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Sulhçu devle erin müdafaa 
cephesi kurmalarına · çalışılıyor 

~ lord Hali/aks diyor ki: 

~ 41rnanyanın her komşusu 1 

\~arınından emin değildir 
wıacaristan ve Romanya · 

hudutlarında 
t a h ş i d a t y a p t ı 1 a r l . ı p d l k . • . .k, , .. b. '·A- b . ., ~t Tza·a· .. .. . ·- . . . ... 

Jıt ~r rag a, mem e elmm ıslı fı mı ır ~z aru ıman c ı ı uzcrı ne "Almanya ya tevaı eltıgı anlaşılan 
lngiltere Lehistan~ ~ Çd~mhu~_d_ı_:_h_a_u_~_k_M_şı_._h_~_~_~_-_· _________________ _ 

bir teklif yaptı 600 Kışılık mebus n~mze 
listesi hazırlaııd 

~·'.~ikinci ünleh'p sffç·mi bu akşam memleke in 

~ llillcr Pragda, eski Çek cumhur riyaseti sarayında 

Şam da asayişi Fr8nsa 
temin ediyor 

Ş~hir askeri işgal altına alındı 
örfi idare ilan edildi Ve 

~ 
f~.~O (A.A.) - Şarndaki Su· ı ve bazı mevzii hadiseler vuku bul· 

:arıa aıaae komiserinin delegesi muştur. Amara ve Okeide mahalle· 
Ilı ra beyannameler yapıştıra- !erinde protesto grupları seyrise· 
llretnl~ctte asayişin teminine fere mani olmuşlardır. Hal sokai m· 
~tiredı!ıniş olduğunu halka il~n da çıkan bir kavga esnasında silah 

~~I · atılmış ve üç kişi ölmüştür. 
ect~ntııar yasak edilmiştir. 1- Halepte vaziyet sakindir. Polis 
~ lllediği takdirde çok şiddet- grev halinde bulunan talebenin nü· 
~ ua: tatbik olunacaktır. Orfi mayişine mani olmuştur. 

'•aı}.an olunmu~tur. Sokaklara Bir çok hadiselerin çıkmış olma-
~ler:_ yerleştirilmiştir. sına binaen Suriye fevkalade ko· 

dükldinlar kapalı kalmış (Devamı 4 üncüde) 

Çekosloı·akyamtı teslimi Tıakkında 

kendisine ültimatom verilen son 
Çek cwnhıtrrcisi llalıa Bcrlin is
lasyommda llitleritı adamları tara-

fından uğurlanırken 
(l'azısı 4 ıinciide} 

Bu sabahki 
otomobil kazası 
Bankalar caddesinde bir 

genç yaralandı 
Q9'" l'aztsı 4 iincüde 

Bulgar Başvekilinin zi·yaretleri 

Bulgar ba§t1Bkili Fenerde Bulgar rahiplerilc bir arada .... -:- 89": Yazın 2 incide 

her yerinde 
sona eriyor 

Ankara, 20 (A.A.) - ikinci 
müntehip seçimi Amasya, Antal
ya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, 
Çanakkale, Çankırı, Denizli, Dı

yarbakır, Giresun, Konya, Ordu, 
Urfa, Tekirdağ vilayetlerinde de 
tamamlanmış ve bu ,suretle 54 

(Devamı 5 incide) 

Ahlaksızların 
istismar ettiği 

25 erkek çocuk 
Beyoğlunda basılan 
evlerde yakalandı 

Polis müdürlü~rü ikinci şube 
ahlak masası memurları dün Bey· 
oğlunda birkaç şüpheli ev basmış· 
lar, buralarda ahlaksızlığa teşvik 

edilen 8 yaşından 15 yaşına kadar 
yinni b~ erkek çocuk yakalamır 
!ardır. 

Çocuklar muayene edildikten son· 
ra tahkikata başlanmıştır. Bunları 

bu yola teşvik eden ahlaksızlar hak· 
kında takibat )'apılmaktadır . • 

Fransız Cumhur 
• • re ısı 

Bu .sabah Londraya 
hareket etti 

Pnris, 21 (A. A.) - B. ve Bayan 
Löbrön bu sabah saat 8,15 de bera
berinde riyasctiı::umhur erkanı ve 
hariciye nazın Bonne olduğu hnlde 
Londraya. miltcvcccihen hareket 
ctmfşlerdir. 

Bayan Löbrl!n'e, baynn Brancon. 
nJcr ve bayan Loze refakat etmek-
tedir. ( 

a 
MAL HATUN . 

Vazaırn: DIKDMDM 

•••••••••••• 23 Mart Perşembe 
. . ' - . .. ...... ': 
ÇERÇEVE 

Bir an sonra harp 
Gt'Cc, radyomwı basına geçtim ' e Çckoslo\ akya'nın ~ut ulu~ ıınıı. 

lmrşı dünya. ak iilamcUerinl yokladım. 
}'asi.ll11B kutublarmm glri~tiği hiçbir ak tyon, <lemokrnt clünyayı 

bu kadar !i!arsmadı. Kryamct kopuyor. Tuna il ersinde a keri kn~ nnsm:ı, 
1"ran'i:ı. \'C Jnı;ııteredc fasıla.sız kabino toplantıl:ı.rı, c..-ımm dişine takmı5 
hüM'ımct beyanııfr, açıkça haykırılan ittifak ve CCJlhe, bütün düny:ı 

millcUcrlııe fa\·siyclcr, Amerikaya kadar tedbir te1.nhlirleri 'c saire ... 
Demokrat dünyayı: kaplıyıın tcliiş, büyük bir tnbi:ıt lifeti önUnde, 

~a5kın Hı mnhkfun insan yı~ınlarmm dil cec~ri dclıscttir. Sanki et.ek. 

lerınde, demokrat biinye lcaılerinin yattı~ karlı bir dağ b:ı5ında, kor
kunç bir ~ığ ba~Inmıştır. 

Ilu böyle! Gökten bir sema tası düscr, ovayı el hasnr, ı;.atıyı nlcv 
kaplar ~ibi ılemokrat bünye, cemadlıışm15 bir tchdid l•ar ısında. 

C4"mııd öfkesinJ, mnkııbll bir cemali öfkesimlcn lıa<:J.:a hlı;bir scy 
y·<•ııenu•ı. Şimdilik 1nı öfkenin tek mlimf' sili fo5ist rr.phcclir \'C lrnr
ı.unı; lıir ı:ığ hıılinclc bli) ük hcılefinc çullanmak üzeredir. IlugUnc im. 
dar, u veya bu suretle lıep bu çığı lıazırlıyan fıı)zmıı, iı:ini bitinni(l 
~t;riinmektc. tstc Çekoslovnl•~ anın, 1ıitbir balığa es olamıyacak bir hız 
' r t• tıılılila yutuluşundaki mnnU.! 

J\cndini, keneli inki~af tczadlarlle kötiiriim elmis ,.c n Inc doğru 
bir aksülamel halinde fasizmayı doğurmus olan demokrat nizam, son 
t;ozunu oy:ruımaya t'lat"et eı1111yor. Bn t'lıı.t"ettn btr an ııonmst lunbdtr. 

1'11drler aleminde bir an olan bu müJdet, maddi z!lmnn ölı:i.isac 

ne tutacak, ı;örccrj;','1ı. Necip Fazıl JGS.4KOREJ~ 



meşgul 
yirmincı asır ! 

Yazan: SEKiP GÜNDÜZ . 
Fer ..:i.1 me..:e~iiik <l.:rccesini ölç. olaca jına gö::e hiç olmazsa bir kac 

nıek im::a .larını vere:ı kabiliyetle- "mevzii netice,, yi elde edip haya~ 
rin:::c .ı :.ıiıi, belki de biri:ıcisi ''tilh- 1 ve siya:etin ebecli rnuadelesine bi r 
min huiı iy ::~ı .. <lır. 1 kaç malum bulabilmek için bekle-

Ta'ı.nin 1.abiiiycti, isabet <!ere- me.· .. 

celc::ine gfüc, b:ze, her hangi bir 1 İ spanyada kim kazanmıştır?. 
ferdi, yctiş:niş, iyi yctışmiş, ol. Franb mu?. 
muş, t ::ba!1!-ıur etmiş sayC:mr. Bu- ÇirJ:le kim kazanacak? Japonya 
yük clcv:et ac;amlarında Clrad ğı- mı? 

mız •·• <:o i..;el: ri vu!.uundan evvel 
1 

A~:dcniz kimin?. Ingilt::rcni~ 
sezeL i ım~k .. vasfı, t::hmin kalı:ii- mi?. 

yetinc:e.ı b-~:::ı n : dir?. Tunus kimin kesesine girecek ~ 
Büyü.: ~eviet ac:amlarr, hele İtalyanın mı ? 

milli §::f derecesine yükcelcnler, Gör:.!nü!je ve görünmüş gibi ola· 
hadis:l:re "tel:addüm,, ve icabın. na aldanmamalr. 
ela "caha.:küm,, ettikleri t ecrübe Yirminci asır, miras olarak bul-
ile sab:t olm:.ış insanlardır. duğu medeniyeti mahvetmek için 

Bir camianın bir asır rahat ya- cİÜ§ ı.i:ıclüğü çorabı henüz örüp bi· 
r'tr.lası için bu cinsten bir iki b.i- tirmemiştir. 

) ;il: a dam yetiştirmesi kafidir. Zi· Sürprizlerin sonu yaklaşt ğını 
ı :ı bu cinsten bir iki büyük adamın sananlar hata içindedirler. Yirmin 
r. ~ yatı, bir asrın istikametini se. ci asır on dokuzuncu asrı tamamla
• p vatandaşlarını o asırda her yan asır değildir. 
: ngi bir sürprizle kar§ılaşmaktan Her hadise, bu asrın vazifesini 
l .... tarmağa kafi.dir. şöyle izah e.Cer gibidir : 

Yirminci asryı bu nevi insanlar- "Yıkacaksın yirminci asır! Yı· 
~ 1:ı kafi miktal'l:la yetiştirmiş kacaksın !.,, 

'l:iuğu iddia edilemez. Ala. Fa!:at neyi kurmak için? ... 
. \.caba asrımız medeni bir asır İşte bir türlü anlaşılamıyan meç 

C.: ~il mi? Medeniyet bu asırda ge· hu! budur. 
ı- ":ı asırlardan daha ileri gitmiş Şekip GUNDOZ 
·' -ğil midir?. 

Asrımız mo:ieni bir asırdır, fa. 
kıt bu medeniyet, bu nevi in~n. 
1 ·rı yeti~tiren medeniyetlerden 
l::ambaşka bir istikamette inkişaf 

etmiştir. Muasır medeniyet •'me
deni Cemiyet,, yaratıyor. Medeni 

Lodos fırhnası 
Sekiz bahkçı büyük bir 

tehlike geçirdi 
fcrd maalesef gün geçtikçe azalı- Ew.!:Jd gece :i\Iarmarada şiddet· 
yor. li bir lodos fırtına~ı olmuştur. Bu 

I' l ::deni Cemiyet yetiştiren ''me- arada haranın gQzclliğinçlen. )sti· 
deniyct,, yani cemiyetin medeni f~de ~erek d~ize . açıla~ 8 balıkçı 
seviyesini yükselten medeniyet, ca tehlıkc g~ırmı lcrdır. Bal.ık_çı 
rn::d:ni fer:i yetiştiren ''medeni .\hınet ve yedı arkada~ı Ile;·l>elının 
y t t ,. ten daha ziyade insanlığ; arka tarafında açıklara gitmi~ler, 
fayd:ıl:d· r. Bu inkar edilemez. :Fa-ı balık avlamağa ba)amı~lardır. Bu 
kıt insan!ığın cemiyet halinde yük sı.r~d~ çı~n fır~ .. ~~ı .~>alıkç.ıla~~~n 
sddiği medeni seviye derecesinin hırını denıze du~unnu~, dıregının 
gcçe:l a3ırlarda ferdin ferden yük- de arağmdan raral:ın:'_lla . ına se~b 
ı:.e1 d-~i medeni seviye derecelerin. olmu~tu:. 8 b:ılıkçc guçlUkle sahıle 
cl::ı bile henüz pek aşağ !ar.da bu- gele!>ılmı~lerdır. 
l:·n :iuğu muhakkaktır. --o--

Y Ol CU taşiyan yük motörü '7.:- h:ni:ı kabiliyeti .. Biz Avru· 
p:ılılar, med::niliğimizi bu ölçüye 
\'Ur:n:ı ~a kalktşırsak yandık. Tası 

ltırağı toplayıp Çad gölü civarına 
göç etmeliyiz. Zira bu ölçüden ala
hiJ.:liğimiz medeniyet derecesi biJ 
ze a:ıca!< o vahşet sahasın.da yaşa
mak hakkını verir. 

Beni bu düşünceye saplayan 
şer, J:ıpon - Çin harbi üzerindeki 
tahminlcrimizdir. 

Evvela Çinin yıkılıp mahvolaca
ğını san:nıştık. Çin yıkılmadı. Son· 
ra Japonyanın altınlarını sar!ede
c·1e iflas edeceğini, mali buhran 
yüziindcn mevcud rejimin yıkıla
cağını sanmıştık. Japonyada altın 
bitmiyor. işte Japonya ayakt&ı:lrr 

ve ha.dicelerin seyri gösteriyor ki 
ne bu Japonya öyle i:ç ayda beş 

ayda bıkıp usanacak, ne bu Çin 
böyle bir 'kaç zılg .tla sırtüstü uza. 
nıp kalacaktır, 

Milletlerin statistiklerle ve eko
nomi politikle halledilemiyen bir 
tarafları var ki ve bu öyle bir mu. 
amma ki sırrını ancal: zaman çö
zebiliyor. 

Deniz ticaret müdürlüğü kon· 
trol memunı Ilaydarpaşadan Sir • 
keciye yo!cu ta~ıyan Ankara bim· 
li yük motör :". .. ·i y:-' "':-mı~1:ırdır. 
Yük motörlerinin yolcu tac;ımaları 
yasak oldu~undan Ankara motörü 
sahibi hakkında tal~ibat yap:1mak· 
tadır. 

-0-

Mekteplerde 
sağ ilk 

Bir sıhhat umum 
müdürlü ğü kuruluyor 
Maarif Veldilcti muallimlerin ve 

talebenin sağlık işleriyle meş::ul 

olan sıhhat heyeti tetkilatını ge· 
nişletmeğe karar vermiş, Ankara· 
da Maarif Vekaletine bağlı bir 
ııhhat umum müdürlüğü kurma1: 
üzere tet1dklere başlamıştır. Yeni 
sıhhat umum müdUrlüğüne bütün 
vilayetlerin maarif müdürlükleri 
heyeti s hhiyeleri Maarif Vekale
ti sıhhat müesseseleri bağlı ola· 

Tarihi, bir masal gibi okumak caktır. 

illet ve hatasına veda etmiş bulun.. Aynı za:nanda bu müdürlüğür. 
rr.arnız da bundan ileri gelmiyor bi1!1assa talebenin sıhhi vaziye ti 

mu ?· ile esaslı bir surette uğraıması için 
Tarih.. Geçmiş devirlerde iha- bir talimatna:ne ile çahıma ıekil· 

ditıelcrin başlamaJarı ile inki~af !eri de tesbit edilecek, yeni umum 
istikametlerini, dalgalanı~larını müdürlük yakında faaliyete geçe 
ve bağlano:lıkları neticelere nasıl ce:=tir. 
bir zikza:< çizerek gittiklerini gös
t:re :-ı ::im, en hur.da teferrüa tı ile 
ilkd:. ·, ortaçağı, sonçağı bundan 
öğrendikten sonra buhar, elektrik 

-o--

Türk Tı;J cemiyet 
toplantısı 

ve radyo çağlarının bizi ulaştıra- Türk tıb cemiyeti bugiln bir top
c:ığı neticeyi anlamak için _bekle- 1 1antı yapacak \'O doktor Ali E§re! 
mckt::n başka çare kalmadı~ını ka Gilrsel, Besim Ruşen Kanatlı, HiL 
b~l ct -nek lazım. , j mi Ülgen, Sırrı Alıçlı muhtelif mev- ı 

Il::':lcme1< ... Sonu beklemek. Ve I zular üzerinde hazırladıkları rapor. 
h tr son mutlaka bir yeni ba~langrç lan okuracaklardır. 

• Cizre !e r::Ie ne: •• ; kabarmış ·Sltlar kasaba-ım kenar cvleriue gel· 
miştir. Bazı seneler fcyza11dau mühim zararlar görülmiişse de bu sene-
1l i feyzan Jıafif olmuş ı:e miilıim bir zarar kaydedilmemiştir. 

• Midyat civarında petrol araştırılmalarına dcı·am edilmektedir. 
193./ de Basbiritı muıtasmda başla_va11 araştırma bıt sene /{crbwaıı 
111ıııtakamıa intikal etmiştir. Basbirindc bin metreye kadar inilmişse 
de miısbet netice almamamıştır.Bu11'm iizerine, lılusul petrol saha 
sımn toprak teşekkiilatım ay11en Jıaiz bu!ıman Midyatm /(erburan 11a 

iıiye mıntaka:mıa geçilmiş tıe 936 llermis köyiinde sondaja başlana· 

rak bin mftrtlik bir ku;•u açılmıştır 

Hdber .. 
' ' 

\ · · \ •...J:°' "" - • 

D·ı kuywlan az miktarda petrolle nıühim mikyasta Tıavagazı ~ 
Jıur etmiştir. /Iat·agazi lüzumunda kullanılmak üıerı kapa~ıl11f~ 

1
r 

mu.'ıa/aza altına almmışlır. Petrolün mahalli şekjlde tczalzi,rol ?k 
ması miilıcndislerin ümitlerini mllırmış ı·e yapılan jeolojik t~t~ıt 
bıt mmtal:ada herhalde iktisadi peırolfin mevcut olduğu neticesıfll 
111 işı ir. JI 

ı'erilm rapor iizerine maden tetkik ve arama enstitüsiirıce ) 
misle i!:inri bir kııyımım açılmasına ve daha iyi evsaf ve şarl~~11bdf 
t•a cyliycn /{crbent mmiakasında da yeni bir sondaj amcliycsım11 kil 
lamasına l:arfJr ııerilmiş ve harekele geçilmiştir. Şimdi her iki ntfl 

muntazaman çalışılmaktadır. 

•• • ~ • - ı • 1 .. 

Gıda m~ddelerin- Bulgar Başvekili Talebeye mua:e' 
den zehırlenenler • . ret derslerı 
Balıktan ve kavur- A b 1 deye çe ı e n k Dün toplanan komisyon 

madan iki kişi . k d ilk raporu hazffladı 
zehirlendi o y u Lise ve orta okullarda o1' 1 

Be~iktaşta Akbul ut sokağmda 12 talebelere derslerden ba?~a a~ 

~aur:~r::aA~~~~::ri~u:~~: :a:;u:~ Misafirimiz bu sabah Fenere gitti ~i~~~~i~uaakv:ı~;a:~i!:lr~~n:tbl~ f 
sabah yediği palamut balığından ve mu·· zelerı· gezd ı" killerini kararlaştırmak uıero. ~ 
zehirlenmiş ve Beyoğlu hastanesi. öğleden sonra li~c mUdUrlcrı fili 
ne kaldırılmıştır. arif mUdilrlUğilnde bir toP 

• • • ,Yapmıvlardır. 
p~ Erzincanlı A hmer<5J;ıu :AMwıa11 

hn:nlnde birisi bu uooh !köprüden 
geçerken birdenbire yere yuYarlıuı 
Dl1' ve gelen imdad otomobililo 
Cerrahpaşa hastane!inc yatırılm11· 
tır. Abdullahın sokakta yediği ka
vurmadan zehirkndiği anlnfiılmıe -
tır . 

• • • 
Elmadağında, Karakol sokağında 

oturan nikel:ijcı Boğos bu sabah li
mon tuzu sanarak baeka bir ilaçla j 
limonata yaparak içmiş ve mide. 
sinde birdenbire müthiş sancılar 

duyarak sokağa fırlamıştır. Zehir
lendiği anlaşılan Boğo<J baygın bir 
halde SOrp:ıgop hastanesine kal<l:
rılmı~lır. 

-o-

Çana!<ka!edeki müsad(me 
hadisesinden çıkan dava 

Çanaklcaledc Mag:ılcnas isimli ls. 
panyol vapuru ile Kapopino ismin
li ltalyan vapuru arasrndaki müsa. 
deme dol:ıyısilc aç:lan davaya diln 

devam edilmiştir. DünkU celsede 
Fr::n'.:o hilkümetl a\•ul:atlarınm, 

vapurun arlık kendilerine geçmiş 

olduğu hakkındaki iddiaları üzeri
ne hükümetimizin Fmnko hilkume
tini tanıyıp tammndığını öğrenmek 
için bu hususun hariciye vekületin. 
den ~esmen sorulmruıı kararla~tırıl
mıstır. 

--o-

Arpa ihracatçılarının 

dünkü toplantısı 
Arp:ı ihracatçıları dün Türkofi • 

le bir top!antr yapmı~lar, arpa a· 
nalizlerinde kalitenin cl:!ği~t i rilme· 

. i hal:kmda terr.:!nnile:-de bulun· 
mu~lardır. Arp:ıcılann bu temenni· 
şi tetkik dilecek \'e lüzum gö:-ülür· 
se ihracatta daha çok kolaylı~ gös· 
terilcre~' karı:ık arp:ı1ara müsama· 
ha edilecektir. 

B.ılJ"ır B" ; 'Y°ekili dün T aksim iılhdeıine çelenk koyma mcraaimi:ıJ:: 

Ar.k:ıra~aki temaslarım bitire
rek şehrimize dönen Bulgaristan 
başvekili Köseivanof dün öğleden 

sonr:ı otomobille Bebeğe ka:lar 

gitmi~ ve Bcbekı koyunda bulunan 
"S:ıvarona,, yatını, dönüşte de 
Dolmauahçesarayını bezmiştir. 

Misafirimiz akş:ım 17 .50 de Tak 

sim Cumhuriyet abidesine bir se· 

Ton t on amca 

lenk koymuıtur. 
Bundan sonra Şiıli Bulgar has

tahanesini ziyaret eden misafiri
miz Maçkadaki Bulgar konsolos 
hane binasında §ehrimizdeki Bul
gar kolonisini kabul etmiıtir. 

Köseivanof bu sabah saat onda 
Perapalas otelinden çıkarak Fene 
re gitmiş ve Bulgar patrikha.1e
sini ziyaret etmiştir. Misafirleri· 
miz öğle-::lcn sonra da müzeleri ge· 
zccekler ve gece saat 11 de ıehri
mizden ayrılacaklardır. 

ve hokkabaz ______ _ 

._ v;,aAJltJO<ı. ..,.. UAUUcU Uli• il1ı' 

yapilinaaı lizımgelalği göril~ ~ 
esaslan teabit etmek Uzer~ ıııi' 
miayon tetkll edllmi§tir. :KO ut/' 
talebeye öğreülecek Adabı ınıe 
ret usullerini, öğretme şcJtı ~ 
bir rapor halinde hnzırlırac ~ t 

Hazırlanan rapor 28 mart sal~& ,.. 
Beyoğlu aktam tanat okulun d• 
pılacak olan umumi toplanU d 
kunarak eksik görül"n t ar:ıf1 r 

zcltilcccktir. 
r 

J{omisyona, Haydnrp:ı !\ oP' 
milduril Saffe t, İstanbul kı:t sel~-; 
men okulu müdUril HUsn~. '15ı; 
sanat okulu müdUrU Halid<'• ~ ge 

il ·uru ~ bul akşam sanat okulu m o ""IJ . ]ıl ,,,, 
kis Sevcngil, Zeyrek orUı ol<U 

dllrU Hamdi seçilmiştir. 

-0-- 1 (1 
Eğitmen kurs 8 

Bir nisandan itibaren 
tedrisat başhyor 

Köy öğretmen! yeti~tirrtıf:;. 
re maarif vekaletinin her )1 ,çıl'' 
cğibnen kursları bu yıl da 

eaktır. f 

iti~ 
Kurslar bir nisandan cb~ 

tedrisata bqlıyacakJardlt• ~ ıcri tı 
zin bazı ilk tedrlsat mtif etü~ııe .ı· 
kursların idare ~ini u.zcrlerı 
mıglardır. t6t' 

dire~ 
Trabzon eğitmen kursu u ~-

IUğUne Muharrem, Kasıaxnoıı 'f)J" 
w S"le'ııııan .~o' su direktörlUgünc u ,; {lil;r 

Balkır, Kastamonu ku~~Jt~~rılll°' 
Cemal, Samsun kursu dı dltınlete!• 
ne Nureddin Biriz tarın c 
dir. _1 1<1' 

)•CW 
Kurs direktörleri bugUıı ~e# 

zl!elerlne gitmek nzere şeb 
aynlacaklardır. 

-o- . ·nin 
iş dairesi reı s ı · 

ziyafeti ?Ji1ıet' 
Ankara 20 (Hususi) - ~ı tı'' 

• • • orta- 5c 
ler Cemiyetinden ış sıg dirc:t:t .J 

. • lmic: oları ·rer 
zırbkları ıçın ge :s • çr.ı 

. b ı-.ıım ış .,., 
Ştayn şerefıne u a ·- • l• 

• 'ı'"•;; :ırı •.r.I' 
reisi Enis Behıç tara• • 'r tır 

·ımis~ı • · e'1 
rirt e b:r ziyafet \•erı 1 

• c::ı' 
:s 1 · ..,e ı§ 

Cette tkttsat Veka etı 
erkanı hazır bulunmuştur. 
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~dair 
1 -
rıı~asıı mektup 

ıf ft tn lll lllı 
ti ~· arası arrire gelen rnektupl::ır 

·ı Olıtıas nda bir kısmının da im· 
·af :~ llıekı~ tabiidir. Fakat öner, im· 
k 1 1trlıı ~ derken ne kasdeıtiği· 
,f ,~~llııııy1~ ~Unı. Altında bir isim 

~ 'llıeı: bir er md:tuba "imzasız,, 
11" :ıı-ı •oran ıtıuharrire ncıaketlt> 

' teıı 11 ı bil ~er adamın muhakkak 
k .~dece: ".B~ırnıesi IAzıın gelmez: 

1blr ley s·~r kariiniz,, der ''eya 
,- hlJh 0Yleıncz:. lmzasız: mek· 

to1ıı:ssa hakaret ,·ardır. Bun 
~ t~1 Un a.ltında bir isim bulu· 
C" Sahte oldultu pek belli bir 

'teıııerd 
-..l.!ıtıııı. e bunlardan bir tane da· 
,...ıı .. 

1
' •ltında: ''Subhan Deli 

~ 'rdı " ~'her r; )'ani onu yazan, be· 
ııı h~ıe~ Orhan Yeli'ye - kendi 

\ ıııı,.., ~ iı kadar • hakaret etmeJ.: 
1 ~ >ttrzı1~"veJft .kızdım, ıığır bir ce

llıt,1111 ha l..alL:tım; sonra öfkemin 
Ilı, ll111a ekJ~ıne~i daha doAru bul-

ıı.. le 0 dıyebilirsiniz ki· "Her 
'<d •da • 
°'il tl'ıııaı.:rn rnın maksadı sadece seni 
~ • ttdig· ı~; sen de onun malı;sa· 

'lldirec ~1• itiraf ediyorsun, onu 
:ıı ki c sın. Bilakis aldırmama· 
•ı..; c. tau 
"Qsıı d asın!., Bunu söylemci.:· 
tıııı kı ha 0lrnaısınız. Fakat ne ya
l dıı. akarete kızarım ''e kızdı· 

. &akı . 
llıı11 ı ı~amam. O adam Yarsııı 
b "·Be h 4 lr t k n, crhangi bir adamııı 

~lltrı111
1 ·ıın manasız lınkarellerde 

~ iıbı ~dan ziyade dünyada o· 
~cakİ lllzasız mektupla hakarete 
'lt~iıısar buıunmaııına J.:ız:ıyorum. 
hır lll:k de, sevinmese dt', imza. 

1, ~ hıp yazını~, uıl hü\•iycli-
1>... tııdı ... ............. • --- ---
.-~dııı sine böyle şeylerin ahHika 
~. 1:

1 söyliycnler elbette ol· 
tle f~rı tocuL:Ju,l!undanberi ona 
~u ~rfn son derece J.:ölil, ayıp 

\~ tı111 l. kretmişlerdir. Buna rail
ıııa1 kor, demek ki kendi alılAl.:ı 

'4 ~~r,111 ·endisi hüküm \'ermiş. Ar
~ ıı..., rnu'"nrtak oldıı~unu da öj1-
ırı11_ 

<ı 'llıtı i , tııııar nsanları böyle imzasız: 
,~lıtuıu/azına~a ııevkeden hi:;sin 
: •lı1•0 11 •nlam:ığa çalı~tım. Ga
~· httc~' ~nd:ı bazı yazıları oku· 
q~ l'l l'ıı.· lllı)·or. Peki; l.ıe~enmediiti 
.~ 1.:ın d oı.:11 a amın yazılarını bir 
.' llc~e llıasın ... Hayır, clayanamı· 
).1~t\'f 0kııyor; çünkü kcntli~inde 
1 u. .. 

ıı, ile rnasoclıisme,. , y:ınl ıstı· 
~ıtı11121dan ZC\'k almak illeti Yar. 

llıtdiA kadar rnenelmdte çalışın, 
~~ h 1 llluharririn yazılarını o 
•ııı e~ ern de hırsla okumakta 

t 1ııtl! Ccektir. Onları okumakla 
i)t lstırab da kendisine J.:Afi 

t Ct)(lf 
- 'ceı.: 1 r, daha nş:ı~ı düşmek 

ile ı;ad tnıasıı mel.:tııbun sahibi 
bı1di ~r düşürücü bir şey oldu· 

~%cc~1• hnldc o zilleıten de çc· 
~ıı .... lır .. Okudu~umuz bir ya· 

: "•ille h. ~ itli epimlzin başına gele· 
llt!Ct"aıı crdendir; hattA yazan nda

<:ıııı· "errneıe de knlkarız. Fakat 
~ 1' aşağı görmediğimiz için 
dir. ~~antızı da atarız:. O, ö:rl~ 

ij 1 .. 
tt..r, ldı endtsini son derece nşaiı 
r~· 11clan blle utanır, onu söyJi. 
'~ kı 
._ ııHldırn, hem çok kızdım. Dün lll.; insanlar bulunmasına ü· 
ile 'il llkat bir iki gün sonra iirke 
· ~eıı~~~amet du:rrnağa haşla· 
~ ~l tı1' 1ne bunu da söyliyoruın. 

ııil lı~niın yıııılarınıı, hem dP 
~Ilı-, Aı ır gazetede yazdıkl:ırımı 

: '•. 1 .~ktubunun bir tnra!ında 
' <\ l ~ ltıtt~ttıı • Urul!ah Ata Alaç,. ıliyor-

111 .\t·erde lılr ) azım da göbek 
\ ~a Ok 1 Olduiunu söylemi~tim, 
11)1

1 
t~duıtunu bildirmek istiyor. 

~'t. ı. ette hu vazı mı d:ı oku'.\'a· "t ... ,,.d. . . . 
l\ l:ı~ }Hnc tekrar edeyim: 

1 ~lt ~dkı Lcnim pek iyi tanıdı
rı111 11rnsın. nelld bana b::ızı 

.. rl'frı heAenmediğinı için kıznıı~ 
~lllı erden :birisisin. Olabilir. 
lltı Lı~lurııan ol. senin kim ol· 
~rulll 111tk i•tcmhorıını Ye ~ana 

~ 1l'or~u.\Ja)· l~in: ,;Deli,. ıli) e im
~ 1 1i>urıı n. fııknt pek ynnılnınmış· 

il<:~ Sıız hakaret mr.ktubıı ynz· 
1ıııı \;•kını arlnmın işi değildir. 
b~lkı 11~1iıs.e ted:ıYi ettir. Kimbi· 
G bo 1~1 hır nd:ım olmıın imklinı 

n k:ılın:ımı~ dcf:lldir . ., 

Nurullah ATAÇ 
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i 
Sermayeyi kediye yükletmiyelim 

i ı STASBULL"X iman meselesi lizerindc matbuatta sık ııık 

1 
tenkldlcr, lrşadlar, muhakemeler, fikirler görüyoruz, o· 

kuyoruz. 
i lln llCk tahii ılcğil midir ki, imarı mc\'ıubalı!'l olan bizzat 
.i lizerlnde yaşadığımız İstanbuldur. Kendi \iliiyetimizin iman \'e 
i 

I
• umrsnı gibi bir hedef Uzerlndo t>ndişe, hassasiyet ,.e alaka duy-

mıunız çok görülcm<:7., ama, bütün bunlıır güzleri kapalı bir ada-
1 

1 mın (körebe) oynaması gibi bir mahi)·etten ileri geçemez. 
: İmar planı üzerinde birtakım tadilat yapıldı n yapılmakta. • 

1 
dır. Bunlar nedir? Bu plinrn tatblkmd:ıkl mes:ıi nasıl slstemles. 

: 

tlrllml,tlr, önce nereden başlanacaktır \'O nihayet bu ı>liin ne 
mUıldet 7.arfında tahakkuk cdcbilccekUr? 

l Bunlar hakkında garib bir esrar kinde)iz. 
Filhakika bu işin ha.,mda bir mütchas.,ıs Yar, bn l~ln tahak· 

kuku basında da bir bt'ledl~·e nr ama, bu bizce l>iili değildir. 
tstanbulon yıllarca derdini biz çektik. mr İstanbullu kndar, ts
tanbulun ihtiyaçlarını bilmcğc lmkin ta.,anur Nlilebilir mi! Ve 
nihayet bir İstanbullu kadar, bu memleketin imar \'C umranın. 
dıuı beklenecek he<lefi tayinde 1 abct gösterilebilir mi? 

İmardan gaye, <>:stctik bir ~ehlr mi J..'llrmaktır, yoksa medt.'~ 
ni lılr .Ş<'hlr mi fecisi dü~liniilmckkdlr, yoksa yalnrz teknik gii
zellfü mi hedeftir? 

Elimizde, imar ?1l:inmı tahakkuk ettirebilmek lı;-ln no ni!lpct
te maddi imkanlara sahibiz Ycya sahlb olmamız nıümkündiir ve 
bu hesablar ne dereceye kadar hakiki müeyyidelere müstenit. 
tir? 

Yok§a biz, bö~ le birçok imar ,.e umran hareketleri biliriz 
ki, belediye ,.e muha..~ebei hu!<ömdyo bütçclcrino birer l>apanmaz 
rahne açmaktan ba.jka bir netice Ycmıcmiş \'C b:ı..5lanan l~Ier 
yüı ü~tü kalmı~tır. 

Hiç eilpheslz yalnız meydan ,.c t'!Olcak açmakla imar dü§ünü. 
lcmf'z. O halde yapacağımız nedir! Camileri, medreseleri ,.o 
tarihi güzelliği olan ınüe"sesrlerl meyılana. ı;-ıltar:ı.rnk yalnız bir 
sen·ah sheri mi kunneğt dü ilniiyoruz? 

Bu~ün İstanbul yolunda da, mülkünde de, sokağında. da, 
mt'ydarunda da, ı_şığmcla da, suyunda da \'C her bakımdan imar 
·re urnranmda \'e hayatiyetinde yıllarca. geri kalmıı; bir schlrdir. 
BuJ!Un Türkiyeye, kartpostallar şeklinde §l'hirler değil, Türk 
Cumhuriyetinin lnkılib \'C tekamülüne mu' azı mt'dcni lnkl~af ,.c 
umrana mazhar ~ehirlcr lazımdır. Anlmra gibi. 

Fabrika ba.calan tüten, iktisadi ,.e sınai \'O zlrat hayatına 

göre ayarlannıı, şehirler liznndır. 
o halde htanbulun imarı, medeni bir selıir karaktc-rinl te

min edebllm<'k gayeı.lno matuf olmak gerektir hiç r;üph~iz. 
Bu da meydan, ıokak, bahçt', buh·ar işi tleğildlr. Şehrin bi

rinci derceede lhtiyaçlan \'ardır. İş h:ıyatmı müı:külc uğratan, 
ralıat Ye emin ;y~ama lmkAnlannı ınii5:.ülc dü:iiiren, ~hrin her 
......, ·~ _............_."._........_. ,.._.._ --"-'••-.;ı __ -a...---~• .aaıah~lu....•aa • 

l~lcrl \'arilu. 

Bu inıar plinmıla nasıl bir esa.s nazarı dikkate alınmıştır, 
bunlar ne dereceye kadar slstemlo ta~nif edilmiş fiCklldedlr? 

Tekrar söylüyoruz ki bir m~hul i~lnd<>ylt:, İmar plinı şeb. 
ıe Wr muamma halinde aksetmeı.-tedir. 

El elden üstil1'dür, derler. Tenkide arzolunacak işlerden bl. 
rl.sl, bir ıehrln imarı daYasıdır. Sonra, ihmal edllmiycrek bir ha· 
dlsc ka11111mdayız: Her imarcı , ·eya her bu f~ln ba.5ma geçen, 
bütün ihtlyaçlan kısa zaman lı;-inde kı:ı.rşılamak gibi bir isteğe 
dil,er. Ama, istemek ,.e hüsnüniyet kifi değildir. 

Bu işin yalnız bir C<'phesl ,·ardır: Gayeyi tahakkuk cture-
bibnek iı;-in para. . 

Borı;-la, hartla \'e ihtimallerle, muhayyel varidat kaynakları 
dü~ünmekJe bu işin olmıyacağmı hepimiz blllrlz. 

O h;.ldt; uzanabilecek kadar yorganımızı uzatmak \'C ayağı. 
mızı da yorganımıza göre uzatmak mccbnriyell kar~ısındayız. 

\ İstanbul belf.'ıliyesinde kaı; ise ba~lanmı~ \C fakat kaç ıs ik. 
mal olunmuştur. Bir istati<ttik J apılı.a gôrülerektir ki, b:ı~lamak, 
istemek, hilsnünlyet kafi gelmemiştir. 

Bir imar planı olabilir, fakat, bu imar pliinınm tahakkuku 
itin de kat'i rakamlara rnii<>tcnid bir kaynak te bit olunur \'e bu 
kat'i kaynakla tahakkuk ettirilecek imar itin de yine sistemle 
~a..'lr:lfli bir çalışma planı olur. 

J.;Jlne geçen bir~ kuruşla bir aparhmana başlayıp, nasıl 
olu bir bankadan kredi alıp ikmal ederim diye düı:üncnlerln el· 
lcrlnd<>kl arnı:larınılaki bt>/j on kuruşu da. toprağa döküp ümiblz 
kaldıklanna şahidiz. Bu hi<llse fer<l<>n böyle olduğu kMlar, ce- 1 
miyet bakımından da böylf'tlir. 

Belediyenin, milyonlar lüzumı:nu biz.zat tebarüz ettirdiği um. 
ran, imar lhtiy~ları önleme lı;lcrlne yer yer başlandığını 1 

i görüyoruz. Bu lşt.e yaya kalmak, eski hayrattan da olmak gi- ı 
bl bir tehlike doğurabilir. İ 

İmarın yanıba,ında, bir de şehrin lhtiyaı;-lan mevzub:ılıstır. 1ı Sermayeyi kedi~·e yiiklefmiy<'lim. Dal. -------··--..... ··-·····--·······-·--·--·· .. ·-··················- . 
Afyon müstahsili 
memleketlerde 

tetkikler 
Cenevreden iki mümessil 

geldi 
Milletler Cemiyeti Afyon ve İç· 

timai Yardım bürosu tefi Eric 
Einar ile muavini A. Remberg 
dün §ehrimize gelmişlerdir. iki 
mütehassıs afyon istihsal eden 
memleketlerde tetkikler yapmak -
tadırlar. Buraya Yugoslavyadan 
gelmişlerdir. 

Misafirler yarın akşam Ankara 
ya giderek iki üç gün kalacaklar· 
dır, 

idamı istenen 

bir katil 
Çatalcada mısır tarlasında Liıtfi 

isminde birini öldürme suçuyla a. 
ğırcezadıı muhakeme edilmekte ~
lan Murad hakkındn dlin müddeiu
mumi iddianamesini okumuştur. 

Müddeiumumi Übeyd suçun sabit 
olduğunu ve tasarlanarak yapıldı. 
ğını ileri sürmüş, Muradın idamı
nı istemiş, ancak suçu işlediği za. 
man heniiz 21 yn§ını bitirmemiş ol. 
rnaııının nazarı dikkate alınmasını 

bildirmiştir. 

Muhakeme müdafaa için 10 nisa
na kalmıştır. 

1 
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Türkiyede milli bir film endüstrisi 
kurmak mümkün müdür ? 

zihniyetinin bu Alakad~rlar, ticaret 
olduğunda müttefiktirler. 

işe engel 
olabilmek 
ihtiyaç 

Muvaffak 
• • 
ıçın 

• • 
ışın dev 1et1eştiri1 m esine 

bulunduğunu söyliyorlar 
Türkiycye ithal edilecek terbiye\'İ 

ve teknik filmleri ile, Türkiyede çev· 
rilecek yerli ve milli filmlere ait 
gümrük muafiyeti kararı üzerine 
Ankarada ve htanbulda birer seçim 
heyeti te~kil edildiği yazılmıştı. 

Bu miinasebetle alakadarlarla gö· 
rüş~ük. Bu işin ne dereceye kadaı 
faydalı ve memleket için müsmir 
olaca~ı cihetlerini tahkik ettik. 

Memleketin milli bir film en 
dür;tri~ine ihtiyacı aşikar bulundu· 
ğuna göre i~ı:- neıeden başlarn:lk 18.. 
zımgek.iği noktası etrafında da gö
rüşmeler yaptık. Günün mühim me 
selelerinden biri olan bu hadise mü· 
nasebetile İstanbul sinemacıların· 
dan biri diyor ki: 

halk tarafından tutulmadığını gör· 
mck bedbahtlığına uğrar. Halkın 

takdiri \'e gözü büsbütün başkadır. 

Bazan hiç ümit edilmiren bir eserı 
tutU\'l!rİr. Bu itibarla filmcilik, en 
az kar müeyyidesi olan bir i~tir. 
Bundan dolayı da Türkiyedc bu iş 
yolunda büyük sermayeler görüle· 
mez. Bu iş neticede bir de,·let me· 
·elesidir. Halk ya\•aş ya\'aş alışır. 
Biz yayaş yavaş en iyisini yapma· 
ğa muvalfak oluruz. Bu bir taraftan 
da milli ve yerli bir film endüstrisi 
tesisine yol aç.ar. 

Memleketimizde çevrilmiş filmler 
var. Bunların büyük rağbet kazan· 
dığını gördük. Türkçel~tirdiğimiz 
filmlerin de rağbet bulduğunu gö· 
rüyoruz. Halkımızın yerli \"e milli 

"Biz talebenin sinemada hangi 
filmlerden zevk aldığı noktasını !ilmciliğc muhtaç olduğu. mütehas· 

tetkl.k ettı'k. B .. . 1 sir bulunduğu meydandadır. Fakat ugun sınema arın 
ev\"elce de söylediğimiz gibi bu bir 

de,·amlı mü5terilerini bilhaşsa tale· 
sermaye işidir, bir tesis işidir. Uü· 

be te~kil etmektedir. Talebe, dahcı k-Umetin idaresi altmda büyük bir 
fazla a\'3ntür filmlere düşkündür 

stüdyo olmak lazımdır. 
Yüksek mevzulu filmlere dü~kün · l\lüsabakalarla eserler istenebilir, 
!ilkleri g;jrülmüyor. Halkın hoşlan· bunlar kudretli muharrirlere yazdı· 
dığı eserler büsbütün ba5kadır. dmlaoilir. Nihayet sanatkarlar ye-

Son yıllar içinde vodvil, dram, 
ti~tirilebilir. 

trajedi eserlerinden daha fazla tut· 
Tiyatro mektebinde böyle bir şu· 

mu~tur. Bilh:l~sa operetlere karşı 
.. .- . .·· be a~ılarak bu vadide Türk gençle· 

du_ş..l,:urJuk fazladır. Re\Uler çok a· . 1. t' .1. 11.A' ı k t" · b na 
l"k d d' B' d 'fik 1 . . rı ye ış ırı ır. .1.\.1.em e ·e ımız u 
a a ar e ıyor. ır e n ·ey crın .. 'tt' 

. tl h Ik .. . d .. b' musaı ır. 
~umıyc e • a · uzerın e ıyı ır te· Fjlhakika şarkta ve Balkanlarda 
sırı oldı.:ğunu görüyoruz. . . ı 
~akJıalk. . b' talebe. ~eyrılen hlm.er arasında en çok 

bir Mikey fil · \ ~ · b' mu\'affak <>lnnlar bizim filmlerimiz 

t 
.h ed' mıru e: angı ır esere Bir. buö)ajda da 'biz çok muvaffak 

ercı ıror. 

Bu esaslar üzerinden bir hüküm oluyoruz. 
Yani bir gayret ve delalet bu işi 

çıkannak mümkündür. Buna göre 
t l be h ık halledi\'erir . ., 
a e ye ve a a ayrı ayn terbiye· 

\'i filmler, teknik filmler hazırlamak Biz ayrıca tiyatro müelliflerimiz· 
den bazılarile de görüştük. Umumi· 

\.'eya seçmek lazımdır. Bunlar mev· 

risini kurmak için hiçbir eksiğımiz 
olmadığını müttefikan söyliyen ala
kadarlar, gene müttefikan bu işin 

devletleştirilmesi lüzumunda ısrar 
etmektedirler. 

Bir sinemacımız şöyle bir hesap 
yapıyor: 

"Bugün yılda 100, 150 kadar 
film dışarıdan getirtiyoruz. Bu yıl 
üç, beş, gelecek yil üç beş fazlasile 
on on 1Y i yaparak çok kısa bir müd 
det zarfında hariçten getirttiğimiz 
filmlerin miktarım yarı yanya in
direbiliriz. Bu hem artiste. hem sa
natkara, hem muharrire, hem i~çi
ye, hem sinemalara yepyeni bir ka· 
zanç ve çalışma sahası açar. 

Dünya film endüstrisi birdenbire 
bu vaziyete gelmiş değildir. Eski 
devirleri bir nebze hatırlamak sine
ma sanatinin ne kadar ilerlediğini 

gösterdiği gibi ilk başlangıçta da 
ne kadar iptidai olduğunu bildirir. 

Zarar yok biraz iptidai olsa da 
kendi kendimizin işidir. Yavaş ya· 
vaş ilerleriz. Bugan memleketimizin 
yegane noksanı hemen hemen dün· 
yada birinci dereceye gelmiş olan 
film endüstrisi işinde daha bir a· 
dım bile atmamış olmamızdır. Bu 
hareketin mükafatını görürüz. Halk 
takdir eder. En fena eserlerimizi da· 
hi alkı~hyarak seyrettiler. Sinema
cılar, tacirler, scrma}redarlar bir 
şey kaybetmediler. 

Ancak hususi müesseselerin görüş 
,·e çalışı~Ian kifayet etmez. Devlet 
işin ba~ına geçerse bu takdirde bu· 
günkC randımandan çok daha mü
kemmelini almak imkanı ha91 olur. 
O zaman ticaret zihniyetinden f aıla 
muvaffak eserler meydana getirmek 
prensipi başa geçer.,, zulu olmak gerektir. retle yerli ve milli bir film endüst· 

~------------------------------~---------------------II er hangi bir hadise içinde, telkin 
edilmesi lazımgelen terbiyevi gaye· 
nin Yeya teknik meselenin cereyan 
ettirilmesi icap eder. 

Yoksa alelıtlak teknik ve terbiye 
vi eserleri kfifi bir dikkat ve alaka 
ile takip edileceğini katiyen tahmin 
etmiyorum. 

Ek~eriya gerek teknik ve gerekse 
terbiye\ i filmlerin daha fazla a\•an· 
tür eserler suretinde hazırlanması 

lazımdır ve mümkündür. 
Hele bunları !\likeyler halinde 

\'erebilmek çok muvafık olur. llan 
cılıkta dahi bunun fayda!'mı görü 
yoruz. Halk herhangi bir ilanı dahi 
:ı.Iikey şeklinde lezzetle serrediyor 

Bunlar da bence memleketimizdr 
kabili imaldir. Ancak bu iş hususı 
müesseselerin i~i olamaz.Biz ancak 
programlarımıza bunları ilave ola· 
rak koyabiliriz.Tamamen bunlara 
gün tahsis edemeyiz. Eğer bütün 
programı böyle eserlerle hazırlarsak 
kimse sinemalara gelmezHalbuki ek 
olursa seyredilir. Kısa olmaları da 
l~zımdır. Bir de bunları seyyar ma 
kinelerle mekteplerde göstermek 
mümkündür ve lazımdır. Bu tak· 
dirde daha müsbet netice alınır ... 

Toprak 
bayranıı 

Bugün köylerde toprak 
dinlendirilecek 

Bugün beynelmilel toprak bay
ra1IU:lır. Her tarafta olduğu gibi 
memleketimiz.de de bugün mera· 
sim yapılacaktır. Bu merasim ka
zalarda olacaktır. köylüler bugün 
hiç çalışmıyacaklar, hem kendile
rini ve hem topraklarını dinlendire 
ceklcrdir. 

Şantaj maznunu 
Birkere daha beraat etti 
Orozdibak müessesesinden teh-

dit yolile para çekmekten suçlu 
Lutfi hakkmtlaki evvelce verilen 
l,>eraet kararı temyizce bozuldu
~unı:lan dün tekrar bu .davaya de
vam edilmiştir. 

Dünkü celsede Lutfinin avukatı 
:nüdafasını yapmış ve mahkeme 
bozma kararına uymayarak eski 
beraet karamda israr etmiştir. 

Müddeiumumilik kararı tekrar .Filmcilerden bir zat ile görüştük 
Bu da diyor ki: temyiz ettirecektir. 

"Memleketimiz her türlü teknik 
re terbiye eserleri yapmağa müsait· 
tir. Pekala sanatkar da bulunur. 
Stüdyo da kurulur, teknisiyen de 
temin olunur. 
Yalnız ilk zamanlarda bir kar 

temin ctmireceği ve hatta zarar ve· 
rebileceği hesap olunarak ona gör" 
hazırlanmak icap eder. Bunu bu· 
günkü şerait içinde sinemalar ya· 
pamazlar. Filmciler yapamazlar. 

Filmcilik aşağı yukarı bir kuma• 
işi gibidir .. Herhangi bir şirketin 
rcpertu\'arına angaje olan bir müe:: 

sese hazan bunların arka arkaya 

A!manlar bizden tütün 
alacaklar 

Almanyanın Remsma tütün gru
pu umum müdürü Vengel mühim 
miktarda tütün almak için §ehrimi
gclmiştir. 

Vengcl !:jerefine diln Perapalas 
otelinde bir ziyafet verilmiş ve bu
rada inhisarlardan, T.Urk tütün !im. 
ted şirketinden, Türkofisten ve Zi
raat bankasından rnUmesslller bu. 
lunmuştur. Grupun §ehrimizdeki 
m'umessili Kutina da .ruyafetc işti
rak etmiştir. Bugünlerde tlitün sa. 
tışr müzakerelerine başlanacaktır. 

Prof. Lipman'ın 
• • 

cenaze merasın11 

bugün yapıldı 
Üniversite tıb fakUltesi ordinnr• 

yüs profesörlerinden Lipman'rn cc-c 
nazcsi bugün saat on üçte kaldınL 
mıştır. ProfcsörUn tabutu üniversi..ı 
tcye getirilerek merasim yapılmış 
\'C birçok profesör ve talebeler ce. 
nazcyi Sultanahmcdc kadar takip 
etmişlerdir. Tabut buradan otomo
bile konarak Feriköy prott>stan me
zarlığına götürülerek defnedilmiş_ 

tir. 

Etrüskün tecrübe 
seferleri 

Alman mütehassıslar 
tetkiklerini tamamladılar 

Etrüsk vapuru dün bir tecrübe 
seyahatine çıkmıştır. Vapurda Al
man mühendislerilc beraber Deniz 
Bank fen heyeti mUdürii Harun 11. 
men de bulunmuııtur. Almanlar gn. 
mi üzerindeki tetkiklerini bitirmiş
lerdir. EtrUskün cuma günü Mersin 
postasını yapmasına müsaade edil. 
miştir. 

Vasfi Rıza hasta 

Sahneye konduğu, gündenberi 
fevkalade rağbet \'C a15.kn gören 
"Yüz Karası" komedisi, artistler
den Vasfi Riıa Zobu'nun ha.!talan
ması üzerine sahneden kaltirrılmış. 
lır. Kıymetli sanat.kara aynca eüa 
dileriz. 
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Sulhçu devletlerin müdafaa 1 

cephesi kurmaların·a çalışılıyor 
Va."ington, 21 (A. A.) - Havas: bini mlitea!tlb ta1tib etmeğe başla- eyle~ektedir. Htikilmetin, Sovyetıer 

Siyasi mahfellerde hasıl olan ka- dı~t yoldan ayrılmıy!lcaktır. Sala _ Bil'liği de dahil oldugıJ halde bütün 
naate göre Çekoslovakyanın ilhakı hiyettar İtalyan mahfellerl Fren - demokra.t milletler arasmda bir kon. 

ferans toplamak baltkmdakl projesi 
ile Romen iktısadiyatına vazıyed sız - İngiliz hareketinin manasını çok iyi kargıla.nmaktadır. 
etmek hususunda sartedilen gay - · anlama.ğa ~alrşrnakta ve bilhassa Times gazetesi. ba§makalesfnde, Al. 
retlerin asıl hedefi Almanyanın ik. : lngiıterenin harici siyasetinde ha. manyaya kom§u muhtcUf mem?eket _ 
tısadi vaziyetini devamlı bir ~ekil- j sıl olan bliyilk değişikliği ve Lon - terde vukua gelen derin ak0 Ulaml!lleri 
de ıslah etmek c!eJ,il, berri Avru- dranm sulhperver devletlerden mü- mevzuu bahsederek diyor kı: 

• 1 . • • Çek eys.leUerinln birdenbire ve boy 
panm tam.amile Alınan hakimiyeti rekkep lslr blok teşkilı hususundaki rat.ça iııtilAsı üzerine bir çok memıe: 
altmıı almma.sr için .hazırlana~ ~r~- /gayretlerini kaydeylemektedirler. ltetlerde derin ve geni§ bir Alman a. 
gramm merhale merhr.le to.tbıkidir. Aynl mahfeller harbdenberi Lon • leyhtarlığt dalgası harekete gclmi§tfr. 

Hariciye nezareti mahfellerinde 1 <lra ile Berlin arasındaki münase - ı Bıı hissiyat Alma.nyaya komşu m<'m. 
eöylendlği;ıe g5ro, böyle bir pro. betlerin bu kadar fena bir şekil al-\ lekctıerde bittabi ayni sergUze~Un ken 

~ tahakkuku Amerika i"in 1 d v ti h~~ 1 kt dir di başlarına da gelmesi ihUmalinden 
gr~ . . . ~. ma ıgnıt m şa t:UC ey eme e • mütevellit endişe ile mütera!lktir. Bu 
yakin oır tehlike mahiyetindedir. ler. takbih ve korku, liUkUm sUrdllğil me:n 
Tehdid altında bulunan bütün mil- Alm:ınyanın bir kararı lekeUeri tabU olarak birlbidnin mut_ 
let!erden mürekkeb bir nevi geniş Nevyork, 21 (A.A.) _ Alınan- tetlki yapmaktadır. İngiltere dalma 

mü<lafa.a teşekkillil vücuda getiril- yanın Bremen ve Europa Tram:at- Almanyanm ço:ımber tçlne almmasma 
mest projesi bu sebebı1en dolayı bu- ifuıtiklerini şimali Amerika hattın- muhalefet etmlşllr. Fakat Almanya, 
-da müsait bir aekilde karşılıın. politikası Ue ve takip etti~ usullerle 
..... .., elan çekmesi kararı, salahiyettar tabll ve önUne geçilmez bir tarzda ken. 
xıu.5ttr. '!3ununla. beraber Monroe ka mahafilde şu suretle igah •dil- d!slni çember içine koyamı!'a mu•;af. 
tdesiue .sadık olan ln!iralçılarm ııid- mektedir. 'ak olmu~tur. 
detli mukavemeti dolayuıile harici- ı _Yolcu mikta.r,_ çok faz- De.Uy 'l'clenaph diyor kJ: 
ye nezareti bir aksillamel husule 1 1 .1 . 1 Hltıerln bu ııon karekettndcn eonra 

1n a c c:;ı mış oması, ""ti d~cağı.-•"ağı yukarı mu. 
g~luıesine mhi olmak için t;ilterc 2 Al 11 f ~ . ~ man ma a~ fÜZ01> tı!l'kkaktır. Bı.ı....ıen'alllyh, Avıupanm 
'Ve Fransa ile olan mllnasebetlerln. yırmı beş munzam gumruk tt.:ıat Alınan hUcuıtılı..n karşısında yavag ya_ 
do son derece ihtlyatlt dırvramn:ı.k- vaz'ı için Amerika hükUınet. ta- vq parı;alanmama.'!l için diğer devlet. 
tadrr. rafından ittihaz edilntl~ olan &arar !erle blrU!:te bir politika kurulmalı_ 

Sovyet Rusyanın teklifi .... d kl" t -t , dır. BütUn mtııetıertn tehlikede bulu 
yuzun en na ıya mı;.; arının e.<- nan hUrrlyetıennl muhafru:a etmeğİ 

Lond.ra, 20 (A. A.) - Röyt.crln sileceği, istihdaf eyllyecek bir pol:ttka, bltta_ 
dlplonmti.k muhabirinin öğrendiğine 3 - Bir Avrupa ihtltafı vukuun bl !ngi1tero fç!D yeni taahhntıer almak 
göre, Sovyct hilkümeti, İngiliz hU- da Amerikanın bu iki g~.ııı ııou~ demektir. Bu taahhütler ....n.-ne.hdır. 
kfunetl.ııe, İngiltP.renin, Fransanın, S<l.dere etmesi korkusu, Zira aksi takdirde hJç olmı. lılJBI .bı.,;;D. 

Sovyctler Birli:!inlıı, Polonyanm ve 4 Alm "k ..,,, ,. tere tara!mdan ceza ııörıniyeceğinden 
~ - anyanın 1 tı•ır• r.ıu- emin bir halde Httler'cıZdl#I yf\lde ..._. 

ııralarmda muhtemel olarak Tür:d. nasebetlerini takviye etmeği her vam edecekt1r. 

ye ve Yunanistan da bulunduğu 

1 

zamandan ziya•:.le arzu etmekte ol· Daily E~ress, aıınmuı ıa.znn a--.1-
lı~de diğer ala.kadar devletlerin ıhığu cen~bi Amerika mi119tlerinin ledbirlerl göyle huıtı.ııa oo.~ ..... 
1.ştlraldylc 'f:llr konferans teklüinde hoşuna gitmek arzuw, Evvel! bir nevi mecburt mlU! nlz. 

bulurunU§tur. Bu konferansın hede- Lehistana teklif met esası \•azedilmell, ısanlyeıı bUtUn 
fi, Çck::ıslovakyanm AJmanya tara. domtnyonlarla birlikte mUds.te.a sis. 

Var~•va, 21 (A.A.) - Hudson, temlertmlz organize edtink'JJa..>. 
t~da.ı ilh:ık edilmesi ve Romanya- dün B ... :k, ticaret nazın Roman, Dally Mtıll gaze~!!fntn dttıl~ 
nm tclıd.id ıı.ltınrtıı bulumıın.•n ile · ·· Ad R n:ıuharrlrl diyor ki: tıcaret m steşan am ~ose, ve 

'<ik etmek ola- DUn B. Mıı.lsky ııe ya:otığr gortl§me doj:ın vaziyeti maliye na ş Eugenc Kviatkovski 
cakt!r. 

1\!ais!d, bu teklifi, lord Halifaks 
lle y:::.ptığı ilk görilşme esnasnıda 1. 
leri sUrmilş, lord Ha.Ufak! da, pek 
yakinda bizz::.t İngiliz blikilmetinin 
hu mfl.hiyetle lııw tekliflerde bulu· 
nncnt:=mı cevaben bllcllmıiştlr. 

esnıu;ında, Lord Halita.O )...ıa:r>dlo ~. 
ile görüşmil~tür. yetler Blr'lğinl, AAl...m t.ew.vüztlne 

Salahiyettar mahfellerde bildiri! karp mukavemet ıı;iıı Fransa. tn _ 
diğinc göre bu görüşmc1er esna- gut.- ...... ~- ..... ın.u-.ı. '4 \..trll4l 

srnda bilhassa Polonyanın yeni yspma paktına. ~tiiAkl düşUnmeğe 
merkez endilstri mmtakası için sa- davet etnılştlr. Böyle bir paktın lr.1.Z:l_ 

sı ts.kdlrlnde, İngiliz hUktı.moU mmı 
tın alınacak makineler, Hindistan mecbuı1 aervlal koymak ve li!Ahlan. 

Alman iktisadiyab berbat! 
Va~ington. 21 (A. A.) - Havas: 

dan mübayaa edilecek çinko veba· masmnı kuvvetlnl dahA Ziyade artır _ 
lorlar ve gene Hindistcından alına nıak mecburiyetindedir. 

Ticaret nezaretinin eksperleri ti
care t n:ızrrı Hopldnse Almanyıı.nııı 
vaziyeti hakklr.da. lıir nı.por ver. 

mi~lerdir. r..apord:ı. Almanyanm ik
tısacll bakıradan uzun bir ha.rbe ta
hammül edentlycceği kaydedilmek. 

cak pamuk için Polonyaya açılan Diğer taraftan Dally lı!all'ln be.§. 
makalesinde do §Öyle deniliyor: 

kredaer meselesi görüşülmüşti.ir. Derhal hareket etmek 14zmıdır. 
Diğer cihetcn söylendiğine gö-

tedir. 
Eksperler diğer cihetten mali ba

knndan Alı::ıanya.nm uzun müddet 
dayanabileceğini, fakat hayat stan
dardının mlitemad.iyen ineceğini 

bildirx:ıektedirler. 

Raporda Avusturya Ur. Sild.etler 
mınl'1ka3ınm ilhakı neticeı:ıinde Al. 
rnan maliyesinin pek ağır bir yUk 
1-ltma girdlği ve Çekoslovakyanm 
ilhakı keyfiyetinin de mahsus tica
ri menfaatler temin etmediği ıikr~
dilmektedir. 

Eksperler bununla beraber klsa 
ılirecek bir harb için Almanynmn 
''mUkemmel bir vazirette" bulun. 
duğunu da tebarilz ettirmektedir
ler. Rapora göre Almanyanm ihti
yat altmlarr, Çekoslovak ihtiyat 
altml::.rma vaziyet cdilmis olmasına 
rağmen takriben 300 milyon dolan 

geçmemektedir. 
Ror:ıada heyecan 
Paris, 21 - Roma.dan Havas a. 

jansma bildiriliyor: 

rı: Hudson Polonya hükumetine 
tngiltere ve Fransa ile sıkı bir teş
riki mesai planı tevdi etmiştir. 

Macaristanın tahşidah 
B1.: apeştc, 20 (A.A.) - '•Havas": 
Bütün memlekette Viyana. hakem 

kararmC!ıın evvelki Çek - Macar buh. 
ranı günlerini andıran istısnaı bir as. 
kerl k:ı.yruı§ına hUkllın sUrmektedir. 
Dün 'bUtUn gün §ehlrden askere ça. 
ğınlan bir çok sivil gPçml!ltir. iBun. 
laruı rozısı Budape!}tede luşlal:ı.ra yer. 
leştlril.ml§se de ekserisi Jıctacaristanm 
doğu ve c'nup do;';-u huduUarma gön_ 
clerllmlştır. 

Rom8Jlya hududu boyunca mUbl:cı 
askeri tahşldat vuku bulmaktadrr. Ha. 
len eski Karpat Ukrayna.ııı topralda. 
rında. 200 bin kJşt seferber edilmlgtlr. 
Her gllıı Munkac.s'dan \'& diğer Jıcta_ 

car §Chlrlerlnden Karpat Ultraynasma 
doğru tre.'ller hareket etmektedir. 

Eski Rarpat Ukra:rna.sı hududu bo. 
yunca ve bilhassa. Munkacs'da mUte. 
addit beyaz Rwı subayları görUlmek. 
tedlr. 

Rom:ınyanın tahşid41:ı 
Bükreş, 20 (A.A.) - Sa!Ahlyetta.r 

malıflllerln Havas muhabiri.ne bildir. 
diğine göre, Romanya seferberlik ıırm 
etmemiş yo lnrz normal zamanda Kar. 
patlar Ul•rayoaııı hududunun mUdata. 
asmı temin eden askeri kıtalarr tak_ 
viye eyleml~tlr. 

Çekoslovakya emrivakiinden son

ra Londra ve Faris.in mU§terek ha-
• . lyt haber alan malı.fillere g6re, Ro 

reketlerlle dllnya efkarı umumıyc. mwıvıının sulh zamanında 200 bin kl-

a!nde hAsıl olan akialer Romada I ııi olan kuvveti halen 300 bille çıka: 
heyecan uyandmnıştır. nlzruıı, hudutt:ı.kt kıtalar ise seferl va. 
Yarı resmi mlifessirler Almanya- ztyete getirllmi~tlr. 

nm oıta Avnıpadakl hareketini mu Pıı.rls, 20 (A.A.) - Petıt l'arislcn 
hik österme ~ e a et etmekte i- gazetesinin bildirdiğine göre, Fransa 

g g g yr . 
1 

hUkQmetl bug1lnlt-rde BUkre!'e bir bu 
ıeler de bunların ileri silrdlık eri ytlk elçi tayin edilmesine k;rar vere~ 
lddialııra bizzat kani bulunmadık • 1 cektlr. 

lan g1irillmektedlr. Bununla bera - lngiJiz gaz~telerinin şayanı 
ber :r..omantn ecnebi diplomatik malı dikkat haberleri 
relJerlnde, mihver münasebetleri - I'°ndra, 20 (A.A.) - Bu sabahki 
nln bu hadi.sele?den mHle1:$Sir olmı. 

1 
bi!tün lnglliz gazeteleri, başlrklar~a 

yacağr, çilnkU İtalyanın Almrı.nyaya cumartesi ve pazar günkU cliplom:ıtilt 
davanarak Akdeniz ve Afrikadakl raaııyetl !•3Yd":?tmek~ ve Sovyetler 
m~nfaatlerlnl daha mfüıaid bir şe- I Blrllğlnln .Alman hUk1'.l.metine verdiği 
lild ll rl llrclJ'l itl ö l k notanın metn1nl, Fransız notasmm 

• e e 6 • ece,, 6 Y cnmc - , yanında, teb3.rllz ettirerek n";;retmek 
tedlr. tedlr. Gazeteler, Vaşlngt.onun da b~ 

Ayn! ınah.t'elterde hasıl olan ka. hafta fçlnc!e Berllne hemen hemen ay. 
naate göre, ltalra, Habeşistan har- ni mealde bir nota vereccğ1ni taarUı 

Yoksa, t'r kaç ay aonra.ya kalırsa va_ 
kit geçnıl§ olacaktır. Bugünden itiba. 
ren bütUn gayrctleti.mizl mağlüp edil_ 
mez derecede tmvvetll olmak va.zl!e. 
s!ne tahs:s etmeliyiz.. 

Nlyuz Kronikl gazeteıılnin ııiyu! tl'U 

ha.nirlnlıı çok Pllhlyettar bir mem _ 
bada.ıı öğrendiğine göre, cumartesi 
gUnkü toplantı esruı.smda lng"lllz ka
binesi, lngittcre, Fransa, Sovyetler 
Birliği ve her turlll yeni blr Alman 
tecavtlZflne mukavemete h~ zır dlger 
devleUe~le bil' ltWalt projeııinl pren_ 
Bip itibariyıe tasvip etml§tir. Bir ırulh 
cephesi tc§kil etmek ve SovyeUer Lir. 
liğiillD, dominyoıılar, Fransa ve Ame. 
rlka. ks.dar esa.slt bir unsur olduğunu 
unutmamak llzmıdır. Bu cephe, Po. 
lonyaya. TUrldycyo, Romanya.ya. Bal. 
kan memleketlerine, Holandaya. ve 
emniyetıer~nl bizim emniyett.miz!e mllş 
terek bir bale koym.ağa amada bU. 
tUn diğer memleketlere de şamil ol _ 
malıdır. 

Dally Herald diyor ki: 
Almanyayı takbih için biltUn lngil_ 

tere, hatta. yalııız İnglll..z ınilletl de. 
ğ!l bUtUn dünya mUttefil<tfr. Yapıla. 
cak b!r tek po:iUka va.rdır, Fransa. ve 
Sovyetler Birliği ile kabil olduğu tak. 
tlirde askert itWakı da içine aıa:ı ve 
bUtUn diğer demokrat dl'vJeU~rle aıkı 
1.§birltği ballnde bulunan \'e nihayet 
clerhal tatbik edilecek ola.'l bir bere._ 
ber çalı~a politikası. 

İngiliz r.azırlarının 
toplanbsı 

T.onclra, 20 (A.A.) - Halihazırda 
ecnebi mcmkC'k1lerinıle bulunan füııı 
ciman hariç olmak ür.ere bütün na· 
zırlar bu ı;:ıbah saat 10.30 d::ı b:ııjla
y:ın 12.15 de nihayet bulan kabine
nin ktimııında hazır hulunmuşlar
dır. Nazırl.ır İngillerenin Derlin se
riri Jlenderı;on torarındıın dün L:ırcl 

ll:ılifa.'a tevdi edilen roporu tetkik 
etmişlerdir. 

Kabine Çembcrlayn ve I.orrl Hali· 
fax t:ırııfınd:ın mü1ekabilen avam ka· 
m:ırasınd:ı '\"e Lordlıır kamıırasındıı 

Lıugün öğleden sonra yapılacak olan 
be~·anatı tasvip etmiştir. 

Öğle zamanı muhalefet liderleri 
Atılccı ve Greenwood ba~YekAlrl dai
resine p:elmişlerdir. Kabinenin içti· 
mamdan evvel Lord HııllCax, Burking 
ham sarayına giderek yanm sanl ka
dar kral ile göril,mijşlür. 

Neville Henderson bu s:ıb:ıh l<ahi· 
nenin içtimaı çsıı:ısınıla hariciye ne 
zııretine glderek bir saall~n fnzl:ı k:ıl· 
mıştır. 

Avam Kamarasında 
Çemberlayn'e sorulan 
sualler 
Londra, 20 (A.A.) - Bugün A,·:rn 

K:ııuarasıııda mehu<ı Benn Aaş''C'k ı 
Çembcrlayntlcn şu suali sormuşıur: 

"Almanya Çek - Slov:ıkyadaki si 
!Ah fııbrik:ıiarına ve hurp lcvıızımııı~ 
tesahüp etmesi üzerine başvekil mil
li müdaf::ıa proı::r:ımının tıı<Tilini ıil•r 
p i~ ediyor mu?" 

Çemberlayn şu cevabı vermiştir: 
"l 7 :'lfarlta Birıuinghamda söyledi 

ğim nutukta milli hissiyatımızın bü· 
lün \ech elerini ıniııt rmniyclimiz b:ı · 
knmndan tekrar tetkik etmeliyiz"' de
miştim. Bu, billabl m illi nıürlafo: 
programımıza da şamildir." 

Bayan Wilkiıı~on, ~örle bir sual i 
rat etmiştir: 

"Son umumi harpte Alınany:ıy:; 
dökıne n demir satılmıştı. Uu kert: 
Satılmaması için demir W! çelik re· 
dcr:ısyonu neı:dinıle teşebbüsatıa lıu
lunulacak mıdır?" 

Lond r:HlnkJ FllisHn Ronferanm a f11tlralt eclen A rnb 
(soldııltl), bir İnglllz tayyare kırar "ahııu gczmfştlr. Emir, 
tayyarenin kann.dmda görtilüyor. Çembeı-Jayn buna da milli hoyatı

ınızın bir vechesid!r, deyebiliriz, ce
vabını vermi5tir. 

Diğer bir suale ::eYap veren Cem- Adliye sarayı Et fiyatla 
berlayn demiştir ki: 

"Benim bilüiflime göre Hacha~·a, ,· nşa atı Bugünlerde te 
15 martta Hillerle anlaşmayı kabul 
etmeden e\"VCl "tnhrfr!." hır ultima- d yUkseleceğe ben 
tum verilmc.ınişlir" Nisan a baş!amasma Et fiyatları bugünlerd 

Çembcrla)'n, llerlindeki İngiliz bii· k "Jd" l 
yük elçisine verilen talimat hakkm· arar Veri 1 yükse?erektir. Son güıı 
da d::ı şunları söylemiştir: Sultanahmetteki hapishane bi tan fiyatları hayli yüksel 

"17 Martla Derlinc hüyük elcimiı nasmm yıkılarak adliye sarayının diye tarafından konan 
~~nde~sona '·.erclıA~miz t~li~ıı:ıua, son 1 burada yapıl:oası kati surette kara: g~çmiştir. Bu vaziyet k 
gunlerın Mdıselel'ınl Mımıh anlaş· ! 1 b ld h 1 k1 b kasaplar yenjden beledi)" 
masının ve ihlilafları sulh yolu ile 1 aşmış ve u yo a a.."'Jr 1 ara aş· 
halletmek için mezkur anlaşmayı ya· lanrruştır. racaat ederek ya n;:J11n 
panlarm tııahhütlerine ha!dm olan 1 Bugünierde hapishane binaS?nın mesinl, yahut ta trun:ııne 
zihnI;,etin tamanıiyle red ve ilılüli yıkılmasına b.tşlanacaktır. Bunun rılm<ıs.mı istemiş!erdir. . 
suretinde telakki etll~lmir.in Almıın için müddeiumumilik hapishanede Beleiiye iktısat ıJ\ 
hilküme!i.ne_açık~a izahm~ ~ildir.di.k. buhman mahkfunlan başka yerlere bu müra:aat üzerine 

Keza buyuk Brılnnya hdumctınm 1 l k • . db" • 1 d j tetk;'kat y:ı.pnmı narbtn 
Alınanya tararınuan askerJ._ hareketle na c e~r.ıe .,ıçın te. ır aancınta ır. ı : :l• • ·r 
Ççk - sıo .... attJ"'''" •Jnlcm ckAi,il.ı- Mahk!ımların mühim bir kısmı üs· j mes~nc kara~ v~rnı:ş~ · 
Ji:kri gayri mr.şru addelli~~n.i ''e bı~ k-üclır h.apishanesine ~erlçitiril~~c~· I bugun :~dcd?e. daıft1 ara 
rqunasPbcll~ ı:ıez!;(ır deı;tışı!diklerı ı tir. Adhye sarayının ın~asına onu· 1 tarafmcı:zı t..tkık olun 
protesto etlıj:Jıne de Alman hükO.me· mfrzdeki ay içind~ b:da.nmı~ olacak rara baJ;;,lanatakttr. 
tine bildirmeye Lonclra bü} ilk elçi- ı t ~ 
miz memur t'rlilmiştir. _rr_. -------------

Hitlerin Çek - Slovaı;.va reislram· B 1 d • d k• 
huru Hach~yı eser teklifleri kabul C· e e ıye e 1 
dilmezse Prağm lv>mbanlıman eıiile- f 
ceği suretinde tehdit et!i~ine dair S3· fe f İŞ 
zctelerde ı;ık:ın habeı )er hakkında so-

rulan sual emberıa:rn müsbet cevap Müfettişler iki kısım 
vermiş ve Çek • Sloval.·y:ının Alman· • 
yaya ııhaı.ı üzerine tıasıı oıan enıer· Uzermde meşgul oluyor 1 
na~·y1nal ..-a::iyeri büyiik Britanya hii- . . v 

klımellnin <·lrnfiylo te.ık~k eylemekle • Be~edıy:cI~ tetkiklerle. ~grasar. I 
oldultunu ilave e:vlemı~tır. müfettı~ler ıkı kısım üzenn< e meş-

lngiltere di~er devletler gul olmaya başlamışlardır. Bunlar· I 
ile temastaC dan İhsanın riyasetindeki heyet 
L d f)I\ '\ • > A •·• muameiatı, Hikmetin reisli-gı"ndekı on ra, ..., ... ~. - \ "Rm nama· 

rımndaki J~çl partisi rei~I Atlee'nln müfettişler de hesap kımunı gözden 
bir sualine ccYap veren Çemberlayn geçirmektedirler. 
demiştir ki: Incelemeler geri senelere doğru 

"Geçen haftanın hAdiselerine hü· 
kQmelin na ıl b"rehcmmi)el verdi~i· yapılmakt!idır. Yalnız hangi seneye 
nt avam kamarası BirminRhamda kadar tetkikatın götürüleceği da· 
söyledlgim nuludıı <~renmiş bulunu· hiliJ•e vekaleti tarafından bildirile
yor. Du hadise} r h :ıkô.melin seri ic- ccktir. 
raatını zanırl kılm :-ıktadır. Hilkôıııe1 
diğer devletlerle temas halindedir. 

Çemberfayn bu busuı;la yakında 

tafsilat vereceiji vaaı.lindc bulunmuş 
Ye "Büyük Brilnnya hükıimeı iylc kaç 
devletin böyle temasa gelmiş olduğu· 
nu bilip bilmediği sualine de" h;ıyıı 
hilmiyorum, cevabını ,·ermiştir. 

"İKİ SAFDii~ llAŞ\'EK1141" 
Loııtlra, 20 (A.A.) - l.orı)lar Ka 

mıırnsında Slıellc, (cmberlayn'in si· 
ya<>clın i tekit ettikten sonrn llcnı iştir 

ki: 
"(hole nııı:ı~ıtıyor ki, Hi1lt>r, kendi· 

sine .itimat eden iki safclil ılev)t'1 ıı
d:ıınını islı<,ınar ve onları hiilün <iiin
ya önünde kfıc:ük düşürmeye çalışı· 
yor. Avnıp:ıcl:ık: dik1:ılörlı•ri Avrupo 
hir r.:ım'ln h:ışf•f slernıenı iş1i.'' 

Lord Crew o" Shelle illihak elmiş 
ve Çek • SICJ\'rtk milleti h:ıkkıncla 
mulıabh:!l izhar e~·lemiştir. • 

Bu sabahki 
otomobil kazası 
Bu sabah Galatada bankalar 

;:addesinde bir otomobil kaıası ol· 
mu~tur. 

Cihangirde Bckariye sokak 8 nu· 
marada oturan İstanbul ünivcr5ite 
:;i mensuplarından Jozef Röfire cac 
denin bir tarafından diğer tarafın? 
~eçerken iki etom~bilin ara0 mdr 
kalarak sağ ba:ağı kırılmış, vücu · 
dunun muhtelif yerlerinden yara-

• • • 
Ankara. 20 (Hususi) - İstanbul 

jelediycsi muha;;ebe işlerinin talı.ki· ı 
:dne devam eden l stanbuldaki mü· 
:etti~lcr işlerin çok olduğunu beyar 
!derck kendilerine yardımcı arkada~ 
istemişlerdir. Diğer taraftan Dol· 
mabahçe htı::!isesi hakkında yapılan 
~hkikat ikmal t:dilerek hazırlık ev 
:akı Devlet şOrasma \'erilmiştir. 

----0-

Şamda asayişin 
tahtı temini 

_... Baştaratı 1 incide 
rni~eri Suriye hükCuneUne bütün za 
'.)ıta işlerinin oradaki delegesine tev
diini te:)liğ eylemiştir. Suriye hükCı· 
:-neti salahiyetlerinin Fransa mü
messiline devri üzerine Şam askeri 
işgal altına alınmıştır. 

Diğer taraftan Arslane pa.şa ka· 
bineyi teşkilden imtina ettiği için 
'rnbine buhraru de\'am etmektedir. 
:-.tim blok, 19::!6 muahedesini der
hal ve tamamile tatbik etmiyecek 
)ir hükumete ml'zaherette bulunmı 
yacağını bildirmiktir. 

lannw:tır. Yaralı Alman hastant>si· 
ne kaldmlmr5 ve tahkikata ba5lan 
ouştır. 

lttf1J 
in ... --M. b 

0taıı Başınılan as~ lrn~Ş ne de 
cu:c ne idam edıl.p11~frioe 
çağ ışkenceleriıtdcn ıcd$ 
kum olmuştur. Sadece 
1ilmektedir. ~ ]..rSi bit 
Çocuğun hasta.Iıgı_ bO)'\JP 

yetten ileri gelen bır s.ıetl 
"'kl'" v .. d.. Çocuk bU of· şu ugu ur. duruY 

zamanlar on dakik& vd 
rn. bu müddet yavs.ı:ı ~ 
larak yarım saa.te k 
tadır. 

Hakiki aşka 
• 

gazetesı 
GJnUn en son habe~e 

verendir ld2' 
lstanbU ııs 

Hu vazıyetı:; 
t P k J? 8 ı e ~ 'dİ 

HASEr-



... 
'.~llt 

ti uınara . 7 9 . 

~umara: 80 
OJcıırıı 

eutarmuza dağıtaeafımıı 

Beşiktaş M. R. 

Fatih S. A. 

nıükaratıarm kıymeti 800 lirayı 

ıso aşl.ınuır. 

" lira kıruıctinde bir radyo, lul'ital bllfe takımları, kıymetli <'Cb ~ 
e lıoı 

llıeJı ~&&tlcrl, muşambalar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabil-
~ •alahlyctlnl \'eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart
~lif ev c~yası ,., saire. 

LordJar ·kamarasında 
Harici siyaset · görüşüldü 

lord Halifaks "Almanya Çekos
lovakyaya yaptığ ı hareketten 

l.o Pişman olacaktır .. ,, dedi 
~~ra, 20 (A.A.) - Lordlar 
~\nı:aı bugün harici siyuet 
•ıtu a tnüzakerelerde bulun • 
(' ~· liariciye nazırı Lord Hali 
'ô z alarak dcmi§tir ki: 
bı. nulll ·• '1C!cr Uzde bulunan vahim me-
~da kar§rBJnda parti ihtilafları 
~ n kalkınış cibidir. Fiil hak· 

'iıı ·~~ hSdiseler Ingilterede ol. 
ı dli t~bl diğer memleketlerde ıde 
·. !U~en biitlin insc1nJar için a. 

lord 4' ••• - ·~··-- ... 

~liır lialifax Çekoı1ovakyanm 
~ 1 ll'ıc§ru göstermek için Al
llt . tarafından ileri sürülen 
b~ re•cldederek ıdemiştir ki: 

: li a 14 mart akşamı, reisicum 
acha ·ı . t 11 ı e Çekoslovakya harı-

~ ;~rrı Berline gitmek üzere 

selesinde yegane ve mühim rolü 
Almanyarun faik kuvveti teşkil 
etmiştir.,, 

Lord Halifax, Bcrlindeki İngiL 
tere büyük elçisinin izahat ver -
mek üzere Londraya davetine te · 
mas ederek şöyle demiştir: 
"- Britanya hükumetinin vaziyeti 
hakkında hiçbir §Üphe brrakrlma -
dığmı söyliyebilirim. Yaptığımız 

protestonun tesiri hakkında hiç 
4 .ı._._ _.,_ ... _ ...... ~··-~~ÜS'---- ...... 
bu 'ptote1llonun yapılmış ôlması 
her hal:le hayırlıdır.,. 

Lord Halifax, Almanların bü • 
yük Britanya lmperatorluğunun 
tarihini ele alarak bugünkü hare. 
ketlerini mazur göstermiye teves· 
sül etmiş olmaları hakkında da 

~ 0
lda bulunurken iki Çekos 

'Iııı~ehrinin '.Alman müfrezeleri "- Britanya imparatorluğunu ıi· 
bil an işgali çok manidardır. ynseline tlnima \·e lıer yerde lı:ıkim 

'tırtr taraftan Slovak liderleri olan hürriyet ve kendini idare 

şöyle demiştir: 

i ~ ağ ile her türlü münasebet· prensipiyle her türlü hürriyetin 
,_c~llıek kararının haricten bir ortadan kaldırılması arasında hiç "-' -ttır - :r 

.~hı Yapılmaksızın verilmiş bir münasebet yoktur. Vakıa, biz 
>il, llıt kabul etmek imkSnsız • ötedenberi Almanyanm cenubu 

t .. 
~ şarki Avrupasında bizden alakalı 
~t~d ~alifax son hadiseleri izah olduğunu tanıdık. Ancak, müstakil 
~t: '0ılerine şöyle devam et - bir devletin ıilah kuvvetiyle ve 

kı\l keyfi olarak ortadan kaldırıldığını 
k~;ıan istilasından evvel Çekos ve beynelmilel en iptidai kadide • 
~~a_çıkan M.diselerin tasar. lerin ihlU edildifini görünce vazi. 
~t\'e ızam cdilmiı olmadığına yet tamam.iyle defiıir. 
ttıc illete: çok müşküldür:" Hiller, geçen eylUlde milletlerin ken. 

't~ °'!o\'ak Reisicumhurunun dl kendini idare etmeleri prenılpl na_ 
~: lllilı mma ıö:ı: a6ylemlotı. Bu prensip Al. 
'b~ etinin Almanyaya tabi manyanın ısUnat etti.fi bUtUn haklan 
'ttiti id ~ kendi atzuıuyla kabul baıtatıyan bütUn icraatta tezat teıkll 
'tılııdc dtaaına gelince, bunun ü • ecıer. 
c~r Sok söz söylemiye lüzum 250 blıı Almana yapılan muamele hak 
~ • Çekoslovak Reisicumhuru- kmda ileri ıUrülenter ne kadar doğru 

~ Ctlin "' ·-· i)t oluna olıun buna çare olmak Uzere 8 
\:.o't~lt c gittiği şartlar .ve. Çe· mayon Çeklıı boyunduruk altına alın. 
~ tdil Yanın i§gali kendisine tek maaı dofnı olamaz. Alman 8ıyaaeU. 
~ ib en tnüza'kcrelcriri"bir oyun· nl, Alman olmıyarı mlllettcrı tabak_ 
rı aret ... - ..... ,.. 
\'Q~ oldufunu gösterir. kUm aıtma almak gibi yeni bir aar. 
ı Sid:Uhtemeldir ki, Çek nazır. haya girdiğini ml zannedilir? Bu çok 
fa_ b Ct teditleri karşısında bir nğ'Ir sual, dünyanın her tarafında ıo. 
'ft Oıtıbardımanınrn tahrip e _ nılmııktadır. BugUn Almanyanın her 
r ca~· kom§uıu yarınından emin del'ildlr \'e 
ili iç- •ndcn milletlerini koru- l:endl .milli biri tını ve hlklmlyetlnı . ~t~: teslim olmuşlarıdır. mU<lrlk olan her memleket hariçten 

'. ~h;lo..,akyanın Almanya için mülhem dahlll tehlikelere karoı mu. 
ı ~ir- ık:,..t~şkil ettiği bahane . teyakkı:ı: davranıyor. 
'tt...: kıınse ciddi ; olarak ileri Romen hUkQmetınln uıtımatoma l<ıı. 
~~~·)livcbili~i;- aar dayanan haberleri tel<zlp elml§ 
~~·-k-i,_ç_ek_m_e_._o_ım_u_ın_d_a_n_d_o_ıa_yı_ba_ht_ıy_a_n_m_._F_ak-at, 

1 

~SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
~ 

>'tJnckten sonra günde üç defa diılerinizi ftrçaiaymız. 

H XB ER - '.Akıam Postası 

Som alhndan 
bir tonluk tabut 

Mısırda çok kıymetli 
bir mezar bulundu 

• Kahire, 21 (A.A.) - Fransız 

arkeologları tarafından Şarkirede 

yapılan hafriyat esnasında lsadan 
bin sene kadar e\'\el yaşamış olan 
Fira\·un Psusenne:;i'in katiyen bo 
zulmamı~ lfıhdini meydana çıkar

mışlardır. Bu Firavun Süleymanm 
kaymbaba:;ı olarak telakki edilmek 
tedir. 

Mezarda bin kilo ağırlığında som 
altın bir tabut bulunmuştur. Bunun 
kıymeti bir milyon sterlingden fazla 
tahmin ediliyor. Tabutta .Firavu· 
nun mumra ı ve diğer bir çok mü· 
cevher ve altın heykeller de çıkmış· 
tır. Şimdiye kadar yapılmış olan 
hafriyatta meydana çıkarılan asari 
atika arasında Tutankamunun me· 
zarından sonra bu en mühimmidir. 

--o--

Muallimler arasmda 
tayin ve nakiller 

Ankara, 20 - İzmir erkek lise
si tabiiye muallimi Halit İzmir 

ikinci erkek lisesi müdürlüğüne, 

İstanbul Cumhuriyet orta okulu 
mü:lürii Cafer Cumhuriyet kız li-
sesi müdürlüğüne, lnönü kız orta
okulu mi1dürü Emin İnönü kız li-
sesi müdürlü~üne, Erenköy Kız 

lisesi başmüdür muavinlerinden 
o-~-• 9 • .-tıca. Ka• :li••o& -...u..a:. .. 
Iüğüne, İzmir Karata~ ortamekte

bi müdürlerinden Ziya İzmir Til
kilik ortamektebi müdürlüğüne, 

Vefa lisesi müdür muavinlerin -
:len Hamdi Zeyrek orta mektebi 
müdürlüğüne, Kadıköy ortamek
tep müdür muavinlerinden Naci 
Pendik orta me'lı:tep müdürlüğüne 
tayin edilmi~lerdir. 

--o-

Karışık yağlar 
Belediye istişare heyeti bir müd

dettenberi yağ meselesini tetkik e· 
diyordu . . Bu tetkikler bitmi~, bir 
rapor hazırlanmıştır. 

Raporda evvelce yapılmış olan 
yağ talimatnamesinin değiştirilmesi 
ve lstanbulda mağş~ş yağ satılma
sının kati surette önüne geçilmesi 
istenmektedir. 

gerek Romanyanm gerek dlğer hU _ 
ktımetlerln son günlerin hldlselerlnl 
gUphe ve endl~e ile karşılaınıı olmata. 
rma hayret etmemek ll:ı:ımdır. 

Geçen ıeneler içinde İngiltere mn. 
loll Alman milletile dost olmak iste 
mı,tır. MllleUmlz Veraay muahede • 
sinde tashlhl lcap eden bazı hatatann 
vu~ bulmuo olduğunu tanımaktan tm. 
tına ıtmeml§U. Fakat 10n seneler içln. 
de her ne zaman ve iyi anlabma yo_ 
!unda terakki elde etmek ihUmallert 
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Hongkong, 20 (A.A.) - Ilupeh 
eyaletinin· merkez mmtakasında i· 
!eri hareketlerine devam eden Çin 
kıtaları, llankönın garbına doğru 

ilerliyen Japon ku\\etlerini durdur 
duktan sonra Tien·Men Ye King· 
çangı geri almıştır. Çin kıtalar-ı 
Kanton·Ilankov demiryolu boyun· 
ca Şimale döğnı yiirümektedir. Vu· 
çangın cenubunda Luhuda Japon· 
!ar, büyük bir hezimete uğramı~lar 
,.e 1400 ölü vermi~lerdir. Burada 
Çin kıtaları, üç kasaba işgal etmi~· 

tir. 
Japon tayyareleri, dün Çunkinge 

hücum etmişlerdir. Tahribat ehem· 
miyetsizdir. Buna mukabil, be~ 

Japon tayyaresi düşürülmüştür. 

Diğer bir Japon hava filosu, Han 
ı;oy nehrinin garp sahilindeki kasa
baları bombardıman etmiştir. Bu· 
rada da Çin m·cı ta;ryareleri iki 
dü~man tayyare:iİni düşünneğe mu· 
vaff ak olmuştur. 

Bir Çin hava filosu, Yinçeng Ja· 
pon tan•are karargahım bombardı 
man etmiştir. On iki Japon tayya· 
re si tahrip eclilmi~tir. Cin pilottan 
salimen geri dönmüşlerdir. 

Denizbank teşkilatında 
yapılacak değiş iklikler . 

iktisat Vekil i ·memurla rın 
.., 

mag· 
duriyetine 

.., . . 
gın ı 

meydan 
tebarüz 

verilmiyece
ettiriyor 

Ankara 20 - lktisat vekili Hüs· ı de vücutlanndan istifade edilen, 
nü Çakır muhtelif ikti~adi işlerimiz devamlı \·e muntazam çalışmalarile 

hakkında ~u beranat ta bulunrnu~· ı normal de!'eceye ,·ş.rmış olan me-
tur: . murların hakları daima mahfuz· 

Milli sanayiimiz ·dur... · 

"- Milli sanayiin kurulmasında Diğer i, Ier 
ve işletilmesinde, normal şartlar al- - lngiltereye sipariş edilecek 
rınml e bUyttk kUtJenin ihtiyacına vapurlar meselesini Denizbank tet
cevap verecek şekilde inkişafı pren- kik edec~tir. Varaeağı neticeyi ve· 
sipine dikkat ediyoruz. Devletin bu kalete bildirdikten sonra kararımızı 
sahadaki çalışmalarında he.r şeyden rereccğiz. 
eV\'el umumi menfaat gözönünde iktisat \'ekaletinde deği§i°klik yap 
tutulmaktadır. Halkın ·bu uğurda mak dü~ünülmemektedir . • 
vergi namile vereceği veya dahili 
mamul~tı satın almak için ödi)'ece
ği paranın her santimi ihtiyaçlann 
ve sağlam hesaplann mukabili ol· 
malıdır. 

IIülasa bu mevzulardan hasıl 
olabilecek veya beklenilebilecek bü
tün menfaatlerin, onun külfetini çe
ken halka zayiatsız intikal etmesi 
esastır. Gayretlerimize bu esaslar 
ıehber olmaktadır.,. 

Sanayi pllnlan 
" - Birinci beş, senelik sanayi 

plfmlarınm ikmali için çalışıyoruz. 

ikinci beş senelik sanayi prnnının 

en mühim kısmını teşkil eden ma· 
denleri işletmek meselesi üzerinde 
ehemmiyetle meşgul oluyoruz. Bil· 
hassa Zonguldak havzasının istih· 
salatını arttırmak \'e bakır maden· 
!erini i~letmek mesaimizin başında 
geli)'or. Bu husustaki faaliyetleri· 
mizde hazinenin intiıamile ve mun·· 
tazam bir maliye sistemile ahenktar 
olarak ilerlemesini gözönünde · bu· 

1 unduruyoruz.,, 

Vekil, bu planların tatbik ve ta· 
hakkuk ettirilmesinde İngiliz )<re· 
disinden istifademiz tabii olacağını 

söylemiştir. 

Çatalağzı limanı 

• Mebus saçımı 
_.. Baştarafı 1 incide 

vilayetimiz ikjnci müntehip seçi
mini bitirmi}, cumhuriyet halk 
partisinin ıösterdiği namzetlere 
ittifakla rey verilmittir. 

Geri kalan vilayetlerde de yann 
akşama kadar ikinci müntehip se
çimi bitmİJ olacaktır. 

*·IHi• 

Ankara; 21 - Parti umumi ri
yaset divanı dün de namzetlerin 
tesbiti ile meşgul olmuştur. Bu 
işe bu sabahtan itibaren t:krar 
başlanmıştır. 

Reisicumhur İsmet lnönü dün 
parti reisi vekili ve Başvekil Refik 
Saydamı kabul etmiıtir. Dün ak
şam üzeri de parti umumi katipli
ğine yeni direktifler verilmiştir. 

Universite profesörü olan meb
usların iki vazifeden birini tercih 
etmeleri kat'i olarak kararlaşmış
trr. 

Yalnız her zaman Ankarada bu
lunan Ankara üniversiteıi prof e
sörlerinin bu karardan istisna edi
lecekleri söylenmektedir. 

DIŞARDA: 
• Bir Junkres bombardıman tay

yaresi, iki bin kiloluk i~ yarar ha· 
mule ile bin kilometre mesafede sa· 
atte 517 kilometre mesafe katederek 
dünya sürat rekorunu kmnıştır. 

• Alman ve İtalyan hükQmetleri 
Londradaki maslahatgüzarları vasr 
tasile Lord Plymoutha, ademi mü· 
dahale komitesinin bundan böyle 
idamesine hükfunetlerinin lüzum 
görmediğini bildirmislerdir. 

• Estonya hariciye nazın Selter 
dün akşam refikasilc beraber Yar· 
şovaya gitmiştir. Nazır Varşovada 
bir gün kaldıktan c;onra Budapc~ 
ye hareket edecek-tir. 

• I..ehistanda Krzeminecde çocuk 
l:mn üzerinde kaydıkları baz taba· 
kası çatlamıs ve 45 çocuk boğul· 
muştur. 

---0----

Şarki Erdünde hadiseler 
Amman, 21 (A.A.) - Mavera· 

yi~anın cenubunda yeniden bir 
takını şiddet hareketleri yapılmış· 

tır. 1ki karakola hücum edilmi3 ve 
bunlar yağma olunmustur. 

Sular altında kalan . 
arazı 

İzmir, 20 (Hususi) - Izmirin 
Bayındır ve Torbalı kazaların.da 
üç gündenberi yağan §iddetli yağ 

murlardan dolayı Bayındırda 150, 
Torbalıda 200 hektar arazi su al
tında kalmıştır. Başka hasar yok· 

başgösterdlyıe Alman hükQmetl her 
türlü terakkiyi lmklnm kılan hare. 
ketlerde bulundu. Bu, bilhassa son ay. 
lar ıı:inde tczahUr eyledL l!Unlhten bf_ 
raz ıonra, Almanya bUtUn cihan et. 
klnumumlyeslnde çok fena akisler ya. 
pan bir takım tedbirlere le\'e.SSUI et • 
ti. \'e geçen hattalcl Alman hareketi. 
le <le daha rnkı ekonomik te~rlkl me. 
sal te~ebbUsQ akim kalm~tır. MUma. 
Bil blr te,ebbUsUn artık bir kere daha 
ne zaman ele atınablleceğlnl lce.stlr • 
mek gUı:tUr. 

"- Çatalağzı limanı meselesi he· 
nüz tetkik ve 'münakaşa edilmekte· 
dir .. lngiltereden gelen heyetle, lk-' 
tisat ve .Nafia vekaleti murahhasla· 
rı bu işi tetkikle meşguldürler. Ne· 
ticeye göre hükumet kararını vere

cektir. 
BUyük Britanya hUkQmetl bu hadi_ Dcnizbank . 

selerden icap eden neticeyi istihrnçta "- Büyük !\lillet Meclisinden 

Partiye müracaat e.derek mebus 
olmak istiyenlerin intihap kabili
yetleri ayrıca tetkik olunmaktadır. 
Parti tarafından muhtelif mınta

'kalarda çalışmak için ayrılan bazı 
mebusların bu yolda tetkikler ya
p·acakları anlaşılmaktadır. Bunlar 
dan Çoruh mebusu Hilmi Kayse
riye, Kayseri mebusu Reşid Kütali tur • 

yaya, Kocaeli mebusu Ragıp Ba-

gecikmedi. Birdenbire ortaya çıkan 11 
meseleler hakkında gerek dominyon _ geçen sene çıkan devlet t~ekkü e· 
!arla gerek dlı?ı•r alAkndar devletlerle rinin mürakabesi kanunu, devletin 
l!tlşareterde bulunmaktan vakit kay. iktisadi tesekküllerinin ine~gul ol· 

" betmedl. dukları te~bbüslerin ayn ayn ve 

Tarih Avrup:ıda bir çok tahnkkUm muhbr bir müessese haline getiril· 
tqebbtıslerı l<aydeder. Fakat bUtUn bu mesini emreder. Bu kanunun tatbi
t~ebbtlsler felAketle nctlcelenml§Ur. katma geçilmiştir. Sunu yaparken 

E,ter tarihe istinat edllebııtrııe Al • ı . . w · · ·k l 
man mllletl Çclt . sıovakynya ka?'§ı herhangı bır kadrodaw •de~ışıklı o • 
yapılan hareketten pl~man olacaktır. ması mevzuubahs de~ıldır. Herhal· 

lıkesire, Halid Bayrak Denizliye, 
Zeki Mesud tspartaya, doktor Ha- yet 27 sinde yapılacağı kat'idir. 
şan Vasıf Edirneye, Ali Rıza Tü- Söylendiğine göre parti eski 399 
rel Antalyaya, Salah Yargı Kon- mebustan başka 600 ki§itik bir liı· 
yaya, Mithat Amasraya, Necip" Ali te hazırlanuıtır. Liste, parti diva· 
Ay.dına, Seyhan mebusu Damar nına arzedilecektir. 
Samsuna memur cdilmiılerıdir.. Şehrimizdeki ikinci mliııtchiı 

Namzet listesinin ayın 25 inde seçimi neticesi dftn belediye ura 
ilan edileceği söylenmektedir. ı fından vilayete ve oradan da Da 

lntihabın martın 26 sında niha- biliye Vekaletine bildirilmiştir. 



Serbest sıYıtun 
-.. - r=- .. .........,. 

Çocukların yaptıkları anarşi değil 
haksızlığa karşı hak isteyen 

bir harekettir 

Fransa, Macarlstanla 
nasıl berabere kaldı 

Macın hakiki tafsilatı Bir F enerbahçeli bize yolladığı yazıda Faris, (Hususi)- Aylardanberi 

böyle diyor. :,uyük bir sabrrsrzlrk içerisinde 

beklenen Fransa _ Macaristan mil-31 senelik §eı·em t1ir mazi, için-, Bineanelhy: 

yi - Bolog, Saroşi 3, Lezer • Git
ve, Kiçeli, Kollat, Zengeller, Zan
to. 

li futbol kar§rla~masr, 16 mart per de bulunanların birbirilerine karşı Çocukların yaptığını anarşi değil, 
" k şembe günü "Prenslerin stadında,, oz arde§ten eksiz sevgileri, son r haksrzhğa ka?'§r hak istiyen bir ha- Fransızlar: Da Rui - Vandurlu, 

Matler. Burbat, Yordan, Diyan -
Aston, Benbarek, Kurtuvor, Hey
sercz, V cyskop. 

dört beş sene evveline gelinceye rekct olarak kabul etmelidir. yapdt1ı. 
kadar Fenerbahçe klilbünde gıpta Sporu zevk için ve candan sev- Bundan evvel Peşte muhteliti 
edilen bir manzara arzederdi. Klüp_ dikleri kulüplerinin şerefini dü§ür- :ıamr altında Fransaya gelerek 
teki samimi toplantılar, maçlardan memek için yapanlar, istemedikleri Norrl karı_Şığı ile bir maç yapan 
sonraki eglenccli ziyafetleri her bi- şahısların emrinde artık çalışamaz. 

w Macar milli takımı orada 2 - 1 
ri birer Alem olan 0 gilnleri hangi lar. mağlıip olmak suretiyle asıl maçta 
Fenerbahçeli unutur ?. Pazar günU onlar umumi toplan- bir sürprize meydan verecek gibi 

Macar takımında bütün ıdünra
nm tanıdığı (yıldız) doktor Şaro_ 
şi, ve şahsen ve oyun kalitesi iti
bariyle bizim Hakkıya pek benzi· 
yen "delici, dalıcı, yırtrcr., bir o. 
yuncu olan Toldi yok. Fransa ta
kımında Hiden ve Zabalodan baş
ka son maçlarda Fransız milli renk 
lerinin güzel bir netice elde etme
sine önayak olan Veynan yok. 

F;ıkat kulüpte keyfi muameleler tıda galebe çalacak ve ağabeyle- görünüyordu. 
baııladığr gilndenbcri yuvanın bü- rinden istediklerini de heyeti ida- Fakat esasında çok kuvvetli o
tun samimiyeti kaybolmuştur. reye geçirerek Tilrk futbolünde lan müdafaa, Macar tek seçicisinin 

Kulübün mfies.::csler diye bir önder olan yerine bir daha dönme- yerinde sayılabilecek bir jestiyle 
.zümre a)ırmasma bu gibi günleri mek Uzere geçmeye çalışacaklardır. forvet batının tensiki neticesi ola_ 
dilşhnen Fenerbahçelilcrin bir çoğu Kardeşlerim.. Tanışamadığnnız rak bu maçın bütün tahminleri alt 
aleyhtardı. Fenerbahçell arkadaşlar... Pazar üst etmesine mahal bıraktı. Oyuna Fransanm ortadan sağa 

kadar uzanıp Macar mildafaasm
de zorlukla defedilen bir hücumile 
başla-:lr. iki müdafiin topu 'kay
bettikleri karışık bir zamanda Za
bonun yıldırım gibi bir çıkışı ol
masaydı Fransızlar dahi ilk dakika 
larda bir gol kazanıyorlardı • 

&n senelerdeki toplantılar da günU eski şerefli günlerimize kavu- Hakem Mister Devingtonun u-
~ r u unan arın ,..u onız... ayramnnız var ••• ı-e hakir tenkı"tle do b l l .. y B zun bir düdüg~ü ile sahaya fırla-
6U&turulmasr, sustunılrnıya tabam- Yazıyı gönderen: J yan takımlann şu tekilde tertip e. 
muı· edemeyip gazeteler vasrtasilc M. Scncer :J:Jcliği görülüyor: 

haykrmıak istfycnlerin kulilpten ---------,.----- Macarlar: Şabo • Biro, Koran-
kovulması aleyhtar adedini dahn 
çok 1'azlalaştrrmıı;ıtr. / 
Kıymetli arkad~ımız "Os..,., 

Kovrak,, bugün kulübün düştF " 
V&Zfyetı daha o .zamanlar görerc.k. 
hak için idarecilere muhale
fet~ goçnüş ve muhtelü yazılarla 
HABERde kulfibU yanlış yola sev
kedenlerl tenkid etmişti. Tenkid 
kabul etınlyenler onu kulüpten u
zaklqtınnakta mflşkül!t çekmedi
ler. 

Astonla Kurtuvonun birlikte 
yürüttükleri iki üç hücum, henüz 
sahaya da ahşaınıyan Macarlar 
için hakiki bir güçlük tevlid etti. 
Nihayet Macarlar bu bunaltıcı 
Fransız hakimiyetini yırtarak 
Fransa müdafaasını yaııdılar. Git
vcnin engellerden aldığı pası kale 
direknelinin dibinden diriplinkler
le yürütmeğe çalışması Darüiye 
rahat bir blokaj fırs.ıtnr kaybetti 
ve oyun tekrar Fransızların haki

Len HarveY 
lngiliz ağır siklet 

şampiyonu 
r Bu hafta İngilteredc nıU)l!ııl 
boks maçı yapıldı. s6fl 

lngiltcrenin en meşhur bolt rV 
rindcn Len Harvey, bu nıaçUl 

bi Larry Lains'i döverek tn~ 
cğır sıklet boks şampiyon! 
kazandr. 

• Rcsimlerimizde bu maçtan 
1 

/ ~ 
mış iki enteresan enstantane) 

Geçen seneki toplantılarda hakir 
tenlddlerde bulunan ve bundan Fe
nerba.hçelilerce daima temiz kalmı§ 
bir ağabey olarak tanınan solaçık 
Bedri de kllipte ~ylettlrilmediği 
ic;:hı, yine Haberde haldlı:aten doğru 
bir yan yazdığnıdan kulüpten ko
vulmU§tu. 

miyeti altına girdi. 
Fransızların açrk'aria inkişaf e_ 

den hücumlarıma_Mar.aıl:ırdn aynı 
şekilde mukabele ettikleri ıçin o
yun sıkı ve zevkli geçiyor. 

rüyorsunuz. ./ 
-----------------------~~~~---~--__..., 
Dev be iks~ r- lngiltere şampiyo~ası 

Bugiln birinci ta1cmı kadrosunda 
bulunan bazı oyuncular, bu kıymetli 
arkadqlarm haklı olduklarını kabul 
ett.llcleri halde gazetelerde kulü
bUn dertlerini açığa vurmuş olma
larnu doğru bulmuyorlardı. 

Hepsini candan sevdiğim bu ar
kad1Mılarm çoğuna "susturulmak is
tenen in.san nihayet bir kere de ka
lemini kullanır,, demljtim. 

Bugün geç olmasına rağmen on
larmda lrulliplerinin menfaatı için 
ayni hareketi yapmış olmasnıı gör
mek beni Ç<>k sevindirdi. 

Daima içim sizlıynrak kendi ken
Cilme ve arkadqlanma 3u suali so
:rardmı : 

Fransa - Macari•tan ınaçmda Fraaıı2: bledai Darüinin 
bir blokaj ... 

"Maddl ve nıanevt cihetten diğer 
lnılfiplerden daha müsait §artlara 
malik olan Fenerbahçe niye diğer 
lrulilplerden bir iki sınt! daha yük
sek futbol oynamasm ?., 

Belki de kulüplerinin iyiliğini ve 
Yllkselmeslni arzu eden. her Fener
bahçeli bu suali kendine kaç defa

. lar sonnuııtur. 

Fakat idareslzlikleri ;>-'iizünden 
gençleri teşkilAtm istediğini yap
mamağa teşvik ediyorlardı. 

Sonra a}'l\.( idareciler, daha ge
~lerde Fenerbahçe stadmm maç
lar yapılan saha.smda, kendi takım
larına antrenman yaptırmıyorlar da 
dosUanrun klüplerine bu bü_ 
yük sahada defalarca eksersiz yap
~artna müsaade ediyorlardı. İşte 
:hnerbalıçe kulilbü son senelerde 
böyle keyfi idare cdiliyortlu. 

Galatasaray ı 
Futbol şubesi kapandı 
Galata.saray spor lclübü futbol/ 

,ubesinin faaliyetini tatile karar 
vermi§ ve bu keyfiyeti bir m~lctup
la İstanbul bölgesi vasıtasiyle be· 
den terbiyesi genel direktörlüğün~ 
biLdirmiştir. 

ATrUpa fampiyonasına 
hazırlanacak takımımızın 

ikinci g üreş 
seçmeleri 

Klüp idare heyeti, mektubunda 
bu sene resmt futbol temaslarına 
i'tirak etmiyeceğini, yalnız ekze-r 
siz mahiyetinde çalı,malarına de_ 
vam edeceğini ve gelecek sene da
ha kuvvetli bir ekiple müsabakala
ra i~tirak edeceğini bildirmekte -
dir. 

--<>-

Milli kümeye yeni takım 
ahnmıyacak 

2 Nisanda Ankarada 
yapılacak 

24 nisanda Osloda yapılacak Av 
rupa güreş şampiyonasına iştirak 
edecek milli takım seçmelerinin 
ikinci ve soncusu 2 nisan pazar 
günü Ankarada yapılacaktır. 
Güreı federasyonu bu müsaba

kalarda bir daha tecrübe edilecek 
güreşçilerimizden 56 kiloda Hü
seyin, 61 kiloda Mehmet, 66 kilo
da Yahyanın hazırlıklı bulunma
ları için İstanbul güreş ajanlığına 
tebliğat yapmışt1r • 

~-~,,---- .. ~ ,..\.i.Nrz..t 

Fenerbahçeyi 

Benbarckle Astonun anlaşarak 

ı:.facar 18 i içerisine getiı:ıdikleri 
i:ıir hücumda top Kurteva vasıtasi
le Veyskopa geçti. • 
Çekilen şütü Macar kalecisi Za
bo yumrukla karşılaşmak iste.eli. 
Fakat bu esnada 18 içerisinde bek 
liyen siyahi Benbarekin hafif sağ 
bir plasesi Macar kalesinin ağlan_ 
nı buldu. Fransa: 1 - Macaristan 
o. 

Karne ra puvan cedvelı 
13 l d • O. G. ~J. 8 ev en l Everton 30 20 2 6 

Eski dünya boks şampiyonların- Volver.hampton 30 16 S 8 
dan ltalyan Prinıo Karnear artık Derby C. 31 l6 1 jO $-
boks sahasında birinci smıf bir ka. Midelsburg 31 14 1 jl • 

Charlton 31 15 5 ll S biliyct addedilmemektedlr. Aston v. 31 H ô jO S 
Zamanında kendisine "Dev bok- Arsenal 31 12 9 

0 sör,, namı takılan bu :ıdam, bugiln- Bolton 31 12 9 l $' 
lcrde Knrdiazzi ismindeki bir !tal- Stoke 31 12 9 1.~ S-t 
yan kızıyla evlenmiştir. Evlenme Liverpool 31 p 9 ll ~ 
merasiminde bjrçok tanınmış bok - Sunderland 30 11 S 1. 1 gJ 
sörler ve mcnecerler hazır bulun - Grimsby 30 11 8 l 3 $ MağlUp vaziyete dt::~n Macar· 

lan nenerjik ve güzel çalışmaları 
oyunun rakip nısıf sahaya intika- f. 
!ini temin etti. Bu arada Zengeller, 
Matleri kısa bir çalımla atlataral: 

mu~tur. ') 6 l " Brcntford 31 ].., 10 '~ 
Preston N. V. 29 10 9 'j.1.. 
Manchester U. 31 9 ı; ;2 ~~ 
Leeds U. 29 10 / "~ 
Blakpool 29 7 ıo i4 ~..J kısa bir şüt çekti. 

Zenci Diyanın fedaUrane bir 
müdahalesi doğrudan ıdoğruya ka_ 
leye giden bir şütün kornere atıl
:nasını intaç etti. Ve Zantonun çak 
tiği kornerle fevkalade bir poziı
yona girmi§ olan Kiçeli top• 
Fransa ağlarına bombaladı. Fran_ 
sa 1 - Macaristan 1. 

Fransızların W. M. sisteminden 
ayrı bir tarz kullanması, Macar 
müdafaasının işini kolaylaştır.yor, 
Fakat ani bir şekilde Frama' kalcı;' 
önüe indi. Macar hücurrilan üç or· 
tanın atak müdahaleleri ile t~hli 

keli bir manzara arzediyordu. 
Fransız milli takımında ilk defa 

oynana Veyskopun fazla acele edL 
şi Ben Barekden de bir randımar. 
alınamayışına sebep olduğu bir 
zamanda birinci kısım bitti. 

ikinci ıdevreye baıılayan Macar 
takımında neticeye bir an evve' 
kavu~manın verdiği bir azim var:. 
Nitekim üstüste Fransa kalesirr 
ortalanan toplar, ancak kısa bo~1l• 

kaleci Darüinin fedakfirlıklariyl 
ieJindi ve nihayet bu .devam ece 
gelen f rtına semeresini verdi • 

Leicestcr 31 7 :ı.o 
1
6 •. 

Huddersfild 30 9 5 ;Z ~ı 
Portsmouth 29 6 11 1.5 ~1 
Chelsea 28 8 5 s ~· 
Birmingham 31 ~ 

- ot1"ı 
' hattı da yürütücü değildi. f ,-< 

erer, . hattında Benbarek, Heys fO 
Aston didindiler, uğraştıla~rı.ı· 
kat yeni eleman Veyskop ~ ınil' 
nan, pi~irilen fırsatları ac.e e'l'aJcl' 
dahaleleri yüzünden czdı.tbiJc t• 

.V.M. istemini hakkiyle ta eJtild' 
lememesi neticesinin bU ş bili!· 
, . . . ~ ·1 1 t r dene •. )ltışıne <ı:11I o muş u ı • saJl' 

. b cı bır • Macarlar ıse ya an ıa o) 

Ja ve çok değişik bir takıı11 ç•' 
la~ıJ1Sr t1' aamalarma rağmen, an ıcıl111 

ve şüt itibariyle Fransa ~a terdi' 
dan yüksek olduklarını gos ,,stıf 
!er. Müdafaaları, ateşl~ v

1
e riniıt b 

•· ... cıın e .. • ~alı;t!:an Fran~ız mu.... te 111il 
··nd ·r · · nisbet şo· nu e vazı esını o da . 

';:emme! ifa eıti. Haf ha.ttı yiikiııı!l 
Mo~i ur ün zeki oyunu ıle ..... ,oııı 
ıyunun sonuna kadar aksau• 

:ışıdı. takrınırıd' 
D:ı sefer iki Macar ddP' 

ltUGBt MAÇ'! 

Milli kümeden çekilmiş olan 
Galatasaray klübüniin yerine hiç. 
bir takrm alınmıyacak ve ma!:ları 
bu şekilde •devam edecektir. Fener 
bahçe de likten çekildiği takdirde, 
bıı vaziyet değişmiyecektir. Bu
nunla b:raber futbol federasyonu. 
nun yeni tedbirler alması ihti
mali de vardır.. 

-0--

F enerbahçenin lngiliz 
takımıy la yapacağı maç 

seveni.ere 

İkinci açık 
yazı 

Ya;:an: Diş hekimi 
Bedri Gürsoy 

Zantonun uzakta'1 kaleye doğ
ru yolladığı topu Kiçeli 18 çzigisi 
haricinde yakalayarak kaleye at_ 
tı. Fr;ın:;a: 1 - Macar: 2. (Top 
Darülnin tutamıyacağı kadar kö

1 u ha rı :r~:ı ·ı. :.·· ·nıınm <':ı İ) 1 oyun<'ul:ı. : c ortanın cansız o uş • ·kar• 
.~ Ad b" 0yun ç ... ç ııııu:ırı nen U:ıı ek .nd~ fevl:ala e ır bir ka.ıa•· 

üi iç:n hakiki birer tehlike cl<lı· ~ı!:lar·n çalışmalarına 
"l'ihaye! sonlarına doğru vaziyet" lave demedi. F ansı:: 
'id ' · · ··d f Mat"tan sonra bütün r 

8
.,cJ!" :ırc, ,etme.: ıçın mı. a aay çe. ;; oynas ı e· 

':ilen Mncarlar, galib pozisyonda zeteleri ' 1Ah 1 Veynan 
111

iit 

- l'emJo ecJerfm bay hakem) kaıt
di değil! 

- İngiliz karikatürü -

Haziran bidayetinde 1ngiliz a
matör takımiyle maç yapacak o~n 
Fen:rba!ıçeye müsaade verilece\, 
ayrıca mali yardım .yapıJacaktır. 

(Bu yazıyı .varm uku.vacaksımz.) 

t 1ı1y·---.l), ... ':lı..~ --- • ,,._ -~'- ---
leye meyillenmişti.) 

Macar takımı galibiyet vaziye. 
tirle geçince eski oyunların hatır
latan bir çalı~mnya koyuldu. KoL 
!at ve Gitvenin iki sert dalı§ı, Da-

M arların "' I· sona doğru sürd:ikleri oyuna Hay- :iiyorlar. Fakat ne d3 •'ya .ı o. 
sererin ayajınuan bir gol yiyerek lıessim çehresi aJtınd3 gibi b1r 
" 2 b ·a' e l "t" l"I.. ·Iı" ı"Je Snrori o.> .. n:ıs:ı.Jarı:lı !,. da ,:ol' _ _ : • ;J r rı ı w r. ~ 1 " 

F t:ı1a·na 'ckunuyor. ı:ak arı • ransa. müdafaası, g-::çen oyun· 
lara nazaran emniyet verici, haf değil. 
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-~a~(9.fuycr2 
Vindsor dükünü sevenler 

• 

Luiz 
Ev 

cemiyet kurdular 
Reyner 

kadınlığını herşeye 
tercih ediyor Y !\ Z ı\ \J: L. Buse h 35 Yılım vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Eski Kral Edvarda "demokrasi Sihirbazın omuzundan tutup kaldırmak istedim. 
ve sulh büyük elçisi,, 

11l6~nva nı nın verilmesi isteniyor 
Fakat başı tekrar yere düştü. 

C~ iltereae eski kral Edvarda bu- miyeti,,ni k unnak üzere i~e ba~ladı 
.: ~~lletıe:arası hayatta büyük Bugün bu cemiyet ~evyorkta kurul
~ır ''\"' 1 temın etmek maksadile muştur. 
l'Jıi.ı'etj ındsor Dükünü SC\'Cnler ce- ''Ben de bugün Londrada bu ce· 
~··. ktırulmuştur \'e Düke "de- miyetin lngiltere kolunu kurmak 
~n ~:Ve sulh büyük elçisi,. ünva- istiyorum. Şimdiki halde büyük bir 
~ erııınesini istemektedir. faaliyet.. geçmiş bulunmıyorum. 
~~~~eti kuran Ye eski krala Yalnızım ve fazla ı;ahşacak vaktim 
%i ra ı ve sulh büyük elçisi., yok. Fakat arkada~ bulup yakın va-
'/~ V~r~lmesini ileri süren mis kitte burada da cemiyetimizi kura· 

l'iilter ur!ı ısminde bir şantözdür. cağıma eminim. 

~ın Lids şehrinden bu iş "Bu davaya kU\'Yetle bel bağlamıc: 
lutti P Londraya gelen mis bulunuyorum. Hakikaten dünyad·• 

§Unları anlatıyor: ' bir sulh ve demokrasi elçisine lüzum 
'~ l ~ b ındsor Dükünü elçi yapmak var. ki büyük memleket şefi müte-

Luiz Rey11cr 'ter eı:ı_a. dah~ 0 krallıktan istifa madiyen nutuklarile, propaganda 
~'-'k· .. ıez·g·e·ld.ı. l'endı'sı'ne, bük' u··m teşkilatlarile sulh ve demokrasi a- "S . 1 f'l . d b 1 ~ "'llll .. an csır er,, ı mm e aşro u oy-

nıc ki leyhinde neşriyatta bulunurlarken 
~--- \ ı_nı bırakıp alelade bir namış olan Luiz Heyner bir piyeste 
-..ıııcı~ .. s onlara karşı, umumun sevgisile tak-

':ı~ -ı C\'ıyesine inmeyi yakıı:;tı- rol almak üzere Amerika yolunda-
"'Ql}·o.. " viye edilerek, mücadele açacak olan 

\ . • Ve ona gene yüksek bir mev dır. Artistin piyes muharriri olan 
~ birisi varsa o da §Üphesiz Vindsor 

Ordıun. esi lazımgeldiğini düşünü- Düküdür. kocasr Klifford Odets yeni bir eser 
hazırlamı~tır ve bunda baş rolü ka-

'•o sırad "Yakında Londrada mitingler ter- nsınm üzerine almasını istemekte· 
tU SUih ~ baktım Milletler cemi- tip edeceğim ve halkı bu cemiyeti dir. 

ıııa \e dem~!trasi hareketinin kurmaya çağıracağım. Cemiyetimiz, Luiz Reyner ise bundan şikayetçi-
lcenJeçecek bir adam anyor. Ken Amerikadaki ile beraber çalışarak, dir: 
,, nıe: Vindsor Düküne bu vazifeyi vere· - Ben ne tiyatroda o~·namak is-
~i'BU!dıunı diye düşündüm. Bu cek ... ,, tiyorum, ne de sinemada. Bir ev ka· 

'-1 kafkrtaal Eclvard için tam biçil- Bununla beraber, eski kral Ed\"ar- dmı ve kocama iyi bir zevce olmak 
\ nı dm bu hususta hiç fikri ve nzası istiyorum. Fakat o beni zorla sanat 
·~ruletı alınmış değildir. Onu "sevenler.. hayatına sürüklüyor. 
: bi; .. er cemiyetinin aradığı ş~·- "Sahne veya sinema ha'yatmcfan 

.... ıYay • kendi kendilerine gelin güvey olmak 

-73-
H erifler yılan hücumuna uğramış 

kurbağa sürüsü gibi harikulade bir 
çeviklikle ~ıçrıyarak bir saniv~ zar
fında onnanın içinde kayboldular. 
Yalnız, sarhoş olan sihirbaz ~şkın 
bir halde olduğu yerde kalmış. Diz
leri üstünde havaya kalkarak, ağzı 
iki karış açılmış bir halde, dışarı 
fırlamış yengeç gözlerile oracıkta 
hayret ve dehşetinden donup kalmış 
gibiydi. 

Ben belimden bir el bombasını çı· 
kardım. Guan-l\f urinin bu mucizesi 
karşısında çil yavrusu gibi dağılan 
Duk-Dukların arkasından ormanın 
'çine doğru bom.ba}'I savurdum. 

Bomba yerleri zangrrdattı. Dir 
ağacı .berhava etti. 

Sihirbaz yerlere kapanmıştı . 
Katiyen fazilet iddiasında bulun

mak niyetinde değilim. lsteseydim. 
Benim ve Pohuanın ölümüne susa
mış olan bu Duk-Dukları hakika· 
ten berhava edebilir, hele yalnız e
limdeki tabancamla birkaçını yere 
~rebilirdim. Fakat ellerinden kur· 
tulduktan sonra, benden çok daha 
zayır ve tam bir şuurla hareket et
mekten tamamile aciz olan bu in-
sanlara karşı zerre kadar intikam 
hissi duymadım. 

:"alta k ~ ~smini tanıtmış, her hangisini tercih ettiğimi sorarsanız 

Onun için tab~mcamı ha\·aya bo
şalttığım gibi bombayr dahi orma
nın boş ağaçları istikametine at-arı .. _ endısıne SC\'gi temin etmiş tadır. Bilhassa l ngilterede bu fikir tiyatroyu daha fazla sevdiğimi söy-

."'<llll ort pek fazla taraftar bulacağa benze- mı~tım. 
"'-- aya rıkacak, bütün liyebilirim. Fakat şimdiki halde si- l\ıre,·danda, ı.·anan atec:Jer, kuru 
~u ~ miyor. 'almz, tuhaf ~yleredü~ün l ,/ r ~ 

ı. • ere hitap ederek, ve <le- nemayı tercih ediyorum. Çünkü ti· i'"'fa '" vnre '·-paruruc: sarhoc: c:;.1'hı'r· 

l!oro ada ı yerlilerinin he'kilr Jdiiblerinin tçten giirünüşU. (İnsan yüz
lü timsahlar 5eklindc oyulmu~ kazıklar bckiirlann n.k kunetinl arttı

ran bir büyü daı;'ltırlnr . ) 

'Tasıy· olan Amerikalılar, "Vindsor D ükü· ..,. ~.. ~ ,. ,. 
~ ı SC\enleri bir araya top- nü sevenfer cemıye l,,ni~urmuşlar- yatroda kendime uygun ve seve se\:e bazdan başka kimseler kalmaymco> Onun, herhalde bômbamn kula-
"ıııo •~arp çıkarmak istiyen \'e oynıyabileceğim bir piyes bulamıyo- hemen ağaca asılmı: olan Pohuanın -;ı dibindeki müthiş patlayı~ndan 

ere ~1 dü~mam olan diğer dev- dır. rum. imdadına koştum. ayılmış olduğunu hayretle gördüm .. 
'ı ~1'§1 cephe kuracak. ~e\1·roktaki bu. cemiyet geçen "Kocam istediğim gibi bir piyes Adamcağız, belki ilk defa, başa· 

. ·vtuı 1 haziranda, Ed,·ardın do~rum yıldö- hazırlamaya çok uğraştı \'e beni ti· rın içinde hoşuma gidecek bir piyes ~ağı durduğu ağacın üzerinien beni 
~ btıg et er Cemiyetinin fikrine. gö- nümü günü kurulmuş ve o gün Dü- yatroya çekmek için bu gayretinde bulursam seçtiğim rolü benim oyna· ters görüyordu. Zira gözlerini açmış, 
~irıcıun ~h Ye demokrasi fikri kün şerefine verilen ziyafette cemi- de,·am ediyor. Fakat muvaffak ola- marn için müracaatte bulunacağım. ha)Tet ve ~;kınlıkla bakınıp dur-

b'e rnıııetıeri, siyasi konferans yet reisi bir nutuk söyliyerek: mıyor. Şüphesiz ki, bu müracaatim kabul e- maktaydı. 
~ı. 1~ ara.)_'a toplamanın imkfuu 1 "Söylediğine göre, son eseri tam dilecek ve ö ph.·e in bac:Javacak olan Zavallı Pohua böyle muhakkak "' -..ank - Eğer ngiltere Vindsor Dükü· ~ J 
ıtİ.ıh_ u bunlara karşı kimse- benim istediğim şekilde imiş. Piyes ~·eni bir temsilinde ben o'-'nı\.•aca· bir ölüm tehlikesinden bir beyaz 

··ıctt k ı nü memlekete almamakta de\'am e- • • 
~ ,_ -a mamıştı. Halbuki dün- henüz okumadım. Çünkü o bunu w imanın kurtulabileceğine herhalde, 
i..: k'<lnın .... rc: bı'r adam rıkıp da 'bu ders;), kendisini biz Amerikaya ça- gım.,, 
.. 1 ••4" ır yazmakla meşgulken ben film çevi- Luiz Revner Londrada k~c!isinin bir türlü inanamıyor, belki de ken-

e:td· · ğırahm, demişti. • da ı ıne mefkQre edinir ve 0 rirordum. Fakat, bu seferkinin de hoşuna gidecek bir piyes bulamazsa disini çoktan bir Melanezyahnın 
.tah~ırsa bütün sulh ve de- ~i:ndiki h<'ldc Vindrnr D ükünün pek ho~uma gideceğini zannetmiyo- ı\merikaya ı:!İtmeyi kabul edecek ve midesinde hortlamış zannediyordu! 

·k~~-taraftarı olan memleket- "t>lçi., olup o'rnıracağı ve olursa rum. kocasının yazdığı piyesi oynamaya Ayağına bağladıkları kalın ağaç 
h ''\il etrafında toplay::ı~ilir. ingiltercdeı mi, yoksa Amerikadan "Londrada bulunduğum müddet çalışacaktır. j liflerini keserek Polıua~n yere in-
<ıtı h mı "ta\'·n olanacağı,, henüz malum zarfında tiyatroları dolaşacağım ve Artist her filmini 100 bin liraya dirdim .. Bu alışmadığı vaziyette 
;-erusustaki maldeyi milletler değil. • on, on beş piyes göreceğim. Bunla- çevirmektedir. durmaktan ve baygınlıktan sersem 

~lıaı ~ Raze-tesinde okumuştum. 
ad aranmı verdim: O beldeni-

' anı SUih ve demokrasi için mü
. i/~dan evvel ben onu bul

'•ıt ın teşebbüse girişecektim. 

' ltı~en bir A~e:-i!;an mecmuası
~ tup Yazdım, bu fikri ortaya 

' , .,~k iyi karşıladrlar ve mec

~r Dükünü sevenler ce-

'1 . lld 
~Or cı··k .. 

b• u ' e du~esl Pariste a. 
ır ı 

ı. 1 ngltiz heykel sergisini 
• Ctd• 

t:ıı, ır. Uesiruıle eski kral ve 
• t 
°"l lltlhtckl me_hur İogtllz 

'lUıııı \'iktory:ının ulr mndal.} o· 
e bÖrillüyorlar 

GöDge HABER' iN l !KızaD .-.ıııım ............................. .. 

YE'RLJlERE Tii/:'EI< V~~/LDıvı 
1<1-z.11_ ~<ioL'4E DuYMv.Şr.ı • "" 

OTll 
/:ıRl1R. 
TE~E8 • 
'1.l ÜN. 

RESiMLi ZABITA ROMANI· 

!emiş olan Polma yerde ancak dizüs 
tüne kalkabilmiş, hiçbir şey söy· 
lemcden alık alık yüzüme bakmak· 
taydı . 

Ben öteki G biçareyi de birer birer 
başaşağı asılı durdukları ağaçlar

dan indirdim. Uzun zaman başa~ağı 
durmuş olmalanndan dolayı beyin· 
!erine hücum eden kan adamcağız
ları kendilerinden geçirmişti. Hepsi 
toprağın üzerinde boylu boyuna u· 
zanıp ,kaldrlar. 

Böğrüne saplanmış olan adamın 

da kargıc:::ını bürük bir ihtimamla 
çıkardımsa da adamın yaşıyabilece
ğinden ümidimi kesmek icap ettiği· 
ni derhal anlamıştım. 

Adamcağız yere indirdiğim za· 
man ağzından burnundan kan bo
şanmı~tı. Can çekişerek çenesi oy· 
namaktaydı. 

Bu işleri de bitirdikten sonra ga· 
vet soğuk kanlılıkla gülerek Pohua
nın yanına gittim ,·e: 

- Geçmiş olsun Pohua! dedim. 
Kendine gelebildin mi? 

Pohua gözlerinden yaşlar akarak 
ellerime sarı1mı5tı. Sustalıyı yer • 
leştirirken: 

- rohua! minnetarhk istemez! 
::ledim. Zira bu melim !>ilahlarladır 
'd biz hcya!lar yalnız Duk-Duklann 
değil, bu memleketlerin milyonlarca 
:nc:anlarına hükmediyoruz! 

Bunu söyliyerek yere kapanını~ 

bir halde durmakta olan sihirba· 
za doğru yürüme) e başladım. 

Pohua da kendini toplamış, ar
kamdan ~elirorclu. 
Sihirbazın omuzunstan tutup kal· 

1ınnak istedim. Fakat başı tekrar 
yere düştü. 

O Yakithayretle Pohuaya: 

- Herife ne oldu acaba? bayıl· 
mış mı? diye sordum. 

Pohua hala sihirbaza elini dokun· 
formaya cesaret cdemeksizin kor
'm \'e tereddüt içinde bakmaktaydı .. 

lğilip sihirbazı muayene ettim : 
Vücudu süratle soğuyordu! 
Adam ölmüstü ! 

(Devamı var) 



25 - Yazan: A saf Be l9' 
Yemen Halkı da nıilslümandır, Bizde böyle bir meclil ~ 

Ha l>er'R liil ta ıra ltiıi Romanı : 92 DkDmnm 1 
Şiilerde hemmezhebe kurıun atma ıimdl 280 milyon liralara uJlll" 
mak itikadı pek kuvvetlidir. Bağ ~ borçlar aktedllmezdi. Ve 1 

dadda askerlik eden Şüler htiküme- halinde alınanlar dahi yağın& 

A b d •• h "f7 t e e •• e z•n e tc isyan eden bazı fPİ kabIJeler a. meyip millkün mamuriyetilı8 11" ur r a m an' ~ as ar l s l il UZ r teybine istimal ol'Unuyor. Ne hacet, tezyidi servetine sarfotunurdU· ' 
Rusya dm letini:l üzerimize sevket- ha ilersine giderek Kırun ve 

sıçradı: ' 'B V l k ••t l • I tiği ordul:ırda birçnk Tatarlar bu • malum olan zayiat olmıızdı. o g u ara o ece .'(,S l n . ,, ::~u;::7 Onlar ., ... ku,.unalm• - va~= ~~~~:; ~:,.:~":.:.~; ;,ı 
S n namussuzca çaldın, topladın, ı:;ı da uyuyordu. Yüzünde çekti~ .> ük bir .> ükü indiren bir hamalın Babası So) lendi: \ Buna binaen eğer hr:isliyan hris- midir? §ununla da anlaşılır ~I 

Jirı'ktirdin, ben merdane l tedim. manevi oldug~u kadar maddi ıııtıra. :stırabı ile ve "'orgunlugu· lle ara - - llk defa gUlilyor Kara. ·ı,·n n:ı ku.-..un atmamak lAzımgelir ··"" .; • •.. ·,.. • maide maliım olan komşıı-1.., Silı\hla dovü.,Up vermivebilirdin. Pa- bın hUznU vardı. lrkladı \'e biraz daha gayret ede- Kara Abdürrahman Ccmilc)e sn lk o ... " " pek de memnuniyeti muc ,. 
ra. da, hak da, saadet de kuvvetli - Eı?ildi, bil) Uk bir iştiyakla ya- rek açtı, dudakları hafifçe oynadı. rıldı ve saçlarını, yüzünü, gözünü, "ı.rt" 

~ diktan ba§ka altı a; lık mu 
nindir. Ben kuvvetllyim, neden sil- oaklarından öperken ihliyar uyan- Ancak o dudaklara a~zını yaklaştı_ burnunu, ağzını, kulaklarını susa - gibi 
ı.:•nccektı·m .,, Hem bana verdig~ı·n d h k d rnn Abdürrahman du'"abildi: mL<ı bir ha) van iştihasile ve ihtira. nin aleyhinde bulundukları .. ı 

"' ı ve ay ır ı: " nun dahi (meşrutiyetin) ale)"' 
ı ara ile mah\.-mı oldun! Senin için _ Sen kimsin? - Hastayım Abdllrrahman? Söy ııiylc ) alndı, ağladı, öptU, ağladı, fr 1 bulunuyorlar. HattA kendi > _.t 
denizde bir kumdu bana 'erdlğin. Ve 11onra tanıyınca mahcub biı le bana ne getirdin? ı diı:;ledi, ağladı. 1 ed rv den bazılarını cclb ve iğfa 
Fakat bu lokmayı bnna yutturmak tavırla boynunu büktü. .Abdürrahman kafasını bu sıcak Cemlle, ruhsuz gibi duruyor, da. etlll beynimizde tefrika hfııııl 
istemedin. 

İhtimal §imdi beni bir kazığa çak 
salardı memnun olurdun, ağzının 

uyu akarak seyrederdin. Soyl e-

- EvlCıdım, ııcn misin, dedi? yüze koyarak hıçkırmağa başlamış, ha kıznrı)or, daha ateşleniyor, san- çalışıyorlar. tı,ıte muterizlerdCIS 
Cemile çok hasla. Bilmem gör. kendinden gcçrni!'I, saçlarını yola - ki vtıcudunda yalnız bir ateş kal - ralarını bilip de efkarında ısrtı' 

Jiın mu? rnk haykırmıştı: m}Ş da o bu ümitsiz aşıkın hırcınlı denlcrin hangi tarafa hizmet et 
Gdrdüm baba, fakat bilakis çok I _ Yarabbi, bu gUnU bana göste- ;ına cevnb veriyormuş gibi müte -

ne, mıidafaa et kendini! rnhat U) uyor. reccğine neden bu kalbi yeı inden mndiyen yükseliyor. 
Ka.staris son ümidini istimdat et- İhtiyar ağlıyordu ve başını sallı- söküp almadın? Sana günahım bu Dışl\rdu birtakım bağrıltılar du_ 

mekte bulmu§ olacak ki korkunç arak Abdıirrahmanın sözünU duy- kadar çok mu)du ki bir hayvan yuldu. Evin kapısı yumruklanıyor. 
bir fcryat kopardı. Evde ayak seıı- mamış gibi tekrarlıyordu: , üreğinin tahammül edemiyeceği mufi gibi sesler işittiler. 
JcrI ieitildi. - Çok hasta, çok hula Abdür_ böyle bir acı manzarayı bu kadı • Cemile )ine kımıldı)arak söy-

Abdurrnhman, Kastarisln Uzerine rahman. Bilmem ama, ben Umidimi nın hayatına hayatını bağışlamııı lendi: 
sıçrıyarak kıpkırmızı bir domuz su- kesUm. BiıtUn gece, biltnn gün se· bir kuluna naslb ettin? - Baksana AbdUrrahman, kapı 

cuğu gibi katmerleşen ensesine nl sa},kladı. Cemile elini Abdürrahmanın boy çalınıyor galiba? 
parmaklarını geçirdi ve yere devir- Hiç sıkıntı çekmedik. Senin adı- nuna geçirerek tekrar sa)ıklar: gL Abdürrahman pencereye koştu. 

di. na bize bol yiyecek, para getirdi. bi sordu: Kapının önünde atlar U7.crin le ve Abdiilılzizin lıal'i hadisinde aldlw-
- Cezanı tayin ettim. Boğularak !er. _ Bana ne gelirdin AbdUrrah- yerde ellerinde palalariyle ~sif bir 

öl ceksin. Abdürrııhman, babasının gözleri- man? halk kütlesi haykırışıyorlnrdı. 
dar olmılardan Bedri bey 

(miralay iken) 
Diye haykıran Abdurrahmanın ni naımla§mııı parmaklarile silerek: Abdürrahman kayınbabasına hay Kapıyı yumrukladıkları, tekme • 

parmakları arasında, kapıya biri- - Gel, bak. Dedi. Cemile ne ka- kırdı: lediklcrl anlaşılıyordu. 
.se düveli saire ordularının bir işe 

ken konak halkının gözleri önUnde dar rahat U)'Uyor. _ Baba, ı,ıu ııedirdekileri Cemi- Abdürrahman kaymbabasma bak 
yaramamaları veyahut biriblrlerllo 

çırpınarak can verdi Kastaris. Ab- Ve onu öylece kucakladı, a)ak. lenin yanına getirııenc! tı. Bu bakı!'ltaki acılığı bir insanın 
harbctmemcleri laz'ımgclir. Halbu _ 

durrnhmanın üzerine atılmak hiç lnrını yere bastırmadan bir hamle- Cemile bunları hayal meyal gö • bütUn ömrünce unutması ne mUm. 
k i c:imdi'-'C kad:ır bunun aksini gör-

kimsenin aklına bile gelmemişti. de Cemilenin odasına gdtUrdü. rür "'İbi olmu•, ve dudaklarında a. kUndU? "' " 
"' .. dilk. Abdurrahman ke.sl:in bir ıslık - B:ık bnb:ı nasıl U) ::yor? cı bir gillÜ§ belirmiRti. (De1·am1 ı•ar) 

Hasılı a.~ker olan adam askerlik çaldı ve biraz sonra bütün bu konak İhtiyar sedire ve yatağa baka-
hallu, hançerler altında dehk de§ik rak, Abdürıahmanm boynuna sa _ 
edıl rek can \eıdiler. Konak kan nldı ve hıçkır.ıı hıçkıra ağltyarak: 
koku) ordu. Canlı hiçbir şey kalma- - EvlAdım, Allah artık seni gül-

Çapraz .... , eg.enca ; Yukaı;dan aşağı: 

1 - Yıkık yer - doğurtan. 2 -
A\ am (e-ki zihniyete göre). 3 -
J\c;yanın bti,' 0 ik ovalarından biri (i

çinde Türk tarihinin mühim bir za
ma:u geçmi~tir) - kendini terketme, 
4 - Bir guz rengi - ~ıusa peygam
berin sıhir ti c:opa ı, 5 - Allah rızacı 
(iki kelime,) G Gecenin en büyük 
1.ığı - ~u. 7 - Kral.Zogonun milleti 

- 1 ·kambilde birli, 8 - Tersinden 
okuyunca fran ızca altın olur - bir 
Türk adı, 9 \ .ükua gietirrne -
dıvarcmm bir aleti, 10 Po~ta ida
reı:ine makbuzla mektup verme - ı:a

bah ı~ığı, 

sanatına ve nizamına hizmet eder, 
Bunda din ve mHlet aranmaz. Bun. 
lar tecrübelerle sabit olmu§tur. Hat 
ti Yıldırım Beyazıt Timurlenk ile mı§tı. dürmemeği kaderin kılmış. Bu ka-

Abdurrnhman : dar kendini helak ettin, tchHk le. 
- Haydi, çocuklar, dedi. Gam· re attın. Her gün, her. saat bura

mulığın cezasını çektiler. Akılları da bin bir azab içindeydin. Hele 
baelanna gelir başkalarına ela ibret Cemilecik, ikide birde ateşli dudak 
olacak bu. larını diliyle 1slatrp sorardı: 

Abdürr:ıhman dışarıya çıktığı 

zaman kar lapa lapa yağı)ordu. E
\'ine doğru at sürdü. Arkadaşları 

takip ettiler. 
Abdürrahman atından inip eve 

girerken bir çocuk heyccanile titri. 
yordu. 

Acaba Cemilesi nasıldı? 

- Acaba Abdürrahmanı yakala
dılar mı baba? 
Ağlardım, yanında diz çöküp ağ

lardım. 

Ah evlüdım, keııki bizim karşımı. 
~a çok önceden çıkaydın, keşki 

bir devlet başında bulunmıyaydım 

da kızım, biricik ''arlığım evladım 

ya!la"~)dı. Soldan sağa : 

8 9 10 

harbettiği cıınada maiyetindeki or ... 

du dağılôı <la §imdi b~e k\\~Un a. 
tan Sırblıların ecdadından beıs altı 
bin Sırbh vazifelerini üa yolundıı 
mahvoluncaya kad:ır çalı§tılar. 

Hunlar nef!imizde vukubulmus 
şeylerdir. Bununla beraber her ne
vi tekalifi ifa eden mUslümanlar as. 
kcr dııhi veri~ or. Bu sebeble nUfu
sa gündt>n güne noksan gelirse ne. 
liecsi dn.hi bittabi fena olur. 

- Buıılara silah verilirse fena 
olmaz mı? Su blarlıı Bulgarlar mey 
<landa değil mi? 

!çeri girdi. Yavaşça yukarı çıktı. 
l{apı}ı arnlıkladı. Cemile bir ya -
takt:ıydı vc hafif hafif horulduy,s>r
du. S ğdı, ) Uzilne tatlı bir pembe. 
lik gclmi ti. 

Abdürrahman yavaş yavaş Cemi
lenin yonma ~okuldu ve yüzüne e. 
!ini koydu. Alnından ter bo!'landı. 

Dudaktan birdenbire kuruyuverdi. 
Cemilenin pembeliği ateştendi. YM· 
rucak atc§l~r içindeydi. 

1 - Sizler, 2 - Hepimiz - bir ne
vi acı, fakat sofralarımızda lezzetle 
\'e çiğ.;iğ yenen ne ne, 3 - Şaban

dan !\Onl1l ~İren - i im, 4 - Aşağı -
yere bastığımız yerimiz, 5 - İkiden 

küçük - yazık (harf) , 6 - Fazla -
.:.u - \ ücudun bazı yerlerinde olan 
yumrular, 7 - Metrenin l:üçiiğü. 8 

ı ._.,~f-A-+--+-·-t-•ı-+. 

- Sırbhların bu isyanı demin 
söylediğim meclisin bulunmama!'ın· 
dnn ne.,et etti. ı:ğer öyle bir mec. 
!is olaydı vaktiyle Hersek isyanı -
nm S<'bl'bini tahkikle beraber "bu. 
nun de,·amı muzırdır,, diyerek bir 
gün c\·vel durdurulmasını taleb ve 
ku!lur olmuşsa kusur edcnl('rin ce-

.Abdürrahman elindeki torbaları 

yatağının etrafına serdi. Açtığı kU. 
<».ık bir toıbayı sedirin üzerine bo
ı; lttı. Cöz kamaştıran J§ıklarla pn. 
rıl parıl yanan elmas ve müee\•her
}('r, mühimce bir servet tutardı. 

Uynndırmağa kıyamadı, kalktı 
\'!'! ieerki odaya geçti. Kayınbaba-

Yava ça kulağına eğile~ek, titri
yen ve ağlamağa müstcid bir sesle 
cağırdı: 

- Cemlleciğim, canım Cemile 
Aç gözlerini, bak kim geldi? 

Cemile gözlerini, arkruıındaki bü-

Sırlar - donuk, 9 Telmih - bir 
nota, 10 - Salça - hay\ anların ~·ı
hı, 

J s 
it 

5 
6 ., 
8 
9 

...__.._. .. 

--- z:ıaınr d-ıva edf'rlPrdi. Devlet de ha. 

1 
le vakıf olarak iş silrntlc biter gi-
rlnnli. 

11111111•• 
• ·ihayet Melikeye nail olmak ümidile 

yeniden titrcmeğe ba)ıyorum. Bu cefer baş 
ka bir cepheden hücuma geçtim. 

- !\lelıke, eğer çok zengin ol a)dım beni 
alır mıydınız? 

Rica ederim Bülent, bu uallere de\ am 
etme} iniz. Bu ozler beni üzmekten, mute· 
~ ~ir etmekten başka netice 'ermiyor •. 

Hayır l\Ielike .• Istırab çeken yalııız 

benim .. Her olmaz deşiyiniz > üreğime bir 
hançer sap1ıror. Bari niçin olmıyacağını 

açıkça o} le:>eniz, belki bizi birle mekten 
alıkoyan en.,elelri de\ irme!~ için bir çare 
bulurum. 

!\lelike cevap ,·ermek izin bac:ım salladı. 
Fakat dudaklarına kadar gelen bir cüm
le} i öylememek için dudaklarını sı!.tıJmı 
farkettim. 

Bu !akaydı beni bitiri}or, l\Ie!i\e. \r
tık d:ı} amınuyac ğım .• e olur a ol un bu 

i~ bır son \ermek l:zım. 

Boynumu büktüm \C dakiaklarca bir oz 
roylemedım. l\lelıkenin kar ı ında ona ha 
1. baka ı tırab dolu tatlı d:ıl,1),a'ar ~ a ı 
yornm. Gözlerimden zapte·l0 m d w m 1 ·, 
d m'a ra~ a'.tı, 1\1 lıkcnın ma anın nv•r
m ri Ozerinde mini mini elinin li::eı iı:e duş

tu. 
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i\Ielikc titredi. Benim uzun cümlele:-le an

latamadıklarımı bu bir damla yaş anlat· 
nuştı. 

Genç kız kendinden geçmiş bir halde ke
keledi.: 

- Bülent, Bulent. Ağlamayınız. Biliyo
mm beni SC\ iyorsunuz. Ben de sizi uınibiz· 
Jiğe düşürmek i temem. Yalnız daha uzun 
zam.m e\ lenmeği aklını lan bi'e geçirmem. 
Size bira! e\ \'el de oyle•lim. l ler ~eyden 
ev\'cl } anan, rıkılan baba yurdumu ) ap
tırmak istiyorum. Bu aylarca, eııeJerce u
recek bir i~. Yu:-t yap:ldı';:tan son a ora.ya 
yerlec:"c"'i:'m. Fakat o zaman her. ene bır 
kaç a~ bu ym ada rahat ) a~·ımak için ça
lı mak, bir i~ bulmak icap e:lecek. (,.'ünlrn 
hı.ıtun en etımi bu ıı~urda harcı\'acağ:m. 
Cörüyor unuz } a istikba'imi cl{ic;iini.\yo
rum. Fa'.: t m:ı i •,. o!dı·.i;·ı '!

0

bi i ti'.ba1 le 

<'" e\"'İ' e e\!emr. ~ .. ye:-\" m·:o:'ım. B:.ı
gün ter. bira zt m Hır: Se\ 11ili ha-a"'"'e imı 

imar etmek. <'mrfmiin ~,onuna ka-lar e,·t .. n· 
mi) eceğim .. Oldtil,tcn c:onra Vc.:ir l,ö)rnniı 

fakir mektep çocukları için bir can:ıtoryom 
haline koymalarını rn ıyet e.lecei(ın. 

l\Ielikenin sözünü ke medim. Onun da 
heyecandan dolup ta)ığını hıs edıyordum. 
Bu ma ... um ruhun harn-etle ,·azi(e i minı 
\ercli~i hi ~in ne olduğunu artık bğ e m'ş

t'm . .Nihayet o da g zleri yaş içinde u tu. 
Dikal,tle l\ Ielikenin ) lizüne tal.tını. Bu 
~ö· lercle bir ümit ki\ ılc mının pcır am y .1 

ba Jad ğım sezer gibi oldum. 
!\Ielike hala hen·m kim old ,w ınu i)icP 

bilmiyor, beni a1eltıde o ı·ı halli bir aile

nin çoccğ" fırça ile geçinm r.e mecbur bir 
re am far:,edi) ordu. 1 ·aıb·· d birk:ı~ e'l" 
e\'\ el o1en babamdan bü) li1< h r mi a ·ı 

J,onmU'•tuırı. 1'.nr min de ah ma a;t o clu\ 
ç:ı mGhim bir e:-\ ti \'a:-dı. r-.ı.,.•·kA hunu•ı 

röy!e oldu~ mu ö'; cnince be'!.i ha';lım

c11':i fi'.rini d"'' ştirir~i. B
0

na0 nale) :ı tatlı 

bir "'• .... : 
- E\·et M"'like d<>•Fm. t ... -; ; .... <.' d w '·1· 

~\10117, ilk günlerinizi ı:nri .. rl'Y:in'z orr1ı 
~~nle::dirmek içfo her rc.:a:.tı. lı]ı yapma· 

ğa hazır oldu~.ımızu görti} orum. Fakat 
sizin gibi } u!. e!~ bir :ııl~nin con ferdi olan 
bir kız ta::.a\ vurlarım yalnız bir arzunun 
hududu içeri inde çerçe\'e'ememelidir. Bu 
) uv:::ıda ·izde.o so·1ra ba ,!.alarmın çocuk 
la ır.ın dolacll'2<:ı d ğ u olmaz. Orada n~ 
linizi ileriye clo"fru ~otü ecek e le.r mılda 
malıdır. \~ıl mukadcle" \'azifeniz budur. 

- Bir alie kuı mak \ e çocuk bli} üt mel 
çok ağır \eme uliyetli bir iştir. Ben hutur 
\ a~ımı yo'mmu b:ı''a yurdunun yapılma 
iç·n sa fediyonım. Çocuklarımın <;efalet ı 

çeri:.in le ],alma ına razı o amam. 
Faktıt kocanız o1ac k erkek -;İze yu 

,·a·ım } pılma mda ya dım eder, çocukla 
mu ın i t J, ali için i t d ~·niz t-.min; t 

' e c'Jili~e ... 
1\ Ielil.e 1 iç et'\ ap ' ermedi. . 
- 1 in ,c,inız bana Melike .. 1 tikbale a 

it t:ı :ı' \0:1 la ınna ben de du;u ıc"lerim 
katayım. Size ta1.mininizd"n çok lazla f;n 
ö.lı olal->ılırim. Fahat her cc) elen ev\ e' w 

h 0 ni h : "nmıyor,amz ac;ıl.ça söyle) iniz ç 
J,ilip gi~leyim. 

Te\rar e liyonım. Uay Btı' .. -t. bu dlı 
~'ne"' er 'e bu uallcr IY'...ni ço'= ü?.ü ·o-. 

E\ et, bu clü ü•1c~1er 'e bu sualler iz· 
Ç"k üzüyor. Çünkü siz beni fakir zannedı 
~or unuz. r Dcı.•amı nır) 

leri anlaşılmalıdır. 

- Sureti te~ekkülUnde re) iıll 
nedir? Avrupayı mı tnklid edtl 

- Hayır. Fransız ve ınsıus1 
rln ahlak ve ihtiyacı üzl!.Iil18 ) .. 
IllIB §eyler bizim işimize ıe 
Bizde yapılacak §CY mo.dernıd 
nti islfımiye her türlU hürri~~ 
ı;eri ve mahastni idareyi P""" 
pek \•asidir. O halde onun Jt•'.,. o 
\ ô.siası esas ittihaz olunarak 

Abdiilazizin Tıol'i 1ıôdiscsir:Je; 
lebi Jıarbiye talebesini sıloh b' 
ranlardan Manastırlı Rı al 

ı. (kaymakam iken) 
... Jıtılıısdlt 

ve fütiyacımıza göre yapı e~ 

Hattı hümayun dahi bu sureti~ ... 
kı.»' 

rctmekle ona göre yapıı~ca df1' 
Berveçhi mcşruh meclilill al'e il 

vazaifinden biri ahkll.mı eer'ı) i 
tnın 

zerine mUe.sııes olan kavan ~l 
rasına nezaretten ibaret ollll JCf 

. rtınd• o sayede pek az vakıt %8 t ,,. 
zanaca"ımız kuvvet ''e ııııade ..ıı 

b e~ıv 

yesinde A vrupada birincillk 

fini ihrnz ederiz.,, ,...,> 
(De' aP'ı 

-------~ 
1 ngilterede 

bahar bayrarıı 1 

. \ 
1 ,..,·ıterede \'1\pılan bir baııa:1' "'r . r o ... . 
anımda bahar tiın a ı 0 ı.cıı 

. · t' Fakat ' 1 '.\rı gene; kız ~ecılnıı<: ır. rı l).'\ t 

di inden zivade bu kuzunu 

tem il ettiğine kani. 
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"Efe,, nin şarkısı ... 

Si KAHRAMAN HAYDUD 

teriyordu. 
Birdenbire titre'.li, korktu. 

Gizlenmek ister gibi geri çekil
di. Büzüldü, boğuk bir inilti ile 
mırıldandı: 1 , 

-01 ... O!. .. 

Sandal Altiyeri ~arayımn ö
nündc.ıı geçmekteydi. Sarayın 

pencerelerinden biri c.çıktı. ö
nünd;! ceıl11m nazarl.ırı ile kana
lı seyr~den bir kadın duruyordu. 
Bu kadın, Leonor idi. Emperya. 
yı gcrdü mü?. 

Emperya, bu ka• lmır. gözleri
ni kendi iı~erlerine dilımi~ oldu-
ğunu zuı netti. · 

Son bir gayretle elerini yüzü
ne kap:ıdı. Saraya doğru dön
dü: 

- Affet! Beni aıf :ll diye mı. 
rıldanı.iı. 

Sandal, Altiyeri ~=:ıı ayını arka
da bırakarak ilerliyor.:u. Niha-
yet E:nptrya sarayı 1ın önüne 
vardılar. 

Bir :<aç dakika sonra hizmet
çileri ~enıc-n kendiJ ni y<.tağa ya
tırdılar, her tarafını uğdular, 

uğuşturdular, ısıttı!:ır. Sağlam 

bünye ·ıi mukavem~t etti. Tehli. 
keli bir r.astahğa tutulmaktan 
kurtul i J. 

Öğle::lcn sonra taın:ımen iyi
leşmiş, sıcak, kalın bir mantoya 
bürünmüş, hususi kü!jil1c odası
na, R·)lan ile bir 6İin evvel baş-

başa kalci:~ı odaya ç:l..-:lmiş, is
tirahat c.diyordu. 

Yirmi dört saat içi.lde gördü. 
ğü, m'1thiş vak'alan unutmuş

tu. Yalnız bir şeyden kol'kuyor= 
du: 

RoJan ve yahut tskala Brino, 
şimdi birdenbire karşısına çıkar
larsa .... 

Fahişe bu korkunç düşünce

den başka her şeye lakayddı. 

Kızı şimdi hiç görmediği, ta. 
nımadığı bir yabancı gibi aklına 
bile gelmiyordu. 

Yalnız bir şeye şaşıyordu?. 

Nasıl olmuştu da kalbinlde bir 
an için analık şefkati yer bul
muştu?. 

Fakat bu şefkat, tıpkı gayri 
münbit bir topraktan tesadüfen 
çıkan bir nebat gibi pek çabuk 
kurudu. 

Bambo? •• 
Onu da unutmuştu .. Sandri~o 

ya gelince, haydudu düşündükçe 
ihtiras fırtınaları içinde geçmiş, 

maziden sadece hafif bir ürper= 
me hissediyordu. 

O kadar... Sandrigo ölmüştü. 

Artık düşünmek boş olurdu .• 
Hay.dudun benliğindeki işgal et
tiği mev'l<iin ne kadar ehemmi
yetsiz olduğunu şim:li anlıyordu. 

Nazarında, dimağında, Biyan. 
ka, Bambo, Sandrigo, hepsi e-

Yazan; IHJDkayecn 
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Sünbül kadın, onun meziyetle -
rinl:ien uzun uzadıya bahsederdi .. 
Sarı Efe iyi kalbli, merd bir efe, 
daha dünya yüzüne gelmemiş .• 

ye yalvardım, ne olur söylesene!. 
Ne var?. 

Yutkundu. Başını iki tarafa sal
ladı. Sonra anlattı. 

iki gün oluyormuş ki İzmire 

Yunan girmiş .. Şimdi de içerilere 
doğru yürüyormuş .. San Efe, beni 
bugün daha gerilerdeki bir ~ehre 
yollayacak ve kenıdisi ovada düş. 
mam önleyecekmiş. 

Dün gece San Efenin yanında 

kalpaklı bir zabit varnuş .. SofaJa
ki hasırın üzerinde oturup kom:ş
muşlar. 

Sünbül kadın, kalpaklı zabitle 
konuşuşundan, Sarı Efenin aslım 
öğrenmiş .. 

Meğer, Aydıı;ı ovalarının §anlı 

Efesi, Padişah hükumetinin hak
sızlığına tahammül edemiyerek is 
tanbuldan kaçmış bir genç zabit 
değil miymiş?. 

Sünbül kadının ellerini, öyle bir 
sevinçle sarılıp öptüm ki ... 

vır 

Çok geçmC:di. Kapı önünde, üç 
yağız at koşulu bir Çeçen arabası 
durdu. lri yarı bir efe, beyinden 
ald ığı emir üzerine beni ( .... ) şeh
rine götüreceğini, hazırlanmamı 

söyledi. 
Yarım saat için.de hazırlandım .. 

Hep ağlıyordum. 

• • • • 
Arabaya bineceğim zaman, on 

adım ötede duran San Efeyi gör. 
düm. Başını önüne eğmişti. Bu= 
gün, her zamankinden durgun gö 
rünüyordu. Yanında, sırmaları sö
külmüş, haki elbiseli, siyah kal
paklı, uzun boylu bir zabit vardı. 
Gayri ihtiyari, adımhnm Efeye 
doğru gitti. Yaklaştığ:mı duyun
ca başını kaldırdı. Yeşil gözleri 
yaşlı ve bulanıktı. 

- San Efe, del:tim, beni şehre 
göndermeni istemiyorum!. 

Biraz şaşaladı: 
- Yunan geliyor, dedi, çatı

şacağız .. 
- Ne olursa olsun, kim gelir-

(Lut/en say/ayı çeviriniz) 
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Juana bir müddet uzaklara 
"doğru baktı. Fakat, sanki elin. 
de tuttuğu fahişenin kaçacağın
dan, kurtulacağından korkar gi. 
bi eski .dalgınlığına döndü. 

Ayaklan dibinde uzanmış ya
tan cesede doğru eğilmiş, dirsek. 
lerini diz kapakları üstüne koy
muştu. Ara sıra ise dudakların. 
dan kesik kesik kelimeler dökü-
lüyordu: 

- Aşkım, hayatım! Saadetim 
artık öldü. 

Zavalh hayatı, şimdi gözleri 
önünde bütün tcferrüatı ile sine. 
ma şeridi gibi geçiyordu. Ora
da o hayatın tatlı ve acı bütün 
hatıraları içinde Sandrigonun, 
sevdiği adamın hayali yaşıyor. 

du. 
Bir.den, sandalın içinde bir 

hareket oldu. San:lal sarsıldı ... 
Bu sarsıntıyı ve hareketi ya. 

va~ yavaş kendine gelen fahişe 

yapıyordu. 

. Juana şaşkın bir halde titri
yerek, fahişenin ayılmasını sey. 
rediyor.du. lki daki'ka geçti. 

Emperya tamamen kendine 
geldi. Etrafına şaşkın şaşkın 

baktı .. ve gözleri nihayet Jua. 
nanın kin ve nefretle parlayan 
gözeliryle karşılaşu. 

O zaman fahişe sordu: 
- Sen kimsin?. 
Juana cevap yerine mırıl-

ldandı: 

- Ben onu seviyordum. 
- Kimi seviyordun?. 
- Sl.ındrigoyu .. 
Emperya tiz bir kahkaha ko. 

pardı .. Oturduğu yerden ayağa 

kalkarak dimdik bir vaziyet al. 
dı: 

- Sandrigo mu, !dedin?. O
nu mu seviyordun?. Öyle ise 
bak, işte orada .. 

Ve eli ile kanab, karanlıklara 
doğru uzanan bir noktasını ıgös. 
terdi. Juananın tüyleri diken di. 
ken kabardı. Orada .. biraz uzak-
ta, devrilmiş gondolun yanında, 

sular üzerinde çalkanan bir ce. 
set görmüştü. 

Bu, Sandrigonun cesediydi .. 
Kalbinin üzerinde de saplanmış 
olan hançerin sa 3ip §eklindeki 
kabzası, bulutlardan sıyrılan a. 
yın ziyası altında parlıyordu. 

Şuursuz, vahşi bir feryat ko
pardı: 

- Sandrigo, ruhum, sevgi. 
lim, beni bekle .. Ben de geliyo. 
rum, .diye bağırarak kanala atıl
dı. Cesede yaklaştı, kollarını boy. 
nuna doladı .. Yavaş vayavş bat • . 
mağa başladılar. Suyun üzerin
ide yalnız iki baş, biri ölü, biri 
de diri iki insan kafası kaln1r~ı. 

Juana, ölüme kadar~ e.. 
den ebedi aşkının bütün saflığı 

ile dudaklarını, ölmüş sevgili:;i. 

• 
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H Ay parçalanacak diyen 
tetkikleri 

lngiliz aliminin 

y, 
ra 

Bir İngiliz aliminin ay parçala
nacak diye ortaya attığı iddiadan 
ıdaha evvel de bahsedilmişti. Bu
gi" ;ı, Ccyms Cins ismindeki bu 
filim, tctkil:lerini ilerletmiş ve ye
ni neticelerini daha mufassal bir 
§el:ilde bildir:niştir. 

Cb"ltyürlinde bizim en yakın 

komşumuz olan ay hakkında bil _ 
<lil:lerimiz o kadar azdrr ki, profe
sör Ceyma Cinsin bu tetkikleri 
bütün ilim sahasında büyük bir a
lakayla karşılanmıştır. 

se gelsin, senden nynlmak iste· 
mi yorum. 

Yaklaştı. Omuzlarımı tuttu. • .Yaşlı gözlerinin içi gülü:rordu: 
- Sahi mi söylüyorsun, diyor

.du, tıahimi söylüyorsun? Benden 
ayıılmak istemiyor musun? Beni 
seviyor musun?. 

- Sarı Efe, seni seviyorum. 
- E~'kıya sevilir mi?. 
- Ben, eski Türk zabitini, Ay-

dın idağlarının Sarı Efesini sevi
yorum!. 

Göğsüne çekti.. Alnımdan, yü
züm1en, gözlerimden üsüste öp
tü. Bu iri göğüste, uz~n bir za. 
:man sevinçle ağladım. 

VIII 
1st.iklül harbini beraber yaptık. 

IX 
Şimdi, fzmire bakan yüksek 

tepelerin birinde, bağlar arasm
da, çatısına asma dallnnrun kol 
attığı sevimli bir evimiz var. 

• 
yenı 

• y e e -
y .. şecek! 

Hakikaten, ay, asırlardanberı 

:nsnnlar n gözü önün::le durduğu. 
gene asırlardanberi dürbünlerle, tc 
!eskoplarla seyredildiı:,; halde sır. 

nna pek varılmamış b;r dünyadır. 
)öyle bir fıkra a,ıhıtırlar: 

Coğrafya imtihnnında muallirr. 
talebeye soruyor: 

- Ay n lir, bilir misiniz? 
Talebe gayet güzel bir cev<ıp 

W'Criyor: 

- Vallahi, diyor, kendisini ta
nımam ama, on~an çok bahsedildi-
3iğini duydum. 

Çoc.uğun bu cevabı muallimin 
iOk hoşuna gi.diyor. Çocuğa tam 
numara veriyor. Çünkü, alimlerin 
de ay hakkındaki bilgileri kulak
tan ışitme malumat gibidir. 

Profesör Ccyms Cins, ay hak
kındaki cografya bilgisini de de
ğiııtirecek bir noktayı ileri sürU
yor diyor ki: 

Bizim şim":iiye l:adar bildiğimize 
göre, ay dünyanın cazibesi ile .dur
maktadır. Fakat, mademki L-üre
miz ayı kcr.dine doğru çekiyor, ay 
neye ta dünyaya kadar gelmiyor 
da uzakta duruyor?. 
Coğrafyanm buna da verdiği 

::evab şu.dur: 

Çünk:i ay ayni zamanda, dün
yanın etrafında dönmektedir. Bu 
dönüşü esnasında hasıl olan mer· 
kezden muhite itme kuvveti onu 
dünyadan uzak tutmaktadır. Bir 
misal: Ucuna bir ip bağla.dığlI".JZ 

bir elıpayı elinize alm ve ipin bir 
ucu dan tutarak havada hızla 

döndürün. Elmanın 'bir mer'kcz et-

muhakkak bir gün bu hadise ola
;ak tır. 

Seb:bi? Basit: 
Ay, misalimiz.deki ay kacıar kÜ· 

;ük değildir. Onun için gerek ayın 
Jzerindeki di.:nyanın cazibe kuv
veti, gerek onu r.~:rl:ezden muhite 
uzaklaştıran kuvvet elmadakine 
b:mzemez, çok fazladır. 

Binaenaleyh, ay iki kuvvet ara-
3•nda kalmış bulunuyor: 

1 - Dünyanın cazibesi onu i~ 
taraf doğru çekiyor; 

2 - Dönmesinıden hasıl olan 
merkezden muhite olan kuvvet 
tse onu dış tarafa çekiyor. 

O halde ayı, bir elin ortasından 
ikiye ayırmıyan çalı~tığı portakala 
benzetebiliriz. 

Bugünkü halde ay, ikiye ayrılıp 
parçalanmryor. Çünkü toprakları 
:1enüz kuvvetli. Fakat, seneler geç 
tikçe, esasen ihtiyar, bir dünya o
lan ay daha yıpranacak ve kaya. 
lan toprakları dağılmıya yüz tuta
caktır. 

O zaman, bu zayıf bünye iki 
kuvvet arasında dayanamıyacak 

\'e parçalanacak.. Bu parçalardan 
bir kısmı dünyaya doğru gelecek 
ve arzımıza çarpacak, diğer kıs

mı da öbür tarafa doğru uçacak ... 
Profesör Ceyrns Cinsin bu naza· 

riyesi çok akla yakın geliyor. Fa. 
kat ayın bu parçalanrşı, gene ali· 
me göre, en aşağı 50 milyon sene 
sonra olacağı için, bugünkü halde 
dünyamızın kafasına elma düımek 
tehlikesi yok. 

ŞP..HJR TlYATflOSU 
21 • 3 • 39 S:ıh nk~am~ 
ır:epeba1t Dram Kumı: 

l\ORl\UNC GECE 

Fransız C um 
Lo d ra • 

ZI 
sini nı 

ikametlerine tahsis edilecek salonlarda 
kalöriferdan başka ~ .,~alar da kuruldu 1 

Fransız Cumhurreisi ile karısı

nın önümüzdeki hafta içinde Lo.ı· 
drayı ziyaretleri büyük bir hadise 
te§ldl etmektedir. Çünkü, 1927 
denberi bir Fransız; Cumhurreisi 
ilk defa olarak Londraya gidiyor. 

M. ve Madam Lcbrün, Londra.. 
da kralın sarayında misafir olacak
lar ve dört gün kalacaklardır. 

Fransız misafirler için sarayda 
hususi daireler ayrılmış ve bura
ları aylar.danberi süren bir h~zır
lıkla onların zevkine göre süslen
miştir. 

Yalnız, Fransız Cumhurreisi ile 
kansmın sarayda misafir edılişle. 
ri lnı;iliz adetine ve an'anesine gö· 

Soba ynnıın sııTonn harD.re!!, m:ı.sa. nm tızcrtnile'kt 

ölt>Ul Uyor ... 
tenno.netrc tla 

re olacaktır. Mesela, ayın 22 5İn

dc kral ve lrialiçe tarafınd'an vcrl-

!eeek olan ziyaUtte od:i khifdillerle 
aydmlatılacaktII'. Bu suretle sara-

Sauydaki ziyafet gecesi, yemek 
ten sonra kral ve kraliçe, misafir· ı 
!eri llc berab..r gene sarayın ope
rasından verilecek olan balet tem-

Aydın yolunda, Sarı Efenin e
lin d~füğüm korkuTı; geceyi 
bayram ynptık.. Her sene, o ge
ceyi, 1zmirin Z'limrilt teı ~ lerin. 
de, büyük bir ne§'e ile ıgeçiriyo

ruz. 

HALK OPERET yın asırlarca evvelki havası tekrar siline gideceklerdir. 
yaratılmı~ olacaktır. Evvelce de yazıldtğı gibi, saray· 

mayı merkezden - yani etinizden • 
uzağa itmektedir. 

Ru akşam 9 dıı 

HALİME 
Zo:o 1Ja1ma$'/a 
MACAH BALESİ 

.:la Franı;ız Cumhu:reisi ile kanaı
Bu ziyafette kral tarafından da. aa tahsis olunan ıdairenin ısıtılma

vet edilmiş 400 kişi bulunacaktır. 
Kırda topladrğımız ııan renkli 

da~ çiç:l.leıinden y~knlarımua 
demetler iliştiriyoruz. 

Ve onun tıpkı kendisine ben
ziyen san saçlı, üç ya§Indaki la
n, ya:-ım y~nm §arkı ooylüyor: 
s~ Efe !<l ı:lncbra ymılı.rnır. 
Y~Jmur .J<lf~ ıfüıhları ıalarur ... 

Bu hareket de,·am ett.kçe elma 
dinize doğru gelmiyecektir. 

Güzel 1 Elma belki elimize gelip 
çarpmıyacakt r. Fakat nyın bir 
gtin dün~ammn b:ı§·na, Niyu
tonun l:afasımı ağastn dlişen elma 
ı;:ibi, çarpman mümk:lndür ve 

.. . sına büyük bir ehemmiyet veril -
Çnrşnmba: M. Yesarinin Aşk lıorsası Gt_e:ıe L.ebrun_ ve karısı şere.fıne ınektedir. Çünkiı yaz aylarında 

YE:\l OPERET 1 te~ ıp. e.dılen hır opera g~c.esın~c bile soğuk olan bu ralonlann, ka-
TUnAN TİYATROSU mısafırlcrden başka 700 kışı çag- lörifcr olduğu halde ısınması müm 

Bu nkşam llalk orce.~i nla.caktır. Sarayın tiyatrosunda kün değildir. Onun i~in, ayrıca 
Erhıtnıl Sadi Tek ,.c bir çok meşhur operalar oynana- d b 

nrk:ı •aşları ört üyük soba kurulmuştur ve 

-BlTT! - J milyonlarca sene sonra bile olsa, 
U.\Sı\IN (\'oclvil 3 P.) caktır. Bu arada "Romeo ile Jü- haftalardanberi mütemadiyen ya-ı 

ıSc) Atıl:i ve ~fiçc Pcnçcf rcvlileri .. ' Iict., de vardır. r.arak sarayı ısıtmaktadır, 
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nin soğu'k dddaklarına yapıştır
dı. 

Dir saniye sonra ise kanal 
culannm korkunç derinliklerine 
ebccliycn <lalı:uş bulunuyorlar. 
dr. ,,,.. 

-s-
E M P EıRYA 

CorJ~ol devrilir devrilmer 
2skala Brino kanala atılnuş ve 
t1ür'atle yüzerek sahile çıkmrştı. 
Doğruca Olivolo adasına koş

tu. Tirtir titriyordu. Bu titreme
ler soğuktan ve üzerinden akan 
t>ul.:ırm tesirinden değil, hisset
tiği heyccan.dandr. Rotanı ken
disini bekliyor bulunca ilk su
ali: 

- Kızım?! .. 
O!du. Rolan, tatlı bir sesle ce· 

vap verdi: 
- Daha bir haber alıımadık .. 

Bambonun sarayını boş yere alt 
üst ettik ... 
Rolan, Iskala Brinonun başını 

önüne eğerek sustuğunu görün
ce devam etti: 
- CesıJrct ıJzizim, Biyanka ted
birli bir kızdır. Kendini düşmek
ten koruyacak kadar cesaret sa
hibLdir. Eminim ki nefsini ve na
mu.unu tamamen muhafaza et
m!§tir. Onu gene eskisi gibi bu
lacağuı. 

İskala Brino, yaran şöminenin 
karşııırna geçerek oturmuş, ve 

ellerini ateşin hararetin~ doğru 

uzatnuştı. 

Rolan oordu: 
- Sandrigoyu ne yaptın?. 
- Hançerledim .. 
- Ya Emperya?. 
- Kana:Jla boğdum. 
Rolan sustu.. Nazarları bu 

müthiş faciayı basit bir §eymiş 

gibi anlatan ad:ıma dikilmiş kal
m:ştr. 

• • • • • • • 
Iskala Brino aldanıyordu. Da

ha doğrusu bir noktı:ı.:la yanılt· 
yordu. E:nperya boğulmamış, öl
memişti. Fahişenin nasıl kurtul
duğunu okuyucularımız bilirler. 

Bu gecenin müthiş vekayiini 
tamaml:ıyan son facia, Juana fa. 
ciasr da sona erince Emperya, 
~andalın içinde yalnız ka:JJr. 

Gözleri Sandrigo ile Juamının 
ebediyen gömüld:ikled si h 
noktadan bir türlü ayrrlmryor: 
.du. 

San-dal rüzgar ve dalgaların 

tesirile çalkalana çalkalana E<ı• 

hile gelmiş, r !.tımın ta§lanna 
çarpmı~tı. 

Gondola, muhteşem aşk gondo• 
luna gelince, o l;ia açıklara doğru 
sürüklenmiş gitmişti.. Bir l:a~ 
gün sonra bal kçılar Lido lima
nın kumsal ı:ahillerlne ımplanmıt 
bir halde buldular. 

Emperya kendine tamamen 
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geldiği zaman sabah olmuştu. 
Etrafına bakındr .. 
Rıhtım üzerine toplanmı§ bir 

cürU f nsan kenöisini merakla 
s:yr~diyorlardr. içlerinden bir 
bJjın ya'klaşarak sordu: 

- Sinyora suya mı dü§tünilz? 
- Evet, beni evime kadar glS-

tiirebilecek bir sandalcı bulabi
lir miyim?. 

Halka arasından bir adam he
men sandala atladı: 

- Sandalcı değilim ama sizi 
i3tedi~iniı: yere ktldar götlirebi
l:ri n .. Nereye, emrediniz?. 

So~uk bir helecanın tesiri al
trnda son bir gayrette bulunan 
fahişe: 

- Emepreya snrayınr 1. 

Diye~ildi. Ve hemen y:ırı bıy. 
cın bir halde düştü. 

E np:rya ismi, rıhtım üzerin
d~ki meraklıların lğzında hayret 
il .. dola§ırken gönüllü sandalcı 

k:.rel:lerc yapışmış sahiDJen u
zaklaşnuştı. 

Fahi~e biraz sonra kendine 
geldi. Yani sarsılmış ol~n irnde
t.. y«;rini buldu: 

Sa:ıdal Vencdiğe girmis, sng
h sollu muazz:am Earaylc.rın ara
aın~an ge~iyordu. 

- Ah, yctişemiyeceğim, ye
ti~emiyeceğim, biraz daha çabuk 
mösyö rica C<lerim, §ahane bir 
surette mükafat göreceğinize e-

mb. olunuz. 
Sandalcı: 

- Mü!Jam ! eledi.. Diltün foıt. 
ya:un takdirini ka:;;anmı§ bir gu
zelı seyretmek benim i!iin kUi ve 
büyük bir mükafattır. Sizden 
ba~ka bir şey istemem .. 

Emperya hayretle ~u adam:ı 
baktı .. {herin.deki elbiselerin es
kiliği, fakirliğini ısbat ediyorou. 

GUzclliğinin uyandırdığı te
sir karşısıncla mağrur oldu. Bu 
meç' ut cıı:laıru ne suretle müka
fatlandıracağını, tc:ıtlt sözleri
n i! nasıl teşekkür edeceğini .dü
ş..:ndü. Elini başın:ı götürdü. 
Saçları arasından murassa, inci. 
li fevkalade kıymetli bir tarak 
çıkardr. 

- Hizmetinizd:n ~olayı ıizc 

hiç bir şey verecek değilim .. Fa
k:ıt b.ir hatıra olarak bunu kabul 
ediniz. 

~aıv1alcı: 

- Güzeller giizelinin, güzel 
hatırası! . • 

Diyerek tarağı aldı. Emperya 
eanda1ın döşemeleri üzerine yor
gun ve bitkin bir halde oturmuş, 
önünden geçtiği sara~rlan dal 
gı~ gozleriyle siiz:iyor<lu. 

Arkasındaki pcrişın ve sırsrk· 
hım balo elbise ile, Ea~ları da~· 
nık, fakir bir sandalın isi.n.Ge a
deta bir hortlağa hcr:ziyen ga
rip bir kıyafet ve manzaqı. ı;ös-

Artist dava 

1 aybetti 

Meğer güzelliği ta 

değil, suni iıniş 

Londrad:ı., kaza geçirdiği. 
bilin şoförünli dava eden bit 
re artistini, hll.k1m güzclli.lC 
nesine sevke lüzum görınllf 

lren Barden ismindeki b\l 

kaza neticesinde yUzlindetı 
ynralandıi;;"IDı, fnkat o gece 
cağı tiynroya. gidemediği jçfll 
minat istediğini ı;öyIUyor. . 

- Artist bu kazada. ıren 
yntroyn gitmekten seri 
bir yara almış değildir, dJ)'Or• 

da vakit vnrdı. lstcso ti)'lltrı' 
debllirdL 

Buna. lren Barden ~ k:e' 

l'iyor: 

- Vakıa geç kalm~~ 
kat kaza neticesinde ytııüJP W 
zelllği bozuldu. Bu yüzden 
ya gidemedim. 

Bunun Ozerine hii.Jdnı. hl ge 
nncak bir "gUzelllğe zarar 
mek,, davası olabileceğini ~ 
Faknt, acaba nrtlstin yliıUn ı:ıı• 
zcllik tabii mı, yoksa ı;un'i • 
rarrn mahiyeti buna göre de 
lir. 

tren D3nlCll /, 

Iron B:ırdcn hakimle~ b>ıtı 
da ve clıltvuku.f buzurıınds tıı"d 
deki güzclliZln eun'i ve)"S oJ!ll1 
duğ'unu göstormcyo da.\1et trl 
Neticede kab:ı.re ar<..isti!lln °\'Cı ~İ 
gUzeli olduğu anl::u;ıln·or ge 
nm nnc~k tuvalete ~!"'..! eo!~ 
o!du~ma knrar vcrııerelt 

0 

1 11ot0 

tak blr oeza ile kurtu u,, 
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Gayrimenkul satış ilanı ! _Türkçe - Fransızca · · Ingilizc.e -Almanca 

hlstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUğUnden: 
o~yM 

dıbnı,Zd ehmet Ali ''e Mahmut Fazılın lllll hesap numarasile san· 
Dilleri üzerine 

a~11d an aldıkları (2~00) liraya karşı birinci derecede ipotek edüp 
'I e borcun ödenmrmesinden doları yapılan takip üzerine 3202 
:atı1.tna ı ~anunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre 
lattlına 1 1~b~den U~küdr.rda Kısıklı mahallesinin akmaz ve çıkmaz 
~ta~ !ca~e.len 'Gsküdarda K15Ikh mahallesinin akmazbağlar çıkmaz 
~e "eskı ve yeni 1,i numaralı kayden 11 dönüm miktarında maa 

c a~P kö::J<un zemin ve ebniyesinin tamamı bir buçuk ay müd· , 
'<ta.i k arttırmaya konmu~tur. Satı,. tapu sicil kaydına göre yapıl· 

· 1 ıı ~ır. Arttırmaya gitmek i ti yen (160) lira pey akçesi verecektir .• : 
~ ~~lanınızuan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi·; 

~ t 11Ut~n \'ergilf'rlc belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bede· 
'ıhi:,~ı filı~·~ ı usumu borçluya aittir .. Arttırma ~artnam~si 16·3·939 
.. ~ -.en ıtıbaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servi· 

rla ~;tık bulundurulacaktır. Tapu ~icil kaydı \'esair lüzumlu izahat 
buıııar naınecıe \'e takip dosyasında \'ardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
t~.tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi 
fıaıa~~ a~ \'e itibar olunur. Birinci arttırma 8·5·939 tarihine müsadif 
11}.ı ka 1 g:.ınü Ca~aloğlunda kain sandığımızda saat on dörtten on al· 
rt( be(] ~r Yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılbilmesi için teklif edile· 
'lı( ata el~n tercihen alınması icaheden gayrimenkul mükellefiyetile san 
'ar.ın tacagını tamamen ge~i§ olması şarttır. Aksi takdirde son arttı· 
~ gUn~ ahh~dU baki kalmak ~artile 25·5-939 tarihine müsadif perşem· 
~tı u :ıvnı mahalde Ye ayni saatte son arttırma~ı yapılacaktır. Bu 

f ~ ~d~ ~ayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak· 
~ ~u ~ıcıllerile ııcbit olmırau alakadarlar ve irtifak hakkı sahipleri· 
~ haklarını ye husu ile faiz ve masarif e dair iddialarını ilan tari
~bit~· itibJ.ren yirmi gün içinde e\'rakı müsbitelerile beraber dairemi· 
~1llnclcrl lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi~ olanlarla 
-a.ı~ ~apu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin payla~masından 
~ lırlar. Daha fazla malumat almak isti)•cnlerin 938·1195 dosya 
~ r1a~ilc ~anclığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 

o tınUr. 

' ~lll?ıiı• t . " d k DİKKl AT . k \"' • t k t k . ~~1 • Je sandıgı· San ı ·tan <: ınan gaynmen ·u u ıpo e e me • ıs· 
're ~uhamminlcrimiz!n koymu~ o1duğu kıymetin nısfını t:cavüz 
~hk e~ uıere ih::ı!e bedelinin ) ansına kadar borç vermek suretıle ko· 

~-6-5)~------~~~~~-------------

A -<-
J\ n kara radyosu l'Oloji lı:ıherlcri, 7.İr:ı:ıl hon:ı<1ı (riyal) 

"'! 20.15 Türk ıııiiziği: :ıı;ııı ııl:ır: Fahire 
~ rı. l 

'" \'F. Rı\D\'ODIFCZ\'O~ Ferson, Ziihlii Bıırdulwljlu, Refik 1''er 
~, POSTAi.AR! . snn, Cevdet ı;oğl:ı. Okuranlar: Sadi 

•C ll d Hoşscs, Scınıılıııl lhıleııse'!. 1 - Suzi· ~tf'; il )osu - Ankara Rarl)osu 
l~'l UztıN'l.UGU: dil peşrc,·i. 2 - T:ınhurf Ali efendi. • 

11 ~ Suzidil ııfıır scııı:ıl - Kııni y:ıılı lehin· 
71 1 ın, 183 Kc ./120 Kw. T.A.Q. ıe. 3 - Nuri Jlolil Poyr:ız • Suzidil. 

trı.n. Jjıo;; 1\cı;./20 Kw. T.A.P. şnd:ı • 5enl:ı <'linin. ' -=- Hn5im be·' 
• !ltç;; l\cs. 20 l\w. d •·ı yjn - Suzidil Ş:tf'kı - .:\lcı;l;.cn ul n " -

~ S.\Ll - 211311939 'ze cI;iliar. :; - Mulılis 5alı:ıh~tt!n-( \~~ 
13 lı Jırogr:ım. l:.!.35 'furk müziği mcaıkdr şarkı • Çolı:ın kızı. G-:- Osa r. 
r eıı·cnııckcı s. ııı tıl nrı, :ıj11ııs, me- man Nihnt':: Nihavent şarkı~ Fntın:ı. 

r:-...·~··--· . ·1 
: 12 Lügat kitabı 

bir arada 1 

ı Türkçe - Fransızca 1 . 
Türkı,:e • 1ogillzcc l 
Türkçe _ Almanca i 

1 

Fransızca - 'rürkçe 1 
İngilizce • Türkçe ı . 
Alman(·a • Türkçe ! 
Fransızca • İngilizce 

. 
1 

ı 
ı .Fransı:ı:ca • Almant·a ! tn~iliıco • l-'rı.ns1Z<·a 

! İn,t:ilizre • Alman<':\ 

Almanca • lngH~cc 1 
, Alman<.'a • ~~·z~a j 

, (' 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

6 

' 

ı~ rı: h:ılıcrlcrı. 13.trı :\lüzik (Sen- 7 - nerik Fcrsnnın hicaz şarkısı ~ 
.. ıı <ı.kJ~r). 13.45 • l4 Konıışnın: Cihanda biricik sc\'diğim. 8 - Refik 

lı :ı:ııı -Ev h ):tlııı:ı :ıit). 18.30 Fcrs:ın - Jllcnz şarkı· Geçli rüya ı;i· 
bir · zamanda,ıt forma forma 

. 
neşrıne başlanacakflr Bu büyük eserin, yakın 

· 19 ~ 18.35 Mu.llk (D:ıııs ıılül,l:ı- lıi. !J - Seıl:ıl Ogtoprağııı • llilseyni 
·I, r onu5ma tTürki)c ııosl:ı ı). n iroıı sarlmı. O giizel güzlerle bak-

ı":l~tk •puıığı (l•usıl he)cliJ Su· n;:ısını ·hil. ıu - S:ız scınuisi. :;?t 

, uy \'C Tnh in K:ırukıı~. :!O A· !\lemleket s:ı:ıt :ı~ nrı. :.!l l'oııu~mn 
1 leoroloji hulıcrlcri, ziran~ 21.t:i E,,lınnı, ı:ııı, ilat, k:ımlıi)·o • nıı 

la <r•Y.ıt). 20.15 Turk müdği: kut borsası (riy:ıl). 21.25 ~eşeli plUk-
1\11 r: \'ccilıc, Hefik Pcrs:ııı, R!!? lar. R. :.? 1.30 'l'cnı'ıil: llınirrerik Alı· i· Ce\'det )~ozan, Hcş:ıt Erer. met Nuri\ i uıırıı~ık kin. :.!2 Müzik 1 
l'oıc a~: I\ecıni Hızo Almk:ııı, M& (Kii~·iiL; o;·keslru - Şer: Nı·eiıı Aşkın). ' 
ile !l•ız. 1 - Osman he) in • Sc! ı - Ziclıfcr • A<jık • Bomun~. 2 -
~:~evi, 2 - Tonlıııri Ali eren; Czernik. D:ınsedc ıı k:ılpler • Konscı 
lıa .ıh ~:ırkı • Dilh:ırobı :ışkııııın. ıvalsl. 3 - Bnılııns • .M:ıcıır dansı"Nn. 

1,~ cı ~ı·ir hey - Scg:ılı ~:ırkı - Ol· '11. 4 - SchnıaMick. Ormanda ·aşk . 
• ~ ınci suııı:ırcııır. 4 - Hıışcn 5 "........ C:ıhriel • Harın nlhnyeti pazaı , 
·ırı ~ııtcııçe t.ıl;siıni. 5 ::- .Sııph~ g~lir • M:ırş. li - J.lndnrr - Bace~~ 

Eser 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alfıkadar herkesin, dil cile.rin, umumiyetle okur yazarların, 
Türkün \'e vabancının. dil öğrenme!' i::liyenlerin. seyyahların, is adamlarının, askerin, teknik ve mesle 

ki mütercimierin ba5rnrmaktan uzak kalamıyacakları bir eser 
360 küsur plfın~. 2000 sayfaya yakın bu biiyük lılgat dlirt dilden 200 bil'\ tabir ve ı~tılahı içinde topla 
maktadır. Eserin ihlİ\'a ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi \'e teknik llıgatinde bulmanıza imkan yoktur. 

h~'{ktnda fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

~' Resimle . Büyük Lugat ,, Post~ kutusu 214 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

ll~ın Mı.ıs_ıcr şark ı - Doıısek nıı nele (~aı·np iliılıı P,ul,ih . ~ereCın~ 
• ŞafnsıııdJll. G - Halk tür- dans). i - Mııııkt•l • Yeııcılık lı:ılırası ti 
lılrl~~lbGJ taşd:ı ne sezer. 7 - (Serenat). 8 - Dieırkh - Fitrel~r ~--::· KIRALIK ODALAR~-- 1 

VAKiT Kitapevi >.ı llsü. ı:~ıııcr lnıgun n~lnıuı~. (Marş) Yeningcr krtı!Ji. !l - .Müller 
"ıı ~illet Hasiıniıı - l:lic:ız ş:ırkısı • J.ap:ıloma ş:ırkısı iizcriııc f:ıntezi. 
h1Cazst:ısıyıın. 9~:-=- ~.lııstor:ı Nııri· 23 Miizik (C:ızh:ııııl • ııl.). :!:U5 .:':.!4 

lı· Şarkısı - Gogsunde aı:ılıııı5. Son :ıjans lıalıerlcrl 'f1 
~ı'~az şarkı. Kuntu meclis n~ı- Yabancı Radyolardan" 

'lcnılcket s:ınt nrnrı. 21 ho· 
· tUfuL:uk ilmi y:ıyın:ı kurumu). Seçilmiş Parçalar ~ 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atelye, Muayenehane yap1lmağa elveriş~i kiralı~ ucuz od~lar 

Gaze'\'cemHz ftd!aresıne müıracaate 
Dün ve yarı tercü.me 

külliyatı 

~ıır h:ıın, tal\\ iliıl, l.::ıınlıiyo - mı· 
'it ' 1 Uiy:ıt). 21.2:> Ncşeh phik· 
· ş 21.JO Müılk (Hnd:ro orkrst

I Cf: Hasnn Ferli Alııor): 1 -
0lın • llortholcl~·· Huy Blos 

1 •ı 

l'rogr:ııııd ıki nıkıtler 'flirkiyc saa~ 
ı ı ii1.criııc ,.c li;11eılcıı :.oııruld sa ut "oi 1 
lor. k \'crilnıiştlr: ( S. 

OPI~H.\l.~R \"E SEl'\ FO:\l t 9. 

1 • - - W. A. '.\loı:ırt. 41 ııu· 

' 1 ,~~nronı, do ın:ıJör. (Jupitcr o.ıo 
1 · Ali "l'O 'h·or. Aııd;.ırıtı· 

JW:'\sımı.ı:n l < 49.ıo 
• " -· 10. Bakrc5: "l•oııst" ııvcrtııru ., ... 

(\'ngııcr); l\oıı~·crlo (Chopiıı)' .J2.l5 
Hoııı.ı gr: "JI Piccolcı !ılımıl;i 11.15 
ı:ııo~cogııi) Miluııodrıki I.a 

'I ~ <> 
il · ~loınıdlo. Mollo Alkgro. 
~ Corıırıms, Hni:rl. ı hrrhrri ıı lO. 

4 - F. Ma senet. Srncs Pil
~ 1 - Mnrchc, 2 • Air dt• B:ılieı 
~ ~clus. 4 - Fl•le Boheme .. 22.30 

ta 181l·nccli ııl.iklıır). 23 l\liizik 

JO. 
10.30 
I0.30 

Sl .. ıl:ı il) :ılrosıınd:ııı. ; 11.30 
\'ar.>o\':ı : Çoykıwskl, :;ilroııs~. 

ı:) rcı~ Şıımnıııı progr. 
P.1ris PTT: "lnei A\'cılıırı" 12. 
(llızcl). eıı~ • J>l.). 23.4 5 • 2 ı Son aJ:ııı s 

, ı .. \~1 
Ve Ynrıııld progrnııı. 11.l:i l\olon,·:ı: l'Iitzıırr progr. 

Ynrşo,·:ı: Operet musikisi. 
Pr:ıg 1: ltndro orkstrno;ı. 
lluınburg: "K1ş:ı \'Cd ı·· . 

1\rıı: Oııcrn ıı:ırça:ılrı. 

Biikreş: Orl;estrıı. 

Fr.111Uurl: Or!.c'ilr:ı, \'i)olen· 
ı;:ello. 

llırı;.,k Alrıı:ıı• . istns.) oııl:ırı: 
Jl~ım musiki ,.c dnns h:n n· 
ları. 

llııd:ıpcşlc: Çig:ın orl,slr:ı.,ı. 

I> \:'\S ~.ıt'Sll\IS1 
·,, "ŞA'MU" - '>'> - 3 - 1939 

<lJ 1> ..... -- 11.25 
13 lı togr:ırıı. 1 :!.:15 Türk ııııızığ• 

c. _ttıılekct s:ı:'ll tıl .ırı, aı:ıns. ıııe-
~\lıalıcrlcrı. 13.15 • 14 l\lıııık l . 

l.ondr:ı (~.): Mussorgski 
ıırogr:ımı. 

l(jcec \'. sonr:ı): l'Cilıııer. 

!l.10 1\oloııy:ı; ı ı.:ıo .l\:ıpoli ı:r.; 

11.30 Brcsl.ı\'; t:?.Jj Tıırino ı;r.: 12. 
25 I.oııılru (H.); l:!.50 l.oııılrn (ı •• ). 

~. 1111 Cunıtııır Jı:ınılosıı - Şer: Ilı 
t 1 ter) 1 - Aııılıroisc - \'idul - 6.30 Pr:ı~ ı : Piyano ·kuinlcli 

lı.ı .\IJ~ı:ııo). 2 - J.. Bleın:ın\ • (Fronck). 
1 ıııc~hıl·:iı:; rliıt için lıolcrol. :ı - !), Eyreı: F:ıurc progr:ııııı. 

L .. t·~Jı · l.ıı C~okııııd.ı OIH'l'U· !J.l:i 1.cipzig: Orl,t•!>ll'U. 
lıtı t\ı. 4 - Me.)erhet·r - l .l' 10. Slııllgurl: ll:ıyıln. 
tı 1 ~c (l'l'yg.ııııher) opcrusııulıın IU.30 J.oıİdr:ı (H.): Sınclcrlin. (ııi-
",, llar~·:ıl.ır. ;; - H. Y:l"ncr • ) 8.10 "·~ ., ) nııo .• 
~tı cr 9Pcr:ı'iırıın 111nr51. IK .:\ıı ı ı. llııd:ıtH•~lr: Piyano koııııcri. 

'<ı11.ıı'· l8,3:; Müzik (Sololar - pl.1 ı 11.30 )\erlin (l:zıın 0 .): l\ıınrlel. 9.10 
~l{cr}/"'·1 • 19.l:"ı J'iirk ıııüıij:ii tı 'u· l:!.1& füıılio P:ıris : Fııııre pro1:r. 10. 

ı.,r) ~eı;ı1_Tokscs, l_l_:ıkkı Urr: 1 ll \FIF 'ıll 'S IKl n: OPEHETLEH '-' ( 
, lj~r hıırJrı, ll:ısan lıur, H:ııııılı · ' ' .1 

a~ı ı C fler. :!O Aj:ın'>, ıııcteo· 3.5 Hıı<lio Pari5: Jl:ırH parı;:al:ır. 

OD.\ Mt.:SIKISI 

4.~ı5 

Pln:s, J{ONFEH \~S \'E 

l\ONUŞ\IAl.AH 

1.ondra (B.), P.ıris Pı-r. R:ı

cl io Jl:ıri ~: l· rnn5tZ Cııınhıırrc· 

hıniıı l.oıı tlr:ı ı;c•y,ıhoti lı:ılıcı

kri. 
llcromiinslrr: :ılillcllcr Cemi
yeti r:ıponı. 
Miinilı: ''Don Knrlos". 
~upoli ~r.: "~l:ıduıiıc Fuıııı)" 
(Hovcll:ı). 

!.şu rnıfü) ıı cıııröyıı 

-~~~~~~~ No. 41.50 5 ci seri Kr. 

v KIT kitabevi 
Dün ve yarın tercüm~ 

külliyatı 
No. 11 ·20 ikinci ıeri Kr. 
11 Gorio baba· 100 

12 Dellliğin psikolojisi 50 
13 ilkbahar selkri 75 
14 Engerek düğümü 60 
15 r..:ısin kUlliya tı III 75 
16 Samimi Saadet . S'O 

17 lstntistik 30 
ıs Çocuk düşürtc>nler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı 

530 
Bu serının fiatı S.30 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 

to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu peşin alınarak müte
bakisi nydn birer lira ödenmek 
üzere Uç: taksite ba~lanır, 

, 

~ • Dr. Suphi Şen ses ·4 ~ 

I 
/ dra1 yolları hastalıkları 

miiltlıassıst · 
Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
~ı~mdn L~kler apartıman. Fa· 

kirl"re oa .. a ı~. Tel. 4~q-z4 

fi -~ 

--;;:;-;;;;;; ~""' 
Rı::::aı if'e"9fl ~ 1 
. HAYA Tl ve ŞİİRLERi ~ 

Ramazan G. Arkın g 
(220 sayıfa ve 6 tablo) • ~ 

Istanbul:ia Rcsimliay ıpat- = 
baası Türk Limited Şirke. i 

ı:. tinde, 60 kuruş fiyatla satıl- f 
'E malttadır. 
~-lllftlllllllllıtUMllllUııu;ı11llllMllluıAllllllllltıq-llııı:. 

41 Do Profundis 50 

4.::? Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 

43 Eflatun 3:S 

44 Gizli hnrplcr 75 

45 D~sracclinin h:ıyatı 100 

ıtG Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 

48 irsiyetin tesirleri 75 

40 Politika felsefesi 75 

50 Estetik 25 

610 

Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

H psiııi alanlara yüzde 20 iel:on
lo ynpılır. Kalan 4 .88 kurşun 

1 SS kuruşu peııin alınarak mUte. 
bakisi ayda birer lira ödenmek 
üzC"re Uı: taksite bağl:ınır. 

1 
....... Hüsnü M:;t:·~: 1 , .. •.mi\ 

DİŞ TAB1Bt. 1 Ü1~10r:ıl0r ~0101:ırrı·. ~rerı~:!rc~;~~~ı 
1 

Istanbul Aksaray Valı!e camii 1 u " u " 
tnlıkları mlilclı:ı'i-.ısı 

kartısında Tiincll>nşı l stikliıl r:ıdı1"i ~o. ·-------------- ı 380 nurc;:ı p:ıznrı iic;tii T1>1. 4123:1 · Ilı•••••- -mıı:ııocm• ft1I 
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a 
H~san D~posile Sirkeci Liman hanın alt~ndaki müracaat 
alakadar olanlar magazaya 

En 
..... 

RAOBET Bulan 
:' Pudranın Yeni 

Renkleri 

. 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSISI 
Bu kıymetli tavsiye
lerde bulunuyor : 

- Sapka ve roplardn olduğu gibi - Pudra renklerinin ınoıl:ı~ı ıla 
d!lima ı!eğişir. Dunun için Tok:ılon müC'sseo;esinin güzellik nıüle
h:ıssısı, yeni ve cazip renkleri hemen h:ıyaııların cn:ı.arı istlf:ı<le-

. sine :ırzel lcr 

• Pcclu: - lıkb:ılınr lu,·aletJerilc rC'n \'C lıilh:ıc;sn sıı:ırc tuv:ıletlC'rill! 
•ahenktar ol:ın ,.e bilhassa s:ırı~ın- nlıenktar hir puclradır. 
lnrl:ı saçları keslapc renginde olan • llose Ocre - Sıcnk tenli es-
Jara )akışan ''Seftnll yumuşaklığı,, mcrler için ııon moda 1ıııılradır. 

.... - le~irini yapan pudradır. • HüUln bu renklerle sair bir 
• Ocre - ı:smer tenler için g:ı· çok renkler "Krema köpüklü,. 

yet sc\'imli ve "~ini,, bir tesir nıl'şhur 1'0KAT.<J.V l'UDRAS/J.\'IS 
)'ap:ın ve bugün Parisle pek fazla hütün serisini teşkil ederler. 
ra~bcl bulan pudradır. Büliin lıu renkler , tene gilzcl 

• Racht!l Dor6 - Zayıf tiplere ,.e nazik bir "Finimal,. Yermek 
hafif ve mahrem bir p:ırl:ıklık -re- için Jıass:ıten telebhii edilmiştir • • 

Pudranızı nasıl 
Dır meşhur mütehassıs diyor ki: 

Adi pıı lra\nr, cildin tahU yağl:ırını 
mas ederek kurutur ,.c sertle.şti

rir. Ye huruşukl:ırın serian hu• 
sulunu le hil eder. Du halin önüne 
geçmek için pudr:ınızd:ı "Krema 

Cazip renldcrin bütün 

intihap etmeli ? 
köpüğii,, lıulunm:ılıdır. nu kıynıel

Ji .('eYher hususl bir usul dniresinrlc 
1'okalon pudrn~rnd:ı mevcullur.Bu 
ı>tıdra ise clldinlld kırruım:ız \•e 

ı;erlleştirıncz. Dilakis knılifc gil.ıi 

yumuşatır ,.c t:ıtlılıışlırır. 

serisini tecrübe ediniz. 

. . .... .. . ' ' 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Alt ı ncı keş ide: 11 Nisan 939 dad ı r. 

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

10 bin 
liralık 

inhisarlar U." Müdürlüğünden : '. . 
I - 14 • 3 ~ 939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapıla. 

cağı ilin edilmiş olan buhar kazanının münakas:ı. müddeti görü.. 
len lüzum üzerine temdit edilmiştir. 

Kullanmakla kazanılabilir. 

GR.PiN 
Diş, Ba~. :\1afsa1, Romatizma, Sinir ve Adale ağrılan da dahil olınak 
üzere bütün ıslırablan derhal geçirmekle harareti düşürür • .Nezle, Grip 
ve Bron~iti izale etmekle haklı bir ~öhret kazanmıştır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve 
benzeri vardır. GRIPJN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 
f t """ ' • ~ • ~ .. "', l• \f 6 • 'J . • • . ' .. :'\. ·• 

Her türlü yanıklar, kan çıbanları, traş yaraları, ıveme iltihap· 
lan ve çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocuk· 
Iarın ve büyü'ldcrin her türlü deri iltihapları. 

VIROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden : 

,, _____________________ _..-.. 

1 

mı-1\Jt> kabildi r.,, 

POKE 
traş bıçakları en seri 
sakalı bile yener ıe 

cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER :::,~~~;~ 
.............................. ~ 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık
larında, ses kısıklığında pek fay-
dalıdır. " 

1 ~isan 9J9 ladhind(Jfl itibaren boş rakı şişeleri satın alınmı. sı 

n - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4-4-939 tarihine r:ıst
lıya.n sah günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şube. 
si müdüriyeti alım komisyonunua yapılacaktır. Kapalı zarflar ek. 
siltme saatinden bir saat evveline ka.dar "saat 14 de,. kadar ko. 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltme. 
ye girmek isteyenlerin fiatsız teklif mektuplarını ihale t:ırihin
den bir hafta evveline kadar müskirat fabrikalar şubesine vererek 
münakasaya iştirak vesikası almalan lazımdır. (1714) 

~ v:aktır.JWcrinde idaremonogramını havi boş rakışisesi bulunup ta 1 ng i ~iz Kanzu k ' Eczane ~ 
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satmak isteyenler Tll"'"~ııtlarınr 31 Mart 939 akşamına kadar lda. ~ 
renin Kasımpaşada kiin Tuz ambarına getirmeleri ilan olunur. 1 BE YOGLU - IST ANBUL ~~ 
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