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Milli efin . yüksek direktiflerile 
ÇARŞAMBA 

Bugün müntehiplerle, müntehaplar arasında tam bir 
sevinçliyiz ahenk 'garatıldzğznı görmekle 
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L 1• t v a n y a , .. n:.·~~~n~!li~~ ~!~el ~;.~~· ~=~~:'.~! 
ı ~~-e et.meğe karar verdiğini resmen bildirmckte-ı 

1 

" 

Bir Litvanya heyeti, bu kararın icab ettirdL İ 

ı
'. Al ği meseleleri halletmek üzere, .hemen bugiln Berli-ı 

eme ı man;:n~:e~:~i~;~·eL!~vz::,l~~n~ü~~~ae:!:inh~~.c~;:n~~z!:~l 
nın son Berlın zıyarctı esnasında kendısınc yaptı-ı 

· ğı tekliflerin neticesidir. 1 

ı 
Bitlerin Alman kıtaatı ile birlikte Memel'c gir-i 

a • d tt • mesi ve orada rnUhim bir nutuk söyliycrek ecnebi_} ra la e e ı 
!erin son ~aclisclere m~tcallik tcnkidlcrini rcd ve j 
ccrhctmesı nıuhtemeldır. · 

Alınan donanmasının da ~!emel arazisinin iıı ___ ........... ~~~-~1~3~' ----_...-
Bugi'in, ikinci miintelzipler, içti modan çıkarlarken galinc iştl.-ak edeceği zıınnolunmaktadır. 

~iliz ' ve Fransız naZırlarının, üzerinde ehemmiyetle uğraştıkları bir iş: Yurdun her yerinde ikinci müntehip-
'-' 0 g"' u -- Av r u pas 1 n 1 n ıer gizli birer topıantı yaparak 

Milli Şefin direktifini yerine getirdiler 
~ · • t• • • 1 ~ Paırtto mebus nam~etıernn n 
Çnı n ıye 1 iÇi n p an D ~ U nc: ö· müntı:ehlplerDn Dstl:I· 

~ •• şaı rô malhı Dye~tte seçtı~ue ırtl 
1 Urkiye Romanyaya askeri kuvveti le naım:ıı;:etı;ıer aırasmdaıırn 

' . a~racak 

~üzaharete hazır olduğunu bildi-rmi Ankara, 22 (Telefonla) - Mebus Jnin bu listelerden bcklencın mu ... 
s çimi 2 martta ba hyacaktlr. ar- llin n olacağı il%crliıdcld tamımi c..c 
ti divanı gerke parti adına namzet.. birlikte tebliğ olunmu§tur. ft Harieiy.e. Nazırı t :~< .,B~l~anhlarm :müttehit bir kütle ve . cephe 

D~t~nko i ~r.zetmelerinde büyük hayır' Ve fayda vardır» hab demsindo büsbütün yon! b1' nin bir misli fatlnsmı •e<mck gibi 

ı::-.ransız Cumhur reiSi lond rada merasimle· karşılandı ; ;~~::'~"~~ ·:;~~u;;u~::"· ~~~:; ::~. ;~~.::U"'i.:::~u:·;:~~:;·~:: 
1 · merkezlerinde ikinci rnüntchlbler hiyette bulur.~uğu için rnC'ydana go 

!erini ve gerekse mUstnkil namzet- Bugün toplanan ikinci mUntehib_ 
likl~r konulması için boş bıraktık- ler, bu listeler Uzcrindc herhangi 
!arı mebuslukları ayın 26 smdan 'ön bir -tesir altında knlmnksızın, inti -
ce ilan edecektir. hab ehliyeti bulduklarından, o vL 

Cumhuriyet halk partisi, bu inti- !ayetin çıkarabileceği mebus adedL 

~n ngiliz .krah ve Löbrün mühim beyanatta bulundular ~~::s~:::n.!d~:~:n1:1:~ura1~:~~ ~:z.n~~ic~~~:1:;~ö;;~::k~!1~ri: 
~e~r~, 22 (A.A.) - Lebrun He Buckingham sarayına gitmişler \e 'huru görmek istiyoruz,, diye bağır= . Saat 17,30 da Fransız reisicum gizli içtimalara da\·et olunmuşlar- yet hnlk partisi genel sl'kretcrliği-
' d:nı getinnekte olan hususi güzergahda şiddetle alkışlanmı~lar- mıştır. buru, Saint James sarayına gitmit dır. 

~tıa Un ak~am saat 15 te Victoria dır. . Lebrun, kral \'C kraliçe ve küçük \'e orada Yestmister belediye reisi Cumhuriyet Halk partisi partiye 
ne gönderilecektir. 

litaı ~U\'asa~at ~tmiştir. lstasy~n Sarayın kapı~mdan girerlerken prensesler balkona çıkmışlar Ye kendisine hoşamedi beyan etmi~tir. mebusluk için · 'müracaat eden va_ 
~\e kralıçe ıle hanedan erka· kralırr'muhafız kıtaatı selam resmi· halkın alkı~lanna tebessümlerle Belediye reisi ile reio;icumhur birer 

.Genci r,ekrcterlik bu listeleri dL 
vana nrzedcrek, her dairci intihabL 
yeden göstcrilPn ve 2nci mUntehible 

...,., berlarn, Lord Halifaks, Sir \'e ·elleriyle yaptıkları !;elamlarla hitabe irat ederek c;impiki ziyaretin 
'il'_, lı ni jfa etmi~ ve müzika Fransız·ln· 
bı'r ~or, Londra şehremini, di· mukabele etmişlerdir. iki memkkl'ti yekdiğerine bağlıyan tok giliı mar~arını çalmı~tır. Sarayın k·· zevat ,.e muazzam bir Lebrun, Buckingham sarayına dostluğun bir remzini teşkil etınektr 

~tlesi bulunuyordu. önünde toplanmış olan halk biraz mu\·a~latından Dir saat sonra oto· olduğundan bahsetmi~lerdir. 
barı a}·an Lcbnın,kral ve kraliçe sonra polis kordonlarını yararak: mobille l\lalborougha gitmi~ ve \'a· Lebrun. saat 18 de Fran ız ensti· 

ecian erkanının . refakatinde ''Kralı görmek istiyoruz, reisicum !ide kraliçe :\lariyi zi~·aret etmi§tir. tüsünün yeni binalarının küşat res· 

Slır se1Ferrbeır1Bk vukuuncaa 

Rom8Qya 800 bin 
asker çıkarabilir 

~omanya, nüfusu nisbetinde kudretli~ ' teslihat 
. ~e tehçizatı mükemmel bir .orduya maliktir 

Jıir.- nıatıevrada Rumen askerleri 

;ı1 - .r 
: ' l . 

mini icra etmiş ve Buckingham sa· 
rayına dönmüştür. 

Dün ak)am Buckingharn sarayın 
da 19::; davetlinin huzuru ile l..eb· 
run ~ercfine ,·erilmiş olan ziyafette 
kral ve reisicumhur l ngiliz·Fransız 
tesanüdüne ye iki memleketin ide· 
alleri ara mdaki birliğe işaret et· 
:nişlerdir. 

Kral. her iki hükumetin haliha· 
zırda dünyada zuhur etmiş olan 
iJütün Yahim me<:elelerin do tane 
bir suret tc hallini temin için bütün 
gayretlerini sarf etmekte olduklarım , 

faakt hiçbir zaman hukuka ve bey
nelmilel münasebetleri idare etme i 
!azımgelen prensiplere uygun olmı· 
yan hir itilafa i~tirak edcmiyecekle· 
rini beyan etmiştir. 

(Devamı 4 üncüde) 

.İsmet İnönü 
Milli Müdafaa Vekilini 

ziyaret etti 
Ankara, 22 - Reisicumhur Is

met inönü dün Milli Müdafaa Ve
kaletini ziya ret etmiş ve Milli Mü 
dala Vekili General Naci Tınazla 
bir bu~uk saat kadar eörüşmliş -
tür. 

tnndn§lnrın da isimlerini ihtiva c _ 
den ve ı~endileri tarafından ehliye
lı intibabiyeyi hniz bulunmak üze
re gösterdikleri intibah Çlniresine 
-;öre taksim olunmak suretilc ha _ 
zrrlnnan nam?."t listelerini kapalı 

znrOarla ikinci müntehiblere gön _ 
dermi!jtir. Ayni znmanda cumhuri
yC't hnlk partisi genel sekreterliği-

ÇERÇEVE 

rin de rey;i istişarilerinin inzımamL 
le tp.ayyün. edC'n isimler üz:ırinden 
yeni lis~eler lhzar edecek ve bun. 
lar mebus seçimi tarihi olnn . 26 
marttan önce ilan ve \;ıa.~1ctlerc tC'b-
liğ olunacaktı~. · • • 
- Parti bu suretle intibah ehliye. 

ınc"vamı .r; inridc) 

Milli haşyet · 
Gcec yarı.,ıytl ı. ( llııbe r ) in · <;ahibi ·, ·c bof!, otomobille gnzcte~c 

clo,'Tu ; eliyorduk. Yolumuz Sirkeci tarnflarında clnr bir olcağa np(ı. 

I\:imj J, l rgir, 1-iml nlı ah, kümes gibi lıücür iki ıı.ı ra C\' nrasıııcla, Arn:ı

' ut ı.nl tlrnmlı ılar bir so1'a?;;. rcııcerekr. lrntran dolu küplerin a'.:tl\ 
n_ğı1.lnrllc, içcrtlekl karanlığı ~crı;cnliyordu. Sokakt:ı . cffnf uyku ha· 
y:ıletlcrlnden h:ı::ka ne lo, ne cin • 

Arlc:ıd~ını, bu sokaktan blr nn e\''\'CI kaçmak l terce ine gaze bn _ 
mı:::, otomobilini lıütün sıçrayı kabiliyetilc ko turuyordu. Zıplaya zıp
laya ı;i tl iyorduk. Birden, be'} on adım ilerimizde \ 'C okağın ta ortn
sın ıla, dimdik bir hayal belirdi. ~okak dar olduğu için bu hayalin sn
gınd:ın ' c~ a c;oJunılan ı;cremezdik. J,rojekHirleri yak1ık, klaksonu ü t 

üste öttürcrelc, lı ıı ınııı ı kesmeden yol alıııaya clcnun ettik. Hayal kı_ 
ııırılamad ı tile. Aranı ıı.ıla ilii atlnnlı lc mcs:ıfc l•alm•ştı. Onu r zP.bilir
clil •. Son bir J\lalcson darlı<' ini, fren lere nni bir ba,.,ı~ t al.ip etil. Dur
duk. Hayret! Gecenin bu saatinde, lı;incle U)-anık bir lcedi bite ~üriin
miyen bu sokağın ortn:.ınila Nr :1.nbit, kaskatı bir cliim tanile elini 
kasl.etiııe ı;öturmüs, bcklil ordu. Otomobfülen inlnct ' aziyct anlnf:iılclı. 

C'ılız ışıklı bir pencere ı ... tikametlnılcn, Ankara r:ulyosunun on ttcsi 
~<'liyo rdu . t--tikliil marı:ı ! 

~ 
l\lcçhul 1.abiHo tamamile bünyele mi' n rlyndan, c&sterl~ 

mecbm1,Yf'tt;... aytlchtnm~. 1unflrul9.c1f' h,1' tm~n Tt: tf'rbty~ tc,1ıa'ft. 
Uu le\ hancı tell.1n ~ttlği milli ha~~·ete i\ ~ıık ola hm! 

Necip_ Fazıl KISAKORF.:· 
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Galipten iltifat 
koparmak gayreti ! 

Yazan: SEKiP GÜNDÜZ • 
Ben, Oral dağlarının şarlc etek- kudretli manzarası kar§ısın.dıt, 

lcrinde, yüz bin kısraktı çiftlikl .. r kahramanlığın en büyük hayranlık 
gôrldüm ki, bunlara bakanlar mc · yayacak nümunelerini verme!: 
§in çadırlarda otururlar ve ''ha. mevkiinde olanlar biribirini, yahut 
tun,, ları misafirlerine en büyuk bir gün evvel aradıkları sözü tut. 
ikram olarak bol soğanla 1c:aynatıl makta ısrar edenleri imha ediyor
mış şekersiz çaya bir fincan kımız lar. Niçin? .. 
katıP. ıunarlardr. 

Bunun ne lezzetsiz şey olaca -
ğıİu anlamak için tecrUbcye veya 
yu'kıek seziş 1cabiliyetine ihtiyaç 
yoktur. Çadır hatununun nezake
tini ıeker s:::yar, mesut sofralarda 
yemekte aranılan lezzeti unutur, 
çömeldiğimiz kuzu derisi üze -
rinde gUlümsemiye çal arak : 

- Aman efendim ne güzel! Ne 
ırz eli 

Diye dil döker ve tentürdiyot 
("an ııek farklı olmıyan o çayı taı 
tns içerdik. 

Bununla beraber, niçin fikri. 
:nıizi açık açı'k ıöylemiyelim: 

Avrupanın muhtelif merkezle • 
ı·indc ve memleketimizde nice ki
l•ir ıofralar tanıdık kl "lezzet • 
li 1ir., diye bize adına "aaperj,, de· 
21ilcn e mahut kök tsunulurken a _ 
ğı~lan sulananlarla !doluydu. Bu 
m ·l'un, Oral hatununun çayından 
daha mı lezzetlidir? 

Ne gezer! 
Lezzet itibari bir ıeydir; evvela 

~a.bul edilir, sonra itiyat olur. 
Siyaset sofraamda art arda kaL 

dırılın 1spapya tabaklarında bu 
.ijldianuzın en yeni isbatlarını bol 
bol ,bulabiliriz. 

Franko, ldün hamdı, ek§iydi. 
1. 

:Sugün tatlılığından bahsediliyor, 
Negrin dün ittah açıcı bir ape

ı·itifdi, bugün katran gibi tik:ıinti 
veriyor. 

Miyaha .dün bal gibiydi, bugün 
öğürtü veriyor. 

Acaba Frankomın, Faslıları top 
layıp Tank bin Ziyaclın izi üze
rinden yürümeai, :Madrid kapıla -
rına kadar dıyanmuı bu öğürtü. 
yu, bu tikıintiyi bizlden evvel keı
fttmuinden mi ileri geliyor? 

Acaba bugüne kadar biz İspanya 
karıııunda, bir zamanlar Osmanlı 
İmparatorluğunun yılcılmamaımı 
istiycn, hıtt~. kara tahta mahalle· 
lerin yerinde asri evler türemesi· 
ne bile tahammül cdemiyen bir 
KIÖO Farer gibi mi k~ldık? 

Coğrafya, süratli gemi ve kül. 
tür1apa.nyayı bize ne kadar yak~ 

• 
lagtırmı! ıayıhrsa sayılsın hakiki 
~panya bizde~ her _.halde pek u
zaklardadır. Bır memleket, oku -. .. , 
malda, için'de dolaşmakla dört ve· 
ya "dört yüz: vatanda§ını tanu~ak. 
ıi" anlaJilır §ey değildir. 

Bu realist dünya i~inde nazarL 
yerlere saplanmak toyluğu lblzfden 

.rı. 
ıutak olmakla beraber güzele ve 
i~ye nankörlük etmeden bunlar-

o • • -
dan herhangi birine karşı duydu-
ğumuz sempatiyi i~kar edeme -
• yn:. 
Demokratız. Herkesin iyiye ve 

güzele ula§masını temenni e<de • 
cck derecede diğerklm olduğu _ 
muz içindir ki demokrasinin her 
tarafta zafere ula§masını isteriz. 
Lakin biliriz ki nice nice temiz, 
pis elde pislenmi§tir ve nice nice 
güzel, fena simsar tarafından is -
tiımar edile edile iğrenç olmuş -
turr. 

ispanyada hadiselerin ınırişafı 

bu aon bilgimize bir l:iaha hak ka· 
zandırmıştır. 

Daha dört gün evvel elele ve _ 
rerek çarpıştıkları diişmanrn en 

Bir tavzih 
17-3-939 tarihinde irıtişar e· 

d'en bczı gazetelerde Rcsülayın 
P. T. T. Merkez şef vekili Fahri· 
nin otuz bin lira ihtilas ettiği ya _ 
&ılıdır. 

thtilb olunan paranın mikdarı 
(3i89) lira olduğu tavıih olunur. 

Umumi Müdür 
ş: Karacan 

Günün galibinden bir iltifat ko
parmak i~in mi? Görünüş böyle. 
Hakikat böyle olmasa bari. 

Madrid, Bizansı tarihten si. 
liyor. Hayır 1 Bizans, en son da . 
kikasına kadar kilise mücadelele. 
ri ve sayısız hırslar panayırı ol • 
makta ısrar eden Bizans, böyle 
fena bir nUmune vermemiştir. Bu
güne 'kadar Bizans kelimesiyle 
hatırlanan şey, bundan böyle 
"Madrid • 939., dendiği zaman 
hatırlanacaktır. 

Fena elde en temiz bayrak mu. 
vaffak olmak hakkmdan mahrum 
olur. 

Biz bayrağı seviyorduk. Bay _ 
rağı tutanların sevilecek tarafla -
rı olup olmadığında §İmdi §Üphe
llylı. 

Az iyi, hakikatte çok fena olan 
ııglizel gösterişli,, ye tercih edilir 
HU'klımetçi lspanyanm Avru -
pada tasfiye edilişi ancak böyle 
izah edilebilir. 

Şckip CONDUZ 

Marmara hatttnda yaz 
vapur set erleri 

Denizbanlc, bu sene yaz mevsi. 
minde Marmarada tatbik edilecek 
vapur· tarifelerini hazırlamıştır. 
Bu tarifelerin bilhassa Mudanya 
ve Bandırma hatlarının fevkalilde 
likleri bulunmaktadır. Trak, Sus, 
Marakaa gibi sUratli vapurlar ile 
yapılacak olan bu seferler ile bu 
yaz Bursa ve Bandırma üzerin : 
.den İzmlre gidip gelecekler için 
büyük kolaylıklar gösterilecektir. 
Tarifelerde gerek Mudanya ve ge. 
rek Bandırma hattına her gün va
pur konulmuştur. Vapurlar Mu -
~anyadan sabahları hareket edip 
a~şamları dönecektir. Pazar sa _ 
bahları ise İstanbuldan bir vapur 
Mudanyaya hareket edecek ve ak 
~-
§!mları dönecektir. Ayrıca mutat 
ıefer de yapılacaktır. 

p 
f Bandırma postaları ise sabah -
~rı İstanbuldan hareket edip ak. 
ıamları dönecektir. 

i Denizbank, Mudanya vapurları 
nrn Şehrin merkezine çok uzak o· 
tan' Tophane nhtımı yerine köprü 
~ ~·· ı>aJından kaldırılması için Bursa 
belediyesinin yaptığı mür;tcatı lda 
yerinde bulmuş ve bu imkanı bul -
mak için tetkiklere başlamıştır. 
,. Yu münasebetiyle bütün hatlar 
aa, yeni tarife tatbik edilecektir. 
Bilhasa enternasyonal fuar dola _ 
yısile yaz aylann.da hareketi ar -
tan İzmir hattı için fevkalade bir 
tarife tatbik edilecektir. 

---:0-

ıhtiyat as teğmenlerini 
davet 

l nisanda nakliye, S nisanda 
süvari, 15 nisan.da ölçme, 20 ni -
sanda istihkam ve ışıldak asteğ . 
:menleri (eski zahit vekilleri) 45 

gün talim için kıt'aya sevkedile • 
ceklcrdir. 

Sevkodileçek bu subayların haiz 
olacakları şartlar: 

Terhiş tarihleri üzerinden iki 
sene gcçmi§ olmak. 

313 (dahil) 326 (dahil) kaçlar 
doğumlulardan olmak. 

Maaşını umumi muvazeneden 
ve maaş aslileri 25 (dahil) liradan 
yukarı ve muadili ücret alanlar -
dan bulunmak, 

Bu çerçeve dahilinde bulunan _ 
Jarın vaziyetlerini teııbit ettirmek 
Uzere şubeye hemen müracaat et
meleri ilin olunur. 

H A B E R - Akşam Poıtaaı 22 MART - 1939 ~ 
- -Z 

•\O ·riı :1110/ım dün şclırimizde yaptılı ziyaretlerden bir intiba: Upmonın cenazesi diifı kaldırılmıştır . . f em imde Vnivnsitt rıt' t 
profesörler ve birçok talebe hazır bulımmuş, iıfüniin lıntırnsı 11111 

lımmuştur. Cenaze Feriköy mezarlığına gömiUmil§tiir. 
L ? r başı·~l.·ili, Bulgar kilisesinde gazetecilere bcyc111alla bulunurken, 

• Vııiı'rrsitc kaduı ve doğum hastalıkları ordinaryüs profesörü 

11Şişeler alayım!,, 
ticareti 

inhisarlar idaresinin 
mühim bir kararile 

karşılaştı 
Ötcdcnberi İnhisarlar idaresi 

de diğer müskirat amilleri gibi 
boş rakı şişelerini geriye satın al
makta:hr. Bu yüzden memleketi . 
mizde teessüs ctmi§ bir ticaret §U' 

besi vardır. Mahalle aralarında §i· 
şe tophyanlar toptancı mütevassıt 
lara şişeleri satmakta, onlar lda şi. 

şcleri götürüp İnhisara vermek • 
fodirlcr. İnhisarlar İdaresi bu alış 
veri§i birçok cihetlerden mahzur 
lu gördüğünden bundan sonra 
muhtelif ellenden ra"kı şişesi sa tın 
almaniağa karar vermiştir. 

inhisarlar İdaresini bu karara 
sevkeden şey, bu ticaretin şişe sa
nayiine verdiği büyük zararla bil. 
hassa çocuklar n ahlakı üzerinde 
it!~ hissedilmeden yaptığı muzır 
te.ir ve hUtUn itinalara rağmen 

ıiiikroptan kaçınrlamamasıdır. 
Filhakika, küçük çocuklar §işe 

satmaeı garip bir zevk ve kar va
sıtası edinmi~lerdir. Bu yüzden 
çöp kutu ve tenekelerini karıştı . 
rarak şişe aramaktadırlar, 

Inhisarlar İdaresi, nisanın birin 
den itibaren boş rakı §işelerini .. 
kabul etmiyecektir. Yalnız elle -
rinde stok vUcude getirmiş olan -
ların zarara girmemesi isin bu a -
yın son gününe kal::lar mevcut şi
şeler satın alınmasına devam olu. 
nacaktır, 

Azasını bir araya topıa
mak mümkün olarnıyan 

esnaf cemiyeti 
Esnaf cemiyetleri yıllık heyeti 

umumiye toplantıları ve yeni idare 
heyeti seçimleri geçen ay içinde 
yapılmış, fakat bir cemiyetin he • 
yeti umumiyesini bir türlü topla· 
mak kabil olmamıştı. Odun ve kö
mürcü esnafının toplandığı bu ce. 
miyetin heyeti umumiyesi ilk de· 
fa toplanamamış. ikinci bir içti • 
maa da ancak üç kişi gelmişti. Bu· 
nun sebebi ara§tırılırken Ticaret 
Odasına yapılan bir müracaatta 
içtimaa esnafın borçlu olduğu ve 
hatırından çıkamıyacağı toptancı

lar geldiği için kendilerinin gele. 
m~diği bikiirilmişti. Fakat böyle 
bir tefrika imkan görülmediği için 
bu cemiyet heyeti umumiyesinirı 
üçüncü bir toplantıya çağırılma • 
sından başka çare bulunamamış • 
tır. Bu istima da önümüzdc!:i sa· 
lı günii yapılacaktır. 

Odun ve kömürcülı:rin bu de -
faki toplantıya gelip gelmiyecek _ 
Jeri merak edilmektedir. 

Bulgar Başvekili 
ve Refikaları 

Dün gece 
memleketlerine 

11 de saat 
hareket ettiler 

Köseivanof, Türk gazetecilerile 
hasbihalde bulundu 

samimi bir 

Dost Bulgaristarun muhterem 1 - Hayır .. Böyle bir tehlike yo}t 
Baıve~ili Kösc:ivanof ile yanında-· tur. Sadece ıa_yialar :mevçuttur, 
ki zevat dün akşam saat 11 de Bunları soğukkanhlıkla tetkik ve 
hususi trenle memleketlerine dön. tahlil etmek mecburiyetindeyiz. 
müşlerdir. 

Köseivanof hareketinden evvel 
gazetecileri kabul etmiş ve konuş
mada bulunmuıtur. 

Köseivanof demiftir ki: 
••- Bana kar§ı Türkiyede gös. 

terilen hüsnü kabulden son dere -
ce mütehassisim, Aramızdaki mü
nasebetlerin güzel çiçeği, bu ıe -
fer daha ziyade inkişaf etmiştir. 

Bunu soltlurmamağa diimi suret• 
te çahşmııhdır. Buna muvaffak 
olmak için de, küçUk ihtilafl~rı 

izam etmemek, her §eyden evvel 
Balkanların teşriki mesaisine ve 
bütün Balkan menfaatlerinin gö • 
zönünde bulundurulmasına Çillıı

mak lazımdır. Bu münasebetle ge· 
rek şahsıma, gerek Bulgar mille
tine kal"'§ı yaptığınız neşriyata te
§ekkUr ederim. Türl<iyeye gelitim 
bir ziyaret çerçevesini aşarak, bir 
bayram mahiyetini aldı. Gösteri • 
len teveccühe resmi makamlarla 
birlikte Türk milletinin de iştirak 
ettiğini gördük. Büyük Şefiniz 

İsmet fnönU ve kıymetli arkadaş
larına teşekkürlerimi bildirmeniı:i 

bir kere de vasJtanızla rica ede -
rim. Zira Ankaradaki mülakatla -
nmjan, umumiyetle Balkanların 
ve hususiyle Türk - Bulgar mü • 
nasebatının istikbali için Lüyü"k 
bir cesaretle memleketime dönii -
yorum.,, 

- Bulgaristan Balkan antantı. 
na girecek midir? Ankaradaki ko
nuşmalarınız esnasında bu mesele 
mevzuubahis oldu mu? 

Ekselans Köseivanof bundan 
sonra doğrudan doğruya bugü _ 
nün gazeteciliğine ge,erek, gaze. 

tecilerin heyecanlı haber vcrmelc
ten ziyade umumun menfaatlerini 
korumak gayesinden ayrılmama • 

ğa çah;rnalarını tavsiy~ ctmi§, 
fakat hakikati .de söylemekten ge. 
ri durmamağı şart koşarak demiş. 
:.tin ki~ ı ı ., bt• " 

- . BF,n.1 h4Jcika,ti ,$ev~rl~. ,,Hi~ 
bir zaman hakikatin gizlenmesi • 
nl slr:ien istemiyorum. Sadece 
herhangi haber karıısında daiına 
umumun menfaatini gözönünde 
bulundurmanızı ve derindep deri· 
ne tahki'lcatta bulunmanızı daha 
doğru buluyorum. Bu sözlerimle 
matbuatı tenkit etmek istemiyo -
rum, zira gazete~ilerin kar§ılaş • 
tıklan ıı:orlukları takdir ederim. 
Ancak yarın ne olacağını bugün -
den ke~fedemediğimiz için bugün· 
kU §erait altında mutbuat sçm de -
rece müteyakkız bulunmalıdır. 

- Londra radyosu, dün gece 
Ankara radyosunun neşrettiği 

tebliği mevzubahsedcrek, Bulga • 
ristanın Romanyadan arazi iste -
mekten vazgeçtiğini bildirmiştir . 
Bu haber doğru mudur? 

- Bir Japon darbı meseli var 
dır; der ki: "İnsanlar müzakere 
ederken, fareler tavan arasrn:ia 
gülüşürler,, buna ilave edecek bir 
sözüm yoktur ... Sadece şunu te -
barüz ettirmek isterim ki, Bulga. 
ristan Romanyadan resmen her -
hangi bir talepte bulunmamıştır. 

Bu ıerait altında Bulgaristarun ta· 
Ieplerinden vazgeçmesi meselesi 
de bittabi mevzubahs olamaz.,, 

Türkiye buğday cins~eri 

Pendikte 
cinayet 

Boşnak Muharre~ 
rakibini av çiftesıl• 

öldürdü 
• • DUn gece Pcndikte bir cuı 

i§Jenmiş, bir adam av tUfcrııl 
öldürülmUştür. ı.-' 

Cinayet suçlusu Pendikte,_~1 
Paşa caddesinde oturan 30 ~ 

Boşnak Mubarrcmdir. ~ ~ 

Muharremin Akta~ ko) 11 
Mustafa isminde birllc bir ., 
yüzUnden araları açıktır. 

~ttı' 
Diln ak§am Pendiğin D-._;d 

mevkündc iki rnklb biri~.:ı,. 
• Jı•\I' 

raslamtşlar ve eski mcseleY' ır' 

bynrak kavgaya ba§lannşlard~~ • 
sırada Muharremin elinde bir ,ı. 
çiftesi 'bulunmaktadır, Kııvganııı f 
zı3tığı bir zamnnda~ Muh81?":;. (1 

teyi Mustaf aya dogru çevı • d ' 
ateşliyerck muhtelif ycrlcrill 

;\''aralamıştır. 

GilrUltUye yetJ_Jenler "JA~ 
öldilğünü görmueıcr ve ~ 
u takt~ ~tlni.jlf.lnle de y u,.ı, 

mıelardır< Üsküdar mUddeiuJ!l 
liği tah'ktkata lbqlam11tır. 

-o--- ~ 

Otomobil çarP 
Bir adam, başında"• 

tehlikeli surette ya~al~~~ 
Beni'ktaıta Valde,eşmeıı~, ıt. 

numarda oturan 42 yaşları 'ir)f' 
şaat kalfası Nişan oğlu ~I 
bu sabah saat 7 ,30 raddel ·rıdl 
Beyoğlu Tarlabaşı cadde•' ,;_ 

ge~erkcn şoför Ahmet sun~ 
idare ettiği 1772 numaralı tıt• 
otomobili kendisine çarpI1l1~,. 

Kirlcorun sağ bacağı tıtrı•. f'J' 
kırıldığı gibi başı da tc~lik~~ 
rette ezildiğinden tedavı ~ f 
iizcre Cerrahpaşa hastanesıtlO 
~ürülmiiş, şoför yakalanrnıtt"· 

Irak K~dogunı 
yıl dönUmU ""eti' 

Dost irak KTalı Qaziyül~ tif' 
doğum yıldqnUmü münaseı~f • 
dün aabalı saat 11 de Teı\f' r rıd,
pal~sta irak konsotoau tara ı 
bir resmi kabul yapılmıştır· rll ' 

Dün akşam da bir ba~o ~ut' 
miı ve vilflyet er'.kanı ıle cJilıtıl' 
ecnebi konsoloıılar davet e 
ler:iir. 

- Şimdilik bu mesele mevzuu· 
bahis olmadı. Bulgaristan belki 
bir gün Balkan antantına girecek -
tir. Bunun için zemin ve zamanın 
hazır olması lazımdır. Her halde 
Ankarada, Bulgaristanın l3alkan 
paktına alınması mcaelesi görüıül. 
mcdi. Biz, sadece beynelmilel u • 
mıımi vaziyeti ve Bafkanları teh
dit edebilecek tehlikeleri gözl:!en 
geçirdik. 

Yeşil köy tohum ıslah istasyo - ~-

nubca, Zirat Vcldilcti namına, Acı b·ır 0··10111 
- Balkanlar için halen bir teh· 

like mevcut mudur? 

Tonton 
amcanın 

kumbara su 

Türkiye buğdaylan hakkında ya. 41',f 
pılan tetkikler sona ermigtir. Bu Sabık Azerlıayca~ h:~ ~ 
tetkiklerden bütün ala'kadıtrların Maliye Nazırı Abdiil A )fekt')i 
ve halkın iatifadeııi için hir kitap Can'ın oglu Bursa Ziraat ınJr"" 
halinıde hazırlanması takarrür et· mezunlarından Rüııtcrn Etmiıtl'• 

çok genç yaşında irtihal e ı\'11" 
erte • 

Cenazesi yarın 23 mart P h•ı;t• 
.. saat ı ı de Takııiın Alm•;irLlıııJ' 

neıin:len kal.dırılacak, J1erilıöf 
camiinde namazı kılınıp . 

d'l celctır. 
kabristanına defne t e d• b\I 

Merhum şimdi .AlrnanY' 11d•ıı . d alarırıı 
lunan crazetecı arka 8 :s ·'ili· 

• b" aderı , 
Fuat Emircanın da ır 

1
• 1ııe 

k der ı . , 
~rkadaşımıza ve e .. biJOI 

· ızı 
sine candan taziyetlerıın 
ıirlz, 



Bir zabıt varakası 
devrilmiş çam 

değil 

Z ABtr VERAKASI 
blAL EDCP SATJOŞ OLDUGU EDIEOIN lÇINDEN 

OLUtiŞ BÖCJ!:K ~1KTIGI IÇ1N VERİLEN CEZA YA lTlRAZ 
EDEN SUÇLUNUN 1TlRAZlNIN GAYRI VARİT OORVLD'C· 
GVNDEN BEŞ GVN SAN'AT VE T1CABETl'EN .MEN EDlL
lllŞTllL,, 

Bil labd vu.akuı belediye memurlan taralmdan yuıbp ı... 
tubal im H..ı eaddeıdnbı IOnandakl bir fırmm tlzerhıe yaplf-

1 tmımJttır, Balb yazıp okumayı yeni öğrenen bir küçük çocuk 1 
! aeemlJlil De kltab, el harfleri karmakanşık, bllyilk ktlçllk harf. 
İ ler Wrlblrlae pnnl' bir halde yazılan ba zabıt nrakaamı oka· i 1 )'Ullea gireceküalz ki, dört satırlık bu nrakada, ne cümleler, ne r 

kelimeler yerU yerindedir. !.! 

JUo fipheelz bir ecnebi, önllne bir Tllrk 16gatl alarak ba 

uMt nnkumdan dab dojra ve daha dtlrilat bir dille böy - ı· 
le bir fikri Uadeye man.ffak olabilirdi. 

Binlerce ntandqın ttzerhıden geçtlif bu eaddeııla 1 
en cm cörllllllr yerine zabıt nrakaaı ismi altmda 
böyle bir nrakuun taUk eclllmesl, yalnız ntanclatlarm 
cöalerlnl ~unalcla kalmıyor, ttlrqe okayııp ,uma bUmlyea. 
lerla nuıl olap da zabıt \'arakuı tamim medd ve llallhlyetlnde 
balandaklanna hayret \'e teeHllr ayandmyor. 

DtlllJUUll • kolay alfabesine aahlblz. Altmı itsttlne getlnll
jlmb halde de dtlribt mana cıkanlabllecek kadar eliatud sarf 
, .• aalni olaa bir dU eablblyb. 

Nihayet cördtlltlmüs ba \'araka 1mlll bir U1m dejll, dört 
satırlık bir tebUldlr. 

Birçok meldepWerla öaliae toplanarak lstnıfaOa, alayla ıtL 
lilıttlklerl bu abd varakası, belediyenin otorlte.I balommdan 
da tehUkeU bir netice verebilir. Bana yazmaja teşebbüs eden 
her kim.le, balkın gözil öallne, okunmak üzere aınlacatnn dil· 
liamemlı midir? Yoksa h1d1M yabuz zabıt \'arakumı tutınaı 

olmak \'e ae olana olaUJI bir tef yazıp asmakla bltmlı mJ ola· 
yor! 

Eberlya zabıt ,·arakaları böyle zabt n rabtı olmıyaa, •ifa
n alhakı balmmuyaa, uzan, kant•k, yuanm kendinden ba1b11 
tanfıadaa oına .. p anlaplmaz tanda oluyor. 

Ba memlekette u ~k ekmek yiyebilecek bu uWılyette bir 
memurun, 6aee ua dllbal okuyup yazması pıt dejll midir! Ev· 
Tel& salllt varüumm 'ba clbl memurlar ~ tutuımuı 11mnceL 
mes mi!' 

Şellrba mlahat, bayat ve emniyet prtl&nm tabaklnık ettir. 
mek sfb1 §Ok J'll)mek bir laedefta elemanlan olan ba clbl memar
Jana h kadar mllldm lllr ftllfeyt, 111 varabc1u u1afı1an ehD· 
Jet ,.e dlra,..tlerlle tecldr edebUecelderlae lnandaJıWr mi!' 

Ne zamana kadar cİlllmlze saypla, btlrmette kaıar edece. 
llsf 

BelMlyeam kfJIUll ..-.,.eu maaevl)'lldal cıe ldteellllı ec1e.. 
bUeeek böyle tekli itibariyle ldiçik, fakat, mahiyeti itibarile §Ok 
Mlytlk kasar ve dlkkatllzUklerl önllyebllmek ~, ba gibi zabıt 
\'ankuı ve ulnala belecllyeee kontrol edilmeden talik olaama-
_. llterb. DaL 

Sovyet partisi 
Molotof ve Jdanofun 
raporlarını kabul etti 

Moskova, 21 (A.A.) - Parti · 
nin 18 nci konıreıi Molotof ve 
J danofun raporlanru, komiıyonda 
yapılan tadilltla birlikte kabul et· 
mittir. 

Müteakiben celsenin batkanı 

Çinlilerin bir zaferi 
Çan Kay Şek 
kumandanları 

Honıkong, 21 (A.A.) - Çin 
Ajansı bildiriyor: 

Şensi villyeti dahilinde Luya -
pnda bulunan Kuraıava kuman • 
dasmdaki Japon ıarnizonu Çinli • 
ter tarafından maflGp edilmittir. 
Japonlar 700 den fazla ölü vermiı 
ler ve birçok harp malzemesi bı • 
rakmıılardır. 

Çunkinı, 21 (A.A.) - Dün öt. 
leden ıonra üç Çin bombardıman 
tayyaresi Poyang &ölünün dofu 
kıyısında !demirli bulunan Uç Ja • 
pon harp ıemisini bombardıman 
etmitlerdir. Gemilerden birine tam 
isabet vukubulmuıtur. 

!çanı. 21 (A.A.) - Baıkuman· 
natklrlarımııa yaptırmalıyız. Onla· dan Çankayıek Hupeb viliyetinin 
rın eserleri pek ıüzel olmazsa da merkez cepheleri üzerindeki Çin 
zarar )'oktur, çünkü niha) el. bizim· kumandanlarını ıon yirmi ıün 
dir. "Bu kadannı )'apabilı)'oruz!,, . • 
deriz. Para meselesini ı,in bu tararı zarfındakı muvaffalnyetlennden 
halledilmeden konu,mata fmkln yok 

1 
dolayı tebrik etmiıtir. 

tur. Çilnkil bundan sonra da '61le . . . . 
bir mesele ka~mnda kalabiliriz: ,e-ı Bu cep~ede Han nehnnın ıki 
birlerimiz Abidelerini en ucuz ya·, tarafındakı muhaaım kuvvetler 
pana ısmarlamala kalkar. Hiç şQpbc-l mütemadiyen topçu atep teati 
siz ki b~ da, memnuniyetle karşıla· etmektedir. Japonların nehri ıeç. 
nacak bır netice olmaz. mek için yaptıfı bütün teıebbUı· 

Nvall&b ATAÇ ler akim kalmııtır. 

Belediye istişare heyeti 

J 

3 

~no r ~ c;ı ~ Rt,tif tifM't:&D t?Jt'!im 
Hizmetçi genç kızların peşine takılan 

esrarengiz bir şebeke mi var ? 
Anadolumuzun 
ocaklarından 

muhtelif yerlerinden ve aile 
koparıl ıp a lınan küçük yaşta ço

cuklar, evladlık olarak, aileler nezdine veriliyor 
ve bunlar bir müdd~t sonra sokaklara dökülüyor 

Okuyucularmuzdan bir zat mat· den ve aile ocaklarından koparılıp 
baanuza gelerek, nazarı dikkatimizi alınmış küçük yaşta çocuklar evlat· 
ı;ok mühim bir mesele üzerine çevir- lık olarak aileler nezdine veriliyor 
di. Once bir şikayet halinde dirJedi· ve bunlar bir müddet sonra sokak· 
ğimiz bu hAdisenin, eok şamil bir lara dökülüyor. 
i~ ve bir memleket meselesi oldu· Ortada bu gibi hizmetçi işlerini 
ğunu gördük. Kariimiz diyor ki: tamamile emniyete bağlayacak biı 

"Bilmem hiç şu evlerde çalı~n. teşekkül mevcut olmadığı için siz· 
anasız, babasız, ailesiz, nereden metci ihtiyacı karşısında aileler, bi· 
geldiği, kime ait bulunduğu malQm ribirinden medet umuyorlar ve bu 
olmıyan irili ufaklı genç kızlar, ka· suretle bu Anadolu yavruları evlert 
dınlar, çocuklu kadınlar vardır. giriyor. Fakat, bunların peşine düş-

Nereden olduğunu asla ölreneme- müş olanlar, avlamak iı;in fırsat bek 
diğ'im bir §ekilde hizmetçiye muh· liyorlar ve nihayet düşürüyorlar. 
taç evleri koku alır gibi bulan bazı Hidisenin böyle cereyan ettiğin· 
vasıtalar. böyle hizmetçileri teda· de §Üphe yoktur. Bunlar kimlerdir, 

2 - Belediyede, sıhhat idaresinin 
ve zabıtanın iştirakile daimi bir ko· 
misyon veya bir şube kurularak bü· 
tün memlekette mevcut bu gibi 
hizmetçi, camaşırcı, ahcı vesaire 
gibi iş ihtiyacı içinde bulunanları 

toplamalı, tesbit etmeli, tescil etme· 
li, hüviyetlendirmeli ve bütün ha· 
yat ahvalini ehemmiyetle teıfik ve 
kontrol altında bulundurmalıdır. 

Bu hareket bütün vilayetlerin ve
ya belediyelerin asıl vazifeleri ara· 
sına sokularak memleket yavrula· 
rmm hizmet~ilik gibi i~erde har 
canmamalan temin edilmelidir. 

rik ederek evlere yanuyorlar. tayin edemeyiz. Fakat bazı hizmet· 3 - Hizmetçi, ahçı veya bu va· 
Bir müddet hizmetinden mem· cilerin muhtelif yerle·. 1e dilencilik dideki işçilere ihtiyacı olanlar bu 

nun olduğunw: hizmetçinizin bir ettiklerine de şahit olduğumuza gö· resmi müesseseye müracaat ederek 
gün en kıymetli şeylerinizden birini re, di!encilerin bunların peşlerine bu gibi işçileri tedarik etmelidir. Ve 
calarak kaybolduğunu ıörüyorsu· düşenler arasında bulunduğu mey· bu suretle aldıkları maaş veya üc· 
nw:. dancfadır. ret veya yevmiyeden bir miktar ke· 

Size o kadar yanılıp yakılmı§, ha· Ne olursa olsun, evlerde hizmetçi· silerek bu işçilerin işsizliği, hasta· 
yat ve macerasını o kadar hazin lik edebileceklerin her şeyden önCt' ?ık, vesairesi gibi ahvaline medar 
tasvir ve izah etmiştir ki onu poli· raşlannın nazarı dikkate alınması olmak üzere bir teavün sandığı ku· 
se vermei';e kıyamazsınız. ve kendilerinin müseccel bulunma' rulmalı ve i~ilerin de hayat emni· 

Fakat gel zaman git zaman onu sı, belediye, sıhhat idaresi, zabıta yetleri temin olunmalı, emniyetsiz· 
ya bir pastacı veya bir muhallebici tarafından daimi kontrol altında likten dolayı düştükleri fena Aki· 
dükkAnında boyanmış, süslenmiş olması gerektir. Hizmetçi alıp da betler önlenmelidir., 
görürsünüz veyahut da bir ıeceya· canı yanmamış hemen pek az ailt 4 - Hizmetçi vesaire gibi bu 
nsı garip bir tesadüfle fena sokakla· vardır. t:ırzdaki işçilerin birer hüviyet vesi· 
nn başlarında karşınıza çıkıverir. Bu işi önlemek, memleket evlat· kası olmalı her ay sıhhat, zabıta \'e 

Bunlar kimlerdir, bu işi idare e- tarının mukadderatına takılını§. belediye dairelerince kontrol edilip 
den bir §ebeke mi var, bu memle- bu fena Akibeti izale etmek olur. tetkik edilmelidir. Aynca iş dairesi 
ket evlAtlannı hiımetçilikten başla· Bunun i~in bizim aklımıza ıelen de bu gibi işçilerin mesai vesair u· 
tJp kötü bir akibete sürükliyerek tedbirler ıunlafdır: murile mqgut olmalıdır. 
geçinenler mi ur? Bir tilrHl IU ha· l - Evlltlık olarak alınacak ço-
kikati meydana çıkaramadım. cukların zabıta, belediye ve sıhhat Yani topyekf1n bu işi hükfunet te-

Kaç kere hizmetçi aldım, bütün idarelerinde tescil olunmalan ve bu şekküllerinin himaye ve idareleri 
arzularını yaptım. Fakat sanki hiz· suretle bir aileye raptedilmeleri la· altına alması zamanı gelmiı bulu· 
metçilerin peşlerine takılllUI esra· mndır. Bu aile bu çocuğun tahsil nuyor. 
rengiz insanlar vamuı gibi bir gün cağını nazarı dikkate alarak ona hi~ Bunun faydalan, hiç olmazsa za· 
bu kızın veya kadının evden çekilip olmazsa ilkmektep tahsilini vermek rarlannı kaldırılması ile iddk edil· 
alındığını gördüm. 1 le mükellef kılınmalıdır. mi ~lur. 
Bu işin bir yoluna konmaması aile Evlatlık olarak alınan eocuklann 

!erimizin umumi emniyeti bakımın· aile vaziyetleri tetkik edilerek haki· 
dan da eok tehlikeli olmaktadır. katen eocuklanna bakamıyacak hal· Kırklarelinde Gelen kız hasta mıdır, sallan mı· de olup olmadıktan tesbit olunmalı 
dır, nedir, nenin nesidir bilmek im- ve böyle eocuk tellfillığr ve satıcılığı 
ki.nsızdır. En garibi bu hizmetçile· önüne şiddetle geçmelidir. arfeziyen 
rin evlere sokulabilmesidir. Nasıl 
bir usul kullanıyorlar ki, bizim şüp
hemizi celbetmeden veya dikkatimiz 
olmadan evlerimize girebiliyorlar. 

Ben bunların içinde çok küçük 
yaştakilerini gördüm. AhlAklan ü· 
zerinden dikkat ve allli ile dur
dum. Bazıları pek masum olmasına 
raimen bir müddet sonra her nasıl 
oluyorsa, bilmem, birdenbire kabak 
çiçeği gibi açılıveriyor, budan da 
saklamak istemelerine ratmen ı;ok 
ahlaksız olduklarım birı;ok vesileler 
la gösteriyorlar. Bunlardan kimse
siz olduklarını iddia edenleri de 
tlırasında takip ettim. Mesela haf· 
tada bir izninden istifade ediyor \'e 
çıkıp gidiyor. Geldiğ'i zaman üze
rinde benim verdiğimden fazla pa· 
ra buluyorum. Bu bir esrarengiz 
meseledir. Alikadarlann dikkat na· 
zarlarını celbetmenizi isterim.,, 

Filhakika böyle bir mesele vardır 
ve bu bir memleket davası halinde· 

dir. 
Anadolumuzun muhtelif yerlerin· 

Şam açılacak 
Fransız kıtaları tarafmdan Kasaba civarmda İJİ su 

işgal edildi bulunamadı 
Şam, 21 (A.A.) - Havas: Memlekette bütün kasaba ve ıe. 
Şehir tamamiyle Franaız latala. birlerin en sıhhi Dır tekilde hazır· 

rı tarafından itıal edilmittir. Kı· lanmıı ve temiz kaynaklardan isal 
talar büyük bir sükunet içinde edilmiı ıuya kavuıması içip Da • 
ıehrin merkezindeki ıevkulceyt biliye Vekaleti tarafınldan tatbik 
noktalarını tahkim etmektedirler. olunan içme ıuyu procramı bil -

Sokaklarda vücuda ıetirilmit yük bir muvaffakıyetle yürümek· 
olan barikadlar tahrip edilmittir. tedir. Buıün memleketimizin et. 
Fransız makamları baı:ı tahrikat. rafında ıu aranmamıı hiçbir ıehir 
çılan tevkif etmiıler:Ur. ve kasaba yoktur. Bu ıehir ve ka· 

-<>- sabalar civannda içmeie ulih ol· 
Suriye parlamentosu duğu ıörülen ıuJar bulununca der 

Polis mubafazuı albnda hal nümuneler almaralc tahlile 
cönderilmekte ve bunlann tah -

toplandı !illeri yapıldıktan ıonra filhakika 
Beyrut, 21 (A.A.) - Suriye içilebilecekleri anlapbnca ıuyun 

parllmentoau buıün polisin mu • bulunduğu yerden kasabaya isale· 
hafaza11 altında toplanmıısa da 

si için proje huırlanmaktadrr. 
nıub ekıeriyet mevcut olmadı • 
tından bu açılıt celsenin talikine 
m~l:>uriyet hbıl olmuıtur. 

Sums ki balıklar, cecelerl Beyuida me
,....cıa doira karaya cdoP puta ft1b yl. 

Bazı tehir ve kasabalar civa • 
rında yapılan bütün araıtırmalara 
rafmen içilmeğe aalih ıu kaynafı 
bulunamamııtır. Dahiliye Veki • 
leti bu gibi ıehir ve kasabalara 

~orlar. 

••• B ELEDlYE lstitaN •e1et1 yal tali· 
....,.NM!hln taclllbll, mabat yal 

utıpaa tuaunea mi.al olumuDU beledi.. 
7e relılUila~ lstemlttlr. 

Zehirli balaklar Bir cümlenin manası 

artejiyen mütehasaıslan cönder -
mittir. Bu ıibi yerler civarında 
arazinin vaziyeti tetkik edilerek 
arteziyen kuyulan açılıp açılamı -

Eler lltqare heyetlaln \'Ulf.t ba i
se, ha ıa...ı. gire htanbal halla yıllar. 
daaberl lstlpre be7etlyml1 c1e .farkmda 
dejlllz. 

B qtKTAŞTA clmrü m_.ara Ab
c1illllerlm olta Baaf, palam11t Wı· 

iı Jemlt ve ııelılrlenme bla 119termlf, 
derlaal butaaeye bldınlmJI. 

Mutlaka n balıklar llannanU ve 
Jlallçte yakalananlardır. Yoksa 'ba 1-bk. 
lana zeblrU mallllk olmalarma alal -. 

I• DAMDA ' 'llarb olacak mı!" bat· 
hklı yuıyı okuduk. Şöyle Wtlyor: 

'Talla, ID1aalar haldkaten fellla cleUr· 
mltol&I 

A. N. :Kanwıaa.,, 
Bu bir ruıele clelU ba, bu ceridede 11k 

•ık pleJ Mim. 

yacağı araıtırılrnaktadır. Bunlar • 
dan ilk olarak civarında iyi içme 
ıuyu bulunamıyan Kırklareli top. 

rakaltı ıu araıtırmalan için f u · 
liyete ıeçilmiıtir. Kırklareli ci -
varında derhal arte.ziyen sondajı -
na baılanacaktır. 
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v r u 'p as ı n ı n 
t • için pıa 

Baştarafı 1 incide lslilıo;:ıl etmiş lıultı~mal.tııdır. 'furki-ı temin edecekleri müşterek emni • \'O lngiliz gazetelerinde çıkan ha -
I<ral, ikı memlcketın hi.ırrhct \·e )e, her h:ıl \C \:tıl;>Cllc Jloıntın):t)a yet üzerinde birleşmelerinin ifa - berlcr Sot'rııda yalanl:ınm:ıktadrr. 

ad } t ·-ı~· ıı . . ·c d . l d o;kerl Jrnncli)lc mfız:ıhcrctc :ım:ıdr. I d 'di Ad ba ,_ '-'ld Rom .. nya Almanyan1n ı·ı~-a e ıw::.ı erının ı a e<u o an e· 1 d h 11 . . t cısı r. eta ~ .. a c.ı>ı c ye- .,. • 
. .. , . . m un u tunu ı c ırnıı-s ır. . .. . 

mokralık muc se.cnnın aynı)c- lngıllcre, lıir t:ır:ıft:ın J>oğıı A'. n.;len vucut bulmuş eski Osmanlı tısadi taleplerini kabul 
tine işaret etmiştir. J...aide \e kanu- ıııp.ısıııın kücut de' lcUcrtlc mu.:o· r İmparatorlu •u gibi bir şey. Mi.ıs. etmiyor 
ua müşterek bir rabıta He bağlı o J 1..l'rclcı ılı~ hulu ııırkcn, dıgc·r ı.ıraft.ııı takil devletlerden müteşekkil bir Bükre~, 21 (A. A.) _ Snllihi.yet-
lan )ngiliz \'C Fran JZ ele\ let ad:ı:n- dl l ıbil olnı'il'., lıiı Jc<;ı}. Anıcrıko ile imparatorluk. Bu hakikaten ale - tar mahfillerin Havns muhabirine 
Jarı, sulh da\a ına hizmet etmek sıkı lc>ırı:m mıılı:ıf:ıza 'e cenup Aıııc· me hürmet telkin etmesi Ulzım ge-

l iko'iı ırıcmlc' elleriyle de i ıış3rc l'l- bildirdiğine göre, Romanya, Almnn 
maksadıle \e tam bır ıtımat zihnı- meklcuır. len ba§hbaşına büyük bir devlet - ekonomik taleplerinin büyük bir 
) eti ile mu a\erclerde bulurun::ıkta- Cenup Anıcrik:m uunılı:cklJcrindl'- tir.,, kISmtnı reddetmektedir. Yann im-
dırlar. l.i lııı:ilız cl\llcrııılıı hu lıusııstnl.i ı·n- Reme~ Hariciye ~az~rı, Avrufa zalanncak olan Almanya _ Roman-

Kral, her iki mem'eketin .ecaat porlnrı dun dış baL;:ınlırıa ~l"lrniştir. devletlen arasındakı sıyasi ger - yn ticaret anlasmnsma bilhassa Ro 
ekıı • l · 1 llrııuz lcc-nüt elıııi)cıı lıir habc."rc • l'k Al hd·d· d 

\C z «ı mezıyet enne o an ıtıma· gın ı te.n ''e man _ te .ı .ın en\ men petrollerini alakadar etmek RÖre, 1nıüll~ıt· lıül.Cınıcti in •iliz ka- .. 
dından bahsctmi~ \e bu meziyetle- binco;iıılıı topl:ınlıo;ınchın enci bulun bahsettıktcn sonra, sozlerını, Ro. üzere yalnız ikinci derecede birkaç 
rin bilha c::a tehlike anlarında kcn- nıııliıımıt eline geçlıj:~i t:ıkdırdc. l nrııı men milletinin, bir karış toprak fedakarlıklar bulunacaktır. 
di ini go termekte olduğunu \e iki n' ırı k.ım:mı ınıl:ı lnsıltercniıı rn- ve en ufak menfaat parçası ixin Yeni Almanya _ Romanya ticaret 
miUetin c::imdıki mii~ulleri iktiham zı)Cllnı il.ılı cclecı kllr. ölesiye ve öldüresiye dövü ece - ıınla{nıası, ticaret milb:ıdelelerinde. 
etmelerine medar olacağını SO) le- luadolu 0 an ırıın rıolu: ğini söyliyerek bitirmiştir. h:üif bir fıızla.lık göstermektedir. 

birlikle eimnli Amonka soierlcrinc 
devam edeceklerdir. 

Fransada askeri tedbirler 
Paris, 21 (A.A.) - Bugün ne -

redilen kararnamelere göre, mu. 
vazzaf hizmette bulunan subayla
rın adedi 3160 a çıkarılmakta, kü
çük ~abitlerin 'kadrosuna da 2500 
kişi ilave olunmakta ve ıimali Af. 
rikada yerlilerden mürekkep yeni 
bir kuvvet te§kil edilmektedir. 

Terhis zamanı ğelmi olan sınıf 
lann bir kısmı silah altında a1ıko-
nulacaktrr. Hükumet emekli subay 
tarln ihtiyattan i tediği anda sil h 
altına sağırabilece'ktir. 

Silah imaUitrnın arttırılmasına 

gelince, silah fabrikalarında hafta 
lık mesai müddeti 60 saate çıkanı i~f ı Turl.ılc ı rafından )apıl:ıta{h ıik- Macaristanın askeri ted-

m ~ • rolıınnıı l :ırchnıı Balkıuı ııoktmın hü- Petrol bahııindc ynpılnn fedakarlık· 
Lebn.ın, Yermi~ o'duğunu Ce\•apta kuıull'ı i lı:ırwıııde nıılnınok dof:ru birleri ve Romanya lıır, Alman taleplerine nazaran biç mı ttr. 

hukuku duy·l prcn ip erir.in iht:il l dd~ılchr. BUkreş, 21 (A.A.) - saUıbiyettıu· bir şey değildir. Doktor Vohltat ile Bu icabmda daha ziyade arttl-
edılme i halinde ikı mern'C' ·etin "~om nyn ölesiye ve öl- mah!ıll r. Havas muhabirine, M c rJa yapılan müzakereler teurfnisani nn- nlacaktır. Milli müdafaa nezarc. 
mü~ercl:en hi etmekte o'du\l n dürcsıye dö :ruş •cek j ~ taro..tnıd3ll alınan aaı.c.rı tedbirler la maları ı;erçevcsi dahilinde cerc- tinde harp 'levzıamı imalatı jçin 
endise1'i eh0 mmiretle 1.ny.:ktm~ Bukre te bulu~an ... Yun~s Nadi kıır~ı ıuu ki h3 l l'cll rini l>ilı.lirı\lek· yan etmiştir. bir müdüriyet ihdas olunmu§tur. 
• H. • • N G r k t.cd r. l<'ilhaklka, Rom.ıınyıı:, tehditkar Her nevi askerıA mahı·yette haber tır. Romen ancıye azın a en o mahiyette te..ıılr edUcbilecek he.r tUr. Almnnların bir ültimntom ver. 
Lebrun, lngillere 'e Fran :anın ile son Avrupa hadiseleri ve Al - ıu jestten tevakki eyleml§Ur. Hudut. diklerinin tckzlb edilmesine rağ - neşri ve bu meyanda siJ"'h ve mü· 

aynı prensiplere bağh olduklarım man - Romen siyasi ve ikt.sadi ta bulunan lutalaruı takviyesi ve tok_ men, burııda hiıla bir ne,·i sıkıntı himmat stoklvına ait malUmat ve-
söylemis ve ~ylE! demic:tir ki: mima.sebetleri üzerinde bir mlilu. ııla.Yenlcrin llilfth n1tmtı tatmlmuı, hi8siyatı mevcuttı.tr. Bunnu sebebi rilmesi de yasaktır. 

". ·amus, adalet, inc:ani şeref, kat yapmıştır. c-.ııternuyonaı gerginlikten v Roman. de Romanya - Almanyn ticaret mil- Marsnya şehrine bir hükiımct 
f d h" h d 1 · G f k ç k Sl k · · • ya hududuna bir kac mil mesa!ooc mu. --ı. I ıi · Al ç k ı komiseri tayin edilmektedir. Bele. er e urmet, mua e e ere rıayet a en o, e o~ ova ya ışını harcbeler \'Ukua gelmekte bulunması ~ere e nın manyanın e os o • 
verilen sözü tutmak, dü..-ilnme ve "Çok haain ve feci,. kelimeleriyle keyfiyetinden dolayıdır ,.c bu baknrı. \'tl.kyadnki son darbesile ynni za - diye reisi bu komiserin emri al
l-:ızma hürriyeti, dığer devletlerin tavsif ettikten sonra demiıttir ki: uan h:ıktıdır. mııno. tesadüf ctmc!i ve Almanya- tında çah§acaktrr. Havre ve Bor
d:ıhili i,.lerinc kanşmamak hususun· ''Binnefis Çeko~Slovakya için Ayni mnhtmortn U \"e tuauı g:ö. nm Romanyaya karşı niyetleri hak dcaux limanları için de vaziyet 
daki müşterek arzu, sulh için aynı çok fena ola!'l bu halin, fena bir re, Romanya, kc~1islue Ycı:ilen e.razl kında yabancı mcmlcltetlerdc ısrar. aynıdır. 

1 kısnnlarrm almak üzere Karpatlnr Si k "d nasıl rı5k .. İşte bu prensiplerin bir hüla· misal teşkil etmek ihtimali, daha Ukraynasına girmekten imtina sure _ la bazı §a}inlann dolaşmasıdır. ova yanın ı aresi 
sac:ı .• Bu' prensipler, dünyanın her- fenadır. Bununla beraber hadise tiyle do .sulhperver niyetlerini ftıbat İtalya Almanyayı tebrik olacak ! 

geçme i dolayısiylc, AJır.f 
Ari. ·ara seftı.J'Cü Çckosto\'V 
liğt işlerini de\Taldıktııı 
dün de ehrimizdeki .Altıl 
konsolosluğu, Çekoslovıı~ 
solosluğunu devralmı;tır· ._.. 

~ er;.• 
Alman konsoloslugu 

lcoslovak Jrnnsolosluğtı~~ 
Çekos1ovak armasını k 
lnr ve kapının üzerine• 

1 
böyle "Çekoslovak kon5° ~ 
na vaki olacak muracast 
yas~adaki Alman k~. 
ğuna yapılmasrnr,, biJdı 
Wn asmışlardır. 

11 
A vusluryanın ilbeklildatd-' 

da aynl suretle hareket 
evvela Taksimdeki .A~ 
konsolosluğunun Avuoıt 
rağı indirilmiş ve ye:r 
bayrnğı çekilmiş, bir rnU 
ra bütün işler Alman ~oı: ıl 
ğundan tedvir cdilmegc 
mı11tı. t1 

Çekoslovakya bük\une 
kadu bulunan konsolosJu) 9 
nT kira ile tutmaktaydı. 
da mü~temilatınm ve 11 

..y 
~ pa" de Alman konsolosıugu 

dilmesi muhtemeldir.__./ 

Bir doğurrt dl' 
Yavuz gemimiz: subal·Jnrfll ti 

niz: teğmeni Lem'i K.Jn;6ı'fill ~ 
kek cvlMı dUnyayn gcltıılf 

hangi bir noktasında her zaman ne kadar trajik olursa olsun ~a- e_}:lemlş tıulunmakt.ndır. etmiyor! Bedin, 21 { . .) _. Slovak hü· r.a. Umur konmu13tur. 
ihl"J edilecek olursa iki memleketin list siyasetler için so~ukkanhlığı Hadiseler karşı mda Berlin, 21 (A. A.) _ Bohcmya küme.tinin .ba~vckil mua\'ini Tuka Yavnıyo. sıhhııt diJer, ant~ 
efkan umumiyesi tela~ diŞlyor \e kaybedecek veçhile telaşa dil me· Romen matbuah ve Moravyanm ilhakı dolayı.sile ile hariciye nazın Durcan ki Al· ya ~·13.tlarmm saadet ,·e ~ 
hükumetlerinden memleketin emni- ğe sebep yoktur. Sulhla beraber Hükre.,, 21 (A.A.) - Rador ajansı şimdiye kadar Alman hilkfımetinc manya hükfımeti ile Sio\'t\kyanm tini, det içinde idrak 
yetini taJ...-viye ve umumi sulhu te· memle1cetlcrimiz yüksek menfaat. bllJirfyOl': Tokyo, Budapesto ,.e Burgo.s hli.kü... siya i tatüsü ı:nesclcsini görü~mek dua ederiz. _A 
min etmek için milli müdafaanın terinin, eğer icap ederse, en ileri HUtUn gazeteler Çek oı-ta Avru,pıı. metleri tarafından tebrik telgraf- üzere Berline g lıniı lerdir. P-
k 1 eli · • · · • ı · d b. ·mı ··d f bll.dlsolcrinl Ramanyanın BllkCUıcUe ta. uwet en rilmesını ıslıyor. oerece enn e ır azı e mu a aa ları gelmesine rağıncn ltalyıuun da Bertin. 21 (A.A.) _ Slo\~'·va ldp clllğln! knyde<liyorlar. • · CA.r 

Bugün Fransız reisicumhuru, lngi1iz \'t! edilece inden emin olan bizlere Ttmpul gazete.si, yeni vnziyet kar. Almanya hUkn.mctini tebrik ettiği.. hariciye nazırı Durcanski Alman j 
Fransız de'ilet adamlarının beynel· göre vaziyeti sükunla telakki ede- ~ı.sındn Romanyanm ha.aisoleri huztlr ne dair ıruıtbuatta hiçbir haber in· hariciye nezaretine çitmeden eV\'el 
milel itimadı yeniden vücuda getir- rek her ihtimali ciudiyetle ve ne· 'c 8tl!tQnla. takip tl.Uıtnı blldlrdlkten tisar etmemi tir. Slovakya devletinin yeni şekli hak· 
mek için mesai sarfetmekte olduk- Iislerimize itimad cwma. daya - soma diyor ki: Berliıı sefiri Romaya kında Rö~~crin muhabirine izahat AAIL=K~A ;ti~ la ı h · tl k d l ·.... nan bı·r serı·nk--,_lıkla ta.1•ı'p •t - BugllnUn blltUn gcr~k beynelmilel ld nn e emnuyc e ·a) ey enu~ır. .uw • .. çagv ın _1 vermı'c:tir. 

uımırlannı göz &ünde tutuyoruz. Al. • 
lngiltere bir plan hazırladı menin tutulacak ycgfuıe yol oldu. manyanm ~yn Romaııyada ,. rdfCi Berlin, 21 (A. A.) - liaYa.s = Bu izahata rmaran Durcanski 
1.ondı'tl, 21 (A.A.) - füH·a .. :ıj:ınsı ğu §Üpbesizclir. Ve biz Balkanlılar mahut uıttm tom ayiası çibl blr tc. lt.alyanm n rlin sefiri AttQlico. ba~vekil Tizsodan Alroa~ıya ile bir 

bildiriyor: işte böyle yapıyoruz. Bulgar Baş. 1 unsuru ~kil ede ecclt bUtUn n_ ttaJyn hükiımetine vaziyet hakkın- muahede akdetmek hususunda tam 
Jyi mo!Um:ıt alan l>ir knl nııkt:ııı n· .,.ekili.nin Ankara} ı ziyaretleri ora sıbız § yiaları reddetmek llzımdır. da izah:ıt vermek lizere Romnya 5alahiret alnu,.tır. Bu muahede hak 

Sineması &l 
r tef 

Şimcliye kadar gos • iman h:ıbcrlcre sure, ll. J.öbrön '.hrıı- daki konuşmalar neticelerini lıil- P..omarıy ,.e .Alman hUk!lmetlerl bu 
Ji\'c Mııry'>i ziyaret ederken, B. llon- pylanm mnnnStZbğmı kayıt "e iJare. hareket et.mivtir. kında esasen ta mbir anla~ mcv- filmlerin en güzel• 

dircn tebligde de menfaatleri müş- B lind -•- da ı t uct '\C J..ord Holirnx da clo~u A-.ru- le muEıtrent eylemf~lerdlr. er ~n ~-ıwua n evve Wll' cu tur. 
terek Balkanlıların güzel bir an • a .... ftt ıı"' dl b · -J 1..ım • li ·ı "I Si ak 

Mask el 
Beştet 

)>:tsmın emni,rclini ICş!.iliıll nılırın.ık ,......., e ıave c yor: azı SIYtt:ıı l'I nn rıca l C görü • l \ manyanın O\' ·yaya rapaca· 
hmm'lundnkl İngiliz pl:ını tı:ıkkındn 12şma ifadesini görme'l-.te.n sok Romanya bf!: bir halde, ne siyasi ne müştür. ğı hima)•e garantiden üstün ola· 
mühim bir mülukoll:ı Luluıı;ıraklır. memnun olduk. Zuhuru muhtemel ~ tiea.rt sah:da l.stıklı\line en kUçQk Londra eyabati hakkında caktır.1ml.atl ve hidi elerin ro··53-
D 0 - ı ı· s ti ıı ı.r..:ı· 1 k • ·u B Ik hl bir zararın Tcrllme.!int kabul etmlye_ . .uvnnto, ·nınsn)o. o'·)c er ır- ncı.uıse ere ·arşı aeg . a an a. ltalya ne diyor? ade ettiği nisbette Slovakya kendi 
ligine Ye Polony:ıy:ı tc' ur cdılmiş o- rın esasen miıttebit bir kütle ve cektir. 
lıın bu plan lıııkkıııd:ı fr:ııı~.ınııı ııok- Romanya hllkCımcU, bUtUn devlet. Roma, 21 (A. A.) _ Jtalyan istild~ini muhaiaı.-ı edecektir. Slo-

cephe arzetmclerinde bilyük ha - ı rl h t ı ba.tm itlba k ·nd el · bi nazarını hildircccklir. e n yn ca 1 nnzarı ra matbuatı, !ngilteı-enln sevk ve ida- \•akya altı hük\Unet mer ·ezı e çı 
lngiliz J>l:inınııı metni ırıalıim olm;ı yır ve fayda vardır . ., alarak t~annt t:sn.ııma dayanan an_ • ver" maslahatgüıar bulunduracak· 
ki b b ' '-'unus Na•'ı· bu arada Bulgar nyıo poJIUJı:asmıı dev.anı kararm dir. re ettigi demokrasi de\'leUerinin .z~ 

m:ı :ı cra er, •ll nıalCıru:ıı nlJn mah J. ... • • tır. SIO\'atr.·anın kendi a\.'n parac:.ı 
f il lA J B k·1· K.. • n v b. ŞAYlALARI TEKZiP A vrupada bir harb ha\-aSJ yarattık- "' 
c er, p .. nın fom:ııı}a;)a ,c bir to- aşve ·ı ı oseı ... ano a yaptıgı ır olacaktır. Slo\'aJ..·va ile Alman ... ·a a- Herman 
arrnuı hedef olan hı1Uln ku\'ül.: d v- konu~mayı nakletmiş, onun "Bal- l!O$ko\"a, 21 (A.A.) - Tas ajansı lartnı ve demoknı.sllerlc yahudiler. .,, =ı9 - sebe.r ti 
Jetlere nıitzah:ıret İ'"in ıımumt lıir blldlriyor: den ve Bolşeviklerden mürekkeb rasındaki ekonomı~ rnuna er e 

~ kanlılar kütlesinin, hariçten gele· y ,_ft_ tel So ti Dl u,.ı · k • Sl -'· V I laııhhüdu ihlh·a eo; lemckte olduğunu ııu..uıcı ga~ er, vyc er r 6 bir ''mukaddes ittüak" m her an bilahare te pit edılece tır. ovru\· I 
l>ildlriyorlıır. bilecek tehlikelere karşı elbirliğiy hUkOm tının Polonya ile Ronıneyaya daha bariz bir §ekil almakta oldu- yadaki lman k1taatımn geri çekil Lee Pouve !1i 

lhı m:llıfJJlere or~. ıırıh k :> ıll rlıı le mukabele edecek kuvvetli bir bu meınlckııtlcr blr taarruza. hcdı!f oı_ • R mesı· n1es .. lesı' ga··ru-~~lu",,'Or. Slovak· ..,.Jet?' 
_._ 1 bi . l har-~et 1 b·ı •. ol dak. duklan takdirde muavenetini arzct • b'UDU yazarak Fransa eisicumhu- ... ;;u .r f k •v 

a,_cr r ıcrn:ıt ıalcıı tcsbJt cdllmış ....... o a ı ecegı,, y un ı ru Lcbrun·e Londrada yapılacak ,.a eski milli bayrağım kabul et· tanı ın.dan 25 -ısıııı ,c1t> 
de ildir. Anc:ık bu, Fnın .. ıı - lngıltı mütalaasını Romen Hariciye Na. m1ş oldu..""u lıakkmda §8.yfalnr neıret. ~ birden, her sahnesi lı~t .< 
mül k:ıhndnn \C ın:ık$ııtl.m hcouı mektedlr. Tas ajansı. bu haberlerin ha. kabulUn mıı:ıası ilzerinde tcrcddü _ mektedir. il"" r 

zırı da pek yerinde ve doğru bul. klkate uymndı ..... ı bil.., m"-'" h ,.._ k Al 1 d.. Ç k l k ' ve esrarla dolu olan .. !• knrnnlı'k bulunaıı .SO\')CiJcr Uirliği \C 6~ ._.,rmcy _..,.,_ de ma al bult1nmadlı;ıul ydedi- man ar Un C OS OVft ~ 0" 
P muştur. Gafenkouun şu sözleri dur. Ne Polonyn, n de Romıuıyn Sm•. l ı. ,,.öt11 

olony ile J~pıl:ıc:ık görü mrlcrcll'n yorbr. konsolosbane!ini tcs im hescri muhakka~,..· 0 

sonra tesbit cdllchilecekıir. bilhasa enteresandır: yet hlikQmdiııln yarcSmuru lateme.mlş. Glornale d1İtalia Iord Halifnksın _...--_.......... 
' ' B nf tl • ·· t k ler \'e keııdflcrlnl tebdit eden hlı; bir aldılar ~ Haber verildi ine ure, ln .. illcrc - u, me aa crı mu§ ere diln lordlar '---a-smda ı •W - ~,. .. . tchllkeden bu hül.Omcti habcrdnr çt_ IUU.ll •.. söy edıgi 

Türki .. ·cnin mutnh:ıL:ntıııı "•mclıd"n müstakıl devletlerin, kendilerine Çekoslovak'-·anm Almanvayu ~ ., ,, ~ memliJcrdlr. Haldkat olan eudur ki, nutkun açıkç Alınımya aleyhinde ., ., :::::::::::::=:-.:::: .----
ayın S lnde İngiltere bUkQmcU, no. olduğunu yazıyor. : CHARLES BO'YP~ tJ) 
manyaya karşı blr tccavUzden ndl§e Te\'ere gazetesi de, Fransa ve !fi DANlELLE DARRJE 
cturcc k ciddi scbeyler movcut oldu_ tn..,.;ıterenin hcs:ıpları "enmfvcti su- e· ı·· 1 b a oldu ı 1 ğuııu bHdireTck, Sovyet bUk~mcUııtn ..... ., lr ffiO Or a a Or !f T1NO ROSS 
büyle bir ihtınuıı öntınde ne crbı ,.azı_ iistimal,, lerle çok luıbarmış oldu. lstanbul limanına ait 20 tonluk ic ViCTOR FRANCEN 
yol alacağım sormu§tur. ~unn ve binaenaleyh bunların nh- Mur . .-ıtfer motörU Gelibolu nçıkln-1 ı·ı GINGER ROGERS 

Sovyct hUk!lm U bu aualc verdlti 1lik vaizlerlnde bulunamıyncnklan nnda fırtınaya tutularak nlabora 

1
, FRED ASTAlRE 

cevapta, en ziyade atlka.dar dcvlcUer_ nı tt'bnrllz etlirlyor. LYNN 
d 11, ezcUmte lngntenı, Frıınaa, Polon_ olmu tw-. Motörde bulunan üç tay- 1 ERROL F ~.Al~Cfİ 
ys, Roınaııya, TQrkiye \'C SovyeUer Alman mahna boykot fa \'C mühim miktıırdaki maldxıcya- ır VlVlANE p.o-r.. vı;;'l 
Birliğinden mUrckkcp blr kon!eran51D Nevyork, 21 (A. A.) - !\a%ileri ğı dolu vnriller denize döl:tülmü.~tUr. 'fl FERNAND GRA ı..a~~'.l' 
lçUmna. çağınlrna.!Ult teltlit eylcrniftir. boykot etmek hri!ıtiynn gönllllüler BUyUk bir tcsndüt neticesinde cL ı CLAUDETTE CO 

Sovyet hOkQmctJnfn tlkrlne göre, komite i, .Alm n mallanrıa boykot vardsn geçPn Dcnizba.nkm Saadet • CLARK GABLE -. t 11•· 
böyl(3 bir kon!ertıruı h~dls olan vazJ. • • aJ1 ıı 
yelin nydınl tılmıı.suıa ,~ konternruıa hnkkmdnki faalfrete ba lamak ze. vopul'\l ·azayı görmilş ve tayfaları iİ Dünyanın ycdinCJ ş 1:1\l ~ 
~Urak edecek bütUn dcvlct'erln ''il. re, 27 martta Nevyorkta bUyUk bir toplıynrnk !JCbrimlze getirmiştir. İ: rikası olan sineınaı'ı;n pel' 
z' rcttııl tayine ıı.zamı erecede lmkln miting toplan:ıc fmı bildirm kte - ·v pur den.Jzd n bir klSilll vııril- fi tanınmıt yıldoJarı 
''rrccclctlr. dir. Jeri de toplumıştır. j~ yakınQ ıı:;-

Seferberlik haberleri Alman vapurları Ameri- - il ~ Jl-1 
,,!::.~:.ri,! ~~~:.;> o:i!:.': ı!'.:: •. g;:n;t.•c~~ mi lıman E~~m~!,~1!~[.:.d~~~~!a teL !! L A L ~ 
kısmr sefcrberl1~ne dair çıkan ha- transatanlik vapurlarının "İmali A. ı.ikl bı·lı·rıı-ı.. K ............ " ... Dag· U . dceckl ,. ac• ,. " er ... u;ı, ~ .......... - ii Sarayını zıyaret " ••• ~ .... 
berlcrin doğru olmadığını bildiri • m rikaya ıcfcr yapmıyncaklarma lı~ narhrnm beş, sığır narbının da : •• ___ ...... :::: :::: ... ........................ ' 
yor ve bu haberlerin Budapcştede- dair bir cenebt aj:ınsmoı \"erdiği Uç kunı!I: ı:ırttırılması kararlaşmış- . .-ı. 

----~---:.:-::. ·or:ıufl\I"' ki H:ıvas ajansı ınuhahirinden çık- ha.berter nstlsızdır. Bremen \'npuru tır. Bu karar daimi cncllmcn tara- İ}i bir terzi mı a!'l) 

ı 
tığını ve m:ıksndın Maearistıına za- cenubi Ameriknya yapacağı sefer- fındnn tetkik edilecek ve 'kabul c· 1 te size bir adres . 
rar verecek haberler işnasından i- den son cum günü Nevyorka dilirse derhal tatbik edilccclttlr. Bu .. Oiplom te~ .ll 

1 

baret bulunduğunu k ydediyor. dönecektir. 29 marttan itibaren de günlerde Anadoludan fazla hay\'nn sEZtl1 ı ( 
Sofya, 21 (A. A.) - D. N. B. muntazam ı;imali Afüntlk seferleri- clmcsi heklendiğinden bu fiat ar. YAVUZ c,._,r 

,,....,~,.. nulgnr orcluswıun kısmC'n sefer- ne baahyactıktır. Europn ile Colum. tı ınııı muvakkat bfr zaman için o- l 13 n .. o~lu p.arnı:ıl;l;:t~li 0~1011 

her edildiği hnkkındn bazı Fransız bus \'apurlan da keza Bremc.nlc laca~ zanncdilmokledir. ııarlımanı Türk Foto 

, •••••••••••••••••••••••• 4A++++••AAA1ı.••L• 
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A 
Güzel gözler müsabakası 
Serıenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

'' lzves a ,, nın başrna ale i 

müsabakasıdır \ 

No: 81 
O• 

YttruJ:u·nnıu aa,~taenğrmız mükifatların kıymeti 800 lirayı 

Cumhur 
• 1 ' • 

reısımız ı n 

Altın cı derecedeki me
murlara çay ziyafeti 

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

Sovyetlerin nota_s ı. [~~~ 
"Siyası bakımdan büyük ehetnmıyetı IÇERDE.-

ha.ız b ı" r ves"ıkadır • Eski Seyri fain müdürü Mu· 
'' zaffer Denizbank ida;e meclisi aza· 

Mosko,·n, 21 (.\..A.) - T:ıss oj:ınsı 1 ınokraı ılenn devleıler p:ı~ ıtıılıtlıırın- lığına tayin edilmi§tir . 
hilılıri~or: daki t•ıııirLerleri ılc, kı·ııclilcrini :ır· • Şehir meclisi yeni içtima dene· 

ı 
1 aşkındır. 
60 

Ura kırınctiode bir rad.)o, krisfal büfe takınılan, kıymetll ct'b 
tc k ı 
!il 

0 santıcri, muf,iaııtbalar, elbl clikl r, 1 tenllen euayı alabil-
~:"' Balfıbiyctinl \'eren 20, 15, 10 Ura gibi para kıymetinde kart

Alın.ın lıii) iik l'lci inin Çel.o 10, :ık- tık bu s:ılıte rcferan lnrl:ı glıliHıne· sine 1 ni anda girecek ,-e ilk olarak 
.rnııı AlıtıJıı iınıııır.ııorlıığıııw illınkı j ıııcklrclir. lngillz lı:ış,el,iliniıı Hır. bütçe müzakerelerine ba~lanacaktır. 

h::ıkkınd:ıl,i i!,i ııut sını 'c Lil' iııo· ııııııglı:ımd::ı c;u) ledıAı nutka ınu5ohıh Bütçe cncüm~nde tctkık edilmekte· 
memurlara ve rcfikalarına dün ak- Hın Jııınl ıra HrıföH ec,:ıbi not.ı)ı ::ıi;J.ı~ı~ların Ja~ınetı nedir? Fı·:ı1151z dir. 
şam saat 17 de Çnnka:, a körkiind" ıı sn•ı!t•n "IZ\•co;I i:ı" gazetesi, b:ışrıı:ı- 'c 1 ngiliz devlet ndaıııhırı, cocul, de- • Atatürk köpni ... iınün iki ~anla· 
bir çay :ıiyafcti verdiler. Kabul k.ıİosıııılc, di) ıır J,j: ildirler. l\lıınıhçiler, :\lünilı ııolill· nna d miri ri atılmı~ ye çapaların 

Ankara, 22 - Cumhurrclsimiz 
İsmet 1nönU ile ba~·:ın 1n15nU §chri
mizde bulunan altıncı dereccdf'ki 

~llf C\' c3y ı 'e ııire. 

ikinci seçim 
~ ~ . • Baştarah 1 incide 

a.~de, bir eleme yapmış bu -
llu ladır. 

~~ 
1 

l>art.inin değişmez başkanı 
~ Urnhurumuz İsmet lnönUnlin 
n atında da işaret ettikleri 
a. e, !tıUntebiblerle, mUntehap -
raslllda tam ibir ahenk ve an. ( 

dire t3a_sına istinat eden kıymetli r 
Ittırın neticesidir. 

~tanhul - h"b. . l muntc ı ı sanı-
ttiıı. 

lı ın toplantısı 

General Ali Hikmeti 
kaybettik 

,.. 

resminden sonro başlıyıın çny geç 
\'nkte kadar de\·am etti. Toplantı.. 
dn Tiaşvckil vo vokillcr. de bulun. 
c1ulıır. 

Nüfusumuz 
17,829,214 

Ankara, 22 - Uç ayda bir alı. 
nan ve sicil defterlerine iıotinat c· 
den ihsaiyat cedvellerine göre, 
1935 nüfus sayımında 16,153,018 
olarak tesbit edilen Cumhuriyet 
nüfusu 1938 yılında 1,671,196 
fazlasiyle 17.829,214 olmu§tur. 

1927 iie yapılan nüfus sayımın· 
8 ;~n saat 9,30 da bir kısmı AQ. 
lr lllada, diğer kısmı da Şehir Enıekli Korgeneraller!~en 
1 ~3Unda olmo.k üzere ikinci Hikmet Ayerdem'in vefat ettiğini 

da nüfusumuz 13,648,270. tesbit 
edilmişti. Son istatistiğe göre, nü. 
fusumuzun 9,121,539 u kadın ve 
8, 707 ,67 5 i erkektir. 

":!at: ibier içtima ederek, parti teessürle haber aldık. 
Ilı iıılUıabatı idareye memur Si- Ali Hikmet orquınuza 
~busu Şl'mseddln ve Diyarba. hizmetleri qokunan krymetli ve 
'3usu İbrnhim Tali Öngören: muhitinde h~rkes tarafından se ,,. 
l't' inde olarak kendilerin~ vilmiş bir aşkerdi. Mor"da Yeni· 

--0---

Casusluk edenler 
• n kapalı :zl\rrıar içtndeki §ehirae doğmuştu. 1314 yıırnda Ağırcezada mahkum 

r U rinı:le isti!}nrede bu - Harbiyeyi bitirerek Erkanıharbi ~ edild iler 
rıır. yeye geçmiş ve 1317 senesinde • ? ~- , • , 

t r ı ld 1 ıı ~-~ h 1 k 1 ucıttı lzmır, 2- - G 7 a} ev\ el Trak)a re müsten en ı~ - erAanı arp o ara mezun o m :s • 

ıı n t•<' 1 r kqt'iyct ifade et. Merhum, Me~rutiyetin ilanın .. hudu~umuzda ya~alan:ın casus §e" 

" r. Bu n tı'ccler 'l..ugUn c. _, H ket ordusiyle ıs 
1
· bekeııı efradının agır ceza mahkeme 

u .uan sonra are • d k" d 1 b" · ·ı . .,.. 
b 1 • • t" sın e ı uru~ma arı ıtırı rnıs.ır. n<'l s krctcrliğinc gön- tan u a gırmış ı, , . . 

it ·r. General 62 yaşın':la bulunuyor- ı Cac:uc:lar a~ker1 vnzıyet ve t~?k;· 
~tık matımızı mensup oldukları huku· 
.,.. or müntehibi sanile- du. t h b ek • · 24 8 938 • a· B .... k ha ptc ve Istiktal har .. me e a er verrn ıçın .• 

1_
1n topl ntısı uyu r · ·sı· b. l d B 1 h 

·l'l binde birçQk mühim vazifelerde gecediiı dık~ 1;.r lavak~ - u lgtard uk: 
"M (Telefonla), Ankara bulunmuş, büyiik taarruz sırasın du n a ı \.3Zaro ·oyu :a m. a ı 

b: niter(bugün saat 9,30 da ikinci kolordu kumandanlığını löereden topraklarımız~ . geçmışlcr 
\ · de toplandılar. Ba~ekil fakat hudut müfreıelenmız tarafın· r yapmıştır. 

e 00 kü ur ikincimünte· tstikl~l harbi bitikten sonra Ba-~ dan derhal ?'akalanmrslard;. . 
d h:mr bulunuyorlardı. likesirde ikinci kolordu kuman ~ Suçlular, ılk sorguları h.ırklarelı 
· a '\ l ara \ali ve bele· d 1 ~ ıı. ve bir müddet adliye i tarafından yapıldıktan son· an ıgını yapmıy . . . . _ 

\ ~t Tandoğ:ın rirn et n aluncı ordu kumandanlığına ra rnuhakemelerı ıçın lzmıre gonde· 
sQ ra ':t •. • 1 . '1 1 k . d .. 
t · • .l·ıere"k oraldan tekaüt ol tılmış erdı. .ı.\ u 1a emenın une 
ayın ı;..uı • • ı· 1 k -

• • • ;a muştur, Be~inci Millet Meclis! ta. k_~da~ olan cel ~lerı gız ı ? ara · go: 
r t 1 matnnm o· rafından Gaziantep mebusluguna rulmu~ yalnız karar alem olaral~ 

t aha ı:on a Ankarada~' seçilen General Türkiye spor te§: bildirilmi~tir. Okun~n kararname· 
, f. n 3G m bu namzerlı: •kilatının başında da bulunmu§tur. de, suçluların a kerı memnu mm· 

'· i hm·i li te müntehillı takada fotoğraf aldıkları ve elde et· 
ıldr • .!\lüntchibisaniler Merhum iki senedenberi rahat· tikleri malumatı Bulgar hududuna 

n b"ri müstakil olmak s z bulunuyordu. iki km ve bir de :ıe şekilde götürmek teı.ebblisünde 
hır kılarak bir de ba oglu vardı. Generalin ölümü dün bulundukları bildiriliyordu. Bu a-

13 ki.i üz"rind~ saat 12 de olmuştur. Cenazesi, rada bazı ~ahitlerin ifadeleri ve ~uç· 
rbr tçc kull:ma· bugün saat 11 de Şişli tramvay lularcfan bir kısmının da itirafları 

ctlile:.. istasyonundaki Kozay apartma : ı;ok mühimdi. 

nam· 'nından askeri merasimle ka~:lırıl • !\lahkeme, Türk ceza kanununun 
mış, namazı Teşvikiye camiiri.de 133 üncü madde~i mucibince tayin 
kılındıktan sonra Mecdiye köyün- edilen 15 er sene hapis cezasının 
deki Asri mezarlığa defnedilmiı • üçte iki<:ini indirmi:j ye suçlulardan 

un1 r<lır: 

oni.ı Malatya sayla· 
l'lus Ankara m:!· 

ı. :U 1tun, 4 - E \ t 
ı· ııh Rdlu Atay, 6 

, ın n, 7 Muammer 
Rıfat Oraz, O - Şakir 

ıo Y. hra Galip Karr,rı, 
c ünduz, 12 Mebrure 

n mebu ları). 
1 ı ndi varbar lhı:an 

•t Sınnnlu (Merk<'z 
i 73 ı • l ı 
p okulu fran ız 

;; m 1rif 'cka· 
+ lı'TI m muiıhi). 

\ ı•"J, t l\yturna (Ga· 
rn. , 17 Hazim 

ı- ı \r o·~ul.ı profe ö· 
fn A)kaç (SoHn· 

ç • i , 19 - Çakır 
• ~ · in çolak bur ku· 
. ~o _ F }Zi Daldal 

'..:! ı K~ı ım Pekin 

~ 3 ı orman köyünde 
ı u ıt Tuğ~n (Tem· 

• 1 , 23 - Ekmel 
I ın •ul ak aifır Ceza reİ<:İ) ı 

, , Berin Kurt (Ankara 

anca muallimi) , 25 -
.·ı Ç likkol (Belediye meclisi a· 

~ n demirci), 26 A':1i ~e· 
~men (Maarif ,cl\'1letı talım 

tir. Yetinoğlu Mikas, Yani oğlu Ram· 
Merhuma Allahtan rahmet di -

yen, Yorgi oğlu Çanofun beşer sene 
ler, kederli ailesine, ordumuza tıap:>ine ve birer sene sekizer ay 
ve bütün dostlarına bi.iyük tees • hükumet!:e gösterilecek yerlerde 
ı;ürlerimizi bildiririz. umumi emniyet nezareti altmfta 

---------------------· bulundnnılmalarma ve üç sene de 
terbiye heyeti azasından) • 27 - amme hizmetl~inden mahrumiyete 
Saffet Erl .. in (Türk tarih kurumu mahkum edilmislerdir. 
aza:ıı), 28 - Lfttfi Aksoy (iktisat uçlularclnn 1 tefan oğlu Aten <le 
\ekfıletı ar iv mütehassısı), 29 - arni suçtan ayni cezalara çarptırıl· 
Hamdi Akif (Emekli Albay), 30 - mı~. yalnız hapbhanede diğer suç
Refet Alpman (le\'azım dairesi re· luların itirafını temin ettiğinden 
i liğinde.n emekli tümgeneral)• 3.1 cezaı:ı ü~ sene dört aya indirilmiş· 
- ı lü e} in l~rtuğrul Eti ,(B~ledıyc tir. Suçluıardan diğeri lstankcf oğ· 

mccli i aıası), 22 - Nasuhı B_a~ Ju Todori hapi hanede iken kalb 
dar (Ulı.ts gazetesi daimi muharrırı) sektesinden ölmliş bulunduğundan 
33 - Naili Tezgören (De\ lcl ŞÇira hakkındaki da Ya sukut etmi~tir. 
sı azası), 34 - Belkis Beykal (An· Cezaların temyiz edilmesi mümkün 
kara kız lise i tabi iye muallimi)• olduğu . uçlulara bildirilmiştir. 

An'carn, 22 (Telefonln) - Mebus --o-
seciıni ayın 26 sında ba la~ ıp o gün 
ikmal olunacaktır. Bu munasebetle 
dahiliye vekaleti ve parti genel se~
rcterliği alukadar makamata teblı· 
gatta bulunmu tur. Viltıyctler hazır 
hklarmı ikmal etmi§lerdir • 

Ankara 22 (Telefonla) - Ebedi 
Şef Atatürki.in hemşireleri baya~ 
Makbule Baysanın Parti namzetlerı 
ara ında bulunduğu kuvvetle siiy· 
lenmektedir. 

Bir seyyar satıcı 
boğularak öldürüldü 

Jzmir, 22 - Torbalıda ııcyytır sa. 
tıcılık yapan 18 yaşların(iıı Mustııfn 
kasaba kenarındaki bir kuyuda bo. 
ğulmuş olarak bulunmuştur. Zaval
lının para Jçin Hasan Ye Mehmet 
isimlerindo iki kiı:i tarafından bo
ğulduğu sanılmaktadır. Müddeiu - · 
mumllik tahkikata })t41lamıııtır. .. .. 

~lerkc:ıi .-.\1 ııp:ı hürlbelcrl, t:ıLii ı.am11 t.ıklp edert·k faslc;t dlkı:ııörk bulunduğu yerlere yakın noktalara 
'lir ·il<' nıcıııl ·!, ·lııı ·il ıı .ılal asını "t·k re her ~r~de u:ı5 d!er rn llillcrirı t:ı- deniz va ıtalarımn demirlemeleri 
ıncklcd ir. Tc t· n iizl, "ıı f:ıŞİllll, :\\ nı· .ılılıulleriıı i i<.'r:ı eı..lçceijini g;ıarnti c· va ak edılmi tir. 
ııııııın ı·ıı t..i'ıltiırel, eıı o;ııllısc,cr ıııil· ılcıkcn, kirııiııl~ iş ~:ıııtıklnrını lıil- • • Taksimdeki d~imi rfl ... İm gn)eri· 
lcllcı mdcn lılrisl ol.ııı ÇdwslıH :ık rııl'leri 'c A vrııp::ı) 1 tecın iizlcrc 'e re ı:inde bugün ressamlar ikinci sergi· 
ııılllctlnc rnlıiııı ılıırlıeler iııılirirkcn, ı:ckctlerc uıtıklıırını nıılnnuıton icııp ]erini açacaklardır. Bu ergide on 
so, ~ t·I :ıcl:ııııl.ırı ul:ık:ı.sıı l,ııJ:ırıı:ızlur- c•ılerdi, Trhlikeli ııclcıni miiıfalı:ıle bes gün durduktan sonra tlçüncil 
ılı. orı:ı A Hııp:ıdıı keyfi Jı:ıı ck:iı, et•· o> ıımııııı r;ık:ır:ınliır. hugiin i) • ~;ı: llç· ol~rak yeni eserler tc hir olunacak· 
lıir n• l>iddct , e tce:ıvii1. lıiil.:iiııı sür· rinin yeni ı-e!lll'rc!rrini ıo.plcı'..n:ıkln tır, 
ıııckll'llır. Bıll:ılıi, lıiır So\~ et ııı ilet- dır. l\liitec:l\ ızler ıle nucını mml;ılı:ı- • Sehrimizde bulunan Milletler 
Jcrfııfıı 5~11111111iı;I, lcc:ı\Ü;t kıu bunla- le polilik.ı"iının org:ırıiz.ılürleri, ı\\• ceml}·eti uyu5turuCU maddeler dai'" 
rıırn Ç<·~,lcre, ~hn:ıklıırıı, JHHcnlcrc ruıııı snllııı için daimi 1 :ırı~ıklık ,.e rec;i c::efı di.ın Ttirk·Yugo lav afyon 
ı c i~li~ııı·ıı· cı.lıhm•kıe olun Alın:ııı lt!lıılit ot":ıt..lıırı viır.ııcla gctlrıııe~tl'dir. daire~ind meşgul olmu~tur. 
ıııillclinc gıtnıel.ıcdir. l'rağ:ı girer girmez, Alm"ıı kııala- • "Sus,, \ap:.ıru 1-.tinye tezgahl~· 

So\) eller lıirliğı ınillcllcrinjrı clii· rı, lınlcıı ?ıl:ıc:ırht:ııı:ı ':c PoloıJ\ 0 l 3 rında tamir görerek çıkını~ \e bu'" 
süııc·csirıc 'c hi<;si~ :ıtınn tcrcünı·ın o- knrsı tıılı:ışşııt ctıncklı'cl ır. Roın::ıııp- giin tekrar seferlerine baı:lamıştır. 
İ ıı so, yel lı!ıl.iııııeli, (."el,oslo\ ıık \':l knrşı clıı e-11 kun elli bir ekonomi! • Dün llmanımııa bir lngjliı!ı \'a" 
lı~ıli clerıııe k:ıışı ol::ııı h:ıkikt lıullı tnnik )opılıııaktaclır:. . pum ile 400 senah gelmiştir. Se}:'" 
hıırokctuıı IJiJıllrınci'.ii lfızırılıı lıulınus A' 1 ıııı:ı lıfuliselrri, "00 nı~~lı:ılc~ı· yahlar bııgiin 5{1hri cJolac:;tıKta~ son• 
,.e lııı nol.t.ıinıız:ırı, lıııgüıı ııcşn·ıli- ne v:ırmnl.t:ın ~·ok tızaktır. 1.cc:ı'>uı: ra aJ.;ı:ama hareket edeceklerdır. 
len nolacl:ı iz:ıh <'llcnıiştir. Uu ııuln, \'C ı•elıir \e şiddel lı::ıreketlcrı, mu • I'onvan iyonel trenlerinin uzun 
entcrıı:ıslonııl sipwl brıJ,ıııııııcl:ııı ktnemct doijurııınkt:ı ve AvnınullP. köprüde iki saatten fa~l~ bekleme: 
ı~ü~ iik clıeııııııhcti alon lıir Hı.ik:ı· :ıdrrııi ıııüd:ılınlcnip en lı:ır(lretli -~:ı- !erinin önüne geçmek ıçın oradalfı 
dır. Zir.ı, ~o'~ ı·ı lıııl>iııııl"li, lıirı:cık r.ırt:ırl:ırıııı hile ııulilikal:ırıııı llrı.:ış· Umrük memurlarının sayıc;ı çoğal· 
tlcfal:ır ,tccıl\iit. riillcrinin h:ıkikt ııı:ı llrıııeğe icu::ır eden Lir vuzilct )or.ıt- tılmıc;tır. Bu suretle trenler bir saaf 
hi)eliııl ıı~·ıl, surcııc giistt•rıııi) n lııı rıı:ıkt:ıuır. Çı•ko~ıuuık~u lı.iıfüwleri, kadar evvel gel~çektir.. . . 
surl'llc Jı~liin ı;ıılh doı;ıt::ırıııo lıiı~ iik bir son dcğilılir. Çekoslovak~ :ı cıını· • Heledive reis muavını Jıuth Ak• 
yarılııııtlıı hııhıııııııı~ olorı yegane lıii- lııırivcıl llgıı r.dllınlı51ir. Fııknt Çel, ı;oy rahat 0ız olduğu için dün vazi· 
l..iııııcllir. ıııill;li ıııe\ cııtııır. l\lı·ııcrıl\ izler iler• fe ine gclememi~tir. . 

Mli11ilı oıılaşm:ı~ı. A uııpndo t:ıma· terken ı;ulh kın \'ctlııri ele hıısüıı lı:ı· • Gelecek aydan itibaren !lluhtellf 
ıni}le istikrıır'llZ lıir \:IZİ)cl husule re1'el ~\ıncktı•clir. A\'nıp:ıılo yiicudn }erlerde çekirge mücadele ın~ ba~-
geıirııılşti. .ı\lınun faşizmi, anr:ık, gelen korkııııc ,·:ızl~ t•llr, m:ıl.ul mil !anacaktır. • 
lngillz \e ı·r~nsız l\liıni.lıcilerinin ~nr lrtler ,.e hiıl,Cııııclll•ı", kll\ ,etli ve sı~ll~ • thküdar adliye bin~smıı; ın~~· 
clırnı ile 'azı) ete lıtıkıın olrııtı'jlur. pencr .so,·~ etler Ulrliğinin sözlerını atına devam edilmektedır. Bına nı· 
Çek millclinın lıiılıl Prağılıı lıuhın:ın dıkkuıle diııleııwJ,ıeılir. sanda bitecektir. 
lıuinleri de, ilerlemekle ~lon Alııı::ııı bı>hsisk • Toprak bayramı dün k~a 
fıışizmi ile ınııka\Cıııet Jçın kun rtle- nahiyelerde kutlanmı , bu mu~~ 
rini lop)u)'11l Çek milleti :ır:ısınd:ıki Gediz nehri betle Yakacıkta, Şilede \'C Alıb@ 
yazhctin iı;likr:ırsıılığını hisscdi~or- 'b t köyiinde rnera"im yapılmıştır. . 
)ardı.. Miilcc:ıvizler, içinde lıulıın· tah rı at yap 1 • Maarif vekaleti Hk Ye ortameıc-: 
dııklurı fena ,,ııllrllerde, nııc:ık lıir İzmir 22 _ Gediz nehri taşa • tep1erle liı;,elerde mektebin tan1ıı 
tek )Ol gdrnıcl.tc idi. Bu 3ol )eoni ralı: Iioç'a kazası arazisinin dörtte hakkındaki eserler bulunacak, taıe~ 
ıecıl\ üzlcr yolu idi. Teslinıcilcr el<', f benin "'aptı~ eliı:ler teşhir oluna" 

i 1. i.irünü istila etmiştlr. Son ırtma. ~ b' ,. 
kendileri lıal, ıınındnn, yen tes ıın- :ı: cak b'ır mu··ze \nı··cuda getirilmesini · ı ı 1 ·ı nın tahribatı hakkında civardan ye lerı!cıı başka bir ı.ıy:ısc vası ası 11 

• mekteplere tamim etmi§tir. • 
nıiyorl;ırdı. ni haberler gelmetedir. • Kö}' eğitmen kursları 1 nısan-

ÇckosJo,·:ık ziııı:ırııd:ırl:ırı ile A~ • Kemalpaşa kaı:asmda 530 evin dan itibaren tekrar faali~ete geçe: 
ın::ın Rayhı şnıısöliycsirıiıı ıır:ısın a- camlan kırılmı~. 150 evin bahçe cek ve bu sene aynca sekız kurs da 
ki 14 m:ırl miilQk. lı, bu ,·uıiyct için· duvarları yıkılmış ve 1600 ağaç ha açılacaktır. 
de vııkııa gelıni~lir. • "arın saat 18,30 da Beyoğlu 

1 k ile · 1 • devrilmi~tir. ı f ~ F:ı5ist Almnn):ıııın ı:ıre ·e rıı halkevinin merkez binasında pro e" 
deki kt"yrl, cebı t ve ıeco\ iızkt\r ma~ --o- sör Hilmi Zira Ulken t~ra.fında!.' 
lıi)eli, iki Alm:ııı not:)sı11111 nıetnı Ata Refik ham "Gazali,, mevzuund~ Tl!uhım bı~ 
rcık vaıih suretle gijslcrınektedir. konferans verilecektır. h.onferaru\ 
• u·ıı·ı"nci notıı, 15 ın:ırl "ıınl:ıŞmaı;ı- yangını . t r • 

tan sonra ha1kevi ~nyos~ ara m ııı'' bildirnıekıcdir. llıı giiliinc "ıın· dan bir konser verıleccktır • 
ı:ı~ıııa'' hile, "anJa5mn'' ııın tek ı~- Kasıt olmadığı kanpati var 
r:ırlı ,e kryfi rıııılıiyelini tıösteren lıır 
l:ırzd:ı yazılmış lınlunmal>tndır. llk Sultanhamamda Ata Refik ha
Alnrnıı ııotasınılııki 1·eg&njl_11ukikat, nından çıkan yangının lnhkikatı 
tın n kılnlnrının, yabancı bir nrıı

ziyi iı;tı:ıl etmek üzere yııl111ı~cı hir 
mcınlckcl Jıutlııllnrını sc"mış oJclıı
ğıı hol,lmıd::ıki haberdir. 

ikinci ııptndıı, .-.ıııı:m H:ı)hı ş:ın 
~üli)rsiııiıı eınirnnmc inin t:ını l!><'l· 
ııi nıı dır. llıı eınirıınme, Lir ~·:ılı:ın· 
cı nıeınlckcl or:ııisinin ıılınm:ı ı, Al
ın.ınrara ilhak cd llınesi 'VC lıur~do 
Cck millcli için acıklı ,.c lıic:ılJ:I\ cı 
iıir müstemleke btiımııırı reji.mi te
sis olunmnsı hakkında nçı'k lıır be· 
l"ırnn:ımcılir.. . . 

Bu resmi vcsik:ıılıı, Alman l:ışıznıı, 
Cck milletinin en iptidn1 lıaldarındırn 
ı~:ılırum ettiğini ve lşgııl edilen 
ornzidc, oııc:ık 19 ııncu :.ısrm orl:'I· 
larınn doğru~ l'ınpcry:ılisl f:ılllıl.crın 
Mrik:ı YC .Asya miisteınlekr.lerınde 
yücııdn gctirılikleri rejime kıyus eıli
lehilecek bir rejim tesis c~lctliAini 
tı<:lk!;:ı Jıildirınekted i r. 
A1nınn t:ı5izıni1 Lııgüıı artık, soa 

tecnvüz fiilleriııi, her ııınıanl\İ ırk· 
çı dcm:ıgojisi vc;r:ılıııt millclh·riıı keıı 
dileri lıakkıııd:ı lıizzııt k:ır:ıı· vr.rım•

leri prcn~ipi ile dahi gizlemek ':ızl
ycl incle ddlildir. 
)Hilecnvizlcriıı ı\\ rupnda ismine de· 

-·~ 'ıl·t'-~. t.-~ -.~ ' . . . .. . 

son safhasındadır. 
Handaki bUtlin yazıhane sahih. 

!erinin mali vaziyetleri. hakkında 
bankalardan ve diğer yerlerden ya. 
pılan tetkikler tamamlanmıştır. 

Bunda hepsinin mali vaziyetlerinin 
düzgün olduğu anlaşılmı§tır. 
Yangının sebcblcri hııkkındn ya

pılan keŞiflerden hiçbir netice çık
mamıştır. Umumi kanaat işte bir 
kasd bulunmadığı~ır. 
Diğer taraftan Hasan deposu 

yangını hnkkın(laki tetkikler de L 
lcrlemektcdir. Fakat yangın yeri~ 
deki ~,kıntılnnn temizlenmesi bit -
mediğl isin henüz kc§if yapmak 
mümkün olmnmışlır. 

--0-

Deniz Ticaret müdürü 
Bir müddettenberi Deniz Ti . 

caret Mildürlüğünü vekaleten yap 
makta olan Bay Refik bu vazifeye 
asi!-leten tayin edilmİ§tir. Tayin 
yüksek tasdikten iktiran etmiştir. 

aş , Diş, Nezle, lir1p , Komauzma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! ke
.. ser. icabında günd.e 3 kaşe alınabilir. .. 

DIŞARDA: 
• ı itvanva cumhurbaşkanının !e-ı 

isliği~de toplanan nazırla! meclisı~· 
den sonra, Litva~y~d~ ~ıyet me~lı· 
si saat 18,de gizlı bır ıçtımaa da'iet 

edilmiştir. . s1 • 
• Sir John Simon esk~ ~o <? 

\oakya devletine ait kredı tedıyelcrı· 
nin tamamen durdurulm~sı .hakkın· 
d bir proje teYdi eylemı~tır. • 

a. Kral Karol dtin öğl~eı: sonra, 
lngiliz elçi ini knbul etmıştır. -

• Göring, Sanremoya hareket et 

miştir. . Selter 
• Estonva haricıye nazırı ' 

dün Beck ·ne birkaç mülakat yap· 
tı 'azır bundan sonra Berlın 

mış r . .ı. t · 
yolu ile Budapeşteye hareket e mış 

lir. • . a·· akc~m • Büyük fa~ist meclısı un :r-·· 

saat 22 _de toP;lanmpı§lıy· sefiri Sir 
• lngılterenın an 

Ph. dün sabah kral tarafından 
ıpp. . 

kabul cdilmiştır. • . A •• a· 
• eko )o\ ak ya ıle tıcan m:ız 

kerelere girismek üzere ~raga .. gıden 
Rumen ekonomik heyetı "Bukrese 
dönmü§tür. 

p Saç Bakımı • 
Güzelliğin en birinci§ ... -

Petrol Nizam 
Kepekleri \'e saı; dökülmesini 
tedavi eden tesiri mUcerttb bit 

ilaçtır .................. 



F enerbahçeyi 
sevenlere 

açık yazı 
Yazan: Dit hekimi Bedri GORSOY 
(Fenerfbahçe ve ı\tilli takı mrn eski ıolaçığı) 

Küçücük yaştan beri tertemiz ı nerbahçeyi idareye kalkanların 

bir yuva, çok ıamimi bir yurt ve - ki bu bence tekkişidir -
ocak olarak yuvarlandığım, kendi) başlarına günün birinde bu halle . 
evim gibi se.;diğim, klübümün ge. rin gelmesi pek tabii idi. Hakiki 
çirmiı olduğu sarsıntılardan, bo _•spor ve klüp a~ıklarırun sevdikle. 
calamalardan, bugün ciğerim ya - ri klüplerini bu ke§mekeş içinde 
naraktan derin bir teessür duy - daha fazla bırakamıyacakları mu-
maktayım. hakkaktı. 

Muhakkak ki üzülen sa.de ben Klüp son zamanlarda memle -
defilim. ket sporuna faydalı olacağı yerde 

Fenerbahçe klübünün geçirdiği zararlı olmağa ba§lamıştı. 

buhran karşısında - bu kıymetli Memleket sporunun yükıelme. 
~lübün senelerdir memleket spo • si için her çareye baş vurmağa 

runa yapmış olduğu hizmetleri, karar veren büyük teşkilat, mühim 
muvaffakıyetleri pek iyi bilen, as- bir memleket klübünü de bu şe _ 
la unutamıyan - binlerce taraftarı kilde fena bir idare sistemi ile 
da bugün kalpleri sızlıyarak üzün- karmakarışık bir halde kendi ha -
tü içini:ledirler. !inde alıkoyamaulr. Onu emri al -

Fenerbahçe klübü ... Bir zaman tına sokmağa, disiplin sahibi yap. 
lar memleketin en sözü geçen, mağa, memleket sporuna faydalı 

sayılan bir klübü mevkiinde iken bir şekle kalbetmeğe karar verdi 
bugün neden bu hale düşmüştür? ve haklı olarak da ezmeğe ba,la. 
:Bunu, yine alelUsul apaçık, daima dr. Ne yazık ki bu yüzden diğer 
hakikati olduğu gibi yazmağa bazı klüpler de aynı sıkı kayıtlar 
andiçmi~ kalemimle anlatacağım: altına girmiş oldular. Nitekim ilk 

Fenerbahçe senelerdir idaresiz· İl} olarak mektepliler klüpten u -
lik içinde bocalamaktaydı. Klüp - zaklaştırıldı. 

te samimiyet kalmamııtr. Disiplin Bütün bu işlere 'kendileri sebe
kalmamıştr. ldare heyetinde bir biyet verdikleri halde bu sıkı di. 
gurur, bir diktatörlük jesti vardr. siplini ve emirleri, - çok serbest 
Klüpte amatörlük yolu bozulmUŞ- ve işlerine geldiği gibi klii'bü ida
tu- Futbol geçim vasıtası olmuş - reye alıştıktan için olacak - haklı 

tu. Ban zevat klübü ve oyuncu - veya haksız hazmekiemez oldular. 
lan keyiflerine göre idareye kalk- (Son hareket). 
mııiar&. Oyuncular ihmal edil • Halbuki memleketin bu kıymet. 
miıti. Klübün mukadderatr birta.. . li klübü iyi idare edilseydi, tuttu_ 
lam haris düşüncelerle tehlikeye fu yolu bilseydi, memleket sporu 
düşürülmüştü. için istenilen şekilde fay.dalı ve 

Ben, bütün bu ibozukluk:lan da
ima haykırmıJ, -<>ylemi~. sustu -
rulmuş, yine söylemiş, yazmış bi
x;iyim ve dilediği yolda klübü su _ 

iüklemeğe ahdetmiş olan kuvvetin 
.tesi,iyle klüpten çıkarılmış bir 
·Fener bahçeliyim. O zaman: "Çok 
haklıyım göreceksiniz, zaman ba. 
na hak verecektir.,, diye klübüm
den muvakkaten çekilmek mec -
buriyetinde kalmıştım. Buna rağ· 
mtn bugün, bu idarenin bozuklu. 
·ğunun apaşikar tahakkuk etmesi 
karşısında: "Gördünüz mü nasıl 

ben dememiş miydim?,, tarzında 

pir vaziyet takınmak için kalemi 
elime almış değilim. Ancak, sev_ 
gili .-klübümün yükselmesi, !doğru 
bir yola kavuşması gaye ve eme -
liyle ·bu satırları yazmaktayım. 

Uzun zamandanberi, klübünü 
hakikaten seven birçok Fencrbah

çe azaları ve Fenerbahçenin bi • 
rinci futbol takımı oyuncuların • 
dan bi,rçokları bana ne zaman rast 
gelseler: 

- Bu vaziyetten ne zaman kur. 
tulaca.~xJ? Nedir çektiğimiz? 

Diye §İkayette bulunurlardı. 
Nihayet işte bu memnuniyet -

8İzlik oyuncuların idare heyetine 
isyan §eklini alan son hareketleri 
ile patlak vermi} oldu. 

Ehliyetli bir idare heyetine kar 

tanı mlnasile amatör olabilseydi, 
her yerde, çok eski senelerde ol -
duğu gibi, sözünü geçirir, kendi
sini saydırır ve bu kaldar tazyik ve 
müdahaleye maruz kalmazdı. 

Ne ise olan oldu. Şimdi mesele 
şunda. Büyük klübün kalkınması 
düzelmesi, yükselmesinde ... He . 
pimizin arzusu bu ... Ve bunun için 
de bence derhal yapılması lazım 
olan şunlardır: 

1 - Bütün azaların iştirakile, 

- sadece müesıisler ldeğil - umumi 
bir kongre akdi. 

2 - Kl~bün köhne nizamname 
sinin değiştirilmesi. 

3 - Yeni idare heyeti seçilme

si. 
4 - Klüpte tertemiz bir ama • 

törlüğün ihyası. 

5 - Klüp dahilinde rabıta, sa· 
mimiyet ve kardeşliğin hüküm sür 
mesi için çareler bulunması .. 

Bedri GORSOY 

Vefa Klübünün 
itirazı 

şı bu hareket esasen yapılamazdı. Pazar günü, Fenerbahçe takı:mı-
1dare heyeti birçok harcketlerile nın malüm hldiseler dolayısile sa

• Yukarıda anlattım - kendisini haya lisansıız çıkmış olması kar~ı.. 
saydıramıyacak, hürmet ettiremi. sında Vefa klübü idare heyeti teş. 
yccek bir hal almıştı. Ve bu gayri. ltilat nezdinde gerek maç esnasın
tabii icraatında yürümek:te inat da ve gerekse mmtaka direktörl\i
ettiği için, birtakım sebeblerle ğüne diln verdikleri uzun bir mek
bir türlü idare heyetini de bırak- tupla itirazda bulunmu3lardır. 
mak istemediği de anlaşılınca, bu Vefalıların bu itirazları tama. 
şayanı teessüf hal vukua gelmi§ men yerinde ve haklıdır. Çünkil, IL 
oldu. "aml!!IZ oyuncuların maçlarıı. iştirak 

Otuz senelik köhne bir nizam - cdı-miyecekleri hakkında kat'l bir 
namenin boyunduruğu altınıja, iş· 
)erine gelen, sesinin çıkmaması, 

kendilerine boyun eğmesi kafi me· 
ziyet sayılan zevatı etrafına top • 
lıyarak aristokrat bir ruh ile Fe -

talimat vardrr. Hakemlere de ev
velce bu nokta a~ıkça bildirilmiştir. 

~u bale göre, Ff"nerbabce takımı
nın oyunu nizamsız oynacliğı anla
~Ilmaktadu:ı 

Milli 

Bcdrn terbiyesi umum mı7dı1rü ge tıeral Cemil Talıir Ankarada yap. 
lan bir spor miisabakasını seyrediyor. 

Bizim Fikriuıiz 
Milll küme işleri etrafında lapan bütün lıu fırlınuların bugüne kad:ır 

bizde u~andırı.lığı ıııtıbaları ~öyle JıülAsa çtıııcmiz .kalıildir: 
1 - Mılli küme tnlimatn:ımcsiııin hazırlaııışındn, mali kı sım tama

men hatalı olın11~ lıaldl.:nl ve ihtiyar hiç na;rnrı dikkate alınnııyarak bii
liin bu lıadiı.cleriıı başlıca selıebi daha o zaman hazırlanmıştır. 

uyandırdığı 

ln ııdıktan sonra düşünecektim. Mek 
tuplarınr nldım. Bu (filan güne ka
dar cevab veriniz) diye ültimatom 
tarzında bir müracaatlr. 

Onlarca yapılacak iş evvela lla.. 
re-kete geçmek, işe başlamaktı. Ben 
de vaziyeti tetkik eder, anlar ve 
karar verirdim. 

Netekim makul olan müracaatla-
rı nazarı itibara alınmaktadır.,, 

Bu sabahki gazetelerdf"n bir kıs. 

mı bu beyanatı ele alarak birçok 
2 ~ Klüpler itirazlarının lıiı'cok n oktalnrmda lı:ıklıılırlar fakat lı:ı.kl n

rını yanlı~ yolları.lan aramışlar, modası geçırıi-;; eski klüpçülük usulleri
nin P~!}inde koşınu5l:ırdır. Bugün spor teşkilatının lınşında bulunan ı;:e 
neı-:ıl Ceınil Tahirin, kendisini yakından ve uzaktan tanıynnların prkıiırı 
bildikleri gibi, .fevkalade zeki ve makul bir zat olduğunu nazarı itibn r:ı 
alarak, vaziyet ve klüplerin uğradığı haksızlık ve h:ıllit bu talimaln:ııııc • 
karşısında hir !'>ene sonra im klüplerin çok :ığır nıasraflnrı knrsısınd.ı 
gırtlağa katlar 1.ıorca gomülı11eğe, ve ıııah\'olıtınğa ıııuhkum bulund~ğu nıı
latıhaydı,generalin birçok işlerde olduğu gibi b uiştc do vaziyeti hemen 
düzelliı> makul şekle sokacak bir çare bulacağına şüphe edilemezdi. 

3 - Klüplerin yanlı, harekPtleri karşısında, umum miidürlük iki sa
tırlık bir telgrarıa hic olmazsa itirazın, lelkik edildiğini bildirse , .e son 
dakil.::ıya kadar lilzumsuz sükutunda ıHnr etmeseydi, belki de bugünkü 
tat~ız ,·aziyeller ihtlas eılilmemiş olacaktı. 

4 - Fenerbalıçe klübiindcki hadise de hissen dii~üniildii~ü za
man oyunrnları ne kadar haklı güriir.~ek görelim, m:ıntıkln düşü~uuğü
miiı: zaman kab:ı~atli olduklarını itiraf etınek mecburiyetinde bulunuyo
ruz. E!k(ırı. \lnıumiycye Ye klüp umuınl heyetine karşı ınesul vnziycltc o
lan :yalnız idare heyetleridir ve bu heyetlerin knraılarrnı klüp azalnrı 
ister faa,ister gayrifaal olsunlar lıilakaydüş:ırt dinlemC'~e ıııe<.'lıurdurlar .. 
Aksine hareket edenleri, disiplini bozmuş, anar5i yaratmış a:ıtltlclıııek 

icap eder. 
İdare heyetleri k:ıualıatli iseler, ancak I.:oııgrclcr bunlardan lıc~:ıp so

rar, kliibün ale) hinde hareket cttil..leri kanau tine varılırsa kend i lcl'iıı i 
cezalandırır. 

5 - Galatasar:ır, i~in ilk kısııuıııla, yukanla da ynzılığıh11z gilıi lı !ık· 

kını arama şeklinde yanlış yoldan ) üriidüğü icin ~İğer dört klup gibi ka
halı:ıtliılir. Fakat, s:ıh::ı~:ı çıkm:ıınak harliscsinıle sar.ı-J.:ırınızılılnr \ lınlı~ 

da olsa verilmi~ bir '.\Öze inırnıp, karşı taraf hıı vaadini lıılanı:ıdığ: İ1altle'. 
sözlerinde durmak <lüriis Uii~üııü ~öslermiş, ve hu :vüzclcn de tabir caizse 
(taın maııasile yanrnışl:ır!)dır. · 

Isı ::r teknik h:ı.:.ıındaıı, i~ıer mali bakııııdnn olsun, Galnt:ıasruylıl:ır 
rııillt ı>üme ma~·farınd:ııı kail suretle ~ekilınrgc karar vcrnıcl,lc ele h:ıta 
ctmi' sayılırl.ır. Bir ı;cııe ınunt:ızaıııan resmi maç rapamıy:ın tukııııların 
sonraıl:ın senelerce kendini toparlıyarııatlığını knç lecrtibc ile görınü~ hu· 
lıınuyoruz. 

fi - Jliziın bütiiı. hu ç:ırrler clr:ırında SÜ) Ienccck son siizliınüz şuıltır : 

Dcdeıı tcrhiyesl umum ıııüdurü general Cemil T:ılıir, işe bizz.ıt vaziyet ct
ırıcli, nıeınlcket sporu kin ciıldeıı zararlı olan lıülüıı lılı ıınlıoş y:ıziyetfcri 
nrt:ıılan k01lılır:ıl':tk lcılhirlcr nlııınlıdır. l\liiplerlc konn~urı oııl :ırın lll'rt
l"riııi ı!inlrmek vc h:ıklı ıınkl:ılan ıı:ı z:ırıitih.ıı-:t nlıp t:ıliınnnt:ııut'lcri 

!ıô)lel· r. ıslolı elın•·k: hto11lııılılaki milli kiiıııc nınçl.ırını dn hn~l:ın oynnt-
111ak hiilüıı hu karı~ıl.:lıkl:ırı hir:ınılıı ıliir.eltıııcye \'C milli kiinıc oyunlarını 
ela lııhit rereyanına cliinılfırıııe~r. k:'.ıriılir !'<anı)Orur.. 

Spor ~Her Ye ıııı:kııl hir zat nlaıı <1:ıyın generalin, belki resmi çer~·cn· 

ılısıııa çıkrııı~ ol~a da, hem ıııemlel.:et hesabına f:ıydıılı ol:ıcağıııı clüşiiııe· 

t'l'k, hrnı ıle :nırt ~poruıın hn k:ırl:ır hizmrt rtıni~ en <'ski kliiplrriınil:in 

mıığılıırivPIİtH! m:ıııi olın:ık fc:in i~i pzdrğıruır. srkilıle h:ılletnıcs iııi hc·k 
leıııek bugünün en do~rn harekeli oHır k::ın .ıatinclc) iz. FenerbaTıre !wptanı Fikret t•e Gala 

tasara_v başkaptam Besim 

akisler 

Yeni şişli Spor klUb~nU 
fevkalade kono~.e~ı •'' 

2 nisan 1939 pazar gun rrıİ 
9 da klübümüzün heyeti uın\l ıııd 
yesi fevkalade olarak satorıtJI11 
toplanacaktır. 

Ruzname 'f' 

1 Yeni cemiyetler v~ ~ede~eğit 
biyesi Kanunları mucıbın~~ tJll 
. ·1 . ıne011ı1rı 
tın en esas nızamna 

zim ve müzakeresi, . ·fası ,e 
2 - idare heyetinin ıstı 

yenisinin intihabı, t·c:terİ· 
·:fct ı, 

3 - M ürakıp ve zr. .. 
• • :H1 tayını. 11 g" 
Azalarımızın yukarda yazı i19 

aıarı 
ve saatte hazır bulunıtı 
olunur. 

- - 0 -

Güneş klUbünUn . 
fevkalade kongrısı 

Güneş klül;üıult-n: dolıı~1 

Ekseriyet olamdığından ·kllı~· 
d. ve fe' 

: n·C'lcc tehir edilen n 1 
939 eti ' 

le kongrelerimiz 25 J.{art pııııcıılC• 
-nartesi günil sa.at 14. de ya 1110tıd 11 

• h jki toP '\' 
tır. Sayın azanın er .. ,.e.: 

k • gun ıı 
ı,uıunmak üzere mez ur ri riC 

riflC 
:\tte klilb merkezine te§ 

olunur. 
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\Taydman davasında 

yeni bir safha ! 
Mahkemeye şahit olarak çağmlan bir adam, 
~. cinayetle itham ediliyor 
ha(~ırı Pıriate bqhyan mu- Vaydmanla Mis Koven, beraber 1 meye bahçeye çıktık 
Jı.)\ 1 Cittikçe meraklı bir uf- otelden çıkıyorlar. Otomobile bini. Haklın soruyor: 
~~ektedir. Bilhassa, muha- yorlar. Yolda dansöz: - O anda kw öldürmeyi aklı • 
~ eıı UçUncu gUnU hiç bekle • - Teyzem merak edecek, diyor. nıza koymuş bulunuyor muydunuz? 
lr.)~ bir ııeyle karşılaşılmıştır: Ne delilik ettim de sizinle berabC'r - Evet. Kızı öldürme;i daha o 
~ dur. ki Vaydman cinayet. köşke gitmeye razı oldum! Hem zaman da düşünüyordum. 
~ llbJı bet~ itiraf etmekte, fa- sizi uzun zamandanberi de tanımı-
~ cı bır cinayeti kendlııinin yorum ... 
~~ 'l'ladaır Milyonun işlediği 
~ b l Kızın baıma gelecekler kendisi-
-''1ık. u unmaktadır. 

Bundan sonra, Milyonun muha
kemesine geçiliyor. Milyon, Vayd
manı Almanyadakl bir hapishanede 
beraberlcrken tanıdığını söylüyor. '~ Uarıysa ondan başka, bir ne evvelden malUnı olmuş dencbi _ 't... daha Vaydman tarafın _ lir. Orada Vaydman kcndialne o kadar 

._.91ırıı dl~ Vaydman: yardım etmiş ki, o da Fransada o. 
~ e gini iddia ediyorlar. 
~eırıenin UçUncU günü bY - Kız böyle söyleyince güldilm, 
~ baJnlnuş ve Vaydmanın diyor. Bunun üzerine kendisi de 

~l'taklanndan Kolet Triko ~idil. 
),,. kadın dinlenmiştir. Köşke gittik. Sonra, resim çek. 

Sı~ın arkadaşı Jan Blan'ın 
'~ 0laıı bu kadın Leblon is -S •damı Vavdmanm drğil 
~ 'Ö lılutinin öldürdüğünü !an~ 
lto~ Yleırıiştir. 
, b kriko diyor ki: 

&... .. Uli'Yi 
~lih ve kansmı tanırdım ve 

&lıSllru hle_.rine giderdim. Leblon 
\"ııı ldflğil günün trtesi günil 
~e e 0nlara gitmiştim. Odada 
~ 'leb hızı •eyler ilişti. Ben bun. 
O lonun evinde görmüıtUm. 
~ ~ içbne tUpbe dUttü. Son
""' bu eilpbem kuvvetlendi. 
to e~lonu Muli öldilrmüştUr ..• 

na yardıma karar vermiş. 

Muhakeme devam ettikçe daha 
birçok meraklı safhalarla kar§ılaşı-
lacağı tahmin olunuyor. 

7 
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Sünnette çocuklardan biri ölürse Balumu n 
çocuğu yediğine itikat olunur ! 

-74-
Meşum yilzlu sihirbazın oracık

ta olmüş Olmasına hfila ha)Tet ede· 
rim. Zira her tarafım muayene et· 
tim. Ne kazaen isabet etmiş bir 
kurşun yarası, ne de kendisinin pek 
çok uzağına fırlattığım bombanın 
tesirine delalet edecek hiçbir şey 
bulamadun. Fakat ya duyduğu müt 
hiş heyecandan, ya korkusundan \ e
ya benim hakikaten ceddi Guan • 
Muri olduğuma hükmetmiş olmak· 
tan mütevellit bir dehşetle sihirbaz 
oracıkta olüp gidivermiş; o; Duk· 
Duklara envai türlü şerleri irtikap 
ettirmek için kullandığı cinlere ha
kikaten karıştırmıştı. 

Bir müddet, hiç şüphesiz 
itikatların elinde oyuncak,, fakr.t 
hayatı yakıcı ve müthiş bir oyunca:{ 
olmuş olan bu adamın oracıkta bu 
kadar sessiz sadasız candan geçi~ine 
mütee<: ir olarak onu merhametle 
seyredip kaldım. 

Sonra meydanda duran o garip 
:ıihirli insan kafasını aldım. Pohu
ayı Duk-Duklar tarafından artık 

herhangi bir taarruz veya pusuya 
uğramamua ihtimal kalmadığına 

ikna ederek sağ ve salim bir halele 
olan diğer 5 adamı da kaldırdık. 
Geceyansı, Mel&nezya adalarına 

dehşet salmış müthiş bir gizli cemi
yetin sırlarını böylece garip bir o
lüm sergüzeştile öğrendikten soııra, 
garip bir kervan halinde, gemimi
zin yattığı sahile d~ yola düzül
duk •• 

- ---1 

~ 

J{ocasma en sadık vir vefal.-ôrlıkla matem tutan genç bir dul matem 
kıyafetile 

erkeklerin de birlikte sünnet olduk- cemiyetlerden birine girerek kabil~ 
Jan nadir gorülen şeylerden değil- hayatına iştirak edeceği ve evlene
dir! ceği zaman, sünnet olacağı vakit, f!V 

'l'd... iıı bahsettiği bu adam, 
·• """llll davumda ıııabld olarak 
ltı.~6klerden biridir. K•dm111 
,-~, Uzerine Mullvi <'aPırh • 

~ '-bldlPrin he"si mahJcr"'"· 
t Eıdlldi~ne g!Sre. onun d:ı 

Sünnet, Melanezyalılar arasında lendiği zaman, çocuğu, olduğu za-
1~r~Bu-ldl!Mltr!llt ....... topluluk halinde ) apılır. Her. küy· man, velhasıl hayatın bir insana 

>~ 0'1nıaar 1htm. 
~ lbllbqirler MulM ra~r"1·1(_ 

CS an Onun V.t')mPmfS nlrhJ • 't l'llyorlar. O zamırn Vayd -
, ~·~katlarından biri: 
. h..~l olur! diye hayret edl

"-\ ._'il& biraz evvel ben onu dı. 
-.._ tcsl'dllın. 
~"'1& beraber, avukatın baş
~ °!la benzettiği, Mulinin o gün 
,e~e esasen gelmemiş oldu
~ediliyor. 
~: ... ı..ı.ıe, cinayetle itham 0 1u. 
~""ildi Polis vaaıtasilc celbe 

~l'llıittir. 
tırıenin üçüncü gUnU, Vnyd 

~ ~YeUerini anlatmaya baş
~bariyle de mühim bir gün 

\aı.. .... Ondan evvelki iki celse. 
... ~ Borduklarma: 
, 1(1 lıriamıyorum. .Mazur gö -
~liYeırıfyeceğim, gibi cevab
~ il, bazılarına da (evet) ve. 

' 'i'lrr) diye kısaca mukabele 
''Ydırıan, nihayet ağzını a

Yetıermden birini anlatmış. 

~ ~ ~ b'Utılan anlatırken gayet 
S b llllfınuı, sanki baııit ve her 

lr hldiııeden bahseder gibi 
llıftnr muhafaza etmiş • 

~'rn anlattığı bu cinayet 
lı dansöz Cin Koveni naıııl 

~~d'• '-~ur. ': '-. ... koven'l ne zaman boğdu-
~e: 

Yon k6fke girdikten sonra. 
~ lçerı Cirer girmez, köı>ke gel 

lÇin bırakılan iıareti gör -

'°:? kızı kö ~:üne 

~""-. i 
Ml'Sır krallçeı1l Ferlı1eala lklnt'I bir t:~'9~ ~ebe oldaiu haber ,·erllmek-

t~lr. Rftılmde kraliçe ilk çoe uğu erlaJ ile görülüyor ... 

!1rAle 11ZUft ttııRiAtt.~· 
dalarda dolaştık. Melanezyalıların 

Metlerindeki garibeleri uzun zaman 
ve büyük bir merak içinde baştan 

başa etüd ettim. Onların garip ha
yatlarına ait te bit ettiğim müşahe
delerle Duk-Duklann gizli cemiyet
lerinde bizim az kalsın hayatımıza 
mal olacak derecede merakımızı 

mucip olan sırlardan çok daha e
hemmiyetli sırlar elde etmiş olduk: 

Melftnezyada erkek çocukları sün· 
, net etmek Meti vardır. Çocukluk 

tam erkeklik çağına geldikleri za
man sünnet olurlar •• 

Fakat çok defa sünnet olacak ço
cukların arasında çoktan evlenmiş 

de ~ en f~IA bir 4~fa sünnet vaadettiği tabii hak ve ze\:kJe~ 
ba) ramları yaparlar. Şayet sünnet i tifade edeceği her dönümünde, 
edilecek yaşa gelmiş kimse olmazsa envai riyazet \e eziyetlere katlan· 
bu bayram bir, iki veya birkaç sene mak mecburiyetindedir! 
dahi tehir edilir. Bu, hiç şüphesiz, hayattan tabit 

Her erkeğin sünnet olması umumi 
bir adet olan Kayser • Vilhelm ada
lannda ben bu merasimi uzun UZft 

dıya seyrettim: 

Çocuklar bu mera im için de bir 
çok "iddetli riyazctlere mahkumdur
lar. Yani, l\Ielanezya insanları ara
sında hayatın hiçbir zevkine eziyet
siz girilemez. Bir çocuk ilk avret 
yerini örteceği zaman, yani elbise 
~iyeceği zaman geldiği vakit, sonra. 
ilk erkeklik çağına varup da gizlı 

olarak alınacak lezzetleri birkat da
ha şiddetlendirmek için yapılmış! .• 
Sunnet işinde de öyle .. 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 

Sünnet edilecek çocuklar kadınla
rın çığlıkları arac::ında ve erkeklerin 
kamçılan altında sünnet için hazır
lanmış olan ve esatiri bir canavara 
atfen (Balum) un e\i denilen bir 
kuliıbeye sevkedilirler. Bu (Balum)' 
e\ iinin daha inşasına başlanırken 

kadınlann bu civardan geçmesi deı
ha1 memnu olur. Eğer bir kadın 
mutlaka eh ardan geçmek mecburi
yetind'e ise uzak yoldan dola~maya 
mecburdur! .. 

Bu kulübede sünnet merasimi 
başladıtrı zamansa deh~t başlar .. 

.JFYTAN 
Kll.1 

80G4Z· 
t4MA· 
G>ı 

1<4LK4N 
'llL/11 
VSTuN~ 
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Mı~Dı 

KJ'?.tlG« 
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ATE~ 
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E'i'ttL 
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Zira köyün bütün kadınlan ve kü· 
çük çocuklan köy dışanc::ında kuru
lan kulubelere taşınıp orada otur
mağa mecbur olurlar. Sünnet olacak 
çocuktan hiç kimsenin görmemesi 
lazımdır!. Biriı::i ezkaza böyle sün
net olan çocuğu görecek olursa ço
cuğun öleceğine muhakkak nazari
le bakarlar! .. 

Balum kulübesi yapıldığı zaman 
köyün içinde darbukalar çalınır, 

körün çocuklarında Bambu dalın

dan flütlerini ôtturup dururlar. Bü
tün kadınların sünnet düğünleri 

ba,tadrğ·nı duyup ortalıkta dolaı
mamaı!t, bu taraflara yaldaımama
sr için! .. 

Sünnet duğünleri için yapılan ku
lübelerden birisi bu <Balum) deni
len cin içindir. Her ~y hazırlandık
tan sonra kabilenin adamları düm
belekler , e Bambu flutleri öttürerek 
bu kulube}e do"'ru: 

- Balum! Balum! .. diye cini is
mile çağımlar. Eğer Balum k&ü~ 
nin içinden yalnız ihirbazların an· 
ladığı işareti 'erecek olursa - o va
kit - bütün kabile erkekleri bir ta
kım ulumalara benzi) en ilahileri 
söylemeye ba~ı a !ar ve Baluma sün
net olacak çoctiklann bayatlarm 
bağışl::ıması için domuzlar kurban 
edilir! (Deııamı var) 



Adli ıslahatta 
mühim bir merhale 

Haber'ln tarlht Romanı: 93 Yazan : ikim im 

Eline geçirdiği kalın taneli mücevher· 
feri etrafa fırlatarak bağırıyor: 

- Cemile ölüyor! Cemile ölüyor! 

Bu sözleri söylerken cebimden çantamı 
!;lkardım. Açtım.. lçerisinden tablolarıma 
mukabil verilen ~eki aldım .. 

- Melike bu çeke bakınız dedim. Ben 
P>k para kazanıyorum. Sergide iki tablomu 
6000 liraya sattım. Bu parayı size terkedi· 
)"Orurn. Belki Vezir kö..,künün bir kulesini 
yapmağa yarar. 

Melike çok sıkılmış görünüyordu. Gözü 
tekten ayrılmıyor, ben de onun kızarmış 
yüzüne bakarak neşeleniyordum. 

- Bu parayı alamam. Cünkü ... 
Su tu. Onun yerine kahkaha ile gülerek 

cfimleri ben tamamladım: 
- Çünkü, bu para kendi paranızdır. 
- Hayır, bu para artık benim değildir. 

Ben bu iki tabloyu muhakkak almak i ti· 
yordum. Siz de ona bu fiyatı koymu,..tunuz. 
Bu tam bir alış 'eri~tir. Böyle olmasa bile 
ba..,ka biri indım sadaka kabul elm:!ğe gu· 
rurum manidir .. 

Ben de elbisesini değiştirerek köyde 
dolasan bir gen; kızın sadaka mı alamam. 
Bu paralar ize aittir. Binaenaleyh çekinizi 
alınız Melıke .. Tablolar da izde kal ın. 
Onlarla fU\'amızm dı\·arlarını u~leriz. 
Çünkil çocuklarımızın büyü} eceği e\ i be
ra~r yaptırmak bornumuzun borcudur .• 

~lelike itiraz etmek i ... tedi. :Fakat öz 
aoylemesine me} dan \ ermedim. 

ualaşma zemini bulunmaınna yarar. 
Bu tnkdirde Mkim ve avukat mUı. 
terek bir \'azlfenin ifaamr, hak ta. 
harrislni deruhte etmi• olur. Abl 
halde usul kanunlarının zaruri olan 

teminata, taraflar elinde davayı u
zatmağa yanyan bir veıUe haline 
girer. Bu ltibarladrr Jd kanunun ee
babr mucibeslnde tebarüz ettirildi .. 

ği veçhlle bir memleket adllyealn. 
de, hakkı hak olduğu i!:ln yerine 
getiren faziletli bir haltiınler kllt .. 

*** lcsi~ne- der-c~ ıibtb'ag ıvaı'IMLıbl· 
Ve böylece Kara Abdürrabma - l:imin faaliyetini tenvir eden ve 

nın mcrdan" "dövUşerek ö!UınUnU 'lfalnız bilgi ve doğruluğu kendine 
habr>r alan hünkar Murad, onun 
cenazesini kahramanlara layık bir 
debdebe ile yaptırdı. 

llk defa tarih, bir kahraman ar. 
kasında çocuk gibi hmçkıra hınçkr. 
ra mnzara kadar giden bir hUnkar 
kaydetti. 

SON 

Yarrn 
Mt\l~ 

HATUN 

rehber tanıyan bir avukatlar ~ 
luluğuna da o mertebe ınzum ftl'• 

dır. lşte yeni kanunun hedef tut. 
muş olduğu bu gaye adH tetld11L 
taki ıslahatın ve yükselme meııalıd
nin en mühim bir merhalesidir. '.A· 
wkatlarm adaletin te\'Ziindekl mü 
cssir rolUnü adli te,kilattaki hak 
ve vazifelerini bu zaviyeden ölçllye 

vuran yeni kanun avulcathğı "am
me hizmeti mahiyetinde bir meslek 
adderek,. gayesini awkatların hu. 
kuki bilgi ve tecrübelerini adalet 

hizmetine tahsis, taarfların huku. 
ki münasebetlerinden doğan ihti -
lafların hakka uygun olarak halli· 

ne tavassut ve umumiyelle mahke· 
mclerlc diğer resmi mercilere ka_ 
nunun tam olarak talbikı hususun. 

b 1 
da yardım etmek .. suretinde tesbit 

aş •yor l etmiştir. timi ehliyeti temin bakı-
l mından a\-ukat namzetleri içiu iki ·lf-····· .. ·-- Hiç insan değer iz iki tablo için 6000 

lira verir mi? 

- 106-

- Bu parayı \erişim scbeb iz değil 13ü· 
icnt bey ... Ben sizi fakir ye bu işe yeni 
başlamış bir re c::am sanıyordum. llerleme 
niz için paraya ihtiyacınız olacağını tah· 
min ediyordum. Sız para ile ve i tidadınız· 
la kendinize parlak bir i tikbal temın ede· 
bilirdiniz. nu zaman 1arfında ben de oca· 
ğımın tamirini bitirmiş olurdum. Bir gün 
sizinle rntŞhur 'e zengin olarak kar§ılaşır· 
sak ve b:ına Ye,ılpınarcia s<>~lediğiniz tat· 
lı cümleleri tekrarlar, . onunda bekle<liğım 
bir teklif de bulunursanız :;ize C\ et dire· 
cektim. 

- Siz çok sörlüyorsunuz, Melike dedim. 
Birka; dakika durup beni dinlemez misi· 
niz? Bir saattenberi size bir seyler söyle· 
rnek istirorum. Fakat ikide birde sözümü 
ke irorsunuz. 

- Çünkü çok manasız şeyler söylüyor· 
sunuz. Fakat en delice sözleri dahi sabır
la dinliyebileceğimi isbat için bundan son
ra ağzımı açmı\'acağım. 

- Fakat artık söylenecek bir şey kal· 
madı ~lelıke .. ~ı.re a:;l,ımı \e i mimi ver
mek istiyorum. Sonra ben tahmin ettiğiniz 
gibı fırça ile geçinen bir ressam da dejilim. 
Şahsi ser. etim çocuklarımın i"tikbalını te· 
mine kdfidir .• 

Melike bir kelime söylemeden duruyor ... 
Onun bu sükutu da canımı sıl\mağa başla· 
dı: 

-- Sözlerimin samimi olmadığını mı 1.an
nt!nidor unuz kiıçük hanım? dire cordu..'11. 

O kati bir e le ce\ ap \erdi: 
- llayır sözlerinizin doğru oldu~unu bi· 

lironım. 

- O halde niçin teklifime Ce\'3p vcnni· 

yorsun uz? 
- Şimdi sizinle hiç evlenemem Bülent 

bey. Zengin olduğunuzu bilmeden teklifi
nizi reddettim. Bunu öğrendikten sonra 
kabul edersem sizi paranız için almı~ olu· 
ru.ın. . 

- Sizi ne kadar çok sevdiğimi bilseniz 
böyle söylemezdiniz ..• 

Melike kıpkırmızı oldu, utana utana: 
- Beni sevdiğinizin Ye5ilpınardan beri 

farkındayım I3ülcnt bey, dedi. Fakat ben 
h~r rnkit mantıklı dü~ünüronım. Sözlerimi 
tcl<rar edi) onım. Sen etimi 'c ha)·atımı 

'ezir kôsl,ünfın imaı ına \ akfedeceğim .. 
- Ben de bu işe yardnn etmek istiyorum. 
- Eğer bu fikrinızi J,abul edersem .• 
- Dünyadaki in anların en bahtiyarı o 

lurum .. 
Biraz su .. tuk. Sonra haJfı masanın lizerin· 

de duran çeki iqaret ederek: 
- ::'\1elil,e. <lc.--Jim. Siz çok mn .. rif bir C\' 

kadını olacaksınız. Belki günün birinde 
de ~ pa a. ız kalac,tl,~ınız .. 

- Neden? 

Co~kun bi:- S.?vinçle ye!1rnden fırladım ve 
ha} kırdım: 

- Sahiden bunu dii~ünmüş müydünüz 
l\Ic:ike? 

.Melikenin yanakları ateşten bir gül gıbi 
kızardı, gozlerini yere dıkti. Dudaklarında 
hafifçe ··e, et., kelimesi dö:,uldil. 

• • • 
Bu satırlarla hatıralarıma son noktayı 

koyuyorum. Başka yazacak ne kaldı? Se' · 
diıfim kadına malik olurorum. Dünranın 
bu en kıymetli hazine i a\·uçlarımın içine 
giriyor. 

.Annem l.\telike) i üze\ ladı gibi ı,arşıladı. 
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tef[J.ö~/iJ lö. al 
'l-'
,'ll~n~a evlenmek mi? olabilir. 

21 - Nakleden: K. 
d-Jfunu ~~:n:nenin ibir komedi ol
lts"..-:''11 ~ıının ediyordum. Dilenci
~~~n b· . 
"'.ıız d~· ırıni papas kılığına sok. , 
..... Ze "611 rni? · t 

- Bizi evYela jçeri almak isteme· 
diler. Sonra bize Tek gözlünün ah· 
babı olup olmadığımızı sordular. 
Böyle birisini tanımadığımızı, kö· 
yün yabancısı oldaf,rumuzu ve geceyi 
gcçinnek istedigimizi söyleyince o· 
tele aldılar. 

Gülleriıı muamması! 
't'~ıı ~~in Vesselfun! Fransla e\·- , 
~ tab~dan gitmek seni memnun f 

f 
1 

• Paran da var, kırk yedi 1: 
..... ~. 
~ll~~et. Fakat bu kafi değil. Fran 'l''ll Ve paranın yansını da . ,.,,__,_ 

'lian . 

Bir dilenci grupu toplanmış, eğlen 
t · yapıyordu. Bir evlenmeyi tesit e· 
dirorlarmış. Otelci ile kansı bu a· 
damlardan çok korkuyorlar ve teha· 
1ükle hizmet ediyorlardı. 'l'ekıgı Paranın yansını? 

'il &ozlünun paralan! 
oır §e} 

"', kcşr' ~Ylemedi. Afallaştı. Her "Tek gözlii, lc1larnn çalıyordu . ., 
<li. 8 etrnış oldu&ruma §aştığı bel. 

c'1llcu : bile §asmamış mıydım. 
tel rı: bir ihtimal o anda ak-

Otele ~eldiğim zaman orada ka~ı
laştığım sahneyi doktora anlattım. 
Fakat Klayfla konu~tuklanmızdan 

- Fransı se\'mediğin halde ne di· ı bahs bile etmedim. 

ye onunla evlenmek istiyorsun? D kt b d' 
1 

ed'V' b. 
o or ana. ın em ıgım, ır 

- Bu seni alakadar etmez. anla· sürü tm·siyelcrde bulundu ve mis 
şıldı 'mı? Hem bunlan Tek gözlüye Manşertonu kendisine getinnemi 
anlatayım deme sakın. ta\·siyc etti. Bunu yapacağuna dair 

~ ~ıştı: Klayf iki senedenberi 
·~ ta~U}'Ük bir serveti ele geçir
ıı.:d ~·1Y~rdu. Bu servet kimin 
u ıf. ~ırektörün mü? Hayır. 
o~ akır görünüyordu. Burada - Ya anlatırsam? ~öz veremiyeceğimi bildirdim. Bir 

rande\'U tayin ederek ayrıldık. 
l an Tek gözlü olmalıydı. - O zaman sevgilin epey azap çc-
~ Otele dönerken Tek gözlüye rast· ~%~fen rne elenin can daman. ker. tadım. Konuşmağa taraftar görün· 
ır S<ı gurnu biraz sonra anladım. Kapıyı hızla vurarak odadan çık· müyordu. Hatta benimle görüşmek-

' ~e ~du: tı. . ten çekiniyor sanılabilirdi. Iki a· 
'~ adar istiyorsun? Evvela bu işteki sırrı ka\•rayarna· dımda kendisine yeti~tim. Homur-
~ n aı Yüz bin dolar! dım. Fakat birden dalavere}i sez· dandı: 
~;~a.ını düşünmeksizin söyleyi dim; Klayf, Tek gözlünün şüphele· - Ne ~arip bir harekette bulun· 
. biı :::·Bu para ile Frans ve ben rini uyutmak için Fransı sever görü· dunuz? 
, beı_Yat sürebilirdik. nüyordu. Fransla sırf bu sebcblc ev· - Xe gibi?' 
, Aı_1ı llıi in sen! lenmeğe teşebbüs etmişti. - Buraya gelmekle ... Sizi buraya 

'llt rın b hangi menfaatin ı;ektiğini merak c· 'J.{ . a~rmda, merak etme! Bu keşif fena dü~üncelerimi gider· 
·<ı .... aıtr ısterken bir milyon do- di. Yataktan kalkarak ban~·o vap· diyonun. 
-~rı J J Güldüm: \"ar be bari .. Kırk yedibin fran- tığım. vakit saat ondu. Klayf, ba· 
?ı\j · u kan değil mi? na bir tek kelime söylemeksizin kah· - Ben de Klayfı buraya bağla· 
~n be h yan menafati merak ediyorum. 

Bayan Nesrin yatak odasr, bi. 
nanın birinci katında ve cadde üs. 
tünle idi. Evin önün.:len geçen 
bu cadde çok işlek olduğundan 
Nesrin giyinmeden evvel perdeleri 
ni açamaması gülü koyanr görme. 
sine mani olmuştu. 

Nesrin çiçeklerin lisanından bah 
seden bir kitapta gülün Aşk ifade 
ettigini okumuştu. genç kız, kah. 
valtı tepsisi ile içeri giren hizmet. 
çisine pencerenin kenarında bul • 
-dugu, gülden bahseden ihtiyar 'ka. 
.dın gülerek, birisi geçerken düşür. 
müş olacak, dedi, .. 

Fakat ertesi gün perdelerini a. 
çan Nesrin gene ayni yerde evvel. 
kine benz~·en bir gülün brakıl . 
mış olduğunu gördü. hayır, güller 
kaza ile düşürülmemiş, kendisini 
tanıyan birisi tarafrn:lan bilhassa 
bırakrlmıştr. 

Moda deniz kulubünün bir gece 
eylencesinde dans ettiği kıvırcık 

saçlı mahçup gençten şüphe odebi 
lirdi. Fakat delikanlı onun adresi 
ni bilmiyordu ki ... 

O halde kim??. Şimdi yalnız 
hergün ayni tirenle şehre indikleri 
aktör kılıklı esmer genç kalıyor. 
du. Birkaç kere kendisine gülüsi. 
yen bu adamrn yakasında daima 
kırmrn bir gül gördüğünü hatırlı. 
yordu. 

• ~ Y ude yere münakaşa valt.unı bizzat getirmiş ve hizmet et· 

lliıı ·Seni tanırsın Klayf, para mişti. Bahsi ba5ka bir mecraya dökmek O sabah Nesrin, işe giderken 

b~ı .ünak. aşasından hoşlanma. istedi: giydiği gündelik şapkasını çıka • 

• • 

lırs Dr. Kutze \'erdiğim randevu saati \er1• ın. Bana seksen ıbin do- -Frano::ın Klayfla çok mesut ola· rarak yenisini giydi ve gülü <le 
ı,..,. en ı· yaklaşıyordu. Doktor beni uzaktan 
--ıti •ransla beraber gider cağını sanıyorum. itina ile lacivert kostümünün yaka 

tahat b görünce acele yanıma geldi· \>0~ ırakınm. Yoksa. . - Ben de senin mükemmel bir sına iliştirl:li. 
StıJsa ne olur? - Ne var, ne yok? kaz olduğuna kaniim! Bir muzibin kendisi ile alay et. 
~ n epey keyfini kaçırırım. - Müşteriniz kadının sıhhati ga· tiğini söyliyen hizmetcisine o ak. 

ğunu gördü. çin Postahaneye gittiği zaman içe 
Ertesi sabah pencerenin dışın. ri girmeden önce epiy tereddüt et. 

da üçüncü gül duruyordu. ti. Içinde, bir dişçi muayenehane. 
Ayni gül işinı:iendönerken pen. sine gidenlerin duy:iuğu korku ve 

ceresini dışardan büyük bir dik • heyecan vardr. Postacının (bun.ar 
katle tetkik etti. Hariçten birisi. sizindir) diyerek uzattığı zarfları 
nin görünmeden içeriyi gözetle. lakayt bir tavurla aldı. fakat on • 
mesine imkan yoktu. Kendisi ise ları çantasına yerleştirirken yüzü. 
sabahleyin erkenden giyinip her nün hafifçe krzardığınr hissetti. 
hangi bir hadisenin vukunu bek. Eve gider gitmez odasına girdi, 
liyormuş gibi pencerenin önünde kapıyı kilitledi ve hemen zar!ları 
oturup bekliyemezdi. açmağa başla'dr. mektuplardan sc. 

Fakat bütün bir hafta muntaza. k:zi işe dairdi, ikisi hastahnııeye 
man penceresine konan güller yardım etmesini rica için yazı' ..... 
Nesrin bu mesele üzerinde ci:ldi. tı. En sonuncusu ise yaltır§lıkla 

yetle durmağa sevketti. Kendisini kendi kutusuna atılmış bir zarftı. 
anlayabilen bir arkadaşla konuş. Fakat hala her sabah ona yrni 
ması lazımdı. Hatırına ilk gelen, bir gül getirmekte devam ediyor. 
daktilo Perihan oldu. Uç kerre ni. du. 
şanlanıp ayrılan ve erkekleri en • • • 
ince tcferrüatına kadar tanıyan bu Planının işe yaramadığını gö. 
ihtiyar kızdan daha iyi kimi bu. ren Perihan: "herhalde ilanı: 

lacaktı? görmemiştir, dcıdi. Şim.:i ben o 
Meseleyi dddiyetle dinliyen güllerin sahibi olacak adama 

Perihan heyacan dolu bir sesle;: ne yapacağımı biliyorum. Çabuk 
- Küçügüm, dedi, çok nazik bir kalem al ve söylediklerimi 

bir mesele üzerindeyiz. güllerin yaz: 
kahramanını cürmü meşhut halin. ''Bu akşam pencereye koydu. 
de yakalaman elbette doğru bir ğun gülü başıma takarak ( ... ) 
şey olmaz. Erkekler garip mah salonunda sizinle dans etmeğe 
lüklardır. Onu ürkütmemek için geleceğim. Adres olarak da yal. 
bu şairaneharekete aynı şekilde nız şu kadar yaz (Güllerin sahi. 
mukabele etmelisin. bine) 

Genç krz nefes alır gibi fısılda. Perihanı hayretle ldinliyen 
dr, Nasıl? genç kız, şüphe dolu bir sesle 

- Hususi bir posta kutusu kL sordu: 
ralryarak gazeteye şöyle bir iHin - Peki sonra zarfı ne yapaca. 
versen: Köşcl:leki beyaz evin pen. ğrm? 
ceresine her sabah bir gül bırara. -Gayet kolay, bu akşam pen. 
kan genç filan numaralı posta ku. cerenin kenarına koyacaksın. 
tusu ile kendisini tanıtmak lfıt • Eğer yarın 6abah zarfı koy. 
fünde bulunsun.,, duğun yerde bulursan bana Pc. i· tscla nasıl? yet iyi. Kendisini bu gece gördüm. Cok ne,,.~liydim. Fakat Tek gözlü p.m yemeğe gelmiyeceğini bildi • 

'vttstı1ı. bu şakamdan hiç ho~lanmıyarak ho· 
t,._ : .. ""· Skotland Yarddan bi· Fakat konuşamadık. Öğle yemcbıni rerek, kalmak üzere olan Tirene çok bahalıya mal olur zannederim" Nesrin akcam zarfı koymadan t~f mu~an&: ~ ~"'- u ettim. lsmi Muh; sen beraber yiyeceğimizi sanıyorum. Bu ko§tu. Esmer genç te tirene zor. cevabını vcroi. evvel rok tereddüt etti. Pencere • 

Nesrin llmit.sizliklc "fakat bu usul rihan dtmesinler ! 

... ~ı - Kaz mı? banamı söylürorsun ;-ı; '~iı.. n. Kendisine bazı şeyler esnada kendisine "Doktor Kutzu la yetişmiş olacaktı ki oturduğu Perihan büyük bir cömertlikle,. reyi ür kere açıp kapadr, nihayet 
,<t. r_k d O d b d k" d t kaz diye? ~ 

li· "'U alakadar oldu . gör üm. a ura a ·oy e o uru· yerde hızlı hızlı nefes alıyordu. (para cihetini dü§Ürune, ben mUm- son bir gayretle mektubu dışarı ı~ !Beni korkutacağını mı yor,, mealinde bir pusula vermek Israr ettim: Nesrini görünce hemen kalkarak kün mertebe sana yar.;ıım edeceği. bıraktr. Ertesi sabah §afakta be. 
~~·~?Ben .seni bilirim, polis· niyetindeyim. - Evet. Malfun ya kazın akibeti yerini ona terketti, fakat gülle hiç mc söz veriyorum, dedi. raber yatağından fırlıyarak pen. ~ l.~ 1}"İ değildir, onların hesa· evvelden malıimdur. Kazları besler· alakadar görünmedi. k v f k 
~l}'elik "apmazsm. - Köyde ne köy hani! Timarha· ler, yağlanmasını temin ederler, iti· Nihayet gazeteye ilan verildi ve cereye oştugu zaman zar r oy. 

~ " neden farksız. Geceyi yanlarında .. t · 1 "havet ba~ ..... m a o ak~m Nesrin bir lokantaya Nesrin daima eve gidip gelirken .duğu yerde buldu. Görünürlerde n.asıı istersen öyle düşün. na gos erır er ve nı J .t'" • g'ıderekr-tek baıı.rna yeme~ın· ı· ye.dı" güle benzer bir şey yoktu. iyice ~ IUin ... ı. • . geçirdiğimiz adamlar hakiki birer rifesinde bo~'Unlanm kesiverirler. :ı ı:; Tiren.de tesadüf ettiği halkın ga. 
tt..... ·OC4.11 gitti, çünkü sem ı· d · J ı.ı kl emin olmak irin tekrar dışarı ~~ b ı eh! _ Şakaların pek soğuk kaçıyor ve eve dönerken yolu üzerinlde1d zetede hangi sütunları oku'Wu a. ~ 
t~ u unuyonun. bah5elere dikkatle bakınca hepsi. rına dikkat etti. Hafta sonund:ı baktı, sonra yavaşyavaş giyin. '4!,i.."er keyfimi kaı-ırmak jçin Ona nehir kenarında küçük bir o· delikanlı! (LA f f .. . ) 

~~tek şekil b~ysa kodunu· t~cl::.,:ta~~~~~i~~~~e~t:m:i~~t:im:::,. __________________ .,.... ____ ~--(~D __ c_t·a_n_ı_ı_v_a~r~) ....... ~--nin~d~e-g~u~·z~e~l~g-u_·ı_1e_r~le __ d_o_1u--:-o~ld_u __ • __ n_e_ti_c_e_nı_·n __ n_e_o_l_d_u_ğ_un_u __ a_n_1a_m __ ak __ i_. ____ .,._ ___ u_t_e_n __ ıa_y __ ay __ ı_çe_v_ı_n_n_ız_. 

İ'f?a Usuller de bulunabilir ( 
~i '-'lel~ daha tehlikeli bir şe-
·~eYirn: Tek gözlü artık sa· 

.t etmiyor. Bil~is senden 
loı;·or. Şimdiye kadar o seni 

~·~ rnüttefiki sanıyordu. 
ı vaziyet deği~ti. Sen de 

·~'artnış olmalısın. Tek gözlü 
~~ 

1
1r etmeğe başladı. Ona ba· 

~ 1
S!ldamak suretile .... 

H 6() .. 
\:ı...~Vet lüınü kesti: 
:~~'bili·~ benim eper rahatımı 
~ tsın .Bu sebeble ben de se· 
~e}'irn: Eğer işleri kanştır- . 

t:.lllt/~san ben kendimi müda· 
~ ını bilirim. 

• den korkanın mı sanıyor· 

~ ltli? lia\'tr. Senin üzerinde 
\' a il.imam ki.. 
l-' ile Yaparsın? 
~n'$J. Sevi yorsun değil mi? 

tdtle bana bakıyordu. Fikrim 

ı !.ı~~· lntikam almak için 
~ dllrecek Ye}'a ona eziyet e· 

~e başladı: 
~ acıığını görüyorum. 
'la kalktı. Ben: 
,};a bir teklifim var. dedim. 
~ı b• 

..,, tel ~n dolar \er. Fransla be-
~erırn. Bir daha da yüzümü 
ı n. 
~r <=tıne. Sana para vermem. 
!ıa Pı~t) ı pırtı}"! toplayıp gıt· 

1
} ı etmi~ olursun. 

't
1

~~ Yürüdü. Çağırdım: 
\ 

1.lerde anlayamadığım bir 
' ~ ~layf 
'Jır o? 
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lan fenerden ~ıkan sönük ve tit· 
rek zi7aliır geccr.in 'k<ıranhğı 

içinde orır.anın oı t2sır.rlaki bu 
sahneyi efsanevi bi: hayal gibi 
a,.rJınlatmaktay:iı. 

Biyanka büyük ve harikulade 
lıir azimle sordu: 

- Siz kimciniz?. 
Bu ses titremiyordu. Bambo 

hayret etti. Maamafih tatlılıkla 

cevap verdi: 
- Beni tapımryor musunuz? 
- Sizi evvelce gördüm zan-

nediyorum. Bu abus yüzünüzü, 
korkunç gülüşünüzü, insana 
ldehşet veren nazarlarınızı ha· 
tırlar gibi öluyorum. Fakat söy. 
ley iniz, siz kimsiniz? • 

Bambo derin derin içini çek-
ti: 

- Benim ismimi mi öğren

mek istiyorsunuz, dedi. Siz onu 
pelt çok defa hürmetle telaffuz 
edilirken işitmişsinizdir. Çünkü 
ben ehemmiyetli bir adamım .. 
İsmim Bambodur, Vene.dik baş· 
pbkoposuyum.. Görüyorsunuz 
ya büyük bir senyörüm.. Çok 
zenginim, servetim altın, mücev. 
her ve nadide eşyalarla muazzam 
bir yığın teşkil eder. Sarayım 

dükalık sarayının karşısındadır. 

Önünden geçen Venedik halkı 
dükalık sarayına korlm ile ba
karken gözlerini benim sarayıma 
endişe ve dehşet içinde çevirir-

ler. Çünkü bilirler ki baıpiıko
pos bütün hükümeti avu~u için
ıcle tutar, ben istersem bir sani· 
ye de binlerce başı devirebili· 
rim. Ve gene ben istersem bir 
anda bütün zındanların kapı
sını açarak mücrimleri ı;ahve. 

ririm. Bambo canı kimi isterse 
öldüren ve kime isterse merha
met eden bir adamdır. Servet 
ve kudret, işte ben bu iki kuv
vete sahibim ... 

- Benden ne istiyorsunuz ? 
- Bütün bu servet ve kud-

reti senin ayaklannın altına atı. 
yorum. Sana veriyorum, genç 
k•z ! Beni ıclinle .. Kim olduğumu 
sana söyledim. Şimdi senin ne 
olduğunu analtayım. Senin is
min Biyankadır. Annene de 
Emperya derler .. Sen tesadüfün 
bir çocuğu, bir zevk mahıulü

sün .. Yani bir hiçsin, bir piç. 
sin .. Sözlerimi dikkatle .dinle, 
Annenin ismi Emperyadır, de· 
miştim ... Bu ismin neye alamet 
olduğunu biliyor musun? Em
perya demek hayvani ihtiras, 
şehvani aşk demektir.. Emper
ya demek namussuz demektir • 
Bu isim herkese lcendini teslim 
eden bir fahişenin, senin anne
nin ismidir. Dünyada hiç kim
se Emperya kadar utanılacak 

vak'aları kcn:linde, mevcudi· 
yetinde birleştirmemiştir. 

KAHRAMAN HA YDUD 

hemiyetsiz birer gölge gibi kal· 
mışlardı. 

Şimdi, kalbinde, bütün unut· 
tuklarının birleşmiş, bir araya 
gelmiş mevcudiyetlerinden da· 
ha kuvvetli, !daha canlı bir his, 
bir insan yaşryordu: 

Rolan Kandiyano ! .. 
Fahişe ağlıyordu. 

Venediğe geldiği gündenberi 
Rolanr daha ziyade sevdiğini an. 
ladr. 

Esasen Roma.dan buraya o
nun için gelmemiş miy!3i?. 

Rolanı tekrar görmek, karşı. 
sında aşkını tekrar itiraf eyle
mek için hayatını fedaya hazırdı. 
Böyle olduğu halde kulağına 

akseden en ufak gürültüden ür
küyor, titriyordu. 

Altiyeri sarayının 

geçerken pencerede 
Leonorun hayaliyle 
sarsrlmıştr. 

önünden 
gördüğü 

büsbütün 

Biıi:lenbire hiç beklemediği 

bir anda karşısına çıkma~ını meş 
um bir alamet gibi saydı. 

Hayatını tehdit eden tehlikeyi 
görür, gibi oldu. 

İşte Emperya, Rolan ve Is. 
kala Brinonun kendisini ölmüş 

zanettikleri bir zamanda, sarayı· 
nın bir köşesinde bu .düşüncelere 
dalmıştr. 

Venediğe Rolan için gelmiş
Rolan ise keni:lisin<ien nefret 

ediyordu. Muhakkak olarak ta 
bir gün öldürecekti. Kimbilir ?. 
iskala Brinoyu hilcuma sevke
den belki de o idi?. 

O halde?. Ne yapacaktı? .• 
Yalnız bir çare vardı: Kaç· 

mak... Mümkün olduğu çabuk 
kaçmak ve hiç bir iz bırakma. 

mak. 

Emperya kararını hemen ver
di. Kahyasını yanına çağırarak 

iki saat lca:dar görüştü, kahya 
çıkarken: 

- Merak etmeyiniz sinyora!. 
dedi.. Sarayın, eşyaların, tablo
ların satılmasından elde edilecek 
paraları size teslim için bizzat 
ben geleceğim. 

- Evet, hepsini satınız .. Yal
nız söylediğim tablolardan bir 
tanesi mustcsna ... 

- Unutmam sinyora.. Fakat 
İtalyanın hangi tarafında sizi bu
labileceğimi emretmediniz. 

- Romada ... 

Kahya gittikten sonra fahişe 
bütün mücevheratrnr topla':lı ..• 
Altınlannı bir torbaya doldur. 
cu. Uzun bir seyahat için yQl el
bisesini giydi. Hizmetçilerine ve 
bütün maiyetine Romaya gelme
lerini emretti. 

Güncşi7 gt.m.ıbundan t-Önra, 
sekiz sene mütemadiyen şaşaa 

ve debdclJesi ile Venediği teshir . 
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Milli maçları 
(Ba§ tarafı 6 ıncula) 1 ra itiraz cylemclirdiler,. eliyor. O etmi) en umumi mildlirluk rt 

sefe1rber~lk vuk~unda küme 
Romanya 00 bin tir. ÇünkU öpOrculnrın, umum mU. İ halde milli klimc maçları tnlimnt. dllr.,, 

dilrJilğiln, muhtelif knrarlannı ken-f namesini okumamış demektir. Ma~. 
di arzı.ıl:ını:a göre tef&lr ederek i- \ lnra girmek dcme'k klüblcr için ka
dnrccilcrl dinlememeleri Için kapı pana girmek demektir. ÇünkU. bun
açılmıııt.ır. Ve beden terbiyesi umu.. I dan sonra dilekleri kabul edilmez 

*** 
Hadisenin en mUhiın pf1#, 

aske çıkarabilir mi müdürü, yanlış kaydedilmi§ ol- de çekilmek isterlerse, dünya ko... 
masmı temenni ettiğhn.iz beynnat.i- dar para. cezası vereceklerdir. 

Gecen yılın martmdanberi geçen l ;-~~~ ......... ----,- di i 4-2 pi~·ade fu'ka"ı ile fü'alara le bu ~rı biuat kendisi nı:mıstır. Umumi müdür, bu aötlerilc klüb-

bir senelik ktsa bir müddet içeri in· ı j Yazan : l tnksim edilmemK topçu grupların- Beden terbiyesi umum rnUdilrJU- lerin tilebinc. pazar günUne kadar 
de Almanya A\-U urp}, ilhak <:t : M · dan müt~kitdir. Her piyade fır· ğü, kendi bindiği dalı kendi kesl'n iki satırlık bir ce\'ab vermemiş oL 
1i; Münih anlaı;ması Südet toprak· t ur at Eroğlu t ka~mda 1-2 pirade lı\cı-.ı Ye her pi- adam vaziyetindedir. Umumi :rnü - duğunu unutturamax. Umumr mu ... 
larım Alman yurdu içeri ine soktu; J Em ki' f yade liva ında 2-3 pi~·ade alayı bu· dilriin Fenerbahçe idaro heyetini, dürlük, klüblr.re ''telı:lınerlniz l<a-
cihao tarihinde '"'İrmi ne gibi ,..ok ; e · 1 Kurmay Alooy f lunur B 1 s tl ı, d futbolcuların karpundıı. kU~Uk dü. bul edilecektir, maçlara giriniz:,, di. 

, ,. ·-----~---·-~ • t ure e ,omanya or u· 
k:sa bir :zmnan göründükten sonra lan hakkında tahm n1ere giricıtiler, unda 22 piyade frrka 1 bulunmu~- iiren beyanatı ise, a\·akıliı cidden ye bir telgraf Gekseydi, ~ ıncsclc 
Çcltoslo\·ak cumhuri}eti Alman}a fnrnzi}cler yürütm ğe kalkıştılar. o!ur. Bu yirmi iki fırka 72 atara vahim olacak bir t.cdbfttizliktlr. u. kalmazdı. Umumi mUdür ııukütu i 
eHrle tarihe gömüldtl. Önlerine Bitlerin "Mein Kamp - inkisam <!tmiştir. mumt mUdUrlUğün .icra vasıtası, le, hi~bir teklüinh kabul edilrniye. 

375 günlük bir tarih devrc-·ne Mücad~ em., i .. imJi kitabını açarak, A\CI kolordusu it:c iki frrkahdır. klüblerln amntör idare heyetleridir cektir, demek istemlşUr. Şimdi 
iaştmian \"U \akaiar, Bitler Al- bundan sonra. lmanyanın günden Her fırkada bir avcı liva 1 ve bir ve daha ~·ıllnrca dıı böyle kalocak.. 1 maçlara girmiym klübleri muııb:ı. 

man~-asınm bundan sonra ne ~ ap· güne artan nüfu~"Una l'kranyanm dağ topçusu lıvac;ı varclır. 1rr. Yalnız spor aakile ca.Jışan klilb 'zc etmeye hıı.kkı ~'Oktur. Go.latasa
rnak jstiyCbilecem hakkında butlin g<!:ı::: topraklarında bu"'day, saatten Bunlardan ba~a 13 alaylı üç ü· fdnre heyetleri, klüblerinin idare-! rayın maçlara girmeyi inden de, 
dur.yanın merakını uyandırdı. Dip· s:ınte buyüyen anayii için petrol \'ari fırk::ıı;ı, 41 topçu fırkası aa sinden, umumi lnlidü.rllikten daha I li'enerbahçt>nin ayni kararı vermiş 
lomatlar, bir taraftan mü takbel arama'• İ'tırece'"nni yazan muharrir me\·cuttur. Bu suretle Hornanyanm fazla rnes"u1dürler. Herhangi bir 1 olmasına nğme.n futbolcuların idn-
b'r dünya harbinin önünü almak i- ıer çıttı. hazari h."Uw tlerı 13,613 subay \"e mil bakay girip girmemek hakkı re heyetini dinlemiJ:erek bir anarşi 
,.;n ~ı ıp dururken dt'ğer taraft"n ve sal&hiretl münhasıran idare he- \'UZi"·cti mo-,'dann netirme1erln6en 
11" ,..... ·~ ' " Bu hareket alakadar mc-mleketler 1 H,946 er olmak üzere 161,559 ki- " " " 
da "lmanv"'r:ın mü t"~bel tasa\"'Uf rctıerlnin bilece,,;; bir ~ .. tir. de münhasıran. klilblerin haklı tn-

·"' ' .. • an. • de derin akisler yaptı. Homanyada kişi~·e baliğ olur. ... '9 

.\iman ha,..eketlcrinin şiddeli karşı· Hoınanya ordu.,unda bilhas a son 
Beden terbiyesi umumi mildUrli, lehlerine kulnk bile nsm:ıyan ''C 

meg· e ba~ladı Hayır gözleri "evvela rno1:1o.r:ı i!ltirnk etmeli, son.• klilblere cevab ''erm~ tenczzUI 
:s • •• "1nda endi5C uyandığını ajans ha· seneler zarfında hm acılık çok inki-

onu aldatmıyordu.Bu sabah pen. ..__ f · · B -nkü· R ldle:ir.den öğrenhoruz. Bu endişe şa etrnı tır. ugu umen ordu· lnrr. ordu unu be J~k için tazım 
<ecresinde gül yoktu, zarf da ol. 1 d 587 000 be · i e n0manyamn c:iya ... i \C askeri un a . ygır ku\'\etinde gelen h r nt3ddeyi temin eder. Pet-
ıduğu gibi duruyordu. b 814 k t · 000 azr tedbirler aldığı da c:;ö} leniyor. ·ara ayyarcsı \'C 14. beygir rolü, h3rp ı;anayHni \'e naklivat \"'d" 

Tirenin kalkmasına beş da'kika • · d ? , d · J Hİ\'C\)"etler, dünyanın r,ozuni.ı, Ro- ıruY\'t:tın e -'* enız tayyare:,i vnr- sıtalannr iJetir. Harp malr:emesini 
var.dı, kahvaltı bile etmeden doğ'. d B ı manya topraklan 'e Rom::ın} a or ır. u tayyare er: temin e~mel· i,.in de üç tane silah 
:ru istasyona koştu, acele ile, far. 1 'il' h ~ ır 

du u üzerine çekmiş bulunuyor. - ;.nU aıız filosu, 2 - Keşif \'C mühimmat fabrika 1 mc\cuttur. 
kmda olmadan, birinci mevki kom fi 

Bugünlerde derin bir alaka ile filo;,u, 1 - A\·cı ılo u, l - Bom· Hariçten Homan.vanın bir sey aln· 
partımanlardan birine girdi. b d r·ı ~ ~ 

baktıg"rı Ifomam.•a toprakları 293000 ar ıman 1 osu, " - Müdafaa filo- madığı farzedilse bile (bövle bir ih· içerde kendisinı'den başka, kıya.. J 

:fetlerinden tüccar oldukları anla. kilometre murabbalı • bir aha iwıl su, olmak üzere 8 filotıllaya taksim tim:ıli gözönfüıde tutmak hiç de doğ 
• eder. Burada 20 ınilron ins:ın '· a-· edilmi~tir. Deniz tayrareleri bu tak ru d~ldı'r. ç~"'nk..:ı J>oman,. ..... bı"r 

§ılan ıki yolcu -oturmuş konuşu • ""!:>' .u •u " J" 

yorlardı. Yolculardan ince uzun ~ar .. Rumen topraklarının hudutta· simata dahil edilmemiş ve ayrı bir harbe sürüklc!lirse bu harp herhalde 
boylusu ötekine soruyordu. rı 2945 kilometre uzunlui:rundadır. filotilla halinde donanmaya, ilhak b1r A\Tupa harbini inta~ edecektir) 

- Bu sabah neden geç kaldın? 812 kilometreo:i Ru ya, 346 kilo- olunmu5tur. kendi va ıtalatilc ordusuna tazım o· 
_ Başıma gelenleri sorma eğer metresi Lehi"tan, 428 kilometresi Romanya hava kuwetlerine men· lan mühimmat1 temin edebilecektir. 

koşa koşa gelmeseydim bu treni Macari tan, 557 kilometresi Yugos· up 109 l subar. 956 gcdikJi Ç3\ u5 Romanyanın deniz ku\'vetlerine 
de ka~racaktımı lavya, 601 kilometre i Bulgari~tan ,.e 386 er mc\'cuttur. gelince: Bu kuvvetler mühim bir 

-Yakarıı:iaki gül ne kadar g\i. ıleclir. Çekoslovah·ya ile olan hudu· Hazari unsurları bu suretle .ih· harp fimili sayılmıyacak vaziyette· 
ııcl? du 201.kilometrc)di. ıar edilen bu mütecanis, kuwetli dir. Ancak ~bil miidafaa hizmetle-

öteki lakayt bir nuarla güle Rütenyanın Macar orduları tara· ordu, Macaristan hududu üt.erinde tinde kullanılacak 7 torpido ''e tor-
bakarak: fmdan i,.galindcn sonra - ıbu işgal bulunan l~araptlardan c~hrarak pido muhrıl>i ile 1 d nizaltıdan te· 

- Şu düğme iliklerinden nef. temadi eder '-e Rütenya cari ta· 'l'unaya doğru inen da lık araıi ekkül eden ucniz kun·etl~ri 11.000 
:ret edi}-orum dedi. Eğer yakamda na ilhak olunur~ - Romanra hu· üzerinde kuvvetli bir müdafaa hat- tonluk bir filo teskil eder. 
hir ilik olmasaydı bu güfü takmak dutlanmn 629 kı!.ı.'llctre i Maca1'is·: tı lesi edebilir. nomanya, milli müdafaa tedbirle· 
mecburiyetinde kalmıyaca'ktım. tan ile mü~terek olacaktır. t Bir ~ ferberfü. .. "te seferi kuvvetleri· rine icap eden bütün ehemmiyeti 
Kanm her sabah bahçenin en gü. Bundan b:ışka Romanranın Ka· ı r.i k"'Ola~iıkla beş miSline çıkarabile· vermi~. tamarnile silahlı bir millet 
zel gülünü koparıp yakama takar, radenizde 454 kilom trelik bir sahili ı ce': o!an Rumen ordusu, cenahını haline gelmeğe çalısıror. Bu itibar· 
halbuki ben iizerimde siçck ta§ı- rnrdır. ·cuna nehrine istinat ettirerek Kar- la bir taraftan ordu cüzütamlan va· 
masını hiç sevmem. karımı incilt. Roman} n ordu unu. Rumen top· patlara kadar devnm eden bir hat ı tasHe talim görmüs ve kuwetli 
memek için memnun görünürüm. 1 raklanm müdafaa edebilecek bir 1 tı müdafaa üzerinde, en mükemmel bir odu hazırlanırken diğer tarartan 
Yolda gülü yakamdan çıkannm kudret \e kabiliyete malik \e a~ri \a ıtalara m:ılik bir ordu}'U uzun orduya mua\·enet edecek sınıflar da 
fakat yere atmağa kıyama::lığım i. rn ıta ile mücehhez bir o:-du o!arak ;;:tman io:~al edebilecek kudrettedir.. ihmal edilmemiştir. Dahiliye \'ek~
çin ne yapanm bilirmisin? Köşe. kabul etmek dolru olur . Bu ordunun kendisine icap eden leti emrine tabi olan kır bekçileri, 
deki beyaz e'tin alçak penceresine Bu ordu, hazar halinde, biri i a\'· İ"l~e ve harp le\'azmum memleket orman muhafızları, sahil muhafız· 
bırakıveririm r cı ordu .. u olmak üzere 8 l.olordudan :lalı ilinden tedarik edebilmek imkftn ları, hapishane bekçileri, muhafaza 

... JI.. * te~ckkül eder. Bu kolorduların ye· !arına da maliktir. Romanya toprak bekçileri, jandarma, hudut muha-
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fızları. şimendifer bekçileri tama· 
mile 11skeri te;kilfıta maliktir. Bu
mlarda talısanlar da üç sene müd
detle talim görerek çalr~r. Uç sene· 

de1 sonra yerlerine diğerleri ikame 
o1unur. Mevcudu 5000 ki~yi geçen 
bu kuwetlerin her üç senede bir de
fa değişmesi, icabında ordunun i i· 
ne rarıyacak bir kuvvetin kısa bir 
zamanda toplanma ı imkftnlamn 
\'el'İr . 

Bütün bu izahattan çıkarabil~gi 
miz netice '§udur: 

fö)lnanya, nüfu u ni betinde kud· 
retli bir orduya maliktir. Bu ordu
r.un teslihat ve techizatı mükern· 
meldir. :Kendi ·ne lhnn olan ilk 

maddeleri memleket içerisinden ko· 
IJ) lıkJa temin edebilir. Seferberlikte 
orduya litihak edecek .\ID&lrlar iyi 
talim \"C tcrbi}-c gömıü,.tür. Ordu~ a 
yeniden girecclc genç nesil mektep· 

lerde \le kamplarda ku\"\"Ctli bir \'a
tan terbiyesi görerek yetişmektedir. 

Bu ortiu bilhassa RUtenya \'e Ma· 
ıraristan üzerinden gelecek herhangi 
biz tazyike karşı kuvvetli bir müda· 
!aa cephe<:i alabilecek vaziyettedir. 
Homanya, bu ordusile memleketini 
nıüdaf aa edebileceği gibi, bir cihan 
ihtilafı \'U~unda da bir faaliyet tın· 
suru 'e sulhu muhafaza hususunda 
ch.::mmiretli bir mu\'azcnc yns1tas1 
olarak sayılabilir .. 
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ettiği sarayından yalnızca aynl
l:Jr. 

Rıhtım üzerinde bekliyen 
gondoluna bindi. Gölün karşıya. 
kasına vannca kahyasının hazır
latmış olduğu büyük yol araba
sını buldu. Kahya. fahişeyi ge. 
tiren gondol ile V cnediğe döner
ken, Emperya 'ıia son sür'atle 
Romaya gidyordu. 

ıdnimi ~rassudu altında bulunan 
çamurlu, pis sol:akh Venedik !. 
Dimağımı ve gözlerimi vah§ctile, 
''e dehşetiyle bir duman gibi sa
ran meş'um Vene dik! Sana ebe· 
diyen veda olsun .. Yaşasın Ro. 
mal Ya~asın güneşi altında ya
şayan ve beni seliimlamak için 
sarayıma koşa~ak Romalılar ... 
Venedikte ben sadece büyük bir 
fahişeydim, burada bir kraliçe 
gibiyim .. 

yalnız bir 'kelime ifade etmeğe 
kafidir: Empcrya l .. 

Müsamere bitince Emperya, 
davctlil:rinin hepsini kapıya ka.. 
dar uğurladı. 

nasebatımızin devamma lüzum 
gösterir hiç bir rabıta kalmamış
tır. 

Romadaki sarayınrn •önüne 
gelince derin bir nefes aldı. 

- Artık kurtuldum, burada 
tama:nen emniyet altındayım, 

diye söylendi. 
Delice bir sevinçle sarayının 

salonlarını baştan aşağı dolaştı. 

Saraydaki bekçiler her şeyi te. 
ıniz tutmuşlardı. Fahişe, Roma
ya geldiğini ilan etmek ~n bü
yük bir müsamere vermeği ka· 
rarlaştırdı. 

Sekiz senedenberi uyuklamak
ta olan suay yeniden canlandı. 
Hizmetçiler, cariyeler, gene es
kisi gibi geniş salonları, uzun 
koridorları dol:formuştu. Akşam 
olunca, fahişe bütün Romada 
büyük bir şöhret kazanmı.ş olan 
siislil karyolasına uzandı. 

Tatlr istirahatin tesiri altın. 
da maddi ve manevi yorgunlu
ğunun geçmeğe başladığını his
sederek memnuniyetle mırılJan. 
<lı ı 

- Ey Venc'-dik! Polisleri."l 

Emperya yeni hayatının tat
lı rüyalarına dnlarak uyudu. 

Zavallı km Biyanka, Bambo, 
Rolan Kandiynno ve hatta kolln
rı arasında öldürülen Sandrigo
dan, kendi öl:iürdüğü aşıkı Jan 
Davilaya kadar kalbindeki mazi 
hatıralarının hepsi ölmüşlerdi. 

Hiç birini düıünmüyordu ... 
Sarayı Romanın en muazzam e· 
serkrin.:'lcn biri idi. 

(Katrtet • Dört başlar) köp
rüsüne yakın bir yerdey:ii. Bü
tün Ro:r.a asJzadelerinin muhiti 
merl:ezindc kurulmuştu. 

I'ahişcnin Romaya avdeti bü
yük bir alukayla karşılandı. Em.. 
peryanın büyük mt'..samercsi Ro
ma.ya geldiğinin dörd:.ncü günü 
yapıldı. Bu müsamerenin şaşrta 

ve ~eb:lebesi hakkında tafsilf:.t 
vermek lüzumsuzdur. Her §C

yin tam ve mükemmel olduğunu 

Herkes gitmişti. Yalnız mas
keli bir davetli kalmıştı .. 

Bu davetli ve-da edecek gibi 
Emperyaya yaklaştı ve elinin 
bir harekti ile yüzündeki mas
keyi çıkardı. 

Emperya dehşet içinde bağır
dı: 

- Bambo!. 
Venednc kardinalı müstehzi 

bir gülümsemeyle eğildi : 

- Evet sevgilim, benim .. Zan. 
n:dcri?tı Roma sarayınızdaki 

ıı:evcu:liyetim sizi korkutuyor, 
daha doğrusu canınızı sıkıyor ... 

Emperya sapsan kesilmi;ıti. 

Bambonun birdenbire meyda
na çıkıvermesi, bütün maziyi, 
Vcnedifi, kızının hayalini, Jan 
Davila cinayetinden, Sandrigo 
faciasına kadar bütün hadiseleri, 
hatta Rolan Kaodiyanoyu tekrar 
kalbinde canlan:lırmr§tı. 

Kurtuldum :zannettiği felfıkct
ler. tehlikeler daha bitmemişti. 

Kardi .. alın burada bulunması, 
bunu his&ettiriyordu. Titriyen 
bir sesle sordu : 

- Buraya kadar niçin geldl
.,iz? Benden ne istiyorsunuz:?. 
Zannederim artık aramızda mii. 

- Aldanı)'Orsunuz 

böyle bir rabıta vardır. 
- Nedir?. 

madam, 

Bambo dehşet veren bir süku
net içinde ce .. ·ap \'erdi: 

- Kızınız 1 Ma.dam .. 

-9-

Bl YA NKA 

Şimdi, bir mi..:ıtldet Romadan u
zaklaşıp Venediğe, daha doğr.J . 

su Mester yolu üzerine döne
lim. 

Bambo ormanıla, Biyankay:ı 

yetiştiği vakit zavallı kıztr•. 

korku, deh~ct itinde re loıaic 
geldiğini bildirmİJ tik. Uzerine 
eğilen adama bakuğı zaman Bi
yanka titredi. Onu ~.a}alinci<:ki 

efsanevi Esmer A dam zannetti .. 
Fakat biraz fazla dikkat cdinçe 
B:ımboyu tamdı. nehşeti daha 
ziyade arttı. 
Ayağa kalktr .. Düşmemek ve 

kendisini müdafaa etmek için bi: 
servi ağacının gövdesine dayan
dı. Bambo elinde tuttuğu fene
ri yere bırakarak Biyankaya yak 
laştı, fakat tela~ göstermiyordu. 
Çünkü yakaladığı avın kolay 
kolay elinden kurtulamıyacağı

na emindi ... Yere bırakılmış o-

dan biri de Fenorbabçe ~ ~ 
tlknıış olan kan§ıklığın de 
mekte olnuısrdır. 

ldaro heyetini §iddotle ı:: 
dcnlcr ve hemen isU!a ~uıı 
Uycnler, hnttiı. bu he) ett.c~\ 
ZC\'ntın klUbden tardedil'1 
istiyccek kadar ileri gidenle%' 

maktadır. 

Fenerbahçc idnreciJeriJldeJI 
ise şunları söylemiştir: 

1 
"- Beden terbiye.si gent 

törlilğilne gönderdiğinılZ ti~,: 
keresine cevab gelinceye 1t4 

;;..ıı~ 
namıunak kararımıza raı.:· tl'ı 

maliim olan bazı kimseleril1 
lerilo bizi çok mUessir ~ 
vak& kal'Şlsmda kıı.Idık· ~ 
~yuvasını otuz senelik gcct f. 
düzlü bir didinme Uo bn ~~" 
dit. Harici ve dahı1I ah~...- / 
siplinini yoluna koyduk. o~ rl 
de yapılmış bir işin blrkJç ~ 
tcşvlkilc 1•eya beş altı gcnciJI 
le bir günde altilst olrng.5111• 
sus.mryncağız. 

Tahkikatımızı daha de~~ 
yonız. Hnkiki milscbhfbft~ 1 

ğır disiplin cezaları vcrect' di'1l 
Oyuncularımızın klilblin a 

ni :rıkacnk teııebbtıslcrf ı;rıuıı ol' 
genin idarcdlerc nıUzılhiI' l~ 
yerde oyunenlan iıuuını b• dJ 
\'ik eder \'nziyeti h~ınc!S 

.ı ... ,t 
den terbiyesi genel UJ.4-

nfin dikkatini çekcccğiı.,. ertJ 
:Mallı.m olduj:;'U 'ilzerc fel1 ~ 

rnUessislcri 'bu bafta toplan~ 
hldise ctı-afmcla. k1Ub ba} 

kat'I kararı verec klerdit· f'.. 
h~e t l ·n Galatasaray cep ~ 

oc, bir Galatasaray fda~ e t 
~ağtda okuyaucğınn: söıl~ 
bu klilblln, c'V\'clce )-ntl cJiİ~ 
fut.bol ııubesini tatil cuııe JC 
nrz bu en ~li küzııO ııı ,ı 
iştirak etmiycccği anlaiJ1D'1~ 
Maamnfih Galatasaa)•ııtar 'ııtr· 
da, eon hadisede idnrt 
tenltid edenler n% değildlt· dtll 

Galatasaray idarcclleJill 

~nlan 8Uylcmi~tir: 
1 
~ 

"- Bnr go.ıcteler ~ıı·'ttt11' 
klübUnün futbol fan}iycüfll. (J; 
tiğinc dnir beden terbi>-cSl ~ 
müdilrlilğünc bir mcııtub >lllJf' 
bildirmektedir. Futbol 6 4~ 
tatilini knt'iyyen dilşUnP1UI t 
Ancnk milli klimeden bed~' 
ycsl umum mlidUrIOğUnC ~ /. 
mız csbabdan dolnyı çeki t.1 ~ 
nu,yonız. Bilakis bu h,re~c Ci"':.ı; 
ziyade kuvvctlendircce~ir ,e 
seneki innçlarn daha. )yı b ~ 
hıuırlıı.nıyonı.ı:. Futbola de' 

yonız~ 
-~ ş1:11m 1·ı''"tr" 

22 • ~ - os9 .,o.sO df 
Akş:ıın~;rJ;ıııt 

Tcpcbaşı 

KO:\IEDf KJS~ll: . •fl)ııt ~ 
Gündüz: 14 de (Çocu1'. •""' 

<ircr: 20.30 (nir mııh:ı51P 1'ft~ 
-- .... -rrnAN Tl\'.ı\ J71, 

~ 
r. (Bıı ak!aıt•ıııı' 

t j Sr.s J\roUçcs~rı.ııJ~ 
.,A~ Yüccscs ı;e eli fı 

ı:ı hıJrul ~adi 'fl"k ,.c ~~\'il S f• 
ım:-mı f,EJ.EN 'OMICe 1'' 

(Sc} Atila Rcl"ü-;ll ve • 
V.ı\RYETrst ı1'' 

-------.. 0rı:J\ , 
JJ.\l.h 9 ~} 
ıııı ıı ı.ş:ıı11 ~.~s1 

ıoıo ı>M· . • , ;çer· t 
Yeni c \S 

J\s ~ JJOll rl 
Jf ) ( 

Yıızıın: · .. ······ • . ................... _......... t• .. .................. OR 
fi DlŞ noKT . 
g Necati PakŞ'.,,~ ~ 
- aks3''' tf.1'; Ü Hergün sabahtanu:ırc11t ~bı 
•• dar ha tatarını Jl'l J':ı~ 1 salı günü parasız, .~·0• J2 
.. T"' • mcvcıanı :: une; • r:s::= -/~ 
:ı s::a::: .. :m::a::S:- ~ 

~..r.tZL ~arı 
Güzel a e~İ 

Manifatura ~ o ıı ' 1>' 
Recep ~ i 0

• 

Sulhuıhruıuını cadd 1ö 
~ ~· de yeni aı;ılıuışbr. .11 , r ı" ı ı 

•. IU 111rl· 111 
ller ne\1 yun ı ·~iatııı rı-

lu J.urnaşlar ucuz 
rntı· 

runkfadır. Ziyaret ec 1 
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.l Türkçe - Fransızca · lngilizce - Almanca 

larca yanmışım. 7 - Halk türkilsl - ' 
lki karpuz bir kollula ııtmaL 1 -
Ye'l:ıri A!lımın - Hüzzam şarkı • Om
rüm seni sevmekle nihayet bulaCÜ• 
lır. 9 - Yesari Asımın· Hüzzam ...... 
lmı - Yine kalbim tıaısar oiılnr bu ıe-_ 
ce. JO - llııyrinln - Hüzzam şarkısı • 
Ölürsem yazıktır sana kanmadan. ıı 
Memleket saat a)·arı. 21 Konuşma. 2t; 
ıa Esham, tahvilat, kambiyo - nunt 
borsası (Ciy:ıl). 21.25 Neşeli plaklar: 
R. 21.30 Müzik (Küçük orkeslra ·Şef? 
~ecip A,kın) 1 - Schmablick - Ku. 
pid:ın n Paııişe beş kmmhk aşk hl
kı\) eoıl. 1 • Yaklaşma. 2 • Aşk valsı. 
3 • B.ışb:ışa. 4 - Gezinti. 5 - Ka,•gacı-

lık \e barışma. 2 - J.indner • Baıa-
h ile C şıka) fantezi. 3 - Pncherneıı 
- \:ıls Tri'lle (Hazin \als). 4 -1\ün
neke • ı edl Jlumıllon operetinden 
potpurı. 5 - \ inkler • Kemanın aşk 
-;3rkısı. 6 - llecllım·en - l\lcnuctto 
sol mujur, 7 - Auberl - Göbekliler 
resnü 11eçidi. 22 •• SO Mıizik (Operalnr 
pi.). 23 Müzik (Cazbant - pi.). 22.45 -
:H Son :ıj:ıns lı::ıhcrlcl'i \C yarınki 

program. 

Yabancı Radyola rdan 
Seçilmiı Parçalar 

Proıraınduki \akiller Türkiye saa• 
ti üzerine ,e ülJeden sonraki saat o
larak \lfrilnıittir: 
1.30 Budapeşle: "Turandot" (Puç· 

çini) Operadan naklen. ı 

9.10 Viyana: Strauss protramı. 
9.30 P:ıris PTf: Orkeıtra. 
ıo. :Napoll ır: ''Nienle dı lluovo'' 

(Molınarf) . 

10. Londra (N.) : Fransız Cumhur 
Reı inin Londra):ı ıU.nıeai 
ınünaaebeUyle fevkallde proı 
ram: ı:·ransıı '\e lnılliz bn-

Dillert-- üzerine 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

tekarhrından parç.ılar. • 'I 
ıo. Turino snıpu: "Fldcllo" (Be-

12 Lflgıt kilı .. 
bir ıradı 

etboven) MHanodakı La Skab t~ 
'1"1rkçe • t.sm-
ftrkçe ........ 

Frusıza • 'ftr1ree ........ . ~ ~ operasından. 
.. ~ 

10.10 Praı J: "Epılol" (Suk). 
ll.f5 ı.ondra {l\i.): t ·e, kal:ıde prog• 

ranı. f 
ODA MU SIKlSI ~ E KONSERLER 

7.20 Berlln (Uzun D.}: \•lyolonçel
lo ile 10nata. 

9.10 Uükref: Pi)ano kuartelL 
10. E1ffh Trlyolur. 
lO. Variova: Cbopln pJ'Oll'amı. t 
1 ı. Vuşe....,J\.uu.1.eUer. 
rllUJ U ' QREf)itt.18 
4.&0 Rtıdlo Parlı: Orkestra. f 
ı. YU'fOva: Hafif parçalar. l 
8.20 Turino 11'! Bando konseri~ 
ı.so t»arli PTT: Hafif parçalar.l._ ~ 
9.10 Berlln: Operet '\'e.,.fllm,.nıT. 

&ikisi. 
9.10 Kolon)a: Hafif musiki. 
9.2:> Pral 1: Bando konseri. 

10.10 nrcslU\": H:ırır pnrçnlar. 
11.30 Bırçok Alman islııs)onları: 

Ham musiki. 

IATICA 
NAVIG.«ZIONE-VENEZ~ 

1d n Limanlar Vapurların ilimleri Hveket Cüalcri -EKSPRES HATLARI 
'lı11ndlst, l 'enedik, ADRIA. 

'l'rlcste CELIO 
ADRU. 

tınıtımından her CELIO 
a tanı ıaat 10 da ADRIA. 

3/3 
10/3 
17/2 
24 / 3 
31/3 

' ~apo11, Manll7a, 
Ceno11a 

1113 
CITTA' dl BARI ~5/3 

814 

İstanbul - Pıre saat 24 b. 
t ıo da Galnta 
nıhtımından 

,, Napoll gün 3 
,, Marsllya ,. 4 .. 

E 3 '6 

,, 
Bu buyuk eseriı , yakın bir zamandS: forma forma nıfriıı ltqlanacakllr 

Her derecedeki bütün talebenin, bil,11 w ba19tla alakadar berkesin, dil dlerln. umumiyetle okur )'lmlaim. 
Türkün ve yabancının, dil öirenniek fstiyenlerin, seyyahların. it ı damlamun, askerin, teknik ft male 

ki mütercimlerin başvurmaktan 'uzak kalamıyacaklan bir eser 
360 kQsur planş, 2000 sayfaya yakin bu büyük lugat dört dilden 200 bhı tabir ve ıstılahı içinde topla 
maktadır. Esmn ihtiva ettili kelimeleri hiçbir an iklo~di ve teknik lugatinde bulmanıza im kin yoktur. 

Eser hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 
" Resimle Büyük Lugat ,, Posta kutusu 214 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

inhisarlar U. Müdürlüğün.den : 
1 - Şartnameleri mucibince "200.000" adet "100" kiloluk ve 

''!50.000" adet te ''50" kiloluk tuz çuvalı kapalı zar! uaullle 1&bn 
alınacaktır. 

il - (100) kiloluk çuvalm beherinin muhammen bedeli (-t6) 
kuruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) ku. 
ruştan (105.500) lira, muvakkat teminatı (7912) lira (50) klll'Ul
tur. 

ili - Eksiltme 12-4-939 tarihinde çarşamba gUnü saat 
15,30 da Kabataşta Levazım ve llUbayaat Şubesindeki ahın ko. 
misyonunda yapılacaktır. 
• iV - Şartnamel~r her gUn sözll geçen şubed~ ve İzmir, An. 
kara başmüdUrlUklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alına• 
bilir. 

Yalaa ~ahde'delD 
Cebinizde bile 

B iR e1.E
11 

NERViN 
•UL.U N M A l.I 

UP" . .... - Siılil • _,,... - A•W 

~•pou Marııll1a, 
Cono\a 

Caldea 
Fenlcla 

6/ 3 
23/ 3 

Saat 
17 

de V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü tekli! mektupla. 
rmı kanuni veeaikle % 7,5 pvenme puuı makbuzu veya banka 
teminat mektup'armı ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatin. 

Olıılla•ı. - ..,..... - ... 11 ••• 
al -~ .. ......... ... 

lıitaı. ......... 111111 
Meran o 6/4 

Dl ana 1/3 
Abbazla 16/3 
Spartlvento 30/3 

Albano 9/ 3 
Vesta 23/ 3 
lseo 614 

Merano 22/ 3 
Iseo 2513 
Doıforo 2913 
Campldogllo 514 

Abbazla 113 
Fenicla 8/ 3 
Spartlvento 15 3 
Merano 22/ 3 
Boıforo 29/ 3 

Telgraf adreal : ADBIAKA.RE 

' t den bir A8t evveline kadar koadaJolı batbalılma makbuz mu. 
'kabilinde vermeleri lbımdır. (1865) 

Saat 17 ele 

Saat ıa de 

Saaf17 de 

~aal 17 de 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyango u 
Altmcı kıtide : 11 Nisan 939 dıd1r. 

BOyUk ikra m iye 200,000 ll radn• 
Bundan baıka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) lirahk 
iki adet mükafat vardır. 

igi eder 

Devlet Oemiryoilan ve Limanları 
· işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 754 lira 70 kuruş olan 4000 tura deri dikme ip

liii 30.3.1939 pef1mlbe ıünü saat 10,30 on buçukta Haydarpapda 
gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı

nacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 5661 kuruşluk mu\'akkat teminat verme

leri ve kanunun tayin ettili vesaikle birlikte eksiltme ıünü saatine ka
dar komisyona mGracaatlan 15mnchr. 

Bu i~ ait prtnameler komio:yondan parasu olarak dalıtılmakta
dır. (1662). 
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ile SABAH -öGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA ırü~~;.üç muntazaman dişlerinizi fırçalayınız • 

Hfif Mr UşUtme hazan büyük bir hastalık 
Ç.!_karabilir, _derhal bir kşe 

Sa a n a• nı:z 
GRiP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ ve 
bDtUn aA-rıları derhal geçirir. 

Jiinyada men~ut süt makinclerindtn en t'mni. 
yctlc kollanablleceğinh: yeglne markadır. 

Genel Deposu: M. CAMCAN 

~ _., 

• KREM S.ı SAMi• I 
, KANJ::Uk 

Bütün dünyaca takdir edilmi~ 

sıhht güzellik kremleridir. Gece 

için yağlr, gündüz için . yağsız 
• 

ve halis acıbadem çe~itleri husu· 

si vazo ve tüplert:le satılır. 

1NG1LlZ KA.NZUK ECZANE· 

Si BEYOGLU - lSTANBUL 

- ' 

Ademi iktidar 
ve Bel @je~şekllDğlne · JKaırşı _ 

• 
1 

.... ~u~!~~o~~;, ~~ı~:!rc~~~~~ı 
tnlıl.:l:ırı mütchııssısı ....... Tabletleri her eczanede arayınız. Posta 1.-ııtusu 1255 Honnobhı----~ 

Tünclb:ışı 1stikliıl caddesi ~o. 
380 Bursa p:ız:ırı üstii Tl'I. 4123:i -----··-·- Okıürenlere ve 

göğüı nezlelerine KATRAN 
~-----------------------------,--.--------.----~--.....,..---,-"'"""'"--_,....-,.~c 

E Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektepliler velhasıl 

' 
1 

LÜKS PLAKLAR 
Münir Nureddin 

270908 No.: 
Hicaz şarkı - ELA GOZLERlN 
Jlicaz şa:-kı - lZ.:\11R!N 1Ç11 ,DE 

1 

Fantazi - Ak~m gene gölgen 
270909 No. : Saçlanma ak dü~tü. 

bütün mürek'kepli kalemle yazı yazanları, mü
rekkebin ceplerine akmasından, kurumasından, 

ve ucun b~zulmasu'Ldan kurtaran yegane 

TiKU DOLMA KALEMi 

Açıtcb~; 

Galata, Mahmudiye Cad. No. 61 

Telgraf adreıi. htanbul. CAM C A N 

GÜLZARA NAZAR KILDIM 

1 270910 No. : ABU TAB!LE BU ŞEB 
~Yeni çıkan ve fevkalAde olan bu plakları herha!:le dinle:·:.:· ~ 

Avrupada dahi tasdik olunduğu 

gibi Almanyanın bu icadı mü
rekkebli kalemle yazı yazmak 
mecburiyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet. 
ten kurtarmıştır. 
TIK U ucu 
aşınmaz, bol 
mürekkeb al.r, 
kuvvetli 

kıldığı halde ıır· 
ne şekild~. d:;1'eb 

sa dursun ınur rrıJ'' 
akmaz ve kurıı~lJSI' --l::ICI .. ___________ _ 

Sizi sofuk algınlığından, nezleden, gripten, bat ve diı 
ağrılarından koroyacnk en İyi :ilaç budur. 

----- ismine dikkat buyurulması ••••11111 

basılırsa 

S-4 kopya 
çıkarılabilir. 

T i K U en sa!c~· 
ve en kullanışlı ın 

kepli kalemledir. etil• 
Siyahtan maada ~eri 
mavi ve kırmızı ren ~·· 
de ayni fiatta satılına ııı'· 

d arayı 
dır. Herycr e ofıl: 
Fiatı 3 liradır. pep nbul 

Havuzlu han No. 1 tsta 

1939 ResimliH af ta 1~ 
Taklitlerinden sakınınız! 
Kırmızı halka üıerine T I K U 

RIKARDO LEVi 
HALEFİ . t 

FlLlPPO L~ 
mar'kaya dikkat ediniz. Taşraya 

3 lirayı 
posta ile gönderilir Bir adet sipariş edenler Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftafık gazetesidir 1 

CAFER MUSHil ŞE KERi 
evvelden göndermeli 

ee 
tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil §ekeridir. BilUtnutı' 

zanelerde bulunur. 


