki çevilt at. dur- Titredim. Yükseldikçe tıerinlik 

- Kim bu? Kont mu? İmkanı ma.dan arabayı koşturuyor. Etrafı- .srtıyordu. Fakat bu titreme so-ya çıktım. 
-Kontl • yok. Geri gelmi§ ha? Haydut! Hay· mızadki sarı, yeşil, lidverd tarla. ğuktan ziyade korkudnndr. 
-Con! 
Beni ilk gören iki kadın olmuştu. 

Onların hayret nidaları üzerine 
Klayf da dönüp baktı. Körkütük 
sarhoştu. Bu vaziyette onun tehlike 
li olmaktan çıktığını gayet iyi bili· 
yordum. Sarhoşluğunda hantallasrr. 
yerinden lnmddayamaz hale gelirdi. 

dut! lar §imdi hep bir renk oldu. III 
- Tabancanla oynama Klayf. 1hti}-ar arabacı tuhaf bir ad:\m.. Yol, büyük korkunç kayalıkla. 

• 
Komedi bitti artık. Haydi git yat. Hep anlatıyor .• Sayısız harplere 
Yarın görüşürüz. Uykuya ihtiyacın girmiJ. Harp menkıbeleri bir türlü 
var değil mi? Sızacak yer arıyorsun. bitip tükenmek bilmiyor. Tam on 

Klayf sözlerime evvela şaştı. Son· altı yerinden yaralı imi~ .. Kimi şa-
ra güldü. · rapnel, kimi süngU, kimi kurşun 

(Devamı ııar) yarası .. Yüzünde, kolunda, boy. 

nn ortasından, r.y ı~ığınm gireme
diği a~açlıklı, çok karanlık bir u. 
çurumun kenarına krvrıldr. 

Birdenbire patlayan bir silah 
sesiyle titredim. Havada ıslık öt
tilrerel: bir kurtun ·nzıldadr. At. 

Onu. Aydın yolunda geçen 
korkun~ gecenin sabclıma doğru 
tanıdım .. Gözlerimi açtığım 7.aman 
kendimi, çam nğaçlılnnın ~erçeve. 
!ediği geniş bir meyldanda, dik, u· 

zun boylu bir efenin kucağında 
bulmuştum. 

Gökte, gümUş bir tepsi gibi, git
tikçe aklaşan bir ay vardı. Meyda
nın tam ortasında büyük bir ateş 
yanıyor, etrafında bir siirü iri ya. 
n e!e şarkı soyleyerek el çıq>ıyor
du. 

Biraz dikkatli balanca, kızıl şal. 
varını uçurarak parmaklarındaki 

(Lütfen sayfayı çcviritıiz) 
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birine atladı ve bekledi. 
Saatler geçti. Müsamere bit. 

miş, davetliler gitmi~, 11ıklar :sön 
müştü. 

Zavallı kız ellerini helecanla ' 
çarpan kalbi üzerine bastırarak 
mmldanldı: 

- Şimdi gelirler .• 
Bir kaç dakika sonra sarayın 

kapısından biribirine sarılmı~ 

iki gölge Çlktığxnı gördü. Rıh· 

· tıma doğru yaklaştıkları zaman 
bu gölgeleri tanıdı. Empcrya ve 
Sandrigo .. Feryat etmek üzere a. 
~ılnn ağzını güçlükle kapadı. 

Gözlerine inanamıyo:!du. 
Sandrigo, Emperya ile bera. 

berdi. 
Demek evvel anası, sonra da 

km ile, diye düşündü .. 
Juananın bütün kıskançlık 

hisleri birden alevlendi, bu sa· 
niyede Sandrigonun ölmesine, 
öl:lürülmesine razı olurdu. 

Emperya fişıkınm kolunda 
gondoluna binmiş, sahilden u
zaklaşm·ştı. 

Hemen arkalarından takibe 
başladı. 

1skala Brinonun maksadını 

şimdi keşfediyordu. Bağırmak, 

ve Saıtdrigoya tehlikeyi bildir. 
mek istedi. Fakat kxskançlıl: his
leri buna mani oldu. 

Yalnu takibe devam etti. 
Fakat lskala Brinonun, elin-

de hançer gondolun köşkmıe 

doğru yaklaştıgını görün<:e aon 
sür'atle sandalını ileriye sürdü .. 

Fakat çok geç kalmıştı. 
Facia bir kaç saniye içinde ol. 

muştu. Emperyanın nehre atıldı
ğını, gondolun devrildiğıni, ts~ 

kala Brinonun yüzerek sahile 
çıktığını göri:iil. Juana devrilen 
gondolun sular üzerinde çalka
nan hafif kaburgası önü'ne gel. 
di, seslendi : 

- Sandrigo, Sandrlgo 1. 
Genç kadının bu sesine hiç bir 

cevap verilmedi. Sar.dalının ke
narında diz çöktü. 

Gözlerini önündeki kanal 
sulanna ıdikerek daldı, kaldı .• 

- öldü, Sandrigo öl.dil .. A§
kxm, hayatım öldü. 

Diye inledi. Juana bu anda 
sevdiği adamın ne alçak bir in
san olduğunu unutmuştu. G5zle. 
riyle sevgilisinin cesedini anyor
du. Biı1:ien, önünde suların Ü

zerinde yüzen beyaz bir şey, bir 
kadın cesedi gördü. 

Eğildi, bütün 'kuvvetini topla
yarak bu ceseôı yakaladı. Sanda. 
1 n içine çekti. Bliyük bir nef
ret ve tırnakları ile gırtlağını 

parçalamak arzusu içinde, bu ka. 
dma, Emperyaya bakarak ldaldr. 

Sandal He, devrilen gondol 
yanyana, kanalın üstünde çal
kanıyordu. 

- Demek ona görmeği çok 
arzu ediyorsun?. 

- Tabii, bu benim hakkım· 

•dır .. 
- Doğru, fakat bu saatte ge

ctnin bu zamanında görebilmek 
için uykusundan uyandrrmak Hi. 
zım gelir. 

- Niş:mlısının bu arzusunu 
Biyanka hiç şüphe"iz affeder .. 
Daha sonra Biyankanm kendi 
na:nına verilmiş olan bu müsa
merede bulunmaması sebepleri
ni de öğrenmek istiyorum. 

Emperya, Sandrigoyu ilikleri
ne kadar dehşetle titreten bir 
~lgm kahkaha daha salıverdi: 

- Sebepler mi? Onu ben de 
söyleyebilirim, azizim 1 Biyanka 
ıcni sevmiyor. Senden nefret e· 
diyor.. Yanın.da bUtUn kalbi 
ile sana perestiş eden ben var
ken onu, sevmiyen bir kadını 
niçin düşilnüyorsun? Bir kere 
bana bak.. GörmUyor musun ne 
kadar ıstırap çekiyorum. Yoksa, 
beni kıskançlık yüzünden bir 
delilik yapmağa mı mecbur e. 
deceksin?. 

Empcrya hem söylüyor, hem 
çıplak kollan ile hayiduda sarıl· 
mağa çalışıyordu. 

Sandrigo, bu çıplak kollan, 
kaba elleriyle i•ti. Artık fahi· 
eyi unutmu~. Biyanka:yı .dü-
şünmeğe ba§lamı§tı. 

- Onu mutlaka görmeliyim. 

Diye bağırdı. Emperyanın 

boğazı hararetten yanıyor göz. 
leri ateş saçıyordu. Evvelkin
den daha acı, bir kahkaha salı· 

verdi: 
- Mutlaka görmeli misin? 

Pekala o halde sen de öteki gibi 
arkasından ·koş. 

Sandrigo sapsarı ke ildi • 
Emperyanın ellerinden yaka

laöı: 
- Te demek istiyorsun?. 
- Biyanka Venediktc: de~l-

dir. Saraydan kaçtı.. Anladın 

mx şiıudi? Bu saatte ise Bam~ 
onu yakalamış olır..alıdır. Ooof 1. 
Ellerimi fazla sıkıyorsun, canı· 
mı acıtıyorsı;n 1. 

Haydut vahşi bir ses fırlattı. 

Fahişeye hücum ederek devir
di. Gırtl ğından yakaladı. Em· 
perya, dudaklarında hata sihirli 
tebesümü olduğu halde: 

- Oh, öldUr, beni öllür, diye 
inliyordu! .• 

- Sefil kadın 1 Söyle, söyle .• 
Biyanka nerede? • • 

- Bilmiyorum, yemin ede. 
rim ki bilmiyorum 1. 

-YaBambo?. 
- Mester yolu Uzcrine gitti .• 
- Mester yolu mu? ~mdi 

anladım.. 

Sıçrayarak yerinden kalktI ... 
Emperyayı bırakarak köşkten 
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lendi kendine 
düşman 
(BQftarajra 10 uncuda} 

Bu aabah ıazoteyi ilk ben al
.um. Annemin işi var, öğleden ev
vel okuma.z ve siz, baba, bilirim 
ki gazeteleri eece okursunuz. Fa
kat bu uzun mektubu size gazete
lerden evvel okuyun diye yazdım. 
ölü kızınızın yalan yazmıyacağım 
takıdir edersiniz, değil mi? Yemin 
ederim ki bir 'kelime yalan yazma
dım. Bütün kabahatim sizi dinle
memekte.n ibaret!.. Çok gençtim, 
insanlan tanımıyordum. Cezminin 
kansı olacağımz aanmııtım. Ve o 
evden kurtulduktan sonra, onun 
böyle bir intikam alacağı hi'Ç aklı
ma gelmedi. Gazeteleri okuyan 
herkes bana lanet edecek. Siz be· 
ni affetseniz bile kimsenin yüzüne 
bakamıyacağım. ölmekten ba1ka 
çarem yok.. Mektubumu okudu
ğunuz zaman beni artık göremi·. 
yecebiniz. Fakat b~na acımayın .. 
Yalan yere de olsa böyle bir. iftira
ya uğrayabilecek vaziyete ben 
kerldi kendimi ıoktum •. Onun ya
zıhanesine girmeme mani olma. 
ğa çalışanlara dügman dedim, kıs
kanç dedim. Sizi dinlemedim, ni· 
ganlımz kaybettim.. Hep inatçı· 

Iığmı yüzünd en ..• Kendimin en 
büyük ldüımanım gene kendim ol· 
·duğunu pek geç anladım. Ben, 
kendi kendiine fenalık eden, ken· 
d1 kedine düşman bir kızım.. Sizi 
kasabada müşkül mevkilde kal
maktan kurtarmak için ölmeğe 
karar verdim.. Fakat bunları .size 
yazmadan içim, rahat etmedi.. 

Şimdi, bana inaruyor.sunuz, de
lil mi ? Vasiyetnamedeki tözle· 
ri!l aslı olmadığını okudunuz. öl
pıek üzere olan bir insanın yaz. 
dıft ıon mektuba inanacağınIZJ 

bildiğim için, rahat rahat ölüyo
rum. 

Kızınız : Nüvin 

kaııklan şıkırdat;ırak .dönen bir 
kardın gördüm. 

İnce örgülerle beline kadar inen 
saçları uçuıuyor, geniı atlas tal· 
van, yanan ateı karşısında renk. 
ten renge girerek hıtırdıyordu. 

Ben yarimi gördüm, ımıırda ım· 

SU' f lpdL •. 
ııyan adam haykırdı: 

Birdenbire, beni kollarında ta. 
11yan aldam hay kırardı: 

Sür11er Bank 
S~llüloz Sanayii Müessesesinden: 

Kiiğıt ve Karton Satışı 
Müessesemiz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üzere sipariş kabul etmektedir . . 
Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait fiyatlar aşağıya kaydolunmuştur. 

Hazirandan sonraki devreye ait olarak kabul edilecek siparişler için aynca ilan verilecektir. 

Srenz kağıdları (Bakkal kağıdı) 
M 2 Sikleti 70 ve 110 Gr. Beher tonu T.L. 231 
M 2 ,, 130 ve 140 Gr . ,, " T.L. 221 
M 2 ,, ve 170 Gr. ., " T.L. 216 

Srenz sergi kağıdları 
M 2 Sikleti 110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher 
M 2 ,, 140 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher 
M 2 ,, 170 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher 

Kartonlar 
Gri karton 50-140 numara beher tonu T.L. 226 

tonu 
tonu 
tonu 

T.L. 
T.L. 
T.L. 

206 
201 
197 

Beyaz mukavva {kaba) 45-140 numara beher tonu T .L. 246 
1. - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob lzm.it veya Franko Vagon lzmit, (Fabrika) tesli

mi için muteberdir. 
2. - Çit İstanbul teslimatta ton ba~ma dört lira ilave olunur. 
3. - Her cinsten asgari sipariş miktan 10 tondur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 eb'addan fazla kabul 

edilmez. 
4. - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın ihzarını müteakip gönderilecek 

ihbarname üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın sevki, bede· 
linin ödenmesine mütev2kkiftir. 

5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan siparişlerde mal bedelinin % 

10 u peşinen ödenir . . 
6. - lhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden 

sonra geçecek beher gün için T . L . (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet 
hiçbir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. Tespit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zar
fında mal bedeli ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan% 10 irad kaydolunur. 

7. - Muayyen bir müddet hltamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve imalat 
vaziyetiı;1 ize nazaran gerek siparişin kabul edılebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, müşterinin 
arzusu k1bil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz tarafından tespit edilir. 

8. - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarıda yazılı şerait tahtında kabul edilir. 
9. - Her türlü müracaatın 1zmitte Müessese Müdüriyetine yapılması rica olunur. 

Devlet Demiryoi1ar1 ve Liman1arr 
işletm.e _ .Um.41Jt ;idaresi .... ilanları .. 
Muhammen bedeli 2569 lira 25 kuruş olan klapeli abdesthane 

hunisi, Termosifon komple, abdesthane sifonu, musluk taır, alaturi<a 
abdesthane taşı 've saireden mür.ekkep muhtelif cins 9 kalem abdest 
hane ve hamam malzemesi, 24 - 3- 1939 cuma günü siljt (10,30) 
on buçukta Hay.darpaşada gar binasındaki satınalma komisyon\\ ta. 
rafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

\ 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 192 

lira 70 kuruşluk muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları J'azımd r. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa<la Gar binasındaki komis-

ŞEHiR TiYATROSU 
20 - 3 - 3g Pazartesi 

akşamı 20.30 da 
Komedi kısmı: 

YÜZ KARASI 
---------------

HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmas'Ja 

HALİ:\lE 
Çar~aıul.ıa: :\1. Yesarinin Aşk borsası 

Yeni Operet 

· TUrtAN TİYATROSU 
~~~ Bu akşam (Halk gecesi) 
J Ertuğrul Sadi Tek Ye 
~ arkadaşları 

Ç ünkü "ASPfRfN senef er•; 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

lsbat etmiştir. 

A S p İ R l N tn fesirinden 

emin olmak için lütfen ffi ·marka~ 
$ına dikka_t ediniz. • 

Bugünkü Rad 
Ankara radyosu Ferahfeza ı:ığır semai. " -

TCRKlYE HADYODlFüZYON rer • Keman taksimi. 5 - lI 
POSTALARI zade 1smaH dede - Şehnaz şa 

Türkiye Rndyosu • Ankara Radyosu na er canımın canı efendi 
DALGA UZUNLUCU: Kemani Rıza efendi • Şehnaz 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. Meramı andehilin yaslı güld 
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. Dellal zade - Şehnaz şarkı • f; 
31,iO ın. 9Hi5 Kcı;./20 Kw. Lıir lahza ihya hatırı viranı 

TCHKlYE SAATİYLE Dede efendi - Şehnaz şarla • 
19 - 3 - 030 - 25 - 3 - 939 uurıııaz su ~ilıi ~·:ığlar. 9 -

HAFTALIK PHOGHAM - No. 17 1 Osman heyin· Ferahfeza saz 
18.35 l\lüıik (Caı.lıaııu • ı>I.) . 1~ :;i. 21 Meınkkel sa:ıl ayarı. 21 

Konuşma (Doktorun saati). 19.15 ma. 21.15 Esham, tahvilat, kil 
Türk müzi~i (Halk musikisi - Cura ye' nukut lıors:ısı (fiyat). 21.25 

sazla) Sadi Yaver Ataman. 19.35 Türk plfıklar - Hr. 21.30 !\lüzik (S~ 
muzill (Karışık progı-enı) Çahıniar-: "Solo - Nihat Escngin) 1 - S}l 

Hakkı Derınıın, ıEşref l\adri, Hasan 
Gür, Basri Üfler, Hamdi Tokoy. O
kuyanlar: Tahsin Karakuş ve Celal 
Toksc<ı. 20 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiyat). 20.15 Türk 

lips • Amclia. 2 - J. GureviC 
3 - l\Iax llerılıerk - Larneııt 
mour. 4 - Sid philips • 1'" 
Vhispers. 5 - J. Gurevich • 11 
ra. 21.50 Müzik (:\fclodiler • P 
:'ıliizik (Kücük orkestra • Şef: 
Aşkın) 1-Ryming • Enter~e~ 
\"v:ıin - Du rlaklnrın ! .. operetıll 
pııri. 3 - CeC"kcr - llklıahar• 
~icııı:ınn - Çarliston (dnns>· 
Ganglbergcr - Küçük topJ:ıll11 

- Heyyyl San Efe.. Nerede
sin Bak sana ne getirdim!.. 

(Sonu yann) yon tarafından parasız olarak cağ ıtılmakta.dır. ( 1515) 

OTELI.O (4 P.) 
(Se) Alila Revüsü ve ~fiçe J>ençef 

Yaryetesi.. 

~ıüziği { Kli\sik program) ltlarc eden: 
~fcsut Cemil. Çalnnlor: Vecihe, Fahi
re Fersan, Reşat Erer, Ruşen Kaııı, 

Kemal ~iy:ııi Seyhun, Cevdet Kozall, 
Cevdet Çağla, Zühtü Bardakoğlu, 
Oasri t'fler. Okuyanlar: Ankara rad
yosu kiiıne okuyucuları (Koro). 1 -
Tanlıuri Zeki !'ılehınel ağa - Ferah
feza peşrevi. 2 ,__ H:ımmamt uıde İs
mail dede - Fer:ılıfeza birinci beste. 

\'Ü. Enterzo). 6 - Schieder • 
keman ne söylcyor (Tango)• JO 
Kutseh - l\fac:ır marşı. 8 -
Slrauss - Şe~ Viyana (Vals)• 
:\lainzer • i\'yana polkosı. 10 
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f ldıtarı fırladr. Gondolcuya hita
ben bağırdı : 

- Limana, çabuk limana dön. 
Ayni zamanda boğazından bo

ğuk bir hırıltı çıktı. 
Gondolcu kötkün perdeleri ya. 

nında ayakta duruyordu. 
Bulutlardan sıyrılan ayın sis

li ziyaları bu adamın yüzünü ay
dınlatmıştı. 

Sandrigo, korku ve dehşet 

içinde lskala Brinoyu gördü ve 
tanıdı. 

Iskala Brino !.... Evet, Altın. 

çapa meyhanesinde bodruma 
yuvarlandığını gördüğü, ölür
ken son inlemelerini duyduğu ts
kala Brino... Karşısında ve Eın .. 
peryanın gondolunun içinde .• 

- Hayal! Müthiş hayal! .. di
ye mırıldandı. 

iskala Brino hiç ağzını açma
dı. Sağ kolu havaya kalktı ve 
yıldırım gibi bir sür'atle indi. 

Hançeri kabzasına kadar hay. 
ldudun kalbine saplaı:ımıştı. is
kala Brino hançerini çekmek te
nezzülünde bulunmadr. 
Sandrigo, bir söz bile söyleme. 

den köşkün içine Emperyan:n 
önüne yuvarlandı. 

Emperya korkunç bir rüya 
görüyor ıibi bu sahneye ba'kıyor
• u. Ufalr 1ıh ltarekette bite bu
Junmadı. Gazleri dalmış, muha.. 
kemeal durmuttu. 

tskala Brinonun kendine ldoğ-

ru ıeldiğini görünce titret!i • 
- Biyankanın babası! . 
Diye inledi. Iskala Brino bu 

sözü işitti.. Ciddi bir sesle: 
- Evet, Biyankanın babası!. 
Dedi .. Bu sade cevabın söy

lenişinde ise acr ve intikamının 
bütün duygulan saklıydı. Beş .. 
ka bir söz söylemiye lüzum gör
meden Emperyanın saçlarından 
yakaladı. Sürükleyerek gondo
lun kıç tarafına götürdü. 

Emperya mukavemet etmedi. 
Yaln•z soluk dudakları arasın • 
dan mır.!.Jandı: 

- Elve::la hayat, elveda aşk! .• 
Artık muhakkak surette öle

ceğini anlamıştı. t::>kala Brino 
hayatını zehirleyen bu kadını 
kuvvetli kolları arasına alarak 
kaldırdı. Gondolun kenarına 

yaklaştı. Gecenin sükunetini yır· 
tan bir sesle: · 

- Adalet yerini buluyor .. di. 
ye bağırdı ve Emperyayı sular n 
derinliklerine fırlattı. Sular bir
denbire açıldı ve sonra fahişenin 
üzerine ebediyen kapandr. 

Fakat, bu esnada gondol dev
rilmiş, İskala Br~no da fahişenin 
arkasmı:lan kanala dü~müştü. 

Ayni zamanda, yirmi metre 
kadar arkasından gelen bir fer .. 
yad, kanalın sessizliği içinde a
kiıelr bırakarak yayıldı. Bu fer. 
pdı tskala Brlno duymadı. Kuv
vetli kolları ile yüzerek sabile 
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çıktı ve kayboldu. . 
-7-

jUANANIN iLK AŞK BUSESI 
Gecenin sessizliğini yırtan 

feryad arkadaki küçük sandal. 
dan geliyordu. 

Juana sarı.dal:n ucunda, yüzü 
gararmış ellerini ümitsizlik için. 
de boşluğa doğru uzatmış, göz
leri önünde, bir \caç saniye için .. 
de geçen feci sahneye şahit ol. 
muştu. 

Emperyanın gondolunu niçin 
takip etmişti? Ne yapamk isti
yordu?, 

Hiç! En ufak bir gayesi bile 
yoktu .. 

Sade bir hissikablelvuku ile 
fevkalade feci hadiseler geçece .. 
ğ:ni hissetmiş, bu hisse talıi ola. 
rak gondolu takibe başlamıştı .. 

Daha evvel anlattığımız gibi 
Juana Mesterden Vene.diğe So:n
rigoyu kurtarmak, aynı zamanda 
da haydudu Rotanın karşısır.a 

çr!c:naktan menetmek için gel
mişti. Fakat, Sandrigonun Bi. 
yanka ile evlenece~ini anlatması 
.ravallı kızın kafasını altüst Hmiş 
ti. Hemen Empcryanın F"lrayma 
yaklaşmak, gizlice içeri girmek 
ve Biyanka ile görüşmek istedi. 
O na ne söyleyecekti? Bunu he
n ilz bilmiyordu. 

Planını tatbik etmek için sa
rayın önUne gelince, kapının ö. 

nünde duran lskala Brinoyu gör
dü. Sandrigonun daha evvel sa
rayda bulunduğunu de biliyor
yordu. 

iskala Brinonun saray kapı

sı önünde beklediğini görmesi 
J uananın kalbinde feci bir şüp. 

\ 

he uyandırdı. 
Bu bir şüphe değil, hatta bir 

kanaatti. 
iskala Brino muhakkak bura· 

da Sandrigoyu ö.ldürmek için · 
bekliyordu. 

Artık saraya girmekten, Bi· 
yankayı görmekten vazgeçti. 
Iskala Brinoyu gözetlcmeğe 

b"\şladı. 

·Eğer Sandrigo ile araların ·a 
bir kavga olursa, hemen ortala.. 
rına atılacak ve mani olmağa ça. 
lışacaktı. 

Biçare kız·n kalbi ayni zaman
da, hem kıskançlık, hem de fe
clakarlık hisleri ile doluydu. Sev .. 
gilisini kıskanıyor, lakin hayatı. 
nı tehlikede görünce kurtarmak 
için bütün bütün fedakarlığa ha
ıçın b ü t ü n fedakarlığa ha
kim değildi. Kalbine, hislerine 
tabi olmuştu. 

tskala Brinoyu, Emperyanın 
gondolun!da yerleştiğini görün. 
ce fahişenin, Biyanka ve Sandri. 
go ile bir kanal gezintisi yapa· 
cağını sandı. Biraz ptede, rıhtı· 

ma bağlı olan boş gondollardan 

l)r şat c:ılossi • Pstalozzanın ı d 
Girihiribin. 23 ~lüzik (Caz barin 
23.45 - 24 Son ajans haberle 
rınki program. 

SALI - 21 - 3 • 1939 
12.30 Program. 12.35 Türk ~ . . ıı ... 

pi. 13 l\lcmlckct saat ayarı, ~J~k ( 
teoroloji haberleri. 13.15 Muı! 

11 
·onik plaklar). 13.45 - U ~o ı 
(Kadın saati - Ev hayatına aıt>•1 
Program. 13.35 !\fiizik (Dans psl 
rı). 19 Konuşma (Türkiye P~i) 
19.15 Türk müziği (Fasıl bCYe ll 
"iye Tokay ve Tahsin K:ıra~uŞ• si 

1 
;ans, meteoroloji haber~~-rı, pJ 

lıor.snsı (fiyat). 20.15 1 urk 
0 

ı ·.:alanlar: Yecihe, Refik Fersııt' 
·en Kam Cevdet Kozan, Jleşe • . k•~ 
>kuy:ınlar: Necmi Rıza Ahı5 •

11
• 

tek Tokgöz. 1 - psınan be~li 1 
~ah peşrevi. 2 - T:ınburi kıll 
•li - Se~iıh sarkı - Dilharnbı 11ı1 • 
:ı - Hacı Arif bey - Se~iih ş~ il 
ıııaz ilüç sinei satpareme. 4 _ S 
Kam • Kemençe taksimi. 5 _ 115,ı 
"f.iyanın - l\lii-;tear şar~ı :_°~111) t 
lııı aşkın ş:ıf:ığınd:ın. ü er• 1 
'di~ü - Biillıül taşıla ne gez 

11 
!JaJk türkihii - Esmer bu.gün şar 
! - Ahmet H:ısirnin • }lıca; tol• 
·:an h:ıstosıyıın. 9 - j\fust; 

8 ııcıl 
- Jliraz ş:ırkısı • Göğsün ;ecJiS 1 
IO - Hicaz s:ırkı • ı~urdu 21 

• t )'arı. 1' mn. 21 '!\lcınleket saıı :ı kurııfl'I 
ııı5ın:ı (llııkuk il.~i _ra~:rrıa giYO .11 
l 1.15 Esham, t:ılı\'llat, k~~cşeli pi 
'mi borsası lfiynl). 2ı.2a 1,.0 

orkeS 
R '> ı 3 > ,, •. i k c n:ıı ~ ı 

l::ır - . - .. l "' uz . Aln:ır>• 1 
:·as ı • ŞcC: Hasan Ferıt l ıtuY 8 
\lendelssohn • nartholl y, t .. il 

J\Ioznr · ·ıe ııvcrtüril. 2 - W. A. . .. r (JılP1 

1 naralı senfoni, do m:ıJO ' ~11daıı 
cııfonisi). Allegro viv~cİıo ,ııeı 

11 ·nnlıılıile. ?ılonueıto. l\ 
0 t berberi 1 ,J ·- P. Cornelius. nağda se11es f t 

vertürü. 4 - F. l\lasse:e~ir de aııl~ 
ıoresııues 1 - J\lnrrhe. 2 rrıe 22 · ı 
:l - Angelmı. 4 • Fete rıohe) 23 l\liIS~ 

r plıikI:ır • aJr-:'lliizik ( Eı;tlence ı 24 son 
(Cozband • p).), 23.45 • ın 

gra • h:ııberleri ve yarınki pro 
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k..Wıkur ipikler 
çok güzel oldu 

ıııa1:ıa f Baştarafı 8 ınc.id~) kuripik niza~nam:leri tatbik. ed_~li· 
... ı., r.lahsus atlarla ıı:tııak yo:-du. Manı adedı 14, azamı yuk
~·i11ani ad~di 12, azami· yiık· seklik 1,50, genislik 4 metre, netice-

• O ta ·r .. . d ~~. · ~nı zaman uzerıne, e: 

•· Eyüp Oncü Avrupadan geçen sene 
~ ıı eğmen Zeki Ural Şahin is· Musolini kupasını kazanıp fcvka. at ·1 

• 
1 1 e parkuru ı 47 de ka· iade bir koşu kabiliyetine sa· ~ . 

..... \'. hip olan Ünal namındaki at 
lızbaşı Cemil Pamir Kurma la hiç ha~a yapmadan 1,32 de birin

~ kollk 
l 'Urda mu\'aff akiyetli bir 

• k ~Pan Remzi Korutürk yaptı· 
ata dola.rısile elimine oldu. 

3" s· 1Pahiocağı 
llıüsabakası 

~u 
: ko!lkur .. · b' · ·ı·k '· ~ · suvan ınıcı ı o:m· 

ilfSta bulunan süyari subay· 

Cilİb'l kazandı. Halkın u~un alkışla

rına mazhar oldu. Bu atın bu ~ene 
yüziimiizii güldüreceğini şimdiden 

tahmin ve temenni edebiliriz. 
lkinciliği yüzbaşı Saim Polatkan 

1,32 de Kanat i~mirıdeki atiyle. 
3 üncülüğü üstteğmen Ahmet Kızıl· 
ka:ı Akın ismindeki aliyle aldılar. 

Mükafat ve hediyeler 
·:h'mstu. Mani adedi 12, 

~ap 1 ı.ıo. tasnif hata üzerın· Müsabakaların sonunda birden 
~ 

1 
ataktı. 'Neticede: i.i~üncüre kadar derece alanldra mü 

2! s:ıet Aykut Horozla, 1 daki :~afat ve hediyeleri verildi. Ve bu 
2 'l' j'ede hatasız olarak. suretle hazırlık konkurbrı sona er· 

eğrnen Nihat Erkan Altay- d' 
1, t 

rfan, Karaca ile, 

• ' Yüzbaşı Avni 

~tı 
Jtıüküfatı 

l'a%d · 'b h · b' an ıtı ar~n er cıns 
a.-a ırJll;ş olan süvari üstteğmen 

· ~ t::da Yapılarak geniş bir ala 
1..._ U ıp edildi.: Neticede: 

~ i . tteğmen Kudret Kasar 
/ k~nd~i atı ile parkuru 1,39 

• , hır zamanda. 

,1 \ ~al~haddin Orhun Çapkınla, 
!". •

1r Akınay Kibarla .• 

,, 

Müsabakal:ır nasıl oldu ? 

Dünkü konkuripiklerin her bakım 
dan muvaffak oldutrunu kaydetmek, 
SÜ\'arl ekipimizin de Anupaclaki 
vazifesinden muvarfakiyetle çıkaca· 
ğına i~aret elmek lazımdır. 

Aym) irmi beşinde Anupaya ha
reket edecek olan sü,·ari rkipimize 
can ve gönüldell muvaffakiyet te· 
mennisinde bulunuruz . 

Galataspor kHibünün 
kongresi 

Fenerbahçe : 
vefa: o 

( Baştarafı 9 uncuda) mi§li: Ali Riza sağ iç, E!ad sol 1 
H. R..,~ad - Şaban, lt-;ad, Ya~ar, ha!, Naci eağaçrk, Basri sol açık. ı 1 
Basri, Xaci. Fenerliler, yerden kısa ve düz-

Vefa: Azat _ Yihlıl, Garo _ SU- gün paslarla inkişaf ettikleri hU -
leyn1an, Lfıtfl, Sefer - Abduı:ı, Kad- cumları, daha ziyade iki açık üze
ri Sulhi ŞUkrü Mehmc"d. rinden Vefıı kalesine lndirmeğe, a. , ,. t 

Vefa idarecileri, sahada ispatı 1 «;ıklar da derin ortalnyışlarla rakip 
vücut eden !<~ener oyuncularının 11- mUdafoayı milşkUI vaziyetlere sok. 
sanssız olduğuna itiraz ettiler. Ha. mağa başladılar. 
kem buna rağmen maçı oynatabile- Fenerin golü 1 

ceğinJ, bunun aalfı.hiyeti dahilinde 7 inci dakikada Yaşarla Esadın 
bulunduğunu söyledi. müştereken yaptıkları tehlikeli bir 

Oyun başhyor hücumu Vefalılar kornerle kesti -
Ve niha)e't ı;üııeşe karşı oyna - ler. Basrinin nefis bir şekilde kal j 

mak mecburiyetinde kalan !<'ener- direkleri hiznsrna dü§ilrdüğü top, 
bahçe ortadan bir hücumla oyuna Garo ve Az:ı.tın müdahalelerine 
başhıdı. Lfltfiyi kısa bir çalımla al- rağmen Yaşarın kafasile ağlara ta
Jalnn Yaı,ıar, .Naciye tam yerind~ kıldı. Fencrbahçc 1 - Vefa O. 
uzun bir paıı gönderdi. Naclnin sU. Galip vaziyete geçen Fenerliler, 
rerek ıs lçersinc getirdiği topu Ve. daha dUzgUn hlicumlaı'la Vefa kn. 
fa mUdafileıi kes~rek Fener kalesi- lesini ziyarete ba§ladılar. Yaı;ar, E. 
ne doğı'U bir hücum inkişaf elUrdi- sndın ver<Jiği ileri bir pası kovalı
ler. Fakııt Angelidisin güzel bir yarak sıkı bir eUt çekti. Fakat A
kafa vuruşu, ortalıınnn topun teh- zatın U.st üste yaptığı fedakô.rane 
likeli bir hal almasının ön\jne geç. iki plonjort ikinci bir gole mani ol-
ti ve bu andcn itibaren Fenerbalıçe mağıı ldi.fi geldi. 
yerden, kısa ve hesaplı paslarla ra. Tehlikeyi aavuşluran Vefnlılıırm 
kip nısıf sahaya yerleşti. İki açık- sağdan soldan yaptıkları h~cum • 

20 Marttnn 27 marta kacı-r muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri. kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları 
rıhtımlar: 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cumhuriyet), ?erşembe 12 
de (Aksu), Pazar J6 da (GUneysu). Gala. 
ta rıhtımındau. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıht1mından . 

fzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar saat 9,30 da (Uğur) 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (Trak) sistemi va. 
' purlardan biri, cumartesi ayrıc.a 13.30 da 

(Sus). Tophnne rıhtımından. 
Bandırma hattına - Pazartesi. Çarşamba ve cuma 8.15 de 

(Sus), aynca Çarşamba saat 20 de (An
talya) \'e Cumnrtesi 20 de (Ülgen). Top. 
hane rıhtımından. 

Kar:ıbiga hattına - Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattm:ı -Çarşamba 15 de (Saadet), cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
Izmir sür'at hattma - Pazar ıı de (Ankara). Galata rıh. 

tımından. 

:Mersin hattına - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (EL 
rüsk). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat ~a
ğıda telefon numuraln.rı yazılı acentelerden öğrenilir . 
Karaköy acenteliği - Galata, Köprübaşı 42362 
Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

' Müd. binası altında 
la yapılnn Fener hUcumlarmın· üç lar Fener mUdafaasında Lebib ve 
orta tarafından ezildiği bir sırada Hüsameddinin canlı oyunu sayesin. 
Vefalılarm Mehmet Ye Sulhi vası- de durduruldu ve oyun tekrar Fe
tasiyle yaptıkları iki hücumu Ab- nerin hakimiyeti altına girdi. Esa
cluş hüsnü istimal edemedi. dm fevkalade denecek bir fiekilde 

Mütekabil geçen bu akınlardan çalııımasına mukabil Lütfi de ani 
r;onra maç, daha ziyade müsavi bir ve güzel çıkı:;larla takımının mah
hava içersinde oynanmağa bagladr. kfım vaziyete dilşmemesini temin 

Sirkeci acenteliği - 8irkeci, Yolcu salonu 

------~-----------,----.--..r.--~-------, 
ilan 

40133 
22740 

Angelidisin ve Ya.5nnn güzel bir ediyordu. 40 ıncı dakikaya kadar 
~ekilde yürüttüğü Fener takımı iki kendisine yapılan sayısız favulJC're 
jnsaydın zarıf \'arlıkları yüzünden tahammül edemiyen Xncinin rakl • 
nn.sıl bir netice elde edemiyorsa, bine yaptığı şiddetli bir ~arj hake. 
Vefalılar da ·ayni ııekilde fnzla drip min Naciyi sahadan çıkarmaslle 
Jing yapinalnrı dolayısilc bir ecy neticelendi. nundnn sonra bir arn-

Kurtuluş vapur acen~alığmdan: 
"SV ANETiA,. motörlü lüks posta vapuru : 
17 Mart 1939 tarihin.de saat 12 ide Odesaya. 
23 Mart 1939 tarihinde saat 10 da P!RE, HAtFA, 

PORTSA!D'e. 

1 
abıkların arasında gerek 

. n ve gerek Kudret 8000 
candan ve co~kun t eza· 

ka~ılandılar. "' 

~Ya~ağa konkuru 

Ekalliyet klüplcrinden Galata - kazanamıyorlardı. hk ortalarda oynanan oyun tekrar 
.sporlular dün mutnd .kongrelerini Bir defasında Yaşıı.rın, bir defa. Vefa kalesi önlerine yığıldı ve maç 

--o- l~ 

Galata Rıhtımından hareket edip bilcümle limanlar için 
doğru konşimento ile yük kabul edecektir. yapmışlardır. smda da Sulhinin yaptığı iki dalış da Fenerin ikinci devrede yaptı{;'l 

Toplantıda 11enelik faaliyet hak· esnasında insaydlrır fazla geride bir tek golle bitti. 
Un en son konkuru geçen sene kında tnporlar -okundukt:ın sonra lnlclıkları için bir netice rılınarra- Oyı.\n 

t 
Fazla tafsilat almak için acentalığımıza müracaat edilmesi 

rica olunur .. 
() ~USOlini, Vacy;>vada Po· yeni idare .heyet! e6ylece eeçllalf- ı)r T e lbu ııurctle 'aevre o.o berabe- Her iki takım da topu far.la lıa-

~ ~clu u kupalarını kazanmış tir: re bitti. vaya kaldırmadan hesaplı ve gilıel 
~de birçok güzel dereceler. Seferoğlu, Adriyadis, Koldno .. s, \.. p:uılarla çalıştılar. Vefalılarm de -

~Adr.u : ..6 ~ '.Y'AXIE ban ; 4 üncü kat, Galata. 
TELEFON: 40155 

~ • Jl .ı.. . . ~ ' 

3 otan SÜ\'llrilerbıize mah· Katrapants, Harleopuloı, Sutnya ~ ikinci devre rinleme açılan hücumlarına karşI 
t~b dis, Kasabldis, Andonldls ve K!no.

1 
J:'enerbah~e ikinci devreye çıkar. Fenerlilerin yaptığı yerden kısa 

':'uakada enternasyonal kon· pulos. 11 iten taknnını şu suretle tadil et - paslı hücumlar daha düzgün ve 
... ~ tehlikeliydi. 

Nasıl oynarlılar 
Vefada kaleci Azat, ve müdafi 

Vnlıid merkez muııvin I,ütfi takdL 
1 re hak kazanan temiz bir oyun çı. 
kardılar. 

Galib Fenerbahçe takımmda ise 
başta Hüsameddin olmak iizere M. 

Reşad, Angclidi:ıı \'e Lrb:b muvaf
fak oldul:ı.r. 22 oyuncunun en iyisi 

1 de Es:ıddı. 
l\ln:ımml'r or.n ç 

Beşiktaşlıların kır 
koşn su 

Beşiktaş klilb:.i tarnfından kendi 
atletleri arasında tetip ettiği n. 
çünc:ı kır koş:.ısu dün klüp merke
ziyle Yıldız ar.ısındaki cört bin 
metrelik mesafede yapıldı. 

On atletin i~tirak ettiği dünkü 
koşuda alınan neticeler şunlardır: 

1 - T. Andonyadis 13.53 1 

2 _ Mahmut 14,05 I 

Cinsi Mikuarı 

Baskül 5000 Kg. 1 adet sif 
Haydarpaşa 

" 2000 ,, 2 " 

1luhammen B. 5o 7,5 teminat 
J,ira Kr. Lira Kr. Eksiltme şekli Saati 
750.- 56 25 Pazarlık 14 

,, 1000 ,, ı .. sif 
0 İstanbul 5000.- 375 - Açık eksiltme 14.3 

ı _ ~ar~nameleri mucibince yulrnrıda mik<larları yazılı bask~iller hizalarında gösterilen usul. 
lcrle satm alınacaktır. 

u - :Muhammen beclelleri, muvakkat teminatları eksiltme !:iaatleri hizalarında gösterilmiş -

tir. Ub t be 
HI _Eksiltme 4-4-939 tarihine rastlıyan salı günü l{abataııta Levazım ,.em ayan şu · 

sinde:d alım komisyonunıla yapılacaktır. . . 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak ~lınabılı~. . 
V _ 5000 Kg. Iık baskülün münakasasınn iştirak edecekler 7 gu~ e~elıne kadar fıatsız tek. 

liflerini Tuz Fen şubesine ve 1000, 2000 Kg. hk baskül mUnakasasına ıştıra.k edecekler de flatsız 
tekliflerini bir hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar şubesine \'ermeleri ve tekliflerinin kabu. 
lünU mutazamnıın veıılka almaları liızımdır. 

VI _ Ekııiltmcye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni vesaik ile birlikte yukarıda adı ge. 
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 



16 20 MART- 193 

·ıı 1 ııwi ·''' ,,: 1• 1wuı1•1 ı · ·ı; " • ,ı· "· ı , 
1 \ Ull~ 'ı, • . 1 .Jıi • '· ı ' I ı ı ' r ' ı 

ıı.,ı ı:ı' . ' 1 ı· ... ·ıı I' ' ı 
it J1I 1 Jll 

... 

• 
Tane Kuruş Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 Samsun 25 (Madeni kutu]45 

Sipahi 20 35 Samsun 20 30 

Yaka 20 30 Salon 20 35 
Çeşit 50 72,5 Çeşit 100 145 

CAFER MUSHiL ŞE KERi. tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. BiIU.111 
zanelerde bulunur. 

1 E~~ü~~~~!zel~!~ v~~!İi~~ony~ad!r~~ y~:~ıl~ılş~ı~~ 1 
BİLHASSA BOZKURT traş bıçağı ile bir araya gelince yü. 

l 
.zünijzü bir tüy gibi okşar. Sahibi ve deposu: FEHMİ AR
DALI MEHMET BOZKURT, Marpuççular Yarımşişeci 1 
han No. l Tel~ 22811 

~- . R T -
Et ve sebzelerin iyice pipnemesinden, meyvaların gü- 1 

zelce yıkanmamaimdan, içilen suların temiz ve saf olmama
sından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır 
hayw.nlardır. Bunlar ince barsağın iç zanna yapı§o<trak ve 
kan j!merek yetiıir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulu-
nur. 

Halsizlik, &cansızlık, ha:znnsızlık, kann ağrılan, icarın 
§İtmeleri, burun, makat kaımması, ishal, oburluk, baı dön
mesi, aalya akması, aar'aya beo:ur sinir halleri, &'CCe korku. 
lan, gdnnıede, iıitmedc bozukluk hep bu kurt1ann tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKÜVITI 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emni
yet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çoculdannı
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danı!mrz. 

DiKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucan
lar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 

1 kutuların içinde yazılıdır. 
Fiyatı her eczanede 20 kuru~tur. İSMET ismine dikkat. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük lkramlyA 200,000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25 hin, 15 hin, 1 O bin 
liralık ikramiyelerle (200 hin ve 50 hin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

1 
Dr. iRFAN KAYRA 

RÖNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

1 si karşısında eski Klod Farerl 
sokak No. 1. 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 1 ye kadar. 

Nevralji<:> N~zle 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim· Talimhane Urf:ı ııp:ırtmnn 

Telefon: 41553. Muıı)cne: P:ız:ırd:ın 

bıışka her gün 14 • 18 e knrlar. 

···········-···-·················· .. -·-···--· H ····························--·-·---..... 
:: DlŞ DOKTORU M 
a Necati Paksi U 
ıc • •• 
H Hergün sabahtan akşama ka· j: 
·n· dar hastalarını muayene eder il 
H salı günü parasız, Karaköy :: 
~ Tüney meydanı i'o. 12 U 
:: 11::::::.-::::::::ı::.-::=::=--==::-.:mc 

p Saç Bakımı 
GUzclliğin en birinci§--_ 

Kepekleri ve saç dökUlmcsin! 
t.edavi eden tesiri milccrrcb biz 

ilaçtır 

Gri pin 
Varken baş ağrısına 
k 1 m g r 

GRlPtN mideyi bozmadan, kalbi 
ve böbrekleri yormadan bütün ıs
tırapalrr dindirir. 
GRlPIN lb.aş ve diş ağrılarına, 

romatizma sancı ve sızılarına, ü. 
M» __ , şütmckten mütevellit bel, sinir, 

Orolo '"'g Dr. Kemal Ozsanl adale ağrılarına karşı bilhassa mü
essirdir. 

Iılr:ır l oll:ırı, deri ve frengi h:ıs· 
t:ılıkl:ırı mfilch:ıssısı GRIPJN nezle, grip ve emsali 

Tünclb:ışı lstiklfil caddesi No. hastalıklarda hararetle tavsiye e. 
380 nurs:ı p:ız.:ırı iistii T!'I. 4123:i dilmekteıdir. 1 

.................... 1 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 :ı kadar; akş:ım

l:ırı 17 den sonra J.fılcli Tııyyare 
.\p. Daire 2; No. 17 de lıastalannı 
knlıul eder. (Telefon: 23953) 

kaşelerini tecrübe ediniz. Aldan· 
mayınız. Rağbet gören her şeyin 
taklidi ve benzeri vardır. GRlPJN 
yerine başka bir marka verirlerse 

.......... __ , .. _ .. ,. şiddetle reddediniz. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop 
Pectoral,, 
Eski ve yeni bütUn ök.. 
sürükleri geçirir, bal· 

gnm söktürür, bronşlnn 
temizler, n('zlc v grip. 
ten korur, göğüsleri za
yıf .. ..nr:ı. bilhassa şa. 

yanı ta\•siycdir. 

INCILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyo_:ıu lstanbul 

Baş "" Diş eğrılarr 

Oin.dirir 

f 
Pirinç - Mercimek - Arpa • Kornflör -Yulaf-

tates unu ve sair müstahzaratı : , 

Ya~rl!larınızı neşe ve sıhhate 
ulaşhran bir zafer yoludur. 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Bet~ 
JS$I 

Beyhude ıztırap çekmeyiniı l 

Bütün ağrıların panzehiridir 

anır tek Kaşe 
• 

Nevrozin 
Bu muannid baş, ve diş ağrı
larım sür'atle izaleye kafi. 
dir. Romatizma evcaı, sinir, 
mafsal ve adale ıstırapları 

NEVROiN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite kartı 
en müessir ilaç NEVROZ!N 
dir. 

• v ozı 
icabında günde 3 kaşe arınabilir . e 

oztrıl yerır. 
İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVR 

başka bir marka verirlerse !ii:idetle reddediniz. 


