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Son Havaaısıer 

M A R T 1939 C U M A 1LAN l~LER!: T eL 20335 

artınin 
amzetleri 
Parti 

göstereceği mebus 
bu akşam belli olacak 

divanı bu 
sabah toplandı 

Namzet listesi bugün son 
defa gözden geçirilerek 

kat'i şeklini aldı 
Seçim Pazar günü 

~· 24 (liıusust) - Parti Toplantıda J>artinin mebus nam- Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankı. 
~ii ~1Ya1et qivaru bu sabah 9,30 Rtleri hakkında son karar veril • rı, Denizli, Edirne, Eskije}ıir, ls • 
lf~ Millet Meclisinde, Cum.. miştir. Namzet listesi Partinin de· tanbul, lzmir, lsparta, Kastamonu, 

~lığı salonunda, Umumt Reis tiımez Genel Ba~anı Milli Şef lnö- Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütah- J.ondradaJd müzake,.., tuasmıla Başnkll Ç~m~rlayn basnklJet blndlll'Uii ~. lıiglltıerenln l".arl• 
S, ~nünün bafkanlJiında top nü'nün beyannamesi ile birlikte bu ya, Malatya, Manisa, Samsun ve cl~Uıl Sir Erik Flpa .. W!Ulln clçüıl sır Ne\il Hendcrson har:lc:l7e nezaretine girerlerken '"harlclyo na. 

,'. lÇtiaıada, riyaset divanı aqsim villyetlere ve matbuata gön ~faraşta müntehibi sanilerle yapı • zm lord Hallfab b&fYe"'11et binasına girerken ..• 

· ıl ed~n azalar, reis vekili, derilecek, aynı zamanda radyo ile lan jstişarelerin neticeleri dün ta. • • • F d • [ [ k • 
ı~ı ~ekreteri, Parti umumi de neşredilecektir: mamiy!eTalm~JŞ ~WUD~):Ordu, • lngılız' ransız ıp o mat arının anaatı 
~an ve vekiller bulunmlJI· Afyon, Amasya, Ankara, Antal- Partı l!mumı Reıs vekilı Basvekıl s b d • d 

'-.._ ya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Refik Saydam, dün öğleden evvel ı b t t 
• Partiye gelerek Genel Sekreter Dok· u u e 1 e en 

t C 
tor Fikri Tuzerle birlikte meşgul eyyar sa ı ının !m~~~sl~1~d~:!~:~: 

ed • lıııııl • k ı • t nezdinde yapılan bir içtimada inti- t h ı • k ı . ıgı an l cınaye ~r~·~;i~so~ı:.!~·:ün:~ . e 1 e er 
iti Fayilun bugün cUrmUmeşhut =~~~~~~~ıı;~~=~;rı0 neti· 

hl<emesine verilmesi muhtemel . <D••-·' ~·1 
• • d •} • k • J }d t:t;ar.ı Beyoğlunda kanlı bir .. - --1 Bır Hırvat Lıderı şım ı 1 zaı o u 0'ırıuş, 55 )'&§lannda bir a. 

,'~;e~~ı~~~~~;:.adetik · · ı Berline gitmiş F k f it 1 F d 
4'~11.da Toltatl!yanrn y&nm-~ ; Bir lngiliz g&Zetesine göre a a a yan 1 n ra nsa an 

' e01 tokağmda Hristo ve 

=lrlJıca i!:i emılli tcı: ·ı~n .. 1 ltalya, Slovenya hu- t 1 1 • h b • 
S:"1 \'ardır. 55 yn.e!arr:ıcı. d d k a e p er 1 e r a n 1 r '°' vllllin, Beroğlunun umurı u una as er yığmış 

~:~:::340 ~::~~~:a ;~~ rc:D~~:.;.raı.::~=~lnln Zag. m' e s e 1 e ç 1 k a ·r a b ,· ı ı· .. r 
~ dôntne e~ki ism1le lla;-ik, Yugoslavya, akalliyetlerl "hlma- _ 

~ ıı .. Faik isr:ıinde .Edirneli yelerine almak" için Roma _ Berlin 1 ·ıı • lh 
~1~· !?75 kurut borcu vardır.~ mlh\'eri dC\'letlerinin harekete ngı erenın su 
~ ifadesine ,göre dlin öfle. geçmelerinden korkarak bUyUk bir ı s ti 
.;~ cınılk ~·azıhane.ıne ıe. endi§e duymaktadır. p Anını ovye er 

11 • 0?'8d:ı. Vaaill yalnrz bul· Hıl"V'atlarla Slovenler senelerden kabul etıı·ıer ~ alacaiını iatemlttlr. Vuil beri, §ikayet etmektedir. Hıl"\'at 
"---( Drtıamı 4 ÜllcUt) l~atıı ra:c ( Dcvamt 4 ün..üdı) 

~denin m.ühim beyanatı: 
(l'azısı 5 incide) 

vrupad-a vahşi orman 
kanunu hakim! 

Şimdi şikar, en barbarın 
ve en aman bilmezin hakkı! 

Umumi harlMlo Çek091ovakyayı Avmtarya ve Mac!a'l'llte lm.Paraforla· 
ğuııun boyundonığundan kurtarmak lçln Fransız ordusu saflanncla IÖ· 
nlillü olarak harbetmlı ol.an Çek ,.e Slonk gönöllWcr ~in Paıiete ya
pılmış ol.an ibldenln önünde g~n gtla hazin bir merufm cereran et. 
mlş, Parlstekl Ç.ekler talihsiz meml eketlerl için orada ağlamqlardır. 

Londra, ~3 ~A.A.) - Ameri· r Zannımca, sulh seven milletle· derhal birleımektir. Çok çabuk ha • • kl" t • 
kan gaz~tecıle~ıne be.yana:t~ bulu- rin vazifesi, yeni bir tecavüze kar- reket etmeliyiz, zira vaziyet va- s ı ova k yan 1 n 1 stı a l 
~ tngıltercnın eskı harıcıyc na- ıı müdafaayı organize etmek için himdir.,, 

~~:;:;;~::~k;:::;~~ ltalyaR Krall da ebedi sulha · 25 sene müddetle 
Llkim olan hak.iki kanun degil, 

fakat (ju.n.ıle • yabani orman) ka. • Al k • 6 1 d 
::".:~·brı~::ine~a:::~ar:~tın~: 1nanm1 yor manyaya ıra an ı 
zebun, yere düşmektedir. (l' azısı 2 incide). .-: Yamı 4 üncüd 
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1 
Fa af s lhun ınün kün 

fazla sürmesını 

• 

a 
or 

olduğu kadar . . 
ıs ıyor 

Roma, 23 (A. A.) - St<'fani n- ycsl için nıüsait artlar yaratmış. 
jan.aı bildiriyor: tır. 

)f ABER - J\lı:pm Po.buı 24 MART - 1939 

Kral, korporasyon nıecllsinln nçıl.. 
ması mUnasebetile söylediği nut _ 
kundıı, Ha.be§istanrn fctlıindcn ve 
imparatorluğun tesisinden bahsede
rek bu hAdisenin İtalyan dış polfti
kamım ana hatları üzerinde knl'i 
bir surette müessir olduğunu, zec
ri tedbirler buhranının ltaıynnm 

milletler cemiyetinden çckilmceile 
nllıayct bulduğunu, bundan başltıı 
1936 te§rlnlcvvellndc slynsi olduğu 
gı"bi ekonomik ve kUl Ulrel bir C&'l8 

ii~crlne Romn _ Bcrlin mihverinin 
tem edildiğini ve tedricen Japon • 
ya, Macaristan ve Mançukov ile 
:rnUnn.scbctlcrin takviye cc!llmi3 bu
Jttndufuını l:ıildirmiştlr, 

Fransaya gelince, hükümeUm ha
len iki memleketi rıyıran m eleler! 
17 kanunuevvel 1938 tarihli bir no
ta ile rcmıcn Frruısaya bildirmiş
tir. 

,,. T oprak bayrntY11, fzmtrde merasimle kutlanmış, Bornovada 
davetlilere z:ya~ot verilmiştir. B ornovnda Ziraat Mektebi t alebe
si de bir miis:ır.ı ~ re vermiştir. Resmimiz davet lileri bayramda 
Bornova Ziraat Mektebinde gösteriyor. 

"' Saylav seçimi münasebeti le Burdur Halkevi femsll 
rafından bir müsamere verilmiştir. Resimde Halkevi ıen 
müsamerede oynıdıklıı.rı " Alp Arslan - Malazgirt savaş 
sindeki temsil kıyafetlerile görülmektedirler. 

lspıı.nya ile İlalyıı arasında biri. 
birine zıd mcnfnnUer mevcut olma.. 
dığr itin, bu iki memleket mUmkUn 
olduğu kndıır geniş sahalarda teş
riki mesai edebilirler. 

'::ildbei : 
. ' .. ~ • : . , ! .. ~ . . . ·., . 
. ' . ' . . . ~ 

"- İngiltere ne yapılan 16.4 ta
n1ıli niaımalar iki memleket nra
tmıda normııl müna'\c-bctlcri:ı takvL 

Denizbank 
umum müdürü 
Bu akşam Ankaraya 

gidiyor 
De.nizbank Umum Müdürü Yu

suf Ziya Erzin bu akpm Ankarn
ya hareket edecektir. 

Diğer taraftan, dün Dcnizbank 
tdare meclisinf:Ic bir toplantı ya
pilm."§, muhteliE meseleler ili:erin
ae g6r:tışlilerek bazı kararlara va-

.A 

tıl~tır. Umum müdilrün Anka-
ıada bu kararlar ilzerinde veki
~tle temaslarda bulunacağı zannc
~ilmektedir. 

Açıkta kalan memurlar 
Dcnizbanlrtan açıkta kalan 43 
"' memurun devlet sermayesiyle ida-

le olunan diğer iktrsadt müesscse
fere tnyinine karar verilmişti. Bu 
~rm tatbikine geçilerek bir kaç 
memur yeni vazifelere tayin edil
tni_;lerdir. Diğerlerinin de tayinleri 
ja.lfıriia yapılacaktır. 

Hava 
• 

yen ı 

Kurumu 
Ba kan ı 

Fuat Bulcamn yerine 
Şükrü Koçak getirildi 
Ankara, 24 (Hususi) - İstifa

euu dün bildi~iğimiz Türk Hava 
Kurumu B~karu Fuad Bule<ınm 
~rine Şlikrii Koçak tayin edilmiş
tir. 

ltnlya ,ebedi bir barış hakkında 
hayalAta kapılmamakla beraber, im 

\. 
pnrntorlugun menbalarınm tama -
men inki~af cdcbilme!i için ban
ıım mUmkün olduğu kadar uzun 
mUddct df',·ammı lstem~ktedi,,,. 

Kral, Arnavutluk, Yugoslavya, 
Polonya ve lsvic;rc ile olan pek 
dostane milnıı.scbctfori de kaydey_ 
IE'mi<ıtir. 

Petrol arama 
faaliyeti 

lngiltereden iki 
makine getirildi 

Maden tetkik ve arama ensti· 
tüsü, petrol arama iılerinde kulla
nılmak üzere, Avrupndan iki bü
yük makine getirtmiştir. Makine
lerin kurularak işletilmesine ya
kında başlanacaktır. Bunlarla 
1000 metre derinliğe kadar arama 
yapılabilecektir. Yeni makineler
le Dicle mıntakasında ve Irak h u
dudunl~an l50 .mil içerdeki 'Saha· 
larda ara§tırmalar yapılacaktır. 

Diğer taraftan, enstitü, petrol 
arama itlerin.de geçen sene büyük 
bir faaliyet göstermi~. bu işlere 
3 7 5 bin lira ıarfedilmi§tir. 

Sadıkzade 
vapuru kazası 
Konya vapuru da kaza 

yerine gidiyor 
Dcni.ıbankm "Sadıkzade" yapu. 

runun Fenike civarında karaya o

turup battığını dUn yazmqtık. 

Gemi)i kurtarmak ve karaya çı
karılmış olan yolcuları nakletmek 
Uure evvelki gece gönderilen 
"Horra" tahlisiye gemisi bugün va
ka yerine Yaracaktır. "Konya'' va. 
puru da bugün hareket edecektir. 
Kaza yerine gitrnla olan "Mersin" 
vapurunun, tnhlisiye ve "Konya" 
vapurları gidinceye kadar oradan 
nyrılmaması emri verilmiştir. 

Geminin vtıziydl hakkında yeni 
malUmat alınmamıştır. ÇünkU vnpu. 
run telsizi ancak 250 millik bir me. 
saf'~yle görüeebilmck kabiliyetinde 
olduğundan, muhabere için ba,eka 
bir geminin te]si1.inin tavMSutuna 
ihtiyaç görlllmektedlr. 

--o-

Metris Topçu 
mektebinde 

Yeni ilGktepler atışlar ya~~laca~ 
D.. k .. t 1 t d Atıs sahasına gırılmemesı 

un u op an ı a • b'ld' ·ıd· 
1 - t b"t d'ld' 1 ırı 1 

yer en es 1 e 1 1 Evvelki günden itibaren Metris· 
Yeni şehir planm'da yapılacak teki Topçu Atış Mektebi sahasında 

ilk mcktep!erin yerlerini ve mevcut top atışlarına ba~lannu~tır. Bun -
okullann tevsii işini görüşmek ü - Jar üç kısma aynlmıı;tır. 20 mart
zcre Beyoğlu kazası ilk mektep ha. tan 10 hazirana kadar her salı ve 
muallimleri Maarif Müdürünün cuma günleri atış yapılacaktır. 
ba~kanlığr altında Beyoğlu 13 ncü tkinci kısım atı Iar 4 mayıstan 
ılk mektepte bir toplantı yapmış - 30 hazirana kadardır. 
tardır. 

Toplantıda Prosta verilmek üze. 
re bir harita yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

Maarif müdürü toplantıdan son 
ra ilk tedrisat müf etti§lerinden lz
zetle birlikte tamir edilecek Be -
yoğlu 32, 37 nci ilk mektepleri gez 
mi:lcrdir. 

-o-

iki hırsızlık vakası 
* Sirkeci garında nmelo müte

Bunlar da her pazartesi gür.il ic. 
ra olunacaktır. Bu iki atış sahası 
l\letriste atış yeridir. 

Üçüncü kısun atışlar da Bakır -
köyle Y~ilköy arasındaki sahada 
denize karşı yapılacaktır. Atıslar 

deniz iizerindeki hedeflere olacak -
tır. Bunlardan ba~ca 4 - 8 _ 11 ma
yıs günleri aynca Metris çiftliğin
de top atışları icra olunacaktır. 
Atıs günlerinde atış sahasına in-

-o-

cncümeni ahhidl Hasan pollso mUrncaat ede. 
rek l!abıkalı Salih isminde blrialnin 
iruJaat yerinden demir ve tahta çaL 

an, hayvan ve merakibin girme . 
mesi ve nöbetçilerin ihtarlarına dik 
kat olunması, transit geçecek gemi· 
!erin de haberdar edilmesi alakadar 
lara bildirilmitşir • 

lngHterede infi laklar 
Londrn, 23 (A. A.) - Bu 11abah 

CoCentry'nin ana cnddesindc blr 
'bomba. :rıatıryara.k 200 ynrdalık bir 
daire dahillndc kiin evlerin camla_ 
rmm ktnlmasma rıebebiyct vermi§ 
vo caddedo bllyük bir delik açmış
br. mrusça zayiat yoktur. 

-o-

Askere davet 
Beyoğlu yeril Askerlik t;nbcsln. 

den: 

dığmdan l'iklıyet ctmle ve Salih 
hakkmdıı tahkikata b:ıalanmıotır. 

* Dün nlq~am saat 17,30 da Ca
ğaloğlunda 9 numarııda İzmir gaze
teleri bayii Yeni GUlsuyun yazıha
nesinde kimse olmadığı tıırndn 1b. 
rııJıim isminde bir sabıkalı girmiı:s 

ve 24 yumak ip çalarak kaçarken 
yakalnnmıebr. 

Dün üı:küdar iskelesinde oynı. 
yıı.n Muharrem isminde 7 yııaında 

bir çocuk nynğr knynrnk deniz d~
müş, ctrnftnn yetişenler taraf'mdan 
boğulmasına. meydan knlmndan 
kurtulmu tur. 

Vefat 

Atıstan gayri günlerde atış ara
zisine giren!er taraf mdan rastgeli -
necek patlamamış mermilere kati • 
yen el sürülmemesi ve yerlerinin 
hemen atış müdürlüğüne haber ve· 
rilmesi de i::.tenme!<tcdir. 

---0-..--

Tavuk ihracatı tetkik 
ediliyor 

1 - 816-:333 (dahil) doğumlulnr
darl hcnllz muvazzaflık hizmctinJ 
yapmamış olan piyade, torı;u, is -
tnıkam, muhabere ve mızıka sınıf
Inrma mcnsub ernt derhal askere 
ııevJccdileceklcrinden 29 Mart 939 
sabahı eubcde hazır bulunmnlan. 

Sair Silleyman Bahri'nln Allahm 
nıhnıetino intikalini knrdeıılerl ve 
km ahbnblarma arzederlcr, 

Ccnazrsl dUn Fcrik8y mezarlığı
na. detncdllmlştlr. 

İktrsat Vek&leti memleketimiz· 
den Almanyaya tavuk ihracatını 
tetkik etmek üzere Ticaret Odası 
ile temasa geçmiş ve ihracat vazi
yetini sormuftur. Ticaret Odası 
yakın vilayetlerde yaptırdığı tet
tik1er neticesinde tavuk ihracat 
vaziyetini tesbit etmiştir. 

Buna göre, Alman.ya tavuk ih
racatı yüz.de altmı~ nisbetinde a· 
zalmıştır. İstanbul Ticaret Oda
sının bu h ususta hazırladığı rapor 

Soıı kanunda 
ihracatımız itha
ıatımızdan fazla 
1939 Son kanununda ihracat ile ithalat 
arasındakı fark 2 milyon 600 bin lira 

Bu senenin ilk ayına ait harici yınl:faki ihracatımız geçen seneki 
ticaret istatistiği, Baıvekilet ista· aynı aya nisbetle düşüktür. Zira, 
frııtik umum müdürlüğü tarafın· 1938 k~nunuııanisinde 13. milyon 
<lan hazırlanmıt ve neşredilmiıtir. 450 bin küsur liralık bir ihracat 

Buna göre, 1939 kinunusanisin- yapmııtık. Bu seneki düşük vazi· 
deki ihracatımız 11 milyon 766 bin yetin sebebi .dilnyanın buhranlı va 
küsur lira tutmaktadır. Buna mu· ziyctindc bulunmal:tadır. 
kabil aynı müddet zarfında 9 Ayni istatistiğe göre, en fazla 
milyon 97 bin. liralık bir ithalat ihracat ve ithaHit yaptığımız mem 
yapılmıştır, leket Almanyadır. Bir ay zarfında 

Bu suretle ihracatımızda, itha· Almanyaya 6,:5 milyon liralık mal 
lata nazaran, 2 milyon 600 bin ıatılmt§, 4.5 milyonluk mal alın
küıur liralık bir fazlalık görül- mııtrr. En fazla ihracatımız da 
m.ektedir. tiltiln, t iftik ve buğday gibi nia -

Bununla beraber, enenin ilk a, !ardır. , 

Sanyer Belediyesindeki 
1500 lirahk ihtilas 

Varidat katibi kabahatin 
muhasebecide değil 

kendisinde olduğunu söyledi 
Sanyer belediyesi :muha.aebeci·ıvardı. O kadar, ki mührümü bile 

liğil'Kk bulunduğu sıralarda mak. kendisine bırakmıştım. Ben bu
buılarda tahrifat yapmak sure- lunma.dığım zamanlar namıma 
tile 1500 küsilr lira ihtiltuı etmek kullanabiliyordu. Fakat nihayet 
suçilc tevkif olunan Enver ile va. suiistimal yoluna sapmış ve ha
ridat katibi Eminin dün ağır ce- bcrim olmadan mührümü kulla _ 
za mahkemesinde duruşmalanna narak zimmetine para geçirmiş; 
ba§landı. benim hiç suçum yoktur.,, 

Davacı olan belediyeyi nvukat Diğer suçlu varidat kutibi E· 
Rami temsil ediyordu. min de muhasebecinin sözlerini 

!Ik tahkikat kararnamesi ve tasdik ederek suçu yüklendi: 
evrak okunduktan sonra suçlu
lar isticvap edildiler. Sorguya çe
kilen Enver şöyle dedi: 

- Benim Emine fam itimadım 

Paylaştlamıyan 
çocuk davası 

Bir ana seneler sonra 
çocuğuna kavuştu 

Dört. senedcnbcri devam eden iki 
analı çocuk davası dUn nihayet so
na crmi~ ve bugiln dokuz yıışına 

girmiş olan Ncrimc ismindeki kızın 
Fatma İlhanın çocuğu olduğunıı ka
rar verilmiştir. 
Hntırlnrda oldub'U gibi, çocuğun 

nnncsi Fabna İlhan Nerimeyi kll.. 
c;ükkcn mabnllebici Ali ile kansı 

Neznhate bırnkmıstır. Aradan sene. 
ler geçtlktcn sonra Fatma llhan 
ç.ocuğunu istemiş, fakat Fatma Ne
zahatle koc:ısı bunun kendi ço -

- Evet, dedi, doğrudur. Mu
hasebecinin bana gösterdiği em
niyeti suiistimal ettim. Makbuz. 
!arı tahrif ederek zimmetime 
1500 Iirn geçirdim. Bu para be -
nim borcumdur. Muhasebecinin 
hiç suçu yoktur.,. 

Emin bu şekilde ifade verince. 
Enverin vekili söz alarak mück
kilinin masum olduğunun anla
şıldığını ve kefaletle tahliyesini 
istedi. 

Fakat mahkeme bu isteği rcd. 
dedcrck §ahitleri dinledi; diğer 
şahitleri çağırmak üzere de mu· 
hakemeyi ba.~kn bir güne bıraktı. 

Düşkünler evinde 
Hastalara fena mua

mele eden bir 
hademe kovuldu 

cuklan olduğunu iddia etmişlerdi. Düşkünlerevin.de hastalara da-
Kendilerini çocuğun nnası iddia yak atıldığı hakkında verilen ha

"den iki kadınla kı;ı:rn ve Alinin kım berler üzerine tahkikata başlan
ları :muııvene cdilmi!!, nihayet Ne- mıştı. Tahkikatın netic esine göre, 
rlmcnin, Fatına llhnnm kızı oldu- böyle bir vak'anın aslr olmadığı cö 
:'hınll karar verilmi.fıtJ. Dün karar rühnüştür. Yalnız: bir hademenin 
tcmylue tasllk f!r!ilmiş ve dnva hasta lara fena muamele etti~i an· 

! - :Bunlardan nakdt bedel ver. 
mck i.ııtJycnlcrhı bedrllf'ri 28 } Iart 
fl39 g\lnft ft1t nmml\ kadar kabul c . 
dileceği ilA.n olunur. vekaelte gönderilmiıtir. kal'iycUc sona ermiştir. laıılmıı ve vazifesine nihayet ve-

O niversitelil 
birliği 

F akUltelerin her sınıf 
ikişer talebe seçil 
Universite talebesi için k 

ı;ma karar verilen "Gençlik 
ği., nin talimatnamesini h 
mak üzere, rektörün ba~a 
toplanan dekanlar meclisi iç 
nnı tamamlamıştır. 

Son verilen karara göre. 
çalısmak üzere bil1ün fakÜ 
her sınıfından ikiser talebe 
cektir. Seçilen talebeler biri 
kilatmda vazife alacaklardı 

Bu talebelerin seçim işi 
Uni\•ersitede doçent ve ac:is 
nezareti altında yapılacaktı 

----o-

Lağvedilen gürT1 
muhafaza mevkii 
Gilmrük muhafam teş 

ı:Umrlik muhafaza me\•küııl 
h:ıricl bırakm~tır. Bu gü111ı-O 
hafnu mevkileri eunlardır : 
dar B'lan mevki!, Çengelkll1• 
lıca, Çubuklu, BUyükdere, Ji 
Halıcıoğlu, Galata kUrkçU 
Galata .kalafat yeri, GıılatA 
pı noktası, lstnnbul tUtUn en 
iskelesi, yağcılar mevkii, l• 
Rali iskelesi yağcılar 

mevkii, İstanbul, .Ayazına yeJ\ 
ze hail mevkii, Haliçfcncrl ıl1 
Bslat mevkii, AyvnnearaY rııe 

Gllmrük muhıı.far.a t~kiJ.1U 
!ardaki sabit mevkiler yerlıt9 

yar postalar ikamesin.l dah• . 
fık bulmu,, ve mevkiler laiV 
seyyar postalar ihdas edll 
Seyyar postalar ic;in hudutlar 
edilmiştir. Bunl&rın hariclrıde 
lan mevkiler olduğu gibi ınııtl 
edilecektir, 

GümrUk muhalnza teşkUAtı, 
vcdilen mevkilerin (limdi)ıt! 

i§gal ettiği ahfap binalar il~ 
ka ve kulubeleri millt emlAJctl'' 
malnrı itibnrile DefterdRrlıf• 
retmiştir. Defterdarlık bu ııJrı' 
kulubelcr başka bir ifo )·art 
caklan cihetle yıkılarnk a~ 
tahliyesi için ankazt yıkJCtltl' 
mak kararındadır. 

-0--

Basın kurumu balo 
k nıııı,, 

Basın Kurumu Baş a tD' 
Martın yirmi beşinci c~if11 

si akşamı Taksimde Mal< bıl 
!onlarında vcrilec~k oıarı ~ 
muz için, nsli ve mUzahit' 1 
davetname gönderilmesine 
~ö:rillmemistir. 

~ 
Bu arkada§lannıızıı1• 11! 

sıfatile, davetıilcrinıi~~ 
mak üzere, o nk§anı r ·ni 
birlikte baloya. geıınelcrt 
ederiz. 

Galata~a bll 
sabahki kaza ~ı 

._,_..ı :EJeY0 • 
Bu sabah saat seKlZ<"e de 

da Galattuıaray ]isCSt ~n:~ 
man HUscylnin Idnrt'Sı.n .,AuısJ" 
numaralı t ramvayla, ooflSr t~ 
daresindekl 1506 nurnaralı. ıdt" ı 

bU yu ~ tomobili tarpışmış ,.c p.(et ' 
e t.·r)1' 

kalabalık hir saatte ıı J 

dııkilı:a kadar keeilrni§tir. 
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11~1:·v1wn.~i • 
alabilmek ıç ın yal n ız mıllete 1 k . . .. . 
güvenmek mecburiyete vardır 1 ad 1 n 1k1 g u n ne 1 er çek m 1 ş? 

• t;:\~.,., :;: .. _. : 1 

' "" .... . "-ii ..... -;ti\ 1 ı 1 ' t: ., ::: •tJ 1. LNC! mantclılblerln toplantılarmda Cumhuriyet Halk Niğdeli ahçı Mahmut Aksel il Bu kadının çektigv i 
Partbl adına tebliğ olunan beyanname, bizi ~im lıılnde 

~------· t . 

~dair !I 
yepyeni bir hldlseyle k&J'lıla3tırdı. • ıztırap ve elemden 

Cumhuriyet Hallı Partisi riyaset dhıuımm görilşlcrlle mün· 
kim mesuldür, 

bir haldeyim. ,, 

v ne yapacagım ı 

b~~juç sanat !l 
M l:iıtı Jcuruıalıclnnberi nice 1 
~~llıtniıı ~lcr hemcinslerine, dost j 

tfr ıı ıal"e . zumundan bahsetmiş i 
1~ırııe1e )e ermenin carelrrini 1ı ~ a ile df llışrnışlardır. Hepsi de 
'.'. aııı.l'd nleorniş, eserleri - son l 1 
tr,, a hu -e lf • d 'I" . f İ . "tıı kıta •:' _vzua 'taır ~ ımızc I 
lıısaıı P ırıbı • raibel ıurmüş- 1 ~tı de otıu dost edinmek sanalinl 

1
. 

tl'iııı b onun için nıl o adamların 
it; heı~· kadar dikkatle dinler?... ı 
· 'tabiat 1 e_n iyi bildillmiz şey o-
4iltr hızı cemiyet kuralım •1 ıııe ) • 
tard ardım edip kendilerin· · 1 

'tt a~ ını IÖrcceğimiz birçok kim· ı 
i o ~ında Yaşıyalım diye :rarat- 1 
'~ b~de da!ın doAarken dost e· ı 1 

hb,
1 

htti ılc, bir insiyak gibi, · ı 
~ıı 1111 °

1ınamız tabiidir. Fakat ı 
tıı ~ . hıldlklcrinden, insi)'akla~ 1 

lllar
1 
lıun şeylerden bahseden 

•. tır ';"er, Yalnız onları ze'rk ile ~ 
ırınıı a ınızn bir bakın, hlc kimse t 
ıta 11~~ sevilmediklerini yana 
tı d atanların bile sa~ ısız arkn· 
d~ Ostlnrı vardır; onlıırın hep· 

•1;.la rhıslarından birçok feda· • 
:ıı ,,; a, lıir-;ok kurnazlıldarla ka- f 
~ 1• tdır. 

~lll!6r; olan ıcy; insan ollunun 
aınde b tıı 16 n llmedill n ona ölre· 

ılrııek 21llltelen şey, düşman edl· 
~ıı '\" denılyeceAim, dost ara· ıot r 
k· h~zıeçmektir. Yalnız yaşıyn- İ 

q ' ıc k' .. · • ıı 1 ımsenln hasedini veya i 
lıı~ k~l·andırmaktan kÔİ-kmaksı· İ 
~k, 1

lllscnin ne dlyecelirıe al· ı· 
b-uı12111 tarnamile kendi şahsı· 

'lirıı:•ıa çalışarak yaşamık, hiç :: 
ti~ ızı 'I! hiçbir muhabbetimi· 

\ı..tiııı tden, hepsinin de neticclcrt· 
~ ~ r:: Cdcrek yaşamak .. Buna ger· 
"ıı.1'3:ıret den klç kişi vardır? j e a . 'it? . Şına kaç kişi ıösterelıl· i 

·~illa J\endilerini pek belenmiş, ı 
~ t)•j " 
~'te ıuccndirmeklen kork· 

b· tanıdıiımız insanların bile 
~!Jt~7rtde en sevmedikleri insan 
~i. ~ nı uzattıklarını, onların 

a_ rırıa talip olduklarını ıörü 
u~ ·lltı :"it"- l'llaluus yaptıklarını, onla· 
'-ı.d alc istediklerini zannetmek 
• &aır._ Bu da olabilir; rıkat ek- ~ 
~ d~nıınıiYetle hareket ederler. 

t.ehlblerln göriltlerlnl daha yakmdan \'e daha müspet n n.sıtası:ı. 

bir tekilde ~llattırmak manumı ifade eden bu yeni prensip, 
Mim Şef İnönünü.n ' ".l'tlrklyc Büyük )fillet !lcclisinln tam bir mil. 
Jet halisuı kudret \'C manzarası ile millet huzuruna ,.ıkması ... ,, 
teklinde izah ,.e ifade ettiği bir tezahürün en müspet ,.c pratik 
yolunu çlzmı, oldu. 

Cumhuriyet Halk Pıırfül mevzuatına göre, riyaset dh"anm. 
C& \'erilecek kararlara bütün parti azası kayıtsız \"e !farfsız itaat 
mükellefiyetinde olduiuna nazaran, S"!:lm işinde ikinci mUnte
bJblerle bir lstlpre U!IUIU bu mc\'zua ile llk balufta müteı.at bir • 
tclikld uyandırabilir • 

Çünkll lstlpreden maksat, parti adına veya ıahsı namına 

namzetllklerlnl koymu11 bulunanlar üzerlnclc lntlhab ehliyt>tl t'le
mesiülr. 

Bu intibah clc\Teı5lne kadar görülen n tatbllı edilen usul, 
rlyuet dlnnmm g5sterdlğl parti namzcdlerlne ikinci mllntehlb· 
lerin reylerini nrmelerl 5ekllnde idi. 

Bugün bir lntlhab dairesinin çıkaracağı mebus adedinin bir. 
kaç defa misli olan bir yekun üzerinden bir s~lm denemesi yap. 
mak \"aziyetl ,·ardır. Bunun manasmı beyanname sarih bir &e

kllde izah ediyor: BUyUk Millet Meclisinin tam bir millet hula· 
ıaaı haline g~tlrtlebllm~I ıı;ın riyaset <llvanının görU~lerl ile 
müntehiblerln görtı,ıert arasmda bir karşılaı;tmna tt>mln etmf'k· 
tfr, dl)'or . 

Kendilerinde muhtelif lntlhnb dalrelr.rlne göre lntihab kabL 
li)'Ctl gören ,·atanda.5ların binlercesine alt müraca~tlar partinin 4 

ellnde mewut bulunduğuna nazaran, bunlar içinden yine dlrnnm 
bir seçim yapması, belki partiyi millet mu\"a<'ehl'Sindc ufak mlk_ 
yasb da olsa lsakt•lzllklerc se\·ketml_ş bulunabilirdi. 

\ 'e kendllerindf' bu kabillyf'tf gören ,·atanda,ıar, partideki 
bu elemeden tam bir emniyet duynnyablllrdl. Ye nihayet ikinci 
mttııtehlblerln rolü, partinin tenslb ,.e &"!:imi ka~smda tam bir 
itaat manzarası gestermekten ibaret kalabilirdi. 

Halbuki bu tstl,are, partinin ilk defa doğrudan doğruya 

r ii.rk mllletl ile kr.ndlnde lntthab ehliyeti görenler Uzerlnde bir 
anlapıa müdanlesl, mUzakeresl, lsti~aresl \ 'C elblrllğtdlr. 

\ 'e bugUn bu teralt altında parti, BilyUk lUlllet lUcclisl nam. 
zedlerlnl seçerken, lıtlprl de olsa kendisine esas ,.e meııınecl olan 
ıeglm hakkmı tamamen TUrk mlllfıtlnden mlllhem olduğu netl
Qe)er tlurlne istimal ettırmı, bulunacıık ,.e böylece hiç şUphef;lz 
Millet Meclisi, milletin tam Hı hakiki bir hulasası halinde kunıl
m•ı olaeaktrr. Ba hueket, ffdın, lşlacle partiyi de bir ikinci 
möntehlb me, ·ldlne koymak gibi bir tezahUrdiir. Binaenaleyh par. 
ti DJe\'ZUatUe müteut değil bu me\"Zuatta lnkılab ,.e kemaldir. Ye 
fnı hareket tek de\'ttll ll"!:lm usulünden <laha mfüıpet, \"erimli ve 
praUk olmak gibi yilbck bir hlhiyct ta.5ır. 

Muayyen ,.e mahdad namzedlcr fö:erlnde değil, kendinde in_ 
tlllab ehliyeti göreu ntanclqlann intibah ehliyetlerini tarama 
auntfle teablt olunan neticeler üzerinde yapılarak bir ~im, hal
km hi ldmlyetlnl daha hakiki n daha mfüıpet, daha canlı bir &e· 
kilde t.ahaklnık ettirmek olacaktır. 

Bo ıeralt altında Millet l\l ee.llslndc yer almAk, herhangi bir 
lntlsab temin etmiıı olmakla değil millete, memlekete, inkılaba 

yardmı , .e hizmet etmı, olınakla mümkün olabilecektir. 
Tllrk milletinin siyasi hayatında ilk dt>la tatbik edilen bu 

'( fıte:~llıınıarı tarahnd1n şnil. 
ı!Gkıı 1lılerı ddil, kendilerinin 
~~Uraıııarını sevmek isledikleri 

Ctb • bunun fcin kendi kendile· 
~ha ~derler; dııha dün lıir nevi 
~ •• ltl lstihrırıa baktıkları ı· 
..._1'1 IÖnüııerinde büyük bir 

•e ~~ kalkarlar. Bunı yani 
t 1~dikle~n.e nihayet kendile· 
Oııta'-1 ederler. Bu dostluk ihti
ttt"''~ artık asıl şahsiyellerin-

usul, ancak, Büyük Millet in itimadını kazanını~ liyakat Ye ehll-

1 

yetlerln, milli hakimiyetin hakiki ,.e yegane mümcsslll olan Tür_ 
kiye Büyük Mlllet MP.Cllslnde yer almalarmı temin ctrnl:? bulu_ 
nacak \'e böylece Büyük Meclis, Büyük Milletin yel:parellğinln 

1 
JıakUd bir mörte.eml olacaktır. 

"-dı1tcı.1'ıerine delllet eder, Ken 
~~trıdın korkmııtlardır; kin 
1ttf 1,ll_de pek büyQmuJ, bir gün 
'6t ııı lllıhndebilecek bir silih 
~) lilınıete bajı.mıştır. 

.;.~1 zınıın zuhın insanları 
~t 1~Ier ilham eder; onları 

\r lldılerine karşı koruyacak 
~.~ra~•la ıötürür. insan ol· 

~ lıtı> tdınrnek ıı111atirıl ıni ögret· 
'~ lı~rsunuz? Boş zahmet; bilıl· 
~ '&lerinden ve fikirlerinden 
tt 1\ •lı, muhabbetleri ıııbi kin· 
\tıı tfretıerinl de meşru 11örme· 

"ı .11• Fakat bu hususta aöyli:re· 
r~~~ l>ek dinlenmiyecektir. A· 
ıq ı dost aranınk olan ınsnıı 
Ot tn. katar Te dolruyu, hakkı 
,.
0

, dıye ıcne ötekilere koşar. 
ııı_ ! Sız de kendinizi dinliyen 
r llıasına kııtlaııın. "Sözümü 
ltaıı ile dinli)·ccek adam arı· 

"\dtdiniz ınl, siz de ynlnız ko
~ hutün hislerinizi ,., fikirle· 
oıdlıhabbetlerinizl \'e nefretle· 

b. 111u ılbi sö"lcmeli arzu et· 
ı.~ar • 
'll~ •ne \•akı( drjllsiniz demek· 

11
11 OAlun:ı, etrııfınd:ı dli~man 

~ ııı ıı'!1asına kntlanmağı öiretc· 
~, d':~in kendisinin de dü~mın-

"lftıanı kabul etmesi lAzım· 

~ Nanıllab ATAÇ 

01otraf makinesi 
klJJı isteniyor 
'anıırnı~ uik:ı fotoğraf 
ı'ti \'e}·a kontax objektifi sat· 

t ~tirin matbaamızda Jot 
eaattan. 

Bu 11tul, hukuk me\'Zuatında demokrasinin realitesini teyid 

ı=:.:::: .. ~~:.:'..~:=~~::: .. ~ .. :~:~.~~: ........... .. 
Şirketihayriyenin 1 

senelik karı 
938 de 80 bin lirayı 

buldu 

Memleketten 
kovulan 

randevucu 
Altı ay kadar evvel, gizli rande-

Şirketi Ha~Tiyenin senelik u. vu evi işlettiği için polis tar:ıfından 
mumi heyeti toplantısı dün ya. • hudud harici edilen ecnebi tebaalı 
pılmıştır. Meclis idare reisi Ncc- Anika ismindeki kadın tekrar h
mettin Molla rahatsız bulundu - tanbula gelmiş fakat yine tc\'kif 
ğundan toplantıya EbulUla reislik ed'I ,,.... ' 
t 

·~;.. 

1 

ı mı.;ı .ı. 
C ml9..u. 

T 1ft~tıd l"k f 1. t Anikanın davasına dUn bakılmış op""" a sene ı aa ıye \'C 
mUrakıp raporları tasvip edildik. , ve kadın bir ay hapse ve 25 lira pa-

ten sonra müddeti biten azahkla· ra cezasına mahküm edilmiıstir. Bu 
ra ve mUrakipliklere yeni inti -1 cezasını d~l~urd~ktan .sonra tekr:ır 
hap yapılmış, azalıklara Ebululii hudud harıcı edıleccktir. 
Mardin, Nuri Can Ye Mahmut ' Anika mahkemede: "Benim çolu. 
Nedim, mürakipliklere de Amiral ğum çocuğum lstanbulda. Ben bu 
Vasıf, Fuat ve Galip seçilmişlcr- 1 Uz 1 1 k ti • 
dir. 1 g c mem e e n suyuna, topragı. 

. • na alı3tnn, başka memleketlerde 
Şırketin 938 yılı umumi vari. nasıl yaşarmı ?., demiştir. 

datı 937 den 95 bin 300 lira faz- 1 

la.siyle 1.111.474 liradır. Bunun ===================== 
948.599 lirası yolcu ve palamar Msılat mikdan da bir sene ev • 
ücretlerinden temin edilmiştir. 1 veline göre 76.705 lira fazladır. 
Şirket vapurları 938 yılından ev- Şirketi Hayriye 938 yılında SO 
velki seneye nisbetlc 971.403 faz- bin lira safi kar elde etmiştir. 
laaile 10.562.735 yolcu taşımış • Bu, tcınettü hisse başına 185 
ardır. Yolculardan elde edilen J kuruş olarak tevzi edilecektir. 

Kanta.ı:çtlarda Tesviyeci sokak 
12 numarada ahçılık eden Mahmud 
adında bir kariimiz ürkmüş ve çok 
ıstırab çekmf.3 perişan bir haleti ru
hiye içinde bize geldi. Resmini ver. 
di ve derdini eöyledi, diyor ki: 

11.Niğdeliyiz. Ağabeyimin kayna • 
nasmın 80 yaşında ihtiyar ve yan 
matuh bir annesi var, Bu kadınca.. 
ğ11.1n bir milddet önce yUzilnde bir 
Bi§ hasıl oldu. Kadmrn yUzilnU gö
zUnU korkunç bir hale getiren bu 
uru oranın doktorları anlıyamadı -
lar veyahut anladılar da tedavi:·c 
imkan bulamadılar. 

\'akitsiz bir aile değil. Çok mas. 
raf ihtiyar ederek bu kadıncağızı 

buraya ve bana gönderdiler. 
Onu benim malfunatmı olmadan 

bir yabancı hastaneye götürmek 
istemi§ler. Sinirlendim, burası be. 
nim vatanrm. Hastanem de var, dok 
torum da var. Aldım ve onu Cer • 
rahpaı.:a hastanesine götürdilm, 
Adı Zehra. Elliye yalcın geniş bir 

aile yekunu yeliştirrniıs vellıt bir ka
dındır. Torunlannr, torunlarrnın 
t.orunlannr idrak etmi, ve bUtUn 
hayatında yalnız evlat yeti3tlrmek
le uğraşmış bir ihUyardır. 
Cemıhpaşada baktılar. Profesör 

Nisscn vakayı enteresan buldu ve 
ders için alıkonmasmı söyledi. 

Peraembe giinU hastaneye yatır. 
dnn. Dediler ki: "Gurabaya sevke
deceğiz. Orada elektrik tedavisi ya. 
pılacaktır. Ve takip olunacakbr.,, 

Pazar gUnU ziyaretine gittim. 
Kadınlar koğu§una yatırtlmı§. 

Niğdeden bir dakika, bir adını dı
aarıya atmıyan bu ihtiyar kadm yer 
yurd bilmez, derdini ifade edemez, 
aeiz ve söylediğim gibi artık yan a
teh getirmiş, himayeye, merhamete 
muhtaç bir vaziyettedir. 

Zehra anamızın buraya gelme _ 
sinden 'bugiin on gün geçmif bulu
nuyor. DUn dükkarumı kapadım, e. 
ve döndUm. E\•e girdiğim zaman ço 
luk çocuğu, ailemi darmadağınık 

bir halde buldum. Ağltyoilar. Aklı
ma gelen ihtiyarın ölmesi oldu. 
Halbuki ,hidüıc bu kadar olsaydr, 
mesele yoktu. Hayatını yapmış, ta.. 
rihini geçirmiş, evlat, torun görmUa 
bu yaşta bir kadın ölebilir buadan , 
tabii bir ecel de düşünillemez. 

Fakat hldi.se böyle değilmiş. Ba
kınız ne olmuş: Hastaneden bu ka.. 
dıncağızı Gurabaya göndermek U
zcre - kendi ifadesine nazaran _ çı
karmışlar. Şurasmı iltl\·e etmek is
terim: Ben hHtaneyc hutanm sa
hibi olarak sarih bir adres vermiş -
tim, hem ev adresi, hem iı adresi. 

Kadın, yanında rehberi olmadığı 
ve bittabi yollan bilmediği ve z:ı. 

ten derdini anlatacak kudrette bu _ 
lunmadığı için yollan kaybetm~, 

sokaklarda hasta ve yorgun dolq- -

mı", uğraşmış, yorulmuş. Sokak 
ba§lannda yatmış, aç kalmış ve böy 
le ancak bugiln bir hayırsever ada
mın deliletlyle e\·e gelmiş ve gelir 

gelme zde kapınnı önünde yorgun. 
luktan, açlıktan bayılm1§, bu vazi. 
yeti gören ailem birdenbire ıqalt
yarak doktora haber göndermişler. 

Ev darmadağınık olmua. 

Kadıncağızı ayılttılar ve almdi da 
ha ağır h~ta, daha yorgun bir hal
de yatıyor. 

YUzilndcki şiş duruyor. Kendi • 
sinden sorduklanmıza cevab vere -
cek halde bile değil. Peki, ama, 
haydi bunu Gurabaya g5nderecek
slniz \"cya e\ine iade edeceksiniz. 
Bu yaşta bir kadını kapı dıaan et
meden önce onun sahibine, allka • 
dannıı bir haber vermek yok mu? 

Bu kadının çektiği J.Btırab ve e
lemden kim mes'uldilr? Ne yapa -
cağımı şaşırmıa bir haldeyim . ., 

Bu vatandaşı dinledik ve dlnle
,ı;;-,.;..,h: tdhi VPZcılt. Fl""-1-11-.. ,.._ -

Elze dertlerini oğlıyorok anlatan 
Aşçı Mahmut Aksel 

tanelerde taburcu 1.._niJen sıraya ko 
nup çıkarılanların ara.sında, Ana • 
dolumuzdan, Trakyamızda ı gelmi3 
böyle biçareler hemen pek çoktur. 
Bunların sahibleri, aileleri sorul

maz ve hastaneden çıkan herkeıı gi
bi yeniden hayat ümitlerine kavu_ 
ııan hasta, dı~arda uğnyacağı, kar
qıla§acağı tehlikeleri, mUakUllerl he 
sab edemez. 

Çıkıır, fakat sonra ~te böyle ba
şına birtakım hadiseler gelir. 

Bunlan önlemek vaziyetinde bu_ 
lunan hastanclerimizd.ir. Eğer bu 
hadise, kariimizin canını yaktığı 

gibi cereyan etmipe, bu takdirde 
bunun mes'ulUnO, bir vatandqa bir 
daha bô~le muamele etmemesi için 
ikaz etmek ve hatta tecziye etmek 
llzımdır kanaatindeyiz. 

Fatihde Mal 
müdürlüiiü binası 

diyor 
Hastalar alınırken, kimi ldma~si 

varsa tcsbi tolunmak lazımdır. 0-
lebilir, i)i olup çıkabilir. Alikadan 
her giln hastaneye uğramak vul
yetlnde bulunmıyabllir. Nifdeli ah. 
çı Mahmut Aksel gibi dUkklnını 

bırakacak kimsesi o}mıyabillr. 

Bu glbilere haber vermek Jlmn. 
dır. 

Hastanelerimizde bu vadide de 
kat'l bir emniyet temin etınü için 
tedbirler alınmuı icab eder. Kaldı 
ki bu kadm hastadır ve profeaör 
Nlssen gibi bir mUteha.&sl8 buııun e
hemmiyetle ve dikkatle takibine 
lUzum görmll§tUr. 

Halbuki bu kadın bugün evinde • 
d!r. Bu nasıl aey? 

Cerrahpqa hutaneain1n bqta ... 
bibi Bay Esad, dilrUstlllğU '" vaıd.. 
fealnaslığı ile kendini sevcllrmlf, 

kı)'llletli idare adamlanmızdandır. 
Kendisinden bu cihet hakkında ten. 
vir ve tatmin olunmamızı rica ede-

Şehirde ancak 104 . 
garaJ var 

Belediye, molörlU nakil vaaıtalan 
gittikçe art.an ıehrimizde na. kadar 
motörlil nakil vas.tasmm prajlara 
almdığı ve ne kadarmm açıkta bı· 
kıldığı hakkmda tetkikat yapmq ve 
motörJU nakli vaıııtalarmm çoklu
ğuna mukabil garaj sayısmm azlı
ğını gösteren §ayanı dikkat bir ne
ticeye varmıatır. 

Yapılan istatistiğe göre Adalarda 
3, Be5iktaş kazasında 21, Beyoflun
da 49, EminönUnde 7, Fatihte 11, 
Sanyerde 1 ve "Osküdarda 3 garaj 

Yapllal-dk vardır. Mecmuu 101 tane qJan ıeh· 
" rimizdeld bu garv.J1ardan 37 ~ 

İstanbul Defterdarltğmın ıehrl- 1 - 5, 20 tanesi 6 - 10, H tan~ 11 
mizde yeni ve modern bir eekilde 15, 12 tanel!li 21 - 30, 2 tanesi 31-40 
inşa olunan Saınatya ve Hocapaga ve yedi tanesi de 41 e kadar otomo

m:.liye şubelerinden sonra yeniden bil istiap etmektedir. Bu istiap ha· 
beş maliye binası in,,a ettirmeğe rlcinde kalan motörJU nakil vaarta
karar verdiğini, bu beş gubeden bi- ları dalma açıkta kalmak~lar. 

risinin Ş~hane yokuıu ile AtatUrk Durak yerleri ise BakırldSyde ı. 
köprUsUnden gelen caddenin blrleı- Bqiktaşta 5, Beyoğlunda 38, Emin· 
tlği köşedeki c.~i karakol yerinde önünde 10, Eyiipte 1, Fatihte 8, Ka· 
yııpılacağını e\"velce yazın11t1k. Bu- dıköyilnde 3, Sanyerde 2 ve UüU· 
radaki karakol binası yıkıldığından darda 1 olmak Uzere bütUn eehird• 
arsasııtda yapılacak Beyoğlu MalmU 67 tanedir. Bu kadar duralı: yeri la
dilrlüğ~ ve Şişhane maliye aubesl I tanbul için az görlllmekt,edlr. Daha 
binası ınşaabna başlanmak üzere- bazı durak yerleri tesisi imlı:lıılan 
dlr. 

Defterdarlık, ikinci maliye lıiıUl

!ınm yerini de tayin etmlıUr. Bu 
bina en çok ihtiyaç gösteren Fatih
te yapılacaktır. 56000 liralık tahsJ
s.at ayrılan bu binada hem Fatih 
kazası malmildürlüğü ve hem de Fa
tih m:ıli)·e vubesI birleşecektir. 

Defterdarlık, kullanılmağa elve
ri§li olmıyan metrük \'eya an1'az 
halindeki milli cmliki satarak biri
!ccn paralarla yaptırmakta olduğu 

bu güzel blnalann diğer UçünUn de 
yerlerini tayin ve teabit etmek üze
redir. Bunlar için de mUnaaip yerler
de milli cr.ılake ait analar aran
maktadır. Bu gckilde maliye 15ube
lcri ve malmildürlilklerl tamamen 
kiradan kurtarılacak ve hem de 
devlet daireleri devletin gerefile mU
tenasip ve şehir iı;in zinct tegkil 
eden binalara yerleştirilmiş olacak
tır. 

Halk radyolar! 
Posta ve Telgraf umum mUdUr

IUğU halk radyoları için tekilf ya
pılmak Uzere verilmiş olan ve bu 
ay sonunda nihayetlenecek bulunan 
mUddetin dilnyanın bir çok yerle
rinden yapılacak tekilflere klfl ol
ı:ıadsğını görerek bu müddeti nisan 
sonuna kadıtr bir ay müddetle uzat. 
-· .1. ... 

da tetkik edilmekte olaıı :rntVZUlar 
meyanında bulunmaktadır. 

Tamir edilen yollar 
Belediye yol tamiratı için yils 

bin lira ayırmıştır. Bu paraıw:ı 
bir kısmı ile tamir edil~n yollar 
§Unlardır: 

Üsküdarda İhsaniye, Burhani • 
ye, Bağlarbaşı, Aziz Mahmut, A· 
bacıdede, Beylerbe)i caddeEi, E. 
yUpte İsli.mbey, Kurukavt\k, D~-

terdarda Cami civarı, ve vapur 
iskeıbi meydanı, Kızılmescit, De 
reduvan, Eyilpgazi, Zemzem s :> -
kak, Dipçik, Ruznamecl, Cezrika· 
mm, Otakçılarda Boyacı sokak, 
Eyüpte Camiikebir caddesi, Dipçi 
sokak, Allbey köyünde Ba.bahay 
dar caddesi, Bahariye, Ayvansa. 
ray, Şahsultan, Edirnc'.capıd:ı 
Fethiçelebi sokaklarıdır. 

---0--

Teşekkür 
Fatih baş imamı llaf~ Bekirln 

cenazesine gelmek kederimi,r.e telg· 
raf ve mektupla iştitak etmek 
suretiyle bizleri teselli eden 
eş dost ve akrabaya te§ek]dlrle • 
ıimizin sayın gç.zetenizle lbliğını 
rica edem. 

_ Merhum Fatih Bq lman·ı 
Hafız Bekir ailesi 
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SlllaQanm istiklali 25 sene 
müddetle Almanyaya kiralandı Vakit vakit gelen kag 
Slovakyaya giren Macar kıtaları 

geri çekilmeğe başladılar . 
e.tin. 2' {A.A.) - Dün saat 1 cibl irsalattan gümrük Tetmi '1· 

16 ya dctru Hitler, Leopard muhri- -.nayı taahhüt eder. 
hi ile Mawklell Jaattht etmiştir. Yamcla mevzuubaha mıntalra-

IJhanyada Alman alfıızu da, Alman ordusu, askeri i•are hu 
Kauaas, 23 u.A.) _ ıwuıcr ajanaı ka~11 haü elKaktır. Husuar bir 

bUdiri7o&': kontenjan ile ukeri in~ta çah· 
HlUer ile .beraber mühim miktarda .. cak olan .._ tebaı, Alman 

Alman kan, dentz Te ha,.. kunelle· kanuaJarma dW ..,...acaktır. 
rfllia Memele ~sini, timatt ş:ır- lıl..sde: 3 _..,.,. latktmeti, 
ki .lvrapaı, Al111aıı kuVYrilerinln 
bir _...,,ı liJN teJWl n.Htc
CÜl'. 

SlJIUl mahfillerin boaali.oce, Liı
nn:rada Ahnan nilfuıu •ittikçe arta
cak Cibidjr. Dia Alaaap ile Lit· 
Tanya arasında imzalanan ademi te· 
caYh paktı, umumi kanuatçe, Lil
.._..,...... i\zeıiııda Alnıaa~ant11 nü· 
fuua11 .-ıtrtn bir weınh olarak te· 
lüJU oluom~tadır. 

Momelde birfOk )..itvıınyabnan lev
klf edlldlll bildirilmektedir. Bunlar 
anı1tıda etdhnle LitTnyanın sabık 
ltubb•e n11Rtn ~eni Dtınbntas da 
nrdar. 

HitleriD autku 
Memel. 23 (A.l.) - B. HilJer, U· 

7atnt lıfnasınıa ballconundan, mey· 
....._ tep ..... , olan ... lkı11 alk"la
, .... ,.._ .Ulı dakika s6rea in
• bir DUiuk sö)"ltmİf ve demlttir 
ki: 

ordamau Alman Ol'clusu iJe ıda an 
tapaa "''inde orpnize edecektir. 

llMde: 4 - Slcwak hiikOmeti, 
Alman li,..ei ile llkı llW'ette bağ. 
h bir harici siyaset ıiidccektir. 

lhdde: 5 - Ba maailede, der. 
hal meri,ete konacütsr. Bu mua
hedenin meriyet mlddeti 25 sene· 
dir. Bu -ıaedeaia maiyet müd
detiDiıa w ....... ...et iki hü
w..t. mulıtemd wuatıım. bah. 
9i1M1e ='nııcalderdar. 

Slotakya He Macaristan 
araıında bir hAdise 

Bratislava,,24 (A.A.) - Macar 
kıtalannın dün saat 14 den itibaren 
Slovak arazisinden çekilmeğe baş • 
ladıklan Slovak askeri makamlan 
tarafından bildirilmektedir. 

Çocuk tam aailılE im. 
lincleclir. Her türlü yemeli 
yer, biç rahatsızlık duymaz .. 
Yalnıs arada aırad& kay nö
betine tutulur. Ba nöbet sa
atlerce, bazılarm<f günler
ce sürer. Onda11 aonra bir. 
den bire kesilir. Çocuk gene 
tam sağlık halinde ... Mabet 

tekrar relinuye kadar -· 
Nöbetin geleceğini ha

ber veren haller de vardır: 
Çocuk neş'csini kaybeder, 

beııru tutamaması 'kmk\ık olduğunu gösterir. Yorgunluflı 

bütün halinden belli olur. Çok ta ainirlmir. Büyük apdftti 
renksiz. 

Sonra birdenbire 1cay etmeğe ba§lar. Biribiri arlı:aandan 

değilse ~e pek kısa fasılalarla .. Saatte bir kaç defa.. Çocuğa 

yeyecek veya içecek ne verilse hemen çıkanr. Nöbetin sontına 
doğru safra ~ıktığı da olur. 

Çocuğun diline bakarsanız paslı görürsünüz. K~rnı da 
çukurla1mıt gibi olur, fakat sancı yoktur. Sıcakl k derecesi 
pek ~ir olarak bazılarınca 38 yahut 39 dereceye çıkar. Fa
kat çok defa tabii derecede ... 

Bayle vakit vakit Kay nöbetine tutulan çocuğun nefesi. 
ni mutlaka koklamalıdır. Elma kokusu gibi Asehon kokusu 
çıkanr .. Zaten bazılarmda ko'ku pek 1iddetli olduğundan ço
cufun odasına daha ıirilirkcn koku hissedilir. Çocuğun idra
nndan da bu koku çıkar. 

Çocuiun uyuklaması da Asehon kokusunu tekid eder • 
Nöbet bir kaç gün devam edene çocuğun hali pek acınacak gi. 
bi olur. Gözler 'kapalı toprak gibi beniz. 

Bununla beraber merak edikcek 6ir ıey yoktur. Nöbet ne 
kadar pddetli olursa olsun geldiği gibi birdenbire 'kaybolur • 

.. Blltün Alman milleti adına, sizle· 
ri MeaMI AJnıanlernu sellmlanm. 
&lslelıl.......,.. bl,.ak Alman rayhımı· 
zın dahiline almakla bahli)anıa. 
Shlerl, ecdadınızın topraJuıa yeni
de• ulaflın7orum. O toprak ki, onu 
.. ılı wnathlllu. n• d• o sld unut
tu. 

Aynı menbadan tasrih edildiğine 
ıöre. Macar krtalan Slovak hudu
dunu ilk defa olarak çaııamba gü
nünü ~bere bağlayan gece 
zarfında ıeçmi§ler ve üç muhtelif i 
tikamette ilerliyertk Sobrace, Kalna 
Zoztoka ve Fekisovce'yi işgal etmiş. 
!erdir. 

' . ' ...... '. , ..... ' . . 

Alınan milleti adına, bü1ük Alman 
rayhına IDal olmak bümdekl er
kekçe aebatınııct.11 dolı)"l sizlere tc
~ ederim. Bunu, liderinize, en 
...... bhnıaanlana taıadılı nl~a
aı T....tıe ea l)'I surette ifade ede
btleollim. 

Slıı.r, uTJf bir Alawıya laralıa
du terkoluadwıuı. Ve timdi, kendi 
mukadderatı haklnodı karar Terme
ye baıır kunetll bir AJmanyaya dG
alronunuı. Dftnyanııı belki de ho
pına ıitmiyecek, rabt ıunu aöyle
... •tcburiyetllldt)'im ki, bu 7eni 
AJaan. seben mlb"on nüfusludur. 
Bu kqfi7eti alılcr, bluıt Ahnanya
nın ortasında 7a1ayan diler Alman
lardaa daha iyi alllal'llnı:r.. 

Swer, budal mıntakasını teşkıl e
d.i:rorıwwL Terkedilmlt olmamak 
•e inaanua arkasında kunelU bir Al· 
aaaıa bulunmak ne dernek olduiunu 
daha bi blleceks.iniz. 

Birlllfmlz, biç bir zaman kırılnu
~ •• laio bir dnlet bunu kıra· 
mıpec:llbr. Ylnnl akıntı n betbabt· 
hk ..... biti kuneUeodirdi. Biı
ltr, timdi, başkalarından neler bek· 
lencellmlıl biliyoruz. Biz kimseye 
'-alık etmek lsteml)'oruı. Fakat bl
u de ı .. ahk 7apılllla11oa müsaade 
ecltme71L ŞJmdi hakikaten mokad
dtİ btcltlimiıe nrmıı bulunuyonıı. 

SlsJerl, Alman ırkının caki Ü)eleri 
ft b87lk Alman ra;ybının en ıcnç 
Tttandatıarı sıfaliyle sellmlarım:• 

25 •nelik muahede 

Pef§embe akpmı .birkaç Macar 
müfre.ıesi henüz Slovak toprakların· 
da bulunmakta idi. Fakat Slovak 
makamları Presov'dan hareket eden 
Slovak takviye krtalanna, hareket 
üslerine avdet etmek emrini vermiş

lerdk.. Bu....Ur,,bAdiaenio Jlıpan -
mıı oldutunu göstermektedir. 

Bir Hırvat Lideri 
Berline gitmiş 

_..~taralı l ıncıde 
naayonaliat partial ikinci r eisi Ho_ 

ptlç'in Hltlerle görüfmek Uzere 
Berliae gittiği haber almmca bu en
dtfe daha fazla artmıetır. 

İtalyan ktt'alarmm da Slovenya 
hududunda tahfld edildiği haberi 
de endlfeyi arttmnıetır. Bllmuka -
bel• Yugoslav krt'alan da hududda 
tahtid edilmelı:tedlr. 

SJovenyadaJd ntifus arasında bir
~ Alman ''ada" lan vardır. 

(HU"Vat lideri Ma4=e1t Hrrvatlarm 
IU(bir ecnebi bhnayealni kabul eL 
mediline dair g~lerde verdiği be.. 
yanatı burada hatırlllbnağt fayda
lı buluyoruz. FAaaen İngiliz gazete

Berliıı. 23 (A.A.) - D. N. B. ula bu haberlnl kaydı ihtiyatla 
bildiriyor: Almanya ile Slovakya t.wr..l etmek ı&mndır.) 

antmdüi hiıuye muabedeai bu· -----------
sb DeFtdiJmlttir. 

11 llart VJyana n 23 Mart 
BerJJa tarilalerlnl ve Almanya adı· 

. 
DDnkD cinayet 

lstiklA\ mücadelemizde 
olduğu gibi 

Çin harbinde 
kadınlar cepha

ne taşıyorlar 
Çin çeteleri Japonları 

çok uğraştınyor 
Loyang, 24 (A.A.) - Hupeir. 

cenubunda Peiping-Hankov demir. 
yolmrun garbindeki mmtakada ge· 
çen haf ta zarfında şiddetli çarpış • 
malar olmuş ve Japonlar, bu çar . 
pışmalarda bin kadar zayiat ver -
m~tir. 

Her tarafta, Çin çeteleri" halkn 
mü~sir yardımını gö~ktedir. Ez· 
cümle, hemen bütün mühimmat nak 
liyatrm yerli Çin kadınlan yapmak 

tadır. 
Şimali Çinde millf Çin cetelerinin 

faali}etinin gittikçe fazlalaşması 

üzerine, Japonlar, muhtelif "sulhu 
idame komisyonlan,, 'asrtasiyle. 
yerli halkı, . i!Ah!anm Japon aske 
ri nıakamatma teslime davet eyle. 
me!<tedir. 

Tientsinden gelen haberlere göre 
halk, bu emre itaat etmemektedir. 
Peipin:t ve Tientsin eh anndaki a· 
razide oturan köylülerin bilyük bir 
kısmı, faal vaziyette hizmet etmek 
üzere, Cin milli çe1'lerine iltihal 
eylemektedir. 

na B. Von Ribbentrop•un Te Slo- ... &,tarafı 1 incide Mebus namzetlerı· 
ftkya adma BB. Tiuo, Tuka ve ba taJeM blak umaymca kavga 
~ lm%aJarmr tapyan blylmllf, ve iki dam d6ftllmefe 
muaWenin metni ı~r: hefl••ıpırdır. Ba§tarafı 1 incidt 
~ kaıdiaini Alman a. mada korkunç y0s1n bir... Yeni li3teye göre, Malatya me. 

ıu..,.i aı-. naetmeai üseri· U. olla Faik lnpflm ~eikmit ve busu Reisicumhur lnönü Ankara · 
-. Amil -.e Slovak hillri\metle. Vulle ruceJe •piaufa bqlamlf. dan namzet gösterilıpektedir. Ha -
ri. hunfaa dotaaa neticeleri Af811.. tir. len mebus bulunanlardan bazıları -
düıi ......... ile tayi9i karar~ Bıppr taaı MJds kere eoltup om ıimdikinden ba.ska intihap da. 
tu ı'ıhllr. ~ IOJln, lrCllU'U arka 90. irelerinden namzet gösterilecekleri 

lıla.w.: 1 - Albaa Rap, Slo- tatlara dolru lraçntı1 ve bir apar. anla§ılmaktacbr. 
wat,aua 1iJUt i.VtMHnin n ara tmun bpmtJHJn içeri ıittrH EkalliyeUerden yine namzetleı 

• si taee•,etinitt hhna}'esini kabul ~ ........ l.temlttlr. tesbit edilmi~. müstakillerin ve ka-
edet'. l'akat \'aka yerine derhal yeti- dm mebusların adedi de bir mile • 

Madde: 2 - Bu himayenin le- ten zabıta memurlan kendisinJ ya- tar arttmlmıştır. 
ruı için, Alman orduawıa, daimi Jralamqlar ve katilin bıçafmı da o Mebus aeçimi, nveke de bilıdiril
ıurette Sloınl1anıa carp hududu civardüJ bir anada tıuıaallardır. dili &ibi, yurdun her tarafında pa. 
U. ..,_ ICarpatların ve JaYOr- Bu mada imdad otamobUf De Be.. zar aünil yapdacakbr. 
111111 clallu111m prk tara& anıam. Yollu JıutaneaiDe bJdnıları VuU. ----o--
.takl ar.,W. alkerf ınüeaeeaelcr clalıa amtllyat lllUUID& yatırılır • Naruetliii ıeri alaş 
illta etmek .e İfpl eylemek 1aaL !len 6laflltllr. Tahldbta ~ 
1ml ı.laıdir. Slonlı hWmed, lkt mllddeitunuml muaviDl Saclnıd.m el 

it IPa. - selen arufJi Alman koymqtur. Bu aklımı ~ ltll -
ord .... emrine wrecektlr. tlln bamllk tahkibtmm t1mlla1 e.. 
.,... hiUremeti, S!onkyada dJlerek dlrmihnepud kuıuwıa 16. 

buluma Alman 1ata!anna Alman- re btDln deı!ıaJ !Ubkemeye ft -

yadan c&nderilecek erak ve saire rilecell anlatdmaktadır. 

o 

Hakiki aş kam 

gazetesi 

G ınun en son haberlerini 
yerendir 1 

lstanbulda I 
ri u vazlyelleola n 

tek gazete 

tc>cuk tekrar nq•etenlr, ne ..erinen~,... fler .• Ne 'ldillift 
yıl dütmif oı.. olma iki ~ içinde eül halini akft 
nö'betinin geçmemesi pek,. pek natir ...... 

Böyle vakit vUit kay nöbeti 1lir ptk Mfa hif ....,,.... 
bi 1-tJar. Ban ÇO""kt..da pek ldlçlk yqta. daha ı:i,.dı 
yapnda olm. Sama.,.. iki ay.da. ......... -
la, Jllc:la. ilı:i Jl)da bir tekrar olur. 

Altı , .. .,. • .oma nıllbtt bafifler, çocuk billUi 
gelince ımbltiia pçer. ırabt bilyüdUkce 1ıat ailv ..... ~ 
rım t.fatr-na. kana afnlarma, milnlia ...._. ._1911,., 
tutulur. 

Nöbetlerin tekrn celmeliııe bazdamıda ~okça ~J 
hep olur, yahut bir 19ye Gzülmek. 7onalmak.. Fakat ... 
hepsi Meta birer bahane .. Kay ~beti meydana ~ı~ ~ 
kendine bir velile bulur. jtı 

Vakit vakit celen kay nöbetleri ıoya çeker: ııceeJ&,.... 
kardeı. ikisi ~e her elit çıkar4ılrça bu nöbete tutulur. 
kız socuJdarda erkek çocuklardan daha ziyade ıöziilitr. ~ 

Kay nabeti içinde ~ocuta hiç bir pıa nrilemeır:. Jf ı .~Mil 
se nrarh olur .. Buzlu n karbonatlı wyu çıbrmuu ~ 
onunla iktifa etmelidir. Çocuiu sıcak bir odacfa, yatak _ ~ 
tutmak tabii ihmal ~Umez. Bir de apfıdaıı tırmıa ile ~ 
ları temizlenir. Fakat n&bet cünlerce •ürene çocuiu ....-
tuzlu su ile, ymnurtalı ritle bellemefe ~k JbnDCSlf• 

Aaı1 miihim mesde noöetler aramda puğu ~ 
iJi:lir. Bu haıtahğa ıebep uehon oldulundan bunu a.td 

--""~"' cek yağdan '°k ukınmak iater. Çocup •üt, tereyaf, •..11A 

vcrilemu. Pek az et, o da mutlaka yaiw: olmak tuUı- .t 

Sebzelerde sade suya hqluılDlf ve yafsız • 

Bundan sonra ne kalır demeyiniz: Yafıı.z et .uyu, 
eti, yafsız etten k8ftc, külbaıtr, unlu çorbalar, .ko·-"dP~ 
yemiıler ve bol bol ıeker. Ara mrıda maden auyu... 
hasıl etmiyecek en iyi gıda ıekcrdir. 

İstanbul Şehir Tiyatrolarınd' 
SON 10 TEMSi._ 

Komedi laammcla: 

Bir muhasip aranıyor 
Dıram kıMDıada: 

Korkunç gece 
Bugoa SAKA R YA sinema11ntl& 

LENi RtEFENSTAHVm OUmplyad o~ -:-
•e ubıisızblda beklenen ve bUlla _.. .~ 

ı&terilmit " ca.terilmekte oıaa ~· 
(19.18 ..... ~ tam, Wdlıi __ ,.,._ ... _ ' 

!.°tat ST AD iLAHLA~ 
Gençlıs, cll.ıellik ve Spor filmi. Fiyatlarda .ıaJll 1" 
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1 ~~e ~:in .. ~ 1 IT@f?jgriiljşeir~@L~ijrRJ;dlllJ 
Guzeı gezler musabakası I~ A 1 R · ı 

·,.Sene "nenb~eilencelivemüki.fotlı manya, o manya ı 
muaabakaaıdır 1 

O~ Xo. SJ Ntel4 Dinçtc•ı 
hcnta.,_ııa dalittacatmuc milUfatlaruı kıy:metl 800 lirayı 

1601 atkmdu. 
"• 1_ lra lcı,ınctlacle bir radyo, krbtaı bü.le takınılan L:ıymctıı ceb 
v,~ t 

llıtlı a&atlcrl, mup.mbalar, elblaellkler, lıteallen f'Uayı alabll-
la, ~etini \'ettn %0, l5, lO lira '1bl para kıymetinde kart
~ ,.e aa.lre. 

Sulhu tehdvvvvit wvvewvvd ewvvn ~te h~I ik'VVV'vel'VV'VVe r 
şimdilik zail oldu 

fıa;i .., 13aştaraJı 1 incide 
,.,, ' .. 4 (A.A.) - Londradan 

Sa'" lor: 
• ·Ü~:ıiYettar bir menbad:m bildi-
', ~ n• ~·· 

\ 
~ c.ore, ç,emb!rJayn, Hali -

~ Bo =u ::n nnct arasında yapılan 

~~:~den. sonra tecavüzlere 
;.'h j nelrnılel bir konferans top 
~ tı Ve~·a mü~ terek bir beyan -
%• al'.zınıi projelerinden vazge. 

tr. Bunun} bcraı..-- b .. t .. ~i. a ~. u un 
ıa c!~, letlerlc ve .bilhassa Po 

' ~manya \'c So\1•etler Bir • 
, r ~1P'oma i yoliyle yapılan 

41' t l~~ne devam edilecektir. 
'nildıgıne göre I 1'\ll'iliz ,.e 
ız ' '"ıı> 

R d"\ let adamları Almanya 
'lınan}a araSlnda iktrsadi bir 

' ~ <tktedılmesi üzerine lngi
• tun ız de\let adamları sul

d t ed~n tchlıkenin şimdıki 
"' ta 1 olduğu kanaatine vamuş. 

lldı~ine göre, diin öğleden 

1 
!\''arn Kamarasında Çember
~ <l~a mülarim bir nutuk 
, ının ::ebebleri §Unlardır: 
a A. rn n propagandasının Al-
j nıtt nbluka altına alınacağı
~ eL'll~ llne mani olmak için 
, ~a e!inin J'.lman}anın ab. 
t·na :ı.lmma mı i~tıhdaf et· 

l1in ..... Alman milletinin m • 
· tleri~ m3ni o:m:ık, nire

"' U l.'nnıa h mm açıkça illn 
nı l ııgılt :-enin B~lin mas. 
. ı Forbe,, bir telgrafla ta· 

'•Jır. 

~ 1 ilterenin Roma sefiri 
l'tth. bir tel,graf öndererek 

.. lu'<1 re kat11ı ideolojik bir 
t• ıt-a~ t ı"'' \uru ne,•cut ol

~ fitt edıldi".i takdirde İngiliz 
sı i tam.ından sarfedilcn 

• -~ '1 ... e:ıi7 mil,}a ta kolayla5 
Pt ,ını !Jıldirmı~tir~ 

<t·ı a, Ingiliz. pl nını 
,) .ıl 

ıyor 
1 
rı, 2:: (A . .\.) - Sol:ihiyeıt:ır 

d l'l bıldirı!di ine söre n. 
•• r ' '1 u leden sonrıı, B. Çcm

lıı :ı her t ıı lu tn:ırruı ııleyhin· 
1 ı rlAnın:ı Fron§:ı lııikCımc

a llı;ız \c şnrhız olnr:ık mu· 
" ın ~ olduğunu tahriren bil· 

t r, 

ı11' ~I rın ınule!.addim tnalılıüı-
• 1 :ııı\.ln ,.c h\·ıçrcye L:arşı bir 

'.ı uu ıdn oloroatık surclle 

konfcran!\ın içliınaınn mlitc:ıllik o· 
lan Sovyd tekllrini dcrpi~ etmekle· 
dirler. Bu leklir, cnelcc hcrlnraf e
dilmiJ idi. 

Dıısün Tionnel ile Halifax ıırıısınrlıı 
bir görüşme yapılmım tahmin edil· 
ıncın nl:tedir. 

(,c .ı: ö~renildil!ine göre Jnııillere 

lıiiküıııeti, üc taraflı bir lnsiliz - Fnn 
su: - Sov)'el be)·ann:ımesi neşretmek 
\•e müteakıben d i~er millcllcrin rıııı· 

\'afakatlerini istihsal H) nhut yakın 
bir :ıamandu J>ıırls ve) nlml J.ondrn
d:ı he) nelmilt'I bir koıırer:ınsı içti. 
mu davet etmek içın hir karnr '° 
receklir. 

Polonynlıl:ırrn çekingenliği, Sov· 
ycllel'iıı rcrnıI CC\"Rpl:ınnm lt•l'lılııırıi 

\'C Balkon dc~lcllcrinin lngiltcre l.ı· 
rnfındnn dalı:ı sarih lanhlıütlere gi· 
rl~ilmedikçe nçıkçn 'aıiyel alm:ıkl:ı 
ıcrddüt etmeleri İngiliz mııknmatını 
yeniden beynelmilel lıir konferan'I 
ııkdi planını derpiş elmeğe sevkc.rle
mlşUr •• 

Mnıımnfih, Sovyet Rusyanın kayıt 
\"C şartsız Jngili:ı planını kabul t-111-
fline dair bıutnn J.ondroya bir hııbt'!r 
gelecek olursa, lnglllere JıükOmcıı, 
derhal üc larnflı bir beyanname neş
rctmcAe ve dojtrud:ın dojruya veya· 
bul beynelmilel bir konfenmsla bu 
plAna iştiraklerini temin için clnJel
lerlc istişarede Jrnlunmnğıı karar ve· 
rcbileceL:tir. 

Sovyetlerin vaziyeti 
P:ıris, 23 (A.A.) - l.ondradan hil

dlrlllyor: 
I.onılradaki Sov)cllcr mıılıalill, 

Sovyct Ruıyanıu lnaılltcre tarafından 
ı-·r:ıns:ı, Polonya ,.e So,•yel llusyn,ru 
leklıf cdilml~ olıın kıırşılıklı istişııre 

bcy:ınıinıneslni imzıılıuna~a hazır ol
duJunu lıe)'ıın elıııel.:ledir. M:ıamıı· 

Cilı Moskounın resmi ce\·nbı heniız 
gelmiş de1fı1dir. 

Aynı mnhııfıl, mevı:ııubıılıis hey:ın

nnıııen in dalın knl'I vı: l:uvvctli lılr 

lnrzd kaleme :ılınmıısı ve d:ıha sıı

ı ıh lıııılılıüll cri lhlh a eylenıe~i lılzım 
gel mele le olduğu miilnle. sınd:ı lııı· 

lurının\:lndırJnr. M:ı:ım:ırih Sov) el 
Rus)a, mezkür \t'sıkn) ı imzalıımak 

için, lıu 'csıknda bu gibi latlil~t ) :ı
pılın:ısmı nıütcknddinı ~ıırl ol:ırnk f. 
lcrl o;Qrıniyecekllr. 

Siynsl mü,ahiller, lngillere hükü· 
melinin şimdi, Polon}anın imlinııınn 
rniJıncn, Fran:sıı ' 'e So') et Ruıoynn ın 
mu\•nf:ıkntle hulunmnlarının heynn· 
nameyi, muvalnkallcri e\' \'l'lcc i~tih· 
sal ed i lmiş olıın Yugo l:ıvya, Yuna· 
nisıarı, Romanya ve 1'iirkiye gilıi dıı
hn kütü\: tllğer devletlerin imınsınıı 
nrzclınele kUI olup olnıadıAını la
rnr Yt'rmeli: mc<'huriyctindedir. 

Sovyetlerin cevabı 
J.ondra, ~3 (A.ı\.) - Hueler ajan

sının Mosı.ovııdıın t>Arendiğinc göre. 
So\'yellc:r Birliji hiıln)rııeti, her tiirliı 
lcc:wiize kıırşı müşlrrek bir pııkt ya· 
pılmuı lı:ıL:kında\:i Jngilit lcklilmc 
ıuusbel ccvııp \enni~lir. 

Çemberlaynın Avam ka
marasındaki beyanatı 
Londra, 23 (A,A.) - Baıveldl 

Çembcrlayn, Avam kamarasında 
bzeyanatında dcmiıtir ki: 
'-İngiliz hükumeti, Alman hüku
metinin son yaptıklarının Alman_ 
yanın bir gayretler seriii ile Av· 
rupayı hakimiyeti altına Almaya 
ve hakimiyeti daha ileriye teşmil 
etmeye çalışıp çalışmadığı mese
lesini Ortaya koyduğunu c:ıha ev
vel bildirmitti. Almanyanrn niyet· 
leri hakkındaki bu tefsir doğru i
se, böyle bir Alman tcıebbüıünün 
lngilterenin ve hürriyetlerini se. 
ven ıdif er memleketlerin bir muka 

iktisaden anlaşt 
Umumi müfettişlik-!Romanya Hariciye. Nazırı 
ler lilğvmı ediliyor? anlaşmanın esaslarını izah ediyor 

Ankara, 24 (Hususi) - Burada 
söylenildiğine göre, umumi mü
fcttiıliklcr liğvedilecelc:, bunların 

yerine umumi valiler ihdas olı.n:ı
caktır. 

Malum olduğu üzere, halen 
mcvcud dört umumi müfetti~liğin 
merkezleri, Erzurum, Edirne, El
azığ ve Dıyarıbakırdadır. Yeni 
ihdas edileceği söylenen umumi n
lilikler Ankara, İstanbul, Erzu
rum, Adana, Samsun ve Ellizı~da 
bulunacaktır. 

Bu hususta Dahiliye Ve1ı:füeti 

tarafından hazırlan:lıf ı söylenen 
kanun Jayihasın.n, mccliiiin bu 
içtima devresinde müu\;ere ve ka
bul edilerek mer'iyet mevkiine 
konulması tahmin olunuyor. 

Dif er taraftan, vazifeleri lafve
dilecelc: umumi mületti§lerden Ahi 
din Özmen, Khım Dirik ve Tah-
sin Uzerin meb'uı namzetleri ara
sın.:la bulundufu ela söylenmekte
dir. 

vemetine doğuracağmı ilan etme
yi İngiltere hükümeti kendisine 
bir vazife bilir.,. 

Çemberlany, b u n d a n ıonra, 
diğer memleketlerle yapılmaltta o. 
lan son konsoltasyonlar hakkında 
şimdilik: bir beyanatta bulunamıya 
cağını tasrih ctmiı ve ayrıca ıun
Jarı ilave eylemiştir: 

İngiltere hilldimeti, Almanya
mn kendi ihracatını fazlala~tınnak 
için yapacaiı makul ıayretlere sed 
çekmek istememektedir. Esasen 
son hadiseler vukuaıeldif i zaman 
dostane bir hava içinde iki mem. 
leket için de iyi ticaret anlaJma
ları mü:ıa'keresi yapmakta ihıik. Fa 
kat aon hidiıeler üzerine, bu ı:ö
rüımclcr durmuıtur. 

Bülıreş, 23 (A. A.) - Rador a- tirmck ihtiyacını nazarı dikkate 
jansı bildiriyor; almaktadır. 

Romanyıı. - Almanya ekonomik 
müznk~rcleri bugUn bir ıınlafma ile 
neticclenmi§tir. 
Anlaşmanın imzası milnaaebetile 

Bu şeraite şu ciheti ilave et -
mek pek tabii olur ki, Romanya, 
istihsal ve mübadelesinn inkişa. 
fı ile bütün devletler arasında 

hariciye nazırı Gafeııko a ağı ki sulhcu münasebetlere yardım eL 
bcyanaltn lıulunmu§lur: mek azmiyle, buna müşabih di • 

1 - Romanya. Almanya ile e- ğer ekonomik antantlar aktetmek 
konomik anlaşmayı imza etmek. imk~larını tetkike hazırdır. 
le, anlaşma ı.ihniyetini ve sulbü • 4 - Aktedilen anlaşma, iki dev 
takviye azmini bir kere daha is. letin takip ettiği ıulhcu niyetler 
bat eylemiıJtir. Avrupa sulbü, bu. üurinde J!rar eylemektedir. 
gUn her :r..amandan ı.iyade, küçük Bu vazıh beyand, Tuna .Av. 
büyük Avrupa milletlerinin ha _ rupasında"lci vaziyetin aydınlan -
yatı ihtiyaçlannı ka.rşı karşıya ma.sına ve takviyesine ancak yar_ 
koyan ekonomik meselelerir,ı hl· dım edecektir. 
kimane ve doğru bir surette hal. Biz, bu derece az.imklr bir ıu. 
line bağlı bulunmaktadır. rette teyit edilmit bu ıulhcu he • 

Romanya hükumetinin mütud defleri, ayni dürll.!ıtlilkle ve her 
dit defa tam sarahatle bildirdiği tUrlU şeraitte hudutlarımızın ve 
prensipe tevfikan, Romanya, dev. ·memleketimizin istlklllinin müda 
!etler arasındaki ekonomik anlaş. faası için göetermeye hazır oldu. 
maların iylleşmesine ve kuvvet _ ğum~ ayni aanıılmaz az.imle, ta
len.mesine yardım suretile A\TU- kip ediyoru&. Bu tarzı hareketle, 
pa tesanüdüne karşı tam vazifesi. bütiin komşularımıztn ve uuık ya 
ni yapmaya hazırdır. kın bütün dostlanmızın sulhcu 

Son zıımanlarda. diğer memle. emellerine ve ayni umanda bü • 
ketlerle beraber geçirdiğimiz. güç tün Avrupa milletlerinde gittik • 
imtihanlar, kendimize ve diğer çe daha :ziyade kuvvetli olarak 
Avrupa devletlerine karşı olan ta. kendisini gösteren mim istiklAI 
ahlıütlerimiz.in ifası yolunda bizi l idealine hizmet ettiğimize emi. 
bitkin bir hale sokmamıatır. niz.. 

2 - .Almanya ile bugünkü an- Romanvaya fönderilen 
laşmaya. '-':ıran ekonomik nıU:ı.a- .si)Ablar 
kereler, daha, 1938 kinunuevve_ Bükreı. 23 (A.A.) _ Rador A. 
1i bidayetinde Romanya - Al • jansı bildiriyor: 
manya ekonomik anlaşmalarının Alman hükiimeti, Bü'lıreıteki 
imzası gür.ü kararla~tırılmış bu. elçi&i vasıtasiyle Romanya harici· 
lunuyordu. ye nareritini aı•itdaki keyfiyet-

Müzakerelf're 29 şubatta b~lnn lerden haberdar eylemiıtir: 
mış ve her iki taraftan karşıJık. Romanya hükumeti tarafından 
lı bir ILillaşma zihniyeti ic;:i.nde bir Çekyaya verilen bütUn harp leva 
ay devam ederek bugünkU neti- :nmı sipariıleri icra edilecektir. 
ceye varmıştır. Bu sipari~lerden nakil halinde o. 

3 - Bu anlaşma ile, daima bu "lan harp levaı:ımı, derhal Roır.an
derecc ehemmiyetli olmu,o bulu • yaya. teslim oluruıcaktır. Es.aıen 

getirmek arı:uaunda def ildir. Bu- nan ve biribirini itmam eden Ho -
ada i t & t ·· t '-'I bu ıipari1Jere ait otuz vaıon eıya, 

Inıiltere hükümeti, Avrupada 
birbirine muhalif bloklar vücuda 

r u raı ı~ımıı: ez, muı aa.ı manya-Almanya ekonomile m.· en 
d 1 tl • 'dd tl' t "ki lt Romanyayı ıitaıelc üzere Polon-ev e erı, 11 t ı azyı er a ın- !aatlcrini tatmin bahslndt eko • 
da hu'· • tl · d 'rt k yadan geçmektedir. , rrıye erın en vazıeçı ece nomik işbirliğinin umumi hatla -

11 ,_ t" ı.._ ı; • ~· Alman murahbuı Bük· usu ere •• ıycn ..,., e,.mıyece.,ı. rı dahilinde tarifi htdefi dü~ -
miz ve bu cibi bütiln te§ebbli&lere nWmektedir. reşten ayrıld! 
bütün kuvvetimizi iıtimal ederek B irinci maddede söylendiği gi. B:lkreıı, 23 (.A. A.) - Almanra _ 
karşı koymaya azmetmiı bulundu- bi, anlaşma. Alman ithalat ihti- H.oır.anya ekonomile: ıı.nlaşmruıınm 
ğumuzdur. yaçlarını, Romanya ekonomisi - imzasını mUte:ıkip, Kral Karol, AL 

lngiJiz gazetelerinin nin inkişafı imkanlarını. noman. -man heyeti reiıi B. Wohltatı husu-
neşriyatı ya.dahili siyasasının ihtiyaçları • ııl surette kabul ctmi.5lir. 
l.oııdrıı, 23 (A., .) - V. N. D. •· nı. ılomanyanın diğer bütün dev. Wobltat hemen bu akıam Berll-

jınsı t. r. rındaıı lnsiliz sıııetcleri nin l tl l l . · . b t l ne dönmek Uzere BUkreeten a}•rıl-
hiilfısulur ı: • ı e ere e tonomısının ra ı a arını 1 

, lngillz !\ah:ıh 1ııızelelerine göre dip· muhafaza etmek ve inkişaf et • ruıştır. 
loınallk nıiir.nkf'relerdf' yeniden ıcca· 
'iızlere brşı lıir blok trşkil rdilıııe
~ İ)'le SO\'C\'llerin önce bir L:onferan 
akdini vı: lmnu miıltakıp mü,ıerek 

bir beyanname neşrini derpif edtn 
lel.:lillerl rııl'vzuııbahh olrııııfhır. 

''Timn,, suetui dün lngili:ı ve 
frıııuı:ı nıuırlıırı Tc rhı>erlrri al'a
~ında hn,lıyan ınüukertlerr bugün 
de dnıım edilect'linl yıızıyor ,.e lııı 

leınuların daha şimdiden bir Lonre
rıtıı~ ınıılıiydirıi ıldıfını elırnırııiyel · 
le kaydrdert-k di)O ı·lı:i: 

"nr~ıncn lıilılirildi~iııc aürr, tr<'ıı · 
vür.e Jrnr~ı ıııii~ltrek beyaıın:ııııe ıu.,
reı.lilıııc<tine tlııir olan lıı glliz teklifi
ne Fran!la ve Sovyetlf'r llirl iiti mii'
hcl <'C\llJl "ermi,ıerılir. Polony:ı i~I' 

lırııuı: lı:nl'I lıir cevap Yrrmem i~ıir. 

ı:s:ı~eıı lıir J.:onCt'r:ıns nkdındrn dt' 
~arı olarak ,·uge\·ilıni~ dei!ildi r. 

Cenr lııı par.ete, Memel lıııklrnııla 

da ) :ızdıiiı Lir mııbledc bu toprak
ların Alııı:ırı3n)A ılh:ıL:ıııırı çoklaııhe· 

ri heklcnildıit:ni ku)dtlnıekle lırrn· 

hl'r, Almnıı)nyı \aodinl hornrn' \C 

l.il\•arıyıı) ı tehdit elmiş olmnkl:ı il· 
lııını cyJeıııckt~dir. 

" l ıai lr 'felcgrııplı,, Fransır. '"" ln
Riliz nazırl:ırı aı a'<ınd:ıki nıilıakerc

lcrirı lıir J.;oııleran~ ak<li lııısıısıınrl:ı 

Poloııyaııın ınülrreılılil vnziyeli t'lr:ı
fıntl:ı r.ere.)1111 eltij!ini, Frırn'lx ha
rwi) e naı.ırııı ı n bo) le Mr l;.on lerım. 
$111 lı i zznrure askeri mahiyet 

olma•" lıizıııı gclıliRi miilıılea· Jtalya ile mUı.akereye ıirmeie her 
sında hulıınrlu~ıınu ve Ronn"t ilt- \ ı.aman hasır olduğunu beyan et
Çc:ınherlıı) n'ln ,;eçen sonlr~rinrlt'\d mekledirler. 
,ilahi nıul.ıı':"lel~rini .t~hrir1 olar:ık A nl mahfcller İtalyan impara_ 
lııı L:rre ıutı ettıl;.lerını yudıltarı y ' .1 C'b ti 
sonra diyor L:i: torlufunun ihdaaı dolay:•ı e ı u 

"l ngiliz na.tıı lıırıııd111 hir ı.1~1111 mc:eltlt>ri bakımından vaı.iyethı 
f ııgiliz leklifleriııin baıı ııolı;tıılıırınııı değişm'if oldufunu kabul etmekle. 
deilişlirilııır'>İ fiLriıııle lıuhınıııu~laı- dirler. 
dır. Bilha'>'ll Jolııı Sinıorı, lnRİltere· • ( ) '•atbuat, Bertin, 4 A. A. - ... 
llİll lllll:l.).)Cll hir JııuJull:ın ileri l:ı- Jl&l)·a kralının nutkuna renif bir 
alılıtillcı c ııri~nıcsine ınuarıı bulu· 
nuyor. Bu hu 11,ı:1 tnıı illz 11 zırl:ırı yer ayırmalı:la beraber, Hltlerin 
ura'>ııtd ı ihlıl.H ,:ırclır. Memel'e gi~lnl ilk plinda tebarUı 

"Ne Y< Chronkle,, lngiliz lel>lllle· ettirmektedir. 
rine gelen ilk CC\'ııplarııı r.e,::ıret -.c 
ril'İ olılııı;tunu \ 'C lıirçok ıneınld;cllc· 

rin im teklifll'l"İ nar.:ırı ililıııre rı~nın· 

ğ.ı ıııııade floıilktükleriııi yazı)or. 

A) ııı gazele, kabinedeki Jiherııl na
zırların John Sinıoıı başta olmak fızc. 
re ıııulı:ılif hir cephe ıılılıkl:ırını kay-
ılc\ lt•ınel.:tedir. 

Mıhverin Roma kutbunun 
talepleri 
Paris, 24 (A. A.) - İtalya kra. 

hnın nutku hakkında tcfairlcrde bu 
lunnn salahiyettar Fransu: mahfel
leri, 1935 senesi llillflar:ı ile tesbit 
edilmiı o1an Tunu~tald ltalyanlarn 
mah~us statndc değişiklik yapılma
muı ~rtile Franınıır. hUkl'ımeUnin 

BiilUn gazeteler, kral tarafından 
sl:>ylcnen nutkun Roma - Berlin 
mihverinin sağlamlığını teyid etti
ğini kaydeylemektedirler. 

Frankfurter Zeilung, bu huswıta 
'JÖyle yazmaktadır: 

''İtalyanın hayatt taleblerile Al
manyanın hayati t leblerlni ayni 
.seviyede tutuyoruz. Çünkü bu iki 
millet, beraber )aşamak, beraber 
çalışmıık ve beraber yUkeelmek lııtL 
yor. Bu takdirde beraber mücadele 
de edeceklerdir. 'Biz de ltaly& ıfbl 
<Sulh 1.ııtlyoruz. Fakat lıarb çıkacalc 
.,ıursa, dshn ilk !;llatle İtalyanın 

yanmda bulunacağı%.,. 

• 

IÇERDE: 
• Nevyork Sergisinde teşhir 

dilmek üzere Hereke f abrikalan 
da güzel halılar dokunmaktadı 
Bunlar sergi ncıldıktan biraz so 
ra gönderilecektir. 

• İstanbul Ziraat mektebi ta 
lebesi, muallimleriyle berab 
dün Paşabahçe cam. alkol fabr 
kalannı gezerek tetkikata bu 
lunmu tardır. 

• Kan§ık yağ .satanlarla eid 
detli mücadele için belediye ye 
ve sıkı tedbirler almaya kara 
vermiştir. 

• Tiltün satışı hakkında lngi 
IİT. firmalariyle temasta bulunma 
üzere Londraya gitmiş olan ln 
hisarlar Umum Müdürü Mitha 
Yenal yarın §ehrimizde beklen 
mektedir. 

• İzmit Halkcvi temsil kol 
yakında, temsiller vermek üzer 
Adanaya gidecektir. 

• Sanayi tetkik heyeti reiA 
Şevket SUreyya, dün İstanbul Ti 
caret Odasında. tetkiklerde bu 
lunmuı,, bilhusı. sanayi erbabını 
muhtelif teşebbüsleri il~ meşgu 
olmuştur. 

• Beyoğlu belediyesi dahilind 
belediye zabıtası talimatnamesi· 
ne aykın hareket etmi3 olan 15 
kişi hakkında zabıta varakası tu. 
tulmuş, 85 ekmek muse.dere edil· 
miştir. 

• lzmir vilayetinin yapaca.fı 
200 bin liralık istikraz mukave· 
lesi imza edilmistir. 

• 19 mayuı idman bayramının 
programı Vekllet tarafından ha
zırlanmaya başla.nmıştır. Bu ta. 
rih resmi tatil günleri içine alın
dığından o giln daireler de kapalı 
bulunacaktır. 

• lzmirdeki Kültür parkında 
köylüye ilmi ve f ennl ziraat utıul
leri öğretmek Uzere bir .ziraat 
müzesi kurulmasına karar veril· 
miştir. 

• Devlet Meteoroloji Umum 
Müdürlüğü, istasyonlar arasında. 
ki telsiz muhaberatını takviyeye 
karar vermiştir. Bunun için ye -
niden telsiz memuru alınacak • 
tır. 

DJŞARDA: 
• Kudüs harp divanı bir Arabı & 

lüm cezasına mahkum etmiştir. Ku 
diiste bir Arap ldam edilmi~tir. 

• Estonya hariciye nazın Seltet" 
E tonya küçük sanalları serıisinin 
a~ılı,,ında hazır bulunmak üzere 
Budapeşteye vasıl olmustur. 

• Birkaç gündenberi Fransız ida· 
re inde bulunan Suriye polisi, Fi • 
listinden kaçarak Şamda ikamet 
etmel..1e olan Arap yüksek komite. 
si azasından İzzet Daruzayı tevkif 
~ylcmistir. 

• Üç gün devam edecek olan ha· 
'a hücumlarına karsı müdafaa 'k
zersizleri diin Va~vada ba~amtf· 
tır. 

• Jtalyan Kralı yeniden 25 ayan 
aza ı tayin etmi.,.tir. Bunların htp. 
i de ltalya ordu u generallerinden 

dir. 
• .Fransız Bnşvekili Daladye, dün 

ak~am gazetecilere yaptığı bir be· 
yanatta, bütün patronları, 3P te~

rinisani gre\ i dolayısile işlerindtn 

çıkarılan amele1e.-i, enternasyonal 
\aziyet dolayısile yeniden işlerine 
almaya davet ctmit~ir. 

• Yunanistan ziraat bankası ida
re meclisi toplantısında bir nutuk 
söyliyen Başvekil Metaksaı::, hük(i -
metin zir.ıi politikasını anlatmı~. 

ezcümle buğday istihsalinin dahilt 
istihlr.kin mühim bir kısmına te
kabül edecek derecede arttığını bil 
dirmi, ve bundan böyle takip edi
lecek ziraat politika"ının anahatla
rını da tesrih eylemiştir. 



Bu haftaki le lô'\ lfll /ô'\ lr IJ5' ©ı ifil ~ lô'\ Beşiktaf 
maçların programı lr \.9' '9'. lYI 0 "ıP'9° 
ge!e~:b!~r~~~~~:ğ!~~aa~u~.Böl· idare heyetinin mulıale-'etine vefutbol 

25-3-1939 cumartesı gunu ya· J 1 

pı~~::ie::~t;~~erbahçe, sa. şubesini lô.ğvetmek kararına rağmen 

Dzmlre bugO,, 
gidiyor 

lzmirde Alsancak ve ,t\te~ 
takımlarile milll kUme ınaçı · 
pacak olan Beşiktaş takl ~ 
dün akşam hareket edeC~ı.ııt 
yazmıştık. Halbuki Beşi~c. 
seyahatlerini bir g-ün tehır e ~u· 
lerdir. Bu ak§am 'Bandırttla) 
le !zmire hareket edeceklerdif· ~~y~~a:~i~!~K~~= Milli küme maçlarına devam edecek 

26
"
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1939 

Pa::;ç~~nü yapılacak Galatasaray da teşkilata karşı cephe almamış olduğunu 
~~~j~~:~ -Gaıatagençıer. ve maciara devam edeceğini bildirdi 

saat 9,30 hakem Şahap Şi§rnanoğ ~ 

Hakem tazminatları 
azaltıldı 

~ ıJ 
Iu. Yan hakemleri Rıfkı Aksay 
"\'e Talip Gürkan. 

Bozkurt - Demirspor, saat 
11,15 hakem Samim Talu. Yan 
hakemleri Fahrettin Somer ve 
Bahaettin Uluöz. 

Kasımpaşa, Galataspor - Bey. •• 
koz, Kurtuluş muhtelitleri, saat 
13 hakem Nuri Bosut. Yan ha -
kemleri Tnnk Özerengin ve Nec
det Gezen. 

lstanbulspor, Beyoğluspor • 
Topkapı, Arnavutköy muhtelitlo
ri, saat 14.45. Hakem Halit Gali}' 
Ezgü-. Yan hakemleri Feridu11 
Kılıç ve Eşref Mutlu. 

Ankaragücü - Vefa, saat 16,30. 
Hakem Şazi Tezcan. Yan hakem 
leri Ahmet Adem GögdUn Vt: 

Adnan Akın. 
-o-

Cezalandırılan oyunlar 
Anadolu klübünden 105 Nec • 

det Doymaz bir ay, Karagümrük 
klilbünden 1213 Mahmut Ali Yü. 
ret iki ay. 

Yukarda adlan, soyadlan klüp 
}eriyle bölge sicil sayılan yazılı 
idmancılara lik maçlanndaki sui
ha.reketleri dolayısile hizalannda 
yazılı ;rnUddetler için geçici mU • 
.sabaka boykotu cezalan verllmi§
tir. Bu cezalar tebliğ tarihi olan 
24.3-1939 tarihinden itibaren ba~
laınaktadır. Ali.kadar klilplerlc 
ha.keın.Ierin bu idtna.neilan mü -
sab&blara. ithal etmemeleri lü -
.zı,mı.~ l~bliğ olunur. 

ı~cnerbah~o takımmdan Şaban 'e 
Mehmet Rcoad 

süvarilerimiz 
Y'arın Avrupaya hareket ediyorlar 

Konkuripiklerde derece alan subaylara dün 
mDkAfatları verildi 

Dlrfdt aran subaylarımız kupalarla birlikte 

Geçen ~'.ıfta S~:-'!lhi Ocağın _ 
daki ml.lşab6kalarda derece alan 
sul>aylanmıza dün milklfatlar 
verilmi§tlr. 

Avrupanın muhtelif şehirle. 

rinde müAbaka ynpacak olan 
süvari elcipimiz yann Marsilyaya 
ha.reket edecektir. 

Kafileye Süvari Binicilik Mek
tebi müdUrU Kurmay Albay Sa
llııa Önboa ılyuet edecektir. Gi
decek ekfp fU tekilde tesbit edil. 
mJft,fr: 

Yüzbaşı Cevat Kula, Yüzbaşı 
Cevat Gürkan, Yüzb~ı Eyüp 

öncii, Yüzbaşı Saim Polatkan ifo 
üsteğmen lhsan Akaldan müte· 
şekkildir. 

Süvarilerimiz lstanbuldan ha
reketten beş gün sonra Marsil -
yaya varmış olacaklardır. Müsa. 
baka tarihi şöyle tesbit edilmiş
tir: 

16 Nisandan 25 Nisana kadar 
Niste, 30 Nisandan 7 Mayısa ka
dar Romada, 8 Huirnndan 16 
Hazirana kadar BUkreşte. 
BUkreşte yapılacak mUsabaka

lar !çln genç zabitlerden milrek. 
kep ikinci bir ekip 1 Haziranda 
Bükrese hareket edecektir. 

Fenerbalıçe ve Galatasaray takımla rınnı kaptanları biribirltrinin tlini 
sıkıyorlar 

İstanbuldaJd milU kUme maçlarm- r.ldıiı h!r emir üzerine AnkaragilcU 
da çıkan hldiseler, dün akşamdan hlrincl futbol takımı Fenerbahte ile 
itibaren yepyeni bir safhaya girmi§ olan maçmı yapmak üzere bu sa.. 
bulunmaktadır. bahkl trenle htanbula hareket et. 
Bir taraftan Fener idare heyeti ta.. mı,tır. 

rafından takımın milli kfime maçtan 
na devam etmemesi yolunda alrnan 
muhtelif tedbirlere ve hatt.1 bu 
tedbirlerin futbol §ubesin.l JAğva 

kadar ileri götürUlmliş olmuına 

rağmen, Fenerbahçeli oyuncular, 
maçlara kat'i surette devam etmek 
karo.rmda ısrar göstermektedirler. 

Fenerbahçe idare heyeti tarafın. 
dan filhakika dün 1.stanbul mmta. 
kası vasıtasile beden terbiyesi u
mum mUdürJUğUnc gönderilen bir 
tezkere ile klilbUn futbol ıubeafJ:ı.i 

(mu\'akkat bir zaman için) kaydlle 
talil C'tmiş olduklarını rcamen bil
:ii~lerdir. 

Halbuki, umum mUdUrlUk bu ka
ran tanımamıetll'. Duyduğumuza 

göre, esasen idare heyetlerinin de 
böyle bir karar vermek haldan de. 
ğildir. 

Binaenaleyh umum müdUrlUk Fe
nerbahçe takmımm maçlara devam 
etmesi ve cumarteııi gUnU de Anka
ragUcil ile karaılqmMı için 1at.an
bula kat'ı talimat vennietir. Fut
bolcUlerin mümessili olarak .AnkL 
raya gitmiş olan Fikret de umum 
müdürlük ve klübün rei~ ŞükrU Sa
racoğlu ile temaslar yaptılctan aon
rıı bugnn şehrimize dönmliftür. Ya
rınki maçın oynanacağına. artık 

kat'[ nazarla bakılabilir. 
İstanbul bölge!!inin dün gece bu 

haftaki maçlar hakkında vermie ol: 
duğu ilan ve Ankaradan bu sabah 
aldığnno: aeağıdakl telgraf da bu 
vaziyetin en güzel bir delilini ten. 
kil etmektedir. 
Ankaragücü hareket emri 

aldı ve yola çıktı 
Ankara, 24 (Haaasi) - Beden 

terblyf!lll ıencl direktörllijtinden 

Avrupa memleketlerinde 
tenis şampiyonası 

Bir çok memleketler bu yıl ya
pacakları tenis şampiyonlarının 
tarihlerini ilan etmişlerdir. Şöy 

le ki, 8 - 18 hazirana kadar pa
riste Fransa şampiyonası, 26 ha
zirandan 2 temmuza kadar lngil 
tere şampiyonası Vimbledon,da 
9 - 16 temmuza kadar İsviçre 
şampiyonnası zürihde,. H-23 te
mmuza kadar macaristan eampi 
yonası Hamburgda, 25 -31 tem
muza kadar lehistan ıampiyona
sı Varşovada, 20 den 28 ~o
sa kadar mncaristan ljampiyona
sı Pestede l'B.Dılacaktır. 

Galatasaray maçlara 
giriyor 

Diğer taraftan Galatasarayın da 
bundan sonraki milli küıne maçları
na kat'l surette i'tirake karar ver
mie olduğu anla§ılmak.tadır. 

Bu hmusta., bugün Ankaradıın 

aldığmıız eu telgraf vaziyeti bütiln 
açıklığı ve kat'iliği ile göetermekt~
dir. 

Ankara, 2t (Jluııosi) - Haber 
aldıjmıa göre Galataaaray te.rhlyel 
bedeniye kHlbll dün telefonla be_ 
elen terbiyesi genel dlrelctörJüğiinc 
mliracaat ederek, hareketinin kat· 
lyycn tefldilta karıı gelmek gibi 
bir manada olmadrğmr, ,.o ancak 
takmı tıkaramadrğmdan dolayı bl
rlncl m~a ı,tırak edemedlifnl bll
dlrmlı \"e bundan sonraki ma(lara 
iştirak etmek üzere müsaade bte. 
mlıtfr. 

Ba müracaat bllaharo klübün 
~lgrarı ile de teyld cdllmls \'e be. 
ilen t.erblyttıl genel direkt-Orltiğtincıe 
menınanlyetle kar,ılanmışhr. 

Netice: 
Şu hale göre milli kUme maçları

nın artık normal ııeyrlndo devam 
edeceği ve karmakarışık ve yakıeık
ıız ielerin artık tamamen ortadan 
kalkacağı anlaşılmaktadır. Yalnız 

bu vaziyet kareIAmda Fenerbahçe 
idare heyetinin öbUr giln yapılacak 
mUessiııler heyeti :lçtlınaında istüa 
edeceği ve yeni bir idare heyeti se
çileceği de muhakkakt.ır. 

Amerlbda t 
Bunda heyeeaa yok, dalıa heye

c!\nh bir )~re gidelim ..• 

Fe...-ır~e takmımdan Esad \'e 

Hüsameddin 

!stanbul Futbol Ajanlıgı le }il 
~.:ilme maçlannı idare edece ffDt 
kemlere tazminat olarak ,.e bO) 
te olduğu on lirayı bundan 
beş lira olarak verecektir. 

Boğaziçi spor klübU 
kongresi 

art 
Boğaziçispor klübli 19 :~ 

939 pazar günU senelik u l( . ·nde r 
kongresini C. H. Partisı ~lr· 
navuköy binasında nktet 

Kongre çok samimi o1'!1~: • 
başlıbaşına ehemmiyeti h~ııe'-e
rnrlar vcrilmi§tir. EzcuınJe . ~ 
ti umumiyece Beden :"~b;;ıdil 
Genel DirektörlUğüne ):ula 1' el pı 
şart bağlandıklanna ve ~eıı t' 
rektörlüğün vereceği taııııııı. eı · 
emirleri harfiyen tatbik ~~ttt' 
lcrine ittifakla karar vertJlW' 

dir. ~· 
Kongrede idare heyeti ~ 

ığına Asım Özden, ikinci ~ 
Ekrem Değer, genel :b."3 •j· 
lığa K~;Konak ve uın~ ti 
tipliğe Saiilia Artun, ınuh~~ 
Nuri Ertan veznedarlığa '-' 
Sönmez ve id~re memu~\J; 
İhsan Uçar6ğlu intihap ol 
tiır. ·)-et 

Bu meyanda 8 ki§Ui~b•?~ st' 
divanı ve iki hesap nıu!et~f• • 
çilnıiı;ıtir •• Yeni ,beyett? Jll~ ~ • 
kıyetıer .diler ve kongren~dJ!I 
diği çok isabetli kararl 
dola;'l tebrik ederi.f. .....,/ 

Fenerbahçe 
futbolcularının tavzthi 

• 
Futbolcular "asli mücrim bit1 

itham edenlerdir,, diyorlar ,.er 
''19.3.939 pazar günU idare heye- garip tarzı hareketin yanlış '~e.ll'' 

tinin milli kUme maçlarına i,ştirak et ~iz olduğunu kendilerine .. 50:; urı.:ıt 
memek gibi ~arip bir karara rağmen tırlatamadıklan için,,filen )lıl re~tt' 
biz Sarı-LAclvert formayı senelerce mak gaye ile yapılmı~ bir )l!l 
ve §Crefle omuzlarında taşıyan fut- ten ibarettir. .

1 
ri; ~ 

bolcU ve hakiki Fenerbahçeliler bu Son olarak ~unu söyliyeb: 
1bıJ ı;' 

nyuıız ı;erc!lere bir Dere! daha ka_ bizi itham edenler ilk e\"·ela (of!' 
ta.bilmek ve bağlr bulunduğumuz ten kendilerini tebriye ctsirıl~~r· 
:;ayın genel direktörlUğUn emir ve kil asıl kabahatli kendilefl 1' ,c 
arzularmı yerine getirmek kaygusu Bizleri muhakeme etııl~ r) • 

iledir ki sahaya çıktık ve oynadık. hakkımızda karar ve~e)3iı e'' 
Klüp heyeti idare!!i ve bazı gaze- 18.hiyetini haiz dcğiller~de''lZ· . 

tel er bu hareketimizi "İsyan ve a. dece spor yapmak cınelıll • 3 .. ıı,f,
1 

nıuşl,, şeklinde tefsir etmcğe ve Bu hareketimiz ise isyan 'e p.l d • 
bizlere mUcrlm damgaamı vurmağa değil ancak ve ancak sayın.gc ~4tif 
kalkL5tılar. Fakat bu damgayı vur- rektörlüğün emirlerini ye~1 ı t;ı; 
rııak isliyenler bilmelidirler ki rnek ve Fenerbahçe klübilnuııd ııd' 

b 1. . 1 d' k ~ Iük ne ·r !i "isyankar ve anarşUıt., kendilerin • a ını gene ıre tor ak h 

den başka kimseler değildirler. Çün müemmen bir hale koyfll• 
k:il o muhterem 7.atlardır ki bağlı yapılan bir harekettir. boıcııl rı 
oldukları ve emirlerine harfiyyen Fc11e1balırc fııl 
itaatıı mecbur bulundukları bir tc-

şekküle karşı gelmişler, emir
leri haricine çıkml§lar \'e hatta muh 
terem Goncrale on maddelik bir UI
, imatom vermek cesaretini dahi 
~öııtermişlerdir. 

Avrupanın 

"Gol kraL f ar~d' 
ve ttal} 'J' 

Halihazrrda Fransa 
1 

1', .. ı: 
l n go , ı 

şampiyona mas arını. . }Cor•', 
· ·ı P" eltıdır. S'' Fenerbahçe onbirini teşkil eden rı Komy. 1 e urç "haıtrda •1 

~ençlerin her biri ne yaptığmı bi aslen Macar olup halı t::.I<ıııııtıcı 
'ir ve ne yapacağım idrruc edece~ Pürçelli ise Bolonya . 
'cadar akıl ve mantık sahibidirler. oynamaktadırlar. ··de lJl.lrıı 

d J{oranJı ..., ıı 
Eu hareketleri de yolsuzluk ve uy- Halk arasın a bardıw 
-;unsuzluk değil ancak klüp heyeti §Uk, Pü~elliyc ise J3oı:n 
idaresinin tuttutu \'e güttüğü bU dcnil;&'kte:!ir. 
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~~~<2fuygr:2 
Ceki Kugan 

davayı kazandı 
Fakat, istediği 1 milyon lira yerine, annesinin elindeki 
~emlake 30u bin lirahk bir llisse ile iştirak ediyor 

ktınn·m annesi ve üvey yqadığı karısı ile nihayet birleee- bağlanmıg olma.ısıdır. ÇilnkU dava 
tt ııe~hinde açtığı dava niha- bilecektir. devam ettiği müddetçe, hem mUp
~ ıuni§tir. Celd Betti Grebl ile evlendikten hem bir vaziyeUe bulunuyordum, 

!tıalüındur: Cekl Kugan, az sonra annesi aleyhindeki bu da. hem de mütemadiyen avukat para.. 
ııflıncıa artlstken kazandığı vayı açm11tr. Çünkü evlflik haya- sı veriyordum. Daha devam edecek 

i'lld •nııesinln aldığını, artık tında daha fazla paraya ihtiyacı ol. olsa bu işin astarının yüzünden pa
bullfiı Ye evlenip ayrı yqadığı duğunu hi&setmlfti. Fakat. davanın halıya mal olacağını anlıyorum. 
t Pataıan kendiaine vermeal uzamuı yüzünden, l:IUyük bir para Şimdi artık rahat bir nefes alabi
~nl iddia ediyordu. Bun- sıkıntısına dil§mUş, bunun üzerine lirim. Karımı tekrar Nevyorka ça. 

1IC • Uvey babuı onun ço. kansından muvakkat bir zaman 1- ğırtacağım. Holivuddaki film.1 esa
f'ıbnlerint kendi hesabına çin ayrılmaya karar vermişti ve bir sen bitirmek üzere. Bir müddet 
~ liçin, ondan da epey bir ild aydanberi a~Tı yaşıyordu. Ka. Nevyorkta kaldıktan sonra beraber 

bt,_ Yordu. mı hemen bUtiln günlerini stUdyo- Hollvuda gidece~ ve orada Betti 
Çok uzun sürmüş, Ceki Ku. tarda geçlrlrken Celd Kugan da yeni bir film çevirmeye bqlıyacak

llıııeaı çocuğunun bu paraya Nevyorktakl evinden hemen hiç dr. tır.,, 
ıc0hnaciığmr söylemiftl. ;Fakat. ııarı çıkmıyor, eğlence yerlerim? Ccki Kuganm tekrar sinema 
tınzı kuvvetli avukatlar tut- gitmiyordu. hayatına atılıp atılmıyacagı· da 

~, ~ı~ • 
<&41layet davayı, tamam.ile Du-annı neticelenmesi Uzer.ine Betti Grebl ile evlendiğinden sonra 

~ bUe, k111men ikazanm11tır. bulunduğu bir beyanatta eski "ço- 1 mcvzubahs olmaya bqlam13tı. Ken 
llUn filmindeki meşhur "Yu cuk artiat" şöyle demiştir: disj, bu mUnasebetle tekrar sonılan 
•• annesinden ve llvey baba. - Mahkemenin karan benim le. bir suale: 

Je bir ınllyon liraya yakm bir bimde mi, ale~1ıimde mi, bunu dil- - Hiçbir kararnn yok, diye ce. 
ı-, tlyordu. Fakat, yapılan he.. ıUnmUyorum bile. Mesele davanın vab vermi~tir. Hldlseler göstere
~eUceainde çocuğun bu ka- halledilmiş ve nihayet bir neticeye cek ... 

Ur Ya hükı olmadığı teııbit c. 
• ÇiinkU Ceki Kuganm an. 
~a söz söyliyen avukat 

., c!eını.ur· 
' \71.ltıl Ceki Kuganm gerek 
~ lardan aldığı paralar, gerek 
~ ffınılerinin gösterilmesinden 
l,M -

01-n klr bu kadar blr yekfın ....,., :r .. ,_ 
~ -at mademki çocuk anne-
\ lı heaal) istiyor, annesi de on. 
~b !atiyebllir: Cekl 20 yqr. 
Lceye kadar annealnln yanm 
c-~llf, bnesl bu paranın bll· 
~ kıammı on& harcanırştJr. 
-..:"'lleyb, çocuğun, kendiaine 
~-;:: Parayı da istemeye hak. 

\~~~u paralan daha çocuk -

'~ alsaydı harcamryacak 
~ ~ l!uıu.n belki elinde bet pa
~IYacaktr. Fakat, farzedelim 
lh-li harcadı d& sade llzmı o. 
"-ı--rarian etU. O zaman elin. 

" ~dl !atediği paranın ancak üç

' kadar bir py 'kalmq ola • 

~· 
' 'ıırttıe Celd Kuganm lıakb 
"ı.ıtt kraınızla 300 bin Ura kadar 
~ ectnıyor. 

hıt btuıa da razı. Fakat kendi. 
\; l>arayı derhal avucuna aa

orıar. Annesi: 

~e mevcut paramız yok, 
' U Pan.larla ben ev bark al. 

Modeli televizyonla Amerikaya 
nakledilen şapka 

lngiliz kraliçesinin giydiği sank 
biçimindeki şapka dünya 
kadınlarını velveleye verdi 

tnıiltere kraliçesi geçenlerde 
~sanayi aergisin ........ ~~ 
ti v 'le gilzel bir iki ıöz ıöyledi 
ve İngiliz aanayiine ne kadar ya
kından alikadar olduğunu göster• 
di. 

Sergide bulunan bütün erkek 
İn&ilizler kraliçenin sözlerini can 
kulafiyle dinliyo'1arldr. Fakat ka· 
dınlar kraliçenin sözlerini iıitme
diler 'bile .. Çünkü bütün kadınlar, 
müthit bir meraka düımüılerdi; 

ıözleri krali~enin ppkasına diki
lip kalmııtr. 

Kraliçe Elizabet o gün minimini 
ve zarif bir ppka giymiıti. Buna 
ppka demekte doğru olmaz zaten. 
Tıpkı tıpkısına bir sarığı andın -
yordu. 

Acaba bu harikulade ppkayı 

kim yaptı?. 

Kraliçe Eliza\et, yeni ...,bıile.. 

Fakat bu aırn bir türlü öircn -
mek 'kabil olmuyor. Bukinıam ıa
rayına mensup kibar kadınlar bi
le onu bilmiyorlar. Halbuki buzün 

r /\ Z~ : L. Bosch 35 Yıhm vah$iler arasmda geçi rm iş bir Alman seyyah ı 

Sünnet ameliyesi tamamile bittikten sonra 
ormandan silahll adamlar fırlayor ve ... 
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Bu esnada köyün içinde .ae 

Bambu flütleri ile köy kadınlarına 
çocukların Makarpon canavarının 
karnında olduklan haber verili
yor. Kadınlar çocukların canava
rın karnından sağ ve salim çıkıp 

çı1muyacaklannr endiıe içinde 
beklemeğe baılarlar. 

Uç dört saat ıonra tekrar.Bam .. 
bu flütleri öter ve canavarın ço
cukları karnından çıkal'dığt milj· 
dcıini verirler ı Biçare kadınlar da 
sevinirler!. 

Sünnet ameliyesi tamamile bittik
ten sonra ormandan silahlı adamlar 
fırlayıp çocukların üzerlerine hü
cum ediyor ve ellerindeki kargılarla 
çocukların sağ omuzlarına \'ılrarak 

onları yerlere yuvarlıyorlar. 

J3u, merasimin bittiğine bir işaret 
teşkil edirorl 

Fakat sünnet merasiminin ... Yok 
sa bunu takip eden bir hayli mera· 
sim \'e adetler daha \ar .• 

Mesela: 

Güneş batar batmaz sünnet olan 
çocuklar çam ağacına benziyen \C 

oralarda adr.1a Kalpem dedıkleri 

bir ağacın bütün dallarını buduyor· 
lar. O §ekildeki ağacın yalnız göv· 
desi kalıyor. 

Ondan sonra bu gövdenin ka· 

Genç karısını laybtlmiş tıe artık yüzü gülmiym gtnç bir Kivay kabi· 
it rtisi boynunda matem sarıısilt 

huklannı c'!a sıyırıp kfunilen çıka· zağa iki1ci%İk çakıyor~ ağaçla bu 
nyorlar. :karl+m -hm da ilılil•'Stterek 

Ye çıplak ağacın göğdesine siyah, üzerlcrini renkli \e zarif kuş tüyleri, 
kırmızı ve beyaz boyalarla halka· hindi tancevizi yapraklaril e dona
lar resmediyorlar. Ağacın üstünü tıyorlar. 
renrarenk kuş tüyleri, yemişler ve 
türlü türlü çiçeklerden çelenklerle Bu sünnet donanması bizzat 'ün· 
dolduruyorlar. net çocukları taraf mdan yapıldık-

Spnra bu ağaçtan birkaç metre u· tan sonra dümbelekler çalm~ra ve 

bütün Avrupa, }1atta Amerika bu Yardımcı kullanmıyor. Yaptığı mo 
ıapka.dan bahsediyor. dellcrin eşi olmasın diye bu şapka-

Çünkü, kraliçenin nutkundan lar fabrikalarda hususi surette do
iki saat sonra bu meıhur !Japkanın kunmuş kumaşlardan yapılıyor. 
fotoğrafı televiziyonla Amerikaya Şapkacı kadın modelini yaptıktan 
gönderildL Modeli binlerce nüsha sonra artan kumaş parçalarını da 
olarak kopye edildi. yakıyor. 

Fakat, şapkacı kadın hala meç- Ortada dönen şayialara inan-
huldür. Bu kadın Bukingam sara- mak lilzımgelirse bu şapkacr ka
yına yakın bir otelde oturuyor.. dın uzun boylu, zayıf, esmer bir 
M~elleri bizzat kendisi yapıyor. Fransızmış .. 

' 

çocuklar hep ıbir afızdan yerlilerin 
millt destanlarını teşkil eden §aikr
lar söylemeye başlıyorlar. 

Bu §arkllar bütün gece devam e" 

diyor. 

Tam §af akta çoban yıldızı dolun 
ca donanmalı ağacı kökünden sö 
küyor, dümbelekleri de bu ağacın 
üzerine asıyor, çocuklar hep birlik• 
te bu ağacı (ruhlar evi) ine götürO • 
yorlar. 

O valdt köyden erkekler gelip 
sünnet çocuklarının hic kimsenin 
yardımı olmadan kendi başlarına 

bu ağacı donatıp, soküp sökmedik· 
!erine bakıyor ve öyle olduğunu gö
rünce seviniyor ve ağacın tionatıldı
ğı tüyleri kapışıyorlar. Bu tüyler 
onların müjdeleri yerine geçjyor! 

'~Uik kurdum, bazı sermaye. 
~tırdan... laterae, bu paraya 

ona iradmıdan hilH vere- 1 Kızıl GOl g e HABER ' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 
Sünnet çocuklarının içlerinde ya~ 

lılarsa başka bir merasime daha ta· 
bidirlcr: 

~ b\Uıu da kabul etmeğe 
l'lııoluyor. ÇUııkU bu da, ne de 

dn~L~a~ demektir. Zira, ev. 
'-~. ~lftllklerin celi. 
~kendisine epey bir varlı 

\ıı- edecektir. Fakat, bunda 
Qfı llıtıa.r ortaya çıkm11tır. An. 
~ llJıa vermeye mecbur olduğu 
~ bin Urayr, her ay iradmdan 

~'il. bir miktar ,·ererek öde. 
'l'or. 

\. »~ ~eki Kugan: 
~tırıkl annem benim para
~l ınUllt alDUf, o halde 

~el., benim hiıuem. lradm 
~ dllfen luammı dalına al • 
~ lnıdır, diyor. 

!ne de Ceki Kupnm bu 
haklı buluyor. Bu suretle 

~o l>aralarla mal mUlk aldı
.,~1ıM::::._ 
~ -""'6uıe pifman oluyor. Fa. 

' lr_ .lıere aöyledl mi, söylemedi 
tıı-~kenıe o ıekilde karar ve-

~ Celd klrlı çıkm11 olu. 
~lle&lnin elindeki evlere, 

btr ta: çiftliklere 300 bin ll-
hiaıe ile iştirak etmiftir. 

~Pette o iradlardan hiue 
~ ki, bu para da ayda, fiç 

lira kadar bir gelir tetkll 

' P. 
llt ltugan bu neUcedf'n mem. 

\'e, bir mUddcttenberi ayn 

Onlar ayrılıp bir ka}1ğa bindirili· 
yor, ayni süslü ağaçlar birlikte §ar· 
kılarla denizde gezdiriliyor. ondan 
sqnra avret yerlerini örtecek bağları 
almak üzere ruhlar evine dönüyor 
lar .. 

Bunların saçları da hindistance
vizi yağiylc kırmızı boyadan yapıl· 
mıs hususi bir boya ile lannmya 
boyanıyor. 

Bütün bu merasim esnasında hu
~usi bir ağacın yapraklarındaki bir 
maddeden çıkarılım~ ıatif bir koku 
ile bütün sünnet çocuklarının vü· 
cutlan kokulandmlıyor. Bu suretle 
çocuklar mukaddes yağlarla temiz· 
lenmiş olu}orlarl Fakat Melanezya· 
nın bir çok yerlerinde biçare genç 
kızların tabi tutuldukları eziyetler, 
erkek çocuklannldleri gölgede bıra
kırlar. 

Mesela Bisrnark adalarilc bunla
rın garbına dü~en adalarda haki· 
katen genç kızlar için bir kabus 
cehennemi olan bir adet hüküm sür 
mektedir: 

Genç kızlar henüz küçük }'asların
dayken asilzadelerin çocuklarile ni
şanlandırılıyor. Mesel! kabile reisi· 
nin oğullarından birile.. 

(Devamı ııar) 
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HABER' iN T ARIHİ ROMANI : 2 Yazan: Muzaffer Muhittin 

Kızı/boğa, ekseriya 
muvaffak 

kan dökmeden 
balıadırdı bir olmuş 

Hem ıUnlerdlr, haftalardır, aylar. nldafı sibl çeYlrerek ullfl}maa Kwlbop, Gtlndllzalpm ftkrinde F.tref Muaa Eyyubf, ukin blr 
hillrllmdardt. Onun ne Moıollarla 
ve battl en &cls q.iretlerle bile da

ğU1111ek emeli yoktu. 

dır yollardmydJlar. Onlara ne davar 61erJe haykınttJlar• 
dayandı, u av~ Herbi.rl blr Civardaki JdSyler çok.çabuk itaat 
dana l'6çerten bu dvutler aç mı dalralne Prdller. Ti. UIÜlardall 

kalırlardı hlçT Blrilılrlerbal difllye. GUndtlzalp ve Kmlboia orclulanna 
rek )'l)'ecek kadar kendllerllli kay- davar hediye ettllu. 

Halbuki. Korollarm bitmeı:, tll • 
kenmez !atili. lhtlrularmt lJnlemek 

-27-
Blr ~ mecliat. 81.yu! c:ilrllm· 

lerden dolayı ufyedUenler JWdma
da takip olunacak muamele mnsu 
bahsolmuıtu. Ha1U Gama ayala 
kalkarak Kitat pap ile . Suavi ha· 
diaeal dola,.ıie tevklt' oltmanl•n 
ima ederek hakllr! w.tanperYWler

den baa sevatm ulradıtı halim n 
keyft m'Q&Dlelelerl Pddetıe teüld 
etti. 

Yine "Le Tempe,, pzeteel 15 tu· 
bat 18'11 tarihli nlllhumda dlyorld ~ 

bedebllen bu kUtleJI do)'111'1DÜ için Türkistan boylarmdan birer ön
Allahm lttta 1bandı. Ve16t blr top- lenm.a teWeler 1ib1 byaJara a • 
rak prettL km eden Tilrk ordulan lıoptuklan 

olmamasına rağmen, Gtlndtlzalpm 
taniyelerlne itaat etmlt ve halka 
taadd1 etmemJt, davalarmı hak ve 
adille 16rmUt, mllcrlmlere l.nAfla 
ceı:a vermlf ve bu •retle pek lma 
bir saman iolnde blltUn bu civar 
halkını kendine muti emJtti. 

BilfW bu b11yUk Tllrk ulusunun 
reisi Kızılboia, veslrl Gtlndllaalp o
luvermlftl. 

llzmıdı, bunun için tedbir serekti. 
Kıaılbofa ve GllndUzalp, Kelik 
Balaban öldllkten 10nra bu diyarda 
durmak istemediler. Kızılboia of· 
ıu Kayaalp& umuru tevdi etti. O 
da artık çölmıUıtll, ihtiyarlanuftı. 

Onun da artık harbe, cidale mecali 
yoktu. GUndUz de ihtiyardı. 

"Mebaalardaa .... bmı ...... 
lotlmalar ,.,.,u lllr pnp tealdl 
etmek laU,orlar. Falalı ftrldJ'ede 
ba ftbla tatbik mevkllae konalma
u mltldlldtlr. Zira asırlarca devam 
ecl• istibdat ualtbllla aJıllk ve 
&c1at berinde bn'Ütlp tesir el'aa 
büldlr.Bunula lteraber maballfler 
ıecen puar Kbl ,meellabl lctlma 
gtlntl olmadıp ~ pulbleato .., 
lonnnda topluddar. 

Neticede, muhalifler ~ 
verilen takrir kabul edil ..... 

Çtıadlalp )'IDarca tecrlbeıl o- yurdlanndan itlbana 'blltb lefer 
lan lılr relatl. Ve o bu onyr. kendL btlkametlnce qlretlere, oymülara, 
!eri ılb1 Kllllbofamn oymaimı da obalara, tahlara ,beylere, nlllere, 

uliyetlerl f6rtllen Jı: 

muhakemeal için blr 

ve hattA daha 'bllytlk bir kitleyi de Tanjulara dehpt vvdller: 
doyurablleoek kudrette bulmuı, an. Kmlbofa. ceddi BurJqu sihl 
aneleriH sere okunu fırlatarak ko- kaç defa kellelerden kuleler clUdp 
naklaacalmt W!nnlf ve burayı etratıada ınef&)elerle pce ellen -
yurd edfDmlltL celerl )'aPftUI, tlire1erllli, carlyele. 

Gtlnler ferdler fçbı mühim blr 
zamandır ama, uırlar milletlerin 
tarihi için Jnymetalsdlr. Bu böyle 
yıllarca devam ettl 

tetkllfnl, bu dlvamharbd• 
melerin aleni olmaaı ka_.,..,..,. 
clı. 

Etraftaıl hUcum etmefe ceearet 

eden qlreUer, Kmlbojanııı kor. 
kunç kuvvetlerine çarparak dajı • 
lıp, TUrklere iltihak etWer, 

Bu tarih klıne kalmııt ki, bu 
dtlnya kimin ebediyyen malı olmue 
ki. 

lllbakenlerden eonra lld ldhlm 
karar abadi. llahallfler pn ..... 

Ertem rtıa bqvekil yol 
dan birkaçı ile meeli8e ,.ıa.. 

Kaybp ve Baysu atlarına fırla- rlnf, mllatefrltelerlnl çınlclPlü .,_ 
yıp yay!an fırl&m11 oklar ıibi Kı· yarak analannm, babalarmm, br
zılbofanm reidJil ietfkamete yol - detlerinln kanlan Uzerinde nbet. 

Bu Ud bahadır da dtlnyadan söç_ 
tiller. (3) Kayaalp, KUçllk SUley
manla bu blr çığ gibi gittikçe btl
yUyen otuz koll&nnm idareleri ba. 
ftD& seçince, ilk itleri kendilerini 
tatmin etmfyen bu yurdu deği§tlr
meil dlltllnmek olnnqtu. 

erteli pazart.ı ıttaı lld takrir ver 

ıtın içtima yoktu. Fakat 
Un munulatı Userine 

Fakat tarih dev adpnlariyle iler
liyor. lloıol ordulan Wan etmek. 
te devam ediyorlar. 

me.I brarlattınldı. derhal toplandılar. 

landılar. tlrmlttl. 
Ovayı dolduran .Uvarller, usak. Kmlbofa, pka r6ttlrma bir ka

tan kulaklarma varan nal takırtJ- mandandL Otuz evlldt olclulunu 
lan ile bir mızrak yemi§ gibl yerle- dalma tekrar eden Kmlbofa, onma 
rinde dondular, ama, GtlndUa.lp bllttın an'ane ve ltiyatlarma mubd 
mUdebblr adamdı. Yerinden henllz dee emirler sfbl itaat etmekle ta. 

Kofollar, se>lyabanUer cibl btl • 
tlln milletlerin huzurlarmı kaçır • 
mqtı. 

VtlkelUaa IMıt sata bt'IJ• ıu- Ahmet Veftk pqa baddlA 
madı olmadpa dair medlalll b- li8ln her talebinde ~ 
rar vermeef lstalleceldl. Ba sev&& blr vekllln isahat vene ..... 

yerek aııt111andr. llel9 etJ1. 
namma bqnkile ~ 

(Dmmu ftl') 

on bet Y&fmda blr nevclvan gibi IWUIUltı. 
Sultan Kutbuddln Kebemmet Har. 
zem phm takibine koyulan Koıol 

fırlıyarak atma bir hamlede bindi Zanll'rl tqla öldUrOrdll. Bmıs
ve bUttln halkına boğazı yırtılırea- 1arm kollanm kör baltayla ıwaı.t 

oymaktan Azerbaycan& yaldqtıkla (1) DOdıat, hazır ol! KıJıclanam 
n zaman, bu sulh ve süldin. içinde lmuna koyan! 

ama haykırdı: kenctial, tahtı dibinde, dibinden lıo- yagıyan Ahlat krt'asmda da derin (2) ŞlmdUd Adilcevaz. İkhlel takrirde devletla ı.anı.w
ae a9'elı1Jet vena eül _.,... 
Kalunat NecJlm ,..a ile ....... 
brtmlMla ftllfeleılal JIPlllBl7&D 
lnunaadaalana •emea wahka9tı7e 
MY1lecllhnell talep ohaueUtL 

- Abay! Kılıç kmp! (1) panrdL . blr heyecan hlsıl olmuttu. (3) ~ vua,.ttHe Benua. 
Bu emre Blftl'lltr alJlıktılar. Her Gtıadlbalp, bu 1W&ftan memnun. Kelik Balaban ihtlyarlam11 ve n kuabumaı dvanadald llmı..

ölmeden bir yıl önce de lılelik Etref rayda Gbclöıralpm mezan vardır. 
1lWJa Eyubfyl hllkUmdarlığa halef 1 (Aakara aalname91 seae: 1111, 

le birdenbire lıitmfl, .Uvarller atlL du. Çllnk1l onlar yalım Koeol akm
nna binerek llf brmqtu. larmdan Urkebllirlerdt Halblki bu 

Kulaktan kulaP fmldqaıılar, prt fpde lıfogol da vm cellrdl. 
Gllndllalpm bu tedbirinden haz Bu emrivaki lıallndeki iltll&, Ah.. 

etmlıtl. sayfa Hl). 

~~uıt1armı ifadeden bmnacb - ~~:~~~ Çapraz .. ~l~en.cı.: Malaalltler prüun brulan 
tıliliat Mat ..... ....,_. lider 
alındı. Daha o akpm Abdillhamid Kısıibofa, kendlalnf kartıbyan ~lmuta d8ndOrmuttl. Kelik., 0-

Kaylıp ile Baynyu ellerindeki yay ıuz oymaldarmm ne lEorkunç ol • 
ve oklarını atlarmm yelelesl kenarı.. duklarım bllmiym biri delildi. . .... .......... .._ ..................... 

1 - Bbe süt veren ~ tfmlek, 2 mabeynde bazı tadlllt yaptı. Wa.. 
- Bir nevi deri ile yapılıp elle ça· reU Jlivederek yerine vtıkell mec.. 
iman nesne, 3 _Kör insan. prt lialne rlyuet etmek, VUkeJ& tara -
edatı, ' _ Eski bir pir adı • beyaz fmdan verilen kararlan ve mebu. 
5 _ Koyuvermek (hOrriyetini ba· san mecllainten çıkıp &yln meclL 
ğışlamak), 6 _ bir edat • kq haber- since tudik olunan kanun Jlyth&la
cisi, 7 _ lç • bir ~yin alırlılım nnı padifaha anetmek nsife.lle 
ölçmek için konan la§. dirhem ve- muvauaf bir batvekil tayin etti. 

na umıw s6rllnce l:ıt}'lk altından gU- Bunlan lillhla isWl ettllderl 
lerek oflu Xayaalpa lbaktr. yurdundan koğmağa imUn yoktu. J .. Kmlboğa, ekseriya kan dökme - Ve IU eırada da lıloıol ordularmm 
den muvaffak olmuo bir bahadtrdı. btlWan tehlikeei vardı. Bu tehll • 
Onun tmnJnfn ı11zgtn bile, birçok keyl belki bu davet.iz miaafirler 

-ı~-""
''-'-"'• yurdlann glSç etmelerine aebeb o- !Snlfyeblllrlerdl. 

lur, birçok ordularm. içlerine bom- Melik Balaban, hot ıeçinmefe 
'ba atılın11 gibi damıadağmık olmL mecbur olduğunu kabul et.mit ve 
larmı intaç ederdi. memleketin en ciranbaha eıyum • 

· 8 ... _, ı da eı· · ald·lh Bu bqvekllete mebuean mecllıf 
saıre, - .uneıon ımııe ._,· • 
mu kısmı. tutma vuıtamıl, g _ relsı Ahmet Vefik pqa ıetlrlldL 

bir nevi Jci1ıt ki parlak olur, 10 - Bu tadfl!tm ilk t~ılrl muballfier 
:kmılboğa, atmm altm UzenıUerl· dan on kervan yükU toplayıp ve be· 

ne yib süren iBaysu ve KaylıgayS yaz mqlahlara sarılıp ova hlkim· Soldan sağa: Bey&ir • bir Türk kadm adı, ~n·punun vilkell lıakkmda1d takrl_ 
rlnden vazgeçm'8f oldu. Fakat ikin_ 

almlarmdan öptU ve kalm bir deri leri Gllndllzalp ve Kwlboğa ile ıö. 
1 - Şinıdild c-.ı. ..... manda el takrir meclisin 22 sonklnun ta

rihli eelıeıinde verildi ve usun mil. 

nakaşalara yol açtı. 

içine glSmWQ ay fekllndeki palaaı- rllşmeğe gitmişti. """'.1
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nı çekerek Uç lkere öptll. Bu. artık lki TUrk hakanı, Mellld TUrkte- yavrusu, 2 - Namaz kılman yer, 
eillhm.m Gllndllzalp oymağına dost re has misafirperverlikle k&rtıladı_ 3 - Beygirle çekilen vasıta • duy
blr eilAh gı"lıi lllve edileceğfnJn en lar. Taziz ve tekrim. ettiler. gu, 4 - Uzak • müsaade, 5 - Ba· 
bUyUk abdı ve andı icll Melik Balabanın hududlarma te. calm lop et tarafı· tuzsuz kömür, 

Beraberce ve yavq yavaş Gt1n.. cavUz maU&dile ıelmediklerinl, 6 - Bir muharririmizin başadı • 
<!Uaalp eUvarllerlne yaklqtılar. belki yardana amade bulundukla - Bir TOrlc harfi - 9e9 (öe«lrkçe), 1 

En •lddetll nutku Yenl§elıirllzade 
lrad etti. Milletin her tUrlU feda. 

lrlrlıit yapttfnıı, kumanda edenle -

rin kumandanlıfa llyık olmalan 

oartiyle malmm ıeri Jralanmı ve 

bütün kanını da vermeje haur ol.. 

dufunu .Oyledl: 

GllndOzalp ve Kızılboğanm. Dd rmı söylediler. Ve işte bu yeni uz. - Kendini verme • meaıun, 8 -
~ ~ardet ıgibl u.rmq dolq olina- lqma Melik Balaban, Gllndüzalp ve 1 iklimler, 9 - Her tuttutunu kmp 
larmı eören !ki. taraf allvarileri pa.; Kızılboğanm idarelerinde muauam döken, 10 - Yere bastığımız uzvu· 
lalaıım havada birer hokkabaz fı- bir kuvnt meydana ptirlDlf oldu. muz • bir kadın adı, 

HABER'in Edebi Romana 

-2-
O, gözler!. 
O, gözleri en son defa olarak gör· 

duğü, onların bütün ağırlığını, bu 
tun soğuklu~u üzerinde hissetti· 
ii gün, işinden el çektifi daha doğ· 
rw;u çıkanldılt o me,um gündü. 

O gilnle bugün ara!!ında ı;ank: 

bır a ır gf!'Çmi' kadar kendİ!!İni eslfr 
m·ş, yıpranmış hissediyordu. 

BamlJaeb hi:ssediyordu. Kasada etekli bir elbise üstüne, ıOmilf itme- Cadde ıenitti. Tramvay arabalan Hapishaneden çıktJlmdanberi 
eksiklik balandulu ve bu eksiklik den bir manto atnnı ıenç bir ka· sanki ublhtanberl &idip aelmekten Tophanede ve Galatada rastladıfı 
dört yüs lira oldulu tesbit .pıdiii dın indi.. Soldan ıelen Vasıf pnç ymulmuf ıibi raylarin Ozerinde, A· aabıkablardan ba,U kimse ile ko· 
gün, Vasıf, bumımdan takma altın kadının yandan yolunu kesince deta istlbia isteksiı kayıyorlardı. nupmıyan Vaufm Mahmut ağa, 
ıözlüklü. nefti hltomlü. kalalı dik gayriihtiyad ıeri çekilerek ona yol Caddeye •pan hususi otomobil· eski tanıdıktan arasında kendisile 
yaka g&mlek sfyen bir (efendi) idi. verdi. lerin hemen hepsi, brpdaki kona- mOnuebetini kesmemit olan yegAııe 

Sonbahann, oldukça ilerlemiı bu GOzel ve lfislQ kadın timdi demir im 6n0nde dunıyorlardı. i~ 
akşamında ise yıkana, Jl)wıa knal· parmaklıklı kapıdan bahçeye gir- lstanbulun. bütün kibar ve zen· Mahmut ala iyi bir adamdı .. Ve 
mı,, darabmJ bu beyu ketenden el· mitti. Fakat geçtilf yolda bayıltıcı ıin ailelerinin davetli oldulu bu bu münasebeti idame ettirmekten 
biseleri içinde ve çıplak ayaldanna ıOJeI bir koku kalmııb. düiiln pek muhte,emdi. ayn bir haz duyuyordu. 
geçirilmi' kunduralarile o bir serse· Aylardallberi tstanbulun her ta· Bir zamanlar o Vasıta: "Beye· 
riden ba~ bir ter delil·· Ve buraya sanki bir hudut çiıi· rafmda bu dillün hakkmda konutU· fendi .. der, JAstiklerini çevirir, emir-

0 günle. buıün arasında tam yedi vermiıti. Va~f. bu sinirleri ıevee- luymdu. Gelin elbisesi Parite ıanar )erini dinlerdi. 
sene geçti. ~i hapishanede geçi· ten kokunun gözle IÖfÜJUDeS. sihir- lanmqtı. yalnız gelın elbisesi mi?.. Şimdi, onun omuzunu, himaye 
rilmiş yedi aene .• Hayır! .• Hayır!. li dtvanna çarpınca. bir başka hu· Hemen hemen, ahuın bQyük bir edici bir el ile okpıyor .. Ona: 

Altı sene, yedi ay, yirmi bir gün .•• d~ teca~ e_denleri~ çekingenllli-

1 
kısmı Paris. Viyana. Pe,teden ge- "U · 1 in kısın n n her şe~ 

Va ıf o feltkettenberi hayatmm na duydu. Gen çekiıfiı. Hulı adım· tirilmi ti. btanhulun b(b1ik temleri b zu ':.' :;11 t 1~. 
1 

• d 
a'-'l:ı.nnı,' gunlerini teke; teker say· !arla ka~ı kaldırıma ıeçti. Oradan 1 aylardanberi ya1nıı bu dülüne ait Kaşınd~ ·'. ır,.d ıyedahese ıük.ven.:orh.us. 

J ' k" ba ına &itti ve durdu. . en ısını on an a y seA ı 
ma"'..rt m3ra7i b'r iti}at edinmişti. oşe ışlerle meşgul oluyordu. setmekten ve onunla konuşmakta 
Onun için bu eski veznNiann, fell· Gene. bu defa da demir parmak· Osman Fud biricik Janna yap· devam etmekle alçak gönüllülük g<k 
ket gimlerinin muhasebesinde en u- bir geçip. içeri airememişti. Misa· 1 tılı dülflniln. eski aman sultanla· termekte oldufunu arJatmaktan gu· 
fak bir yanlı,lık yok .. Altı sene .. ye- firleri büyük bır hOrmetle 1tlamlr 

1 
nnm dOIQnleri aibi 9fnelerce dilden rurlanıyordu. 

di ay .. yirmi bir &ün!. yan kapıcıya: dile dolapn bir masal ve efsane gı· Vasıf Mahmut aiarı kendi ilt 

• • • "Osman Fazıl beyefendi hazret-1 bi aöz lcamaatma olmasını istemiı· konuşmakta devam ettiren hissi an· 

Demir parmakblm dibinden aç Jetini ıörmek istiyonmı. Çok müa· 
11 ti. lama ma ratmen buna isyan etmi· 

bir kedi gibi sürüne. sürüne tam tac:el ve çok mühim bir ı, için pi·, 'Vasıf, bu banrlıklann tafsilltmı yordu. 
kapıya raklaşmı~tı. kaldırımın & dim. Yalmı bir saniye, fakat humst ticarethanenin odacnmdan dinle- Z:ıtcn eskiden de isyan hissi bil 
nilnde bir hususi otomobil durdu. surette kendisile aöriifmeliyim,,di· l mifti. Mahmut ala Tophanede o· I miym Vamn senelerde~beri en f~-

Otomobilden, mor ipekten uzun 
1 yememiıti. turuyordu. Kapı bir komtuydular. •na §eyler karpsmda bile rubt bu 

aksüllmel hissetmesine ~ ~ 
t~ il!. 

Kendisine yapdan her ~ 'iJIJ 
meleye, her hakarete kendi t/f/'.. 
ewelden llyık ve mQstlhal 

diyordu. ~ 
Kendisi, kendi naza~. _ ~ 

rm en bayatısı, en alçqaı;I fi'. 
Ne haysiyeti kalmı~tı. 

nefsi.. """f1.o 
Dörtyüz liranın mürtek1_:-~; 
Dörtyüz lira gibi bir P;ıt 
Dörtyüz liraya tene~ •1~ 
Bu kadarcık bir para ıç~ 

lini ııerefini, namusunu. 
~ocuğunu peri~an etmişti~ 

Kendini bu sukuta ~ 
il.milleri o senelerdenberi ~ t;', 
hşmı~tı. Kendisine bir ~ 
rnak istemif:ti. Fakat ~·,yl' 
inin en m:rhametsiı ndi, 
Hiç bir mazeret o~~~!t 

rinde suçsuz çıkaranu:r··-• ~ 
- Çalmıyac:aksın!.. delil~· 
Bu yalnu kanunlatı"~ /} 

içimizdeki ahllk mefh 
en büyük emriydi. 

- Ç.alnuyacaksm !.. _,-J 
,~,,,. 
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teflj_öz/U _Ilı 
:~d~iha? 
' ~-- ·et.. liatu. böyle derken se
~ttı~·. '.\J 61nt sanıyorum. 

L. Çakf 
"\11 ti 
'~~O~du. 
~~ ı~ın bir tek kurtuluş yo· 

b."L .... JQa}'f 
-~u . 
"' b ' bana bakıyordu. . ı:."'t b' 
ııo~ ır tek: kaçmak ... Hem 

t'( toıı~ daha seni ikaz edeyim: 
Ot, U hafiyelerden hoşlanmr 
&asq bi 

ıııı. r ~Y SÖylemeden dışarı 
~al>tığı • 

l{ ın. oyundan pek memnun· 
·ri }~ 1~ Yolunda gidiyordu. 
~ Vaş Yavaş, fakat emin ola· 

ayt il kaıanmaktaydım. Cünkü 
~ek gözlüyü ayırmağa, 
'1iı>Jıe bozmağa, biribirlerin· 

ettirmeğe muvaffak ol· 
O'.ııı Bu ~ş ne de ~buk ve ko· 
lını.~u? Kendimden mem· 

da O kadar ki neşemden baş· 
~ Pay vermek istedim. 

ttlc~rii bulacaktım. Yazıha· 
ld' 

o~tığu 1• Onu ilk gördüğüm gün· 
gibi masasının başında 

v; dü~ünceli buldum. Elini 

~ ha~disi benden ne diye 
t 

0 
• decııın. Tebrik ederim. 

. lırıanızı kemali samimiyetle 
CQı ~riın. -
'~:. \ 
t l'<>rsunuz demek? · 

Vet bil" dt • ıyorum. Başka bildik· 
. Var: Muvaff akiyet pek ya· 

'~ rnuvaffakiyet? 
faıc~f ve Tek gözlüye karşı 

'°ıı. 1Yet. Oynadıkları komedi· 
~rdesine geldik artık. 
'Sôıi ~~şlarını çattı: 

trinızden bir şey anlaya· 

Car 
. et basit. lkiye ayrıldılar, 
b~e boğazlaşacaklar. Bu va· 

~il kazandık demektir. 
~İle aza1§acaklar mı? Babam i· 
1' ele e ~ar demek? 
~t iozıu için mi? Tabii, o bu 
~ .llrıu bırakacak! 
'-~direktörü f evkal~de kor
t~ •.. de hayretten biran söz 
Qİ~ll?ı. 
L~~llaz. O ölürse mahvolduk 

lfl 

~V~lnıak mı? niçin? 
birbu i§i anlayamıyorum. Ne 
~ 'Srardı bu? 
~Yanı.adınız değil mi? Din· 

· Sizin bilmediğiniz bir 
"ar. Size acıklı hikayemizi 

~ . <>llum hakkında iyi 
~t sahibi olmadığınızı his· 

· Babamla Klayfm yap
~ lrıani olmayışımıza şaşı
ltlt ·~!\endi kendinize "madem 

toııa delidir. Ne diye onu 
Yt kapatmıyorlar?,, diyor 

~. 'l'ek gözlünün deli oldu· 
~değilim. 
~~ dikkatle hana baktı. 
tı.._ dernek istiyorsunuz? 
L-"ll?ı deli olmadığını söyleme& 
Q . 
ı.- ~de? .. Onun cant olduğuna 
'~Sitıiı? 
\ \. r gibi yavaş bir sesle 

'trdi ~~'itt, rn: 

~ ~ acıyordum. Tek gözlü 
, ~ onun babasıydı. Titrek 

lfa itiraz etti : 
ı1.~·l3una imkan yok. O cani 
~ld' an;ı ır. Fakat ona karşı bir 
~llıayız. Çünkü bizi avucu· 
ll, - aldı • 

-~ izahat verin. Bunlardan 
&~~rnamağa başladım gene! 
n~cuıa her seyin babama ait 

t lt hiliyors~uz? 
~~'l 
it ~~ç sene evvel işlerimiz çok 

ıt.1diyordu. Otelin büyük 
~~~·ardı. Hepimiz mesut
ti ın bazı ufak tefek ga

\'ardı ama ho~ görüyor-

23 - Nalkeden: 

"MlA Mantcrion kahkaha ile güle. 
... ıı- &Dlatıvordu.,, 

' . 

F. IK. 

~ 
1 
i 
ı 
1 
1 
1 

Karlı bir gece! 
Yazan : Marie Renbert Çeviren: Suat Derviş 

bir ~lahaısmarladık. Ateşte yemeğim kırmızı bir taksi, müsyö ... Benim 
var ... Çocuklar ıda beni beklerler. sevgili köpeğim ... O benim her şe
Kadın omuzlarını silkerek ağır yimdi. Ben onu sütle büyüttüm ... 

- Müsyö, acaba kxrmızı 
taksiye tesadüf ettiniz mi? 

Gözlerini kör edercesine e. 
sen rüzgar ve karın altında bu 
genç kadına cevap vermek için 
durmak cesaretini bulamıyan a -
dam geçiyor. 

- Kırmızı bir taksi içinde bir 
de köpek vardı. Havlayan bu kü_ 
çük köpek.. Kırmızı bir taksinin 
içinde miisyö görmediniz mi? 

adımlarla uzaklaşıyor: Acaba görmediniz mi, snüsyö ? .• 
- Bir köpek için çocuk gibi Evime mi döneyim? Oh, hayır ... 

böyle ağlamak 1.. Asla ... Kendimi suya atmağı ter. 

1 Parisin kenar mahallelerinden 
J birindeki bu beş yol ağzında rüz· 

Şimdi etrafın beyazlığı ve rüz. cih ederim. Seine nehri o kadar 
g.arın yakıcı kırb~ç~~rı altında ~-u 1 ~~a~ta değil ... Eğer sevgili köpe· 
sıyah mantolu kuçuk ka.dın, yu- gımı bulamazsam ... Hayır, müsyö, 
zü soğuktan ve ağlamaktan kı • ben yalnızım, yapayalnız ... Bunun 
zarmış, rastgeldiği insanın önün- ne demek olduğunu anlıyor musu
de duruyor, nerede ise başından nuz? .. O beni sever, beni anlar. 
fırlıyacakmış hissini veren şapka· dı ... Biribirimizıden hiç, his; ayrıl
sı ve elinden hiç bırakmadığı pas. mxyorduk ... 

duk. Otelin idaresini bana bırakmış· 
tı. Ahbab namına dilencilerden baş
ka tanıdığr yoktu. Onlarla düşüp 

kalkıyordu. 

lacağma göre gene varis muamelesi 
yaptırabilirsiniz. 

gar kasırga halinde esiyor. Ara -
da bir tek tük otomobil geçiyor. 
Fena ayıdınlablmış iki kahve ve 
buğulanmış camları arkasında dL 
zili pastaları garip gekiller alan 
bir pastahane var, kaldırımın ke
narında uzun ökçeli iskarpinler 
giymiş, üzerinde oldukça ince bir 
manto olan ve soğuktan titrediği 
uzaktan farkolunabilen zayıf ve 
ince bir kadın duruyor. 

ta kutusu ile herkesten köpeğini Yolcu durdu. Onu dinliyor. Ona 
ve kırmızı taksiyi görüp görme - cevap veriyor. Bu zavallı gens; ka. 
diğini soruyor. dm onun merhametini celbediyor .. 

Günün birinde bize bu vaziyetin 
de~işeceğini söyledi. Bir müddet 
birkaç esrarlı ölüm hadisesi zabıta· 
nm dikkatini çekti.Tahkikat yapıldı 
Crvardaki menbalarm suyu tahlil 
edilince bunların zehirli olduğu an
la~ıldı ve ertesi günü otel boşalıver
di. 

- Para bankada değil ki! Bütün 
servetini nakid paraya tahvil edip 
bir yere sakladı. Allah bilir nereye? 

- Aramadınız mı? 

- Aramaz olur muyuz biz. Klayf 
da aradı. Fakat bulamadık. Ondan 
niçin korktuğumuzu ve ölmesi ihti
malile titrediğimizi şimdi anlıyor

sunuz değil mi? Aklına eseni yap· 
masrna bu sebeble ses çıkaramıyo-

Bir elinde, ince bir sicimle bağ. 
lı küçük bir mukavva pasta ku -
tusu sallanıyor. 

Polis komiserliğine mi müra . Ya yirmi yahutta en çok yirmi be§ 
caat etmeli? Hayır. Belki şoför yaşında olacak... Onun bu ümit • 
vicdan azabile geri döner de kö - sizliği içinde bütün çocukluğu, 
peğini ona iade eder. Eğer icap e- incecik vücudunda bütün sefaleti, 
derse sabaha kadar burada kır - küçük yüzün.de bütün gençliği gö
mızx taksiyi bekliyecektir... züküyor. Gözlerinden akan yaş • 

İşinden dönen bir memur ona: lar durmadan yağan kar yüzünün 
- Taksinin numarasını almanız boyalarını akıtmış ve biribirine 

icap ederdi. karıştırmış. Azıcık bir hararet ve 

Klayf işte bu sıralarda geldi w 
şimdiki ıstırabh hayat devremiz 
başladı. 

Şimdi anlıyorsunuz değil mi? 

ruz. 
- Söyletmcğe ve sımm ağzından 

almağa çalışmadınız mı? 

Omuz silkti: 

Elinde içi dolu bir file torba tu
tan iri yapılı bir hizmetçi kadın, 

yarı tecessüs ve yarı merhametle 
karışık bir hissin tesiri altında du. 

Diye akıl öğretmeğe kalkmıştı. aşk yüzünün bütün güzelliğini ve 
- Numarasını mı? Evet binıdi- canlılığını iade edebilir, 

ğim taksilerin numaralarım al • . 
mak adetimdir, ama, bu sefer oto· 
mobilin numarası karla kaplan -
mıştı da göremedim ... 

- Polis komiserliğine mi? Ha
yır ... Daha oraya gitmedim ... Kır 
mızı taksiyi bekliyorum müsyö ..• 
Şoförü de nerede görsem tanıya • 
bilirim. Kesik bıyıklı esmer bir 
aldamdr ... Yahutta hafif sakallı bir 

- Sizin aklınıza söyletmek çaresi 
geliyor mu? 

ruyor. 
- Küçük hanım, demek köpe • 

ğinizi kaybettiniz, öyle mi? 

- Kırmızı bir taksi, madam. 

- O halde ... O halde ..• 
Bu adam da omuzlarını silki _ 

yor ve yoluna devam ediyor. 

- Hayır. Babanızı daha başlan
gıçta yola getiremeyişinize aklım er
miyor. Mademki onun deli olduğu· 
na kanisiniz, ne diye bir yere kapat
mıyorsunuz? 

- Kapatamayız. Burada her şe· 
yin sahibi o .• 

- Evet ama kendisni hacrettire--bilirsiniz. 
' I o 

- lmki.ru yok • 
- Neden? 
- Oteli, menbaı, nehrin öte sahi· 

!indeki kö~kü, oturduğum evi. or· 
manı velhasıl her ~eyi ipotek ettir· 
di. 

- E\·et biliyorum. Bana sımnı 
söyliyeccktir. Merak etmeyin para· 
nızdan bir metelik bile çalmam. Bi
liyorsunuz ki Fransı seviyorum. 

- Evet. Fakat.. 
Merdivenlerden birisi çıkıyordu. 

Direktör cümlesini tamamlamıya
rak seslendi: 

- Geliniz. 
Garajdaki tamirci Emil içeri gir-

di. Beni görünce: 
- Otomobil hırsızı burada ha~ 

dedi bu adamdan şüphelenmekle i· 
sabet etmişim. 

Kırmızı bir taksi gördünüz mü? 
Köpeğimi taksiye bıraktım ve şu 
pastahaneden bir pasta almak için 
içeriye girdim ... Kirazlı bir pasta 
alacaktım. Pastayı alıp da dışarıya 
çıkınca bir de baktım taksi orta. 
dan kaybolmuş... Köpek de bera· 
ber gitmiş ... Jikiciğim :de beraber 
gitmiş ... Acaba onu görmediniz 
mi madam? 

Vakıt ilerledikçe yolcular daha 
sabırsız oluyorlar. İşlerinlden dö -
nen bu zavallılar kendilerini bek • 
liyen sıcak odayı, dumanı tüten 
çorbalarını, içinde ayaklarını din
lendirecekleri terliklerini dügünü
yorlar ve artık kimse: 

- İs;inde köpek bulunan kırmı. 
zı bir taksiye tesadüf ettiniz mi 

Sualini !dinlemek için durmu • 
yor. 

sarışın ..• Konuşuşu ecnebiye ben. 

ziyordu... Galiba bir Rustu, müs· 
yö ... Belki de ... Belkide bir lspan· 
yoldu ... Eğer onu tekrar bulabi • 
lirsem yapacağımı ben bilirim. 
Sonra da gidip kendirni suya ata. 
cağım ..• Evet müsyö .•• 

Konuştukça heyecanı hummalı 

bir ıekil alıyor. Fırtınaya mulca. 
vemet edebilmek için karşısındaki 
erkeğin koluna takılıyor. Elindeki 
parçalanmış mukavva kutudan 
akan tatlılar karın üzerinde top • 
!anıyor. 

- İpotek mi ettirdi? 
- Evet. Altı milyon frangar 

Direktör sordu: - Paraya mı ihtiyacı vardı? 
_ Ne istiyorsunuz Emil? 

Boğazında düğümlenen bıçkı -
nklar .devamına mani oluyor. Cep. 
!erinde mendilini arıyor, bulamı -
yor. Mahalle çocukları gibi bur • 
nunu çekiyor. 

- Hayır. Bize tamamile tahak- - Bir telgraf var. - Böyle üzülmeğe ne lüzum 
var, efendiciğim? Köpeğinizi bu -
turlar. Polis komiserliğine müra -
caat ediniz. Şuracıktadır. Haytli 

küm etmek istediği için... Malum 
ya bu paranın hepsi ona ait. 

_Bir telgraf mı? Benim için mi? 
- Evet. 

- Peki ama bu para bankada o· (Decıamt var) 
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yJğünden kurtuldum. 
, Canımı on kişinin hücumun • 
dan kurtardım. 

- On kişi mi? 
- ihtimal yanlış saydım; bel. 

ki de yirmi kiti. 
- Vay haydutlar vay. 
- Haydut değit:li, eğer hay• 

dut olsalardı mildafaamın o ka
dar büyük kıymeti olur muydu? 

- Polis miydiler ? 

- Hayır, benim küçük me • 
rakhlarım. Hayır. Beni dikkat. 
le dinleyin, size her şeyi anlata. 
cağxm. 

- Bu akşam, bilhassa Em -
peryanın fevkalade teveccühüne 
mazhar olmuştum, ne o, sura -
tmızı ne ekşitiyorsunuz? Yoksa 
kıskan:dınız mı? Ne diyordum. 
Evet, bu fevkalade iltifatlar es· 
nas:nda arkamda toplanmxş bir 
sürü muteber sinyörlerin aley. 
himde konuştuklarını gördüm. 
Aldırmadım, ne o? Kapıyı mı 

çalıyorlar? 

- Yok carum, merak etme -
yin. Bir şey yok. 

- Merak etmiyorum ya~ evet 
saat bire doğru artık yoruldu • 
ğumu hissederek .saraydan çık
tım ve yayan olarak gelmek is· 
tojim. 

- Tedbirsizlik etmişsiniz. 
- Ne ehemmiyeti var dedim 

esasen birkaç defa yayan gel • 

miştim. Ne ise. Tamamen müs. 
terih bir halde sarayıma doğru 
gelirken yolda, birdenbire: Fa
kat ne o? Bir gürültü var .. Bu 
sefer muhakkalc büyük kapıya 
hücum ediyorlar. 

- Yok canım. Kanapenin gı· 
cırtısr. Size öyle geldi. 

- Evet, evet, hani korktu • 
ğum için değil, fakat ne olur ne 
olmaz insan teidbiri elden bırak. 
mamalı. Nerede kalmıştım?. 

Sarayıma gelirken, yolda, bir • 
denbire karşıma otuz kadar göl· 
ge çıktı. Bunların müsamerede 
beni kıskanan sinyörler olduğu· 
nu hemen tanıdım. Etrafımı 

sardılar. Kıl·çlarını, hançerleri • 
ni çıkararak üzerime doğru hü. 
cum vaziyeti aldılar. O zaman 
ben de hemen kılıcımı çekerek 
hava:la savurmağa başladım. 

Sağa, sola, öne, arkaya saldır • 
dım. On dakika içinde bana hil· 
cum eden kxrk kişiden bir kişi 
bile kalmadı. Hepsi tabana kuv
vet kaçtzlar. 

Areten hikayesini anlatırken 

sözlerini harekatı ile de teyit 
etmiş, adeta bir iskrim talimi 
yapar gibi kılıcx ile salonda sa· 
ğa sola saldırmağa başlamıştı. 

Aretenler hayret ve takidirle 
dinliyorlardı. Şair korkaklığını 

yalnız Rolan gibi kuvvetli in • 
sanlar huzurunda itiraf ederdi. 

Fırtına, şapkasını başından· ve 
eşarpını boynundan alıp götürü -
yor ve o şimdi erimiş karlarla ıs. 
lanan saçları, tüyleri biribirine 
yapışmış ya1tası, sivri burnu ve 
soluk gözlerile ıslanmış bir kedi 
yavrusuna benziyor. 

- Bütün gece burada kala • 
maz~ınız, küçüğüm... Evvela sizi 
polis komiserliğine götüreceğim ... 
Sonra da: 

- İçinde bir köpek bulunan (Sonu yarın.) 
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da kendisini korkutan meş'um 

tebessümünün tekrar parladı· 

ğmı görmüıtü. 

- Dinle 1 Biraz evvel annen· 
den bahsetmiştim. ihtimal o • 
nun sadece bir fahişe olduğunu 
unnettin değil mi? Hayır, an· 
nen yalnız fahişe değildi. O. 
nun V enedikte oturduğu ,sara • 
yı tabii biliyorsun. Bugünkü pa· 
ra ile tam beş yüz bin altın du· 
ka kıymeti var. Emperya bu sa· 
raya nasıl sahip oBdu? Sana söy 
liyeyim: Pek basit ve kolay 
bir tarzda. Bu saray vaktiyle 
Jan Davila isminde Venediğin 

zengin asilzadelerinden ve (On. 
lar) meclisi azasından birinin 
idi. Jan Davila, sarayını fahişe 
Emperyaya vasiyet ederek bı • 
raktıktan iki gün sonra 'katle -
dildi daha anlamadın mı? Bu 
sinyorun katili bizzat annen'dir. 

Zavallı Biyanka bu sözler kar 
şıs-nda yıldırımla vurulmuşa 

döndü: 
- Ne müthiş diye inledi. 
- Hah! Hah! Hah 1 Anlaşı-

lan sözlerimi lazım olduğu e • 
hemmiyet ve dikkatle dinleme. 
ğe başladın. 

Şimdi şunu da bil ki elimde 
bu menfur cinayetin en kuvvet. 
li delilleri, vesikaları ve şahit
leri var. Bunlara ne dersin? Su
suyorsun! .• 

Biyanka bayılmamak için ken 
dini zor tutuyordu. Bambo aon 
darbeyi indirebilmek için bir 
müddet sonra devam etti. 

- Dinle, eğer benimle bera· 
ber Venediğe ldönmeğe razı o • 
lursan ağzımı açmam ve bu ci
nayet hakkında hiç kimseye 
bir şey söylemem. Yok eğer i · 
nadında devam edersen ve ben 
yalnız olarak dönersem Vene • 
diğe varır varmaz sana söyle • 
diklerimi hemen zabıtaya ih • 
bar ederim. Sabahleyin güneş 

doğarken anneni yakalarlar, 
hemen muhakemesine başlar • 

·ıar. Zaten vesaik ve şahitler ha· 
zır. On beş gün sonra başı cel
ladın satırı önünde yere düşer. 

Bambo sözlerini bitirir bitir • 
mez arkasını genç kıza dön~ek 
geldiği yoldan dönmeğe başla • 
dı. Eğer ısrar etmiş olsaydı bel. 
ki yalan söylediğini , tehdit et •. 
mek istediğini zannederdi. 

Halbuki ısrar etmemiş, genç 
kızı vereceği kara~da serbest 
bırakarak gitmişti. 

Biyanka müthiş dakikalar i -
çindc yaşıyordu. Kendi ölümü 
ile annesinin ölümü arasında bi· 
rini intihap mecburiyeti karşı • 
sında kalmıştı. Annesinin polis
ler tarafından yakalandığını, sii 
rüklencrek hapishaneye götü -
rüldüğünü ve sonra celliıdın 



10 
c:::::z:= 

Çocuk bilmecesinde . hediye 
kazananlar 
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Dünyanm en 
kocası 
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Mi;is Ruzv61 
hitabet dersi alıgo 

4-3.9~9 taritı~ bilmcccmizin hal-j Uzun Beylerbeyi 27 d okul. 32 -
linde rakamlan şöyle birle~tir - . Enver Oltıatası Kumkapı O. O. 
mek laz,-ndı: 33 -Raha Köaeoğlu Pert.evniyaJ 

7 2 6 15 Hsesi 3 • A 507, 34 - B. Çağlı 
1 8 5 14 Samatya M. M. Cad. 52. 35 -
9 -:t 3 16 Süha Tanlı Samsun Havza kaza. 

17 14 14 18 sı köy binası merkez katibi Hüs-
ALTI!~ UÇLU BlR DOLMA KA. nü oğlu, 36 - Kemal Bora lst. 
LEM 'KAZANAN: Erkek liaesi 4. N. 428, 37 Behçet 

Birinci: Nalll Tolc 3 ncü Ilko. Baykut Vefa lisesi 2. B 119, 38-
kul. Bekir Akın Galata Kemankeş 
GüMOŞ UÇLU BiR DOLMA Mah. Karanlık fınn Sok. 20. 39-
KALEM KAZANAN: Osman Nedim Akbazcı Kasımpa 

1.kmci: Selma Baykal, Kız ıa Yahya kahyada Hüdaverdi 
Lieesi ikinci sınıf talebesi. Aprt. 3, 40 - Cahit Şehremini 
BlR ŞİŞE KOLONYA KAZA • Saraymeydanı Cad. 64, 41 -
NAN: LUtlü Özü Emirgan. 42 - Siizan 

Üçüncü: Nurettin Sağlam, F.a- Fatih Demirhan 17, 43- Hami
tih No. 117. yet Orat Kasım.paşa Dörtkuyu 
BlRER KUTU BlSKÜVl KA • FU'm Sok. 2, H - Virginia Ku. 
ZANANLAR: 1 şoğlu Sama.tya Demirci Osman 

1 - Feride Ortaköyde Kara. Sok. 69, 45 - Süha Şenman Ta.k 
kaş Sok. 11, 2 - Ziya Çakır Orta sim O. O. 46 - Aliye AltwıC"..r 
Ticaret ?iektebi 1228, 3 - Meli.- Fındİldı, 47 - İhsan Gülenlff 
hat Cıton, ht. Aksaray Uzunyu- Türbe 48, 48 - Yurdagül Çevik 
a11f Sok. 15, 4 - Aı11m Alpgiray, Sirkeci Hocapaşa, •J9 - Yaşa: 
Keçibatun Sok. 1, 5 - Aysen Özdemir Bölge sanat O. 1 B. 56 
Göktepe Boğukesen Şala A:pt. 50 - 'Muazzez G"liler Davutpa§a 
16, 6 - lbralıim SYar Taksim O, Tramvay Cad. 7. 
O . .S. 2 - A 766, 7 - Hamit Gör. BİRER KALEMTRAŞ KAZA • 
gün Galata Necatibey c.ad. 6, NANLA.R: 

Londra sinemalarının birinde· film 
seyretmeleri bir mesele oldu 

8 - Sal-hattin User Kumkapı 1 51 - S. Baru Bey()ğlu O. O. 
O. O. ~ • B 3?6· 9 - S. Sabah 52 - K. Pakkan Xadirga Piyer
Beyoğtu 45 ncı okut S. 5, 10 - 1oti Cad. 84. 53 - Şemsi Falay 
lfttr1ıit Şi§li. Bakırköy Husrevi)·e Sok. 13 
BİRER ÇiKOLATA KAZANAN. M - Ziya Y.azıcı Fatih O. O. ~ 
LAR: A 205. 55 - Ümit Tüzer Çatalcc 

11 - SalAhattin Boğar.içi lise. ilkokul 53. 56 - Neriman Albn ı:. ,., arun en ıtıman .1'ank~cuı J n:"işlerdir. ~at .Londradaki .. ~ir 
8İ S. 7 344, 12-Bedri lncc Bey- clal Yeni§ehir Necatibcy Cad. 4 A.vu&tralyalı bir çiftçidir. :Mıstcr sınemaya gıtiklen %aman buyuk 
lerbeyl Kttpttlce yolu 32, 13 - 51 - Sait Çetin Fatih ÇırçQşır V . . d k. b d 225 ki · k-ıA w l d M. 
Ali Saflam Cağaloğfu Orta 0.18 Fener Sok. 108 58 _Sadi Agun ort ısmın e ı u ~ am : bır müş u ata ugramıt ar ır. ıs-
1' - Sevim An Ortaköy KUçilk Aşıkpaşa Karadeniz Cad. fl, 59 lo, .karısı da 120 kılodur. Yenı ~r Vort, iki koltuk parası verip 
ayazma Ayaytm ıBOkak 5, 15 __ Meral YaJar Çanakkale Hasta! cvlı olan hu karı koca, halayları- dört kişilik yer istemiştir: 
V. Ortalda Gı'lata Getranogar llebaYJn 182, 60 _ Necli Kansu nı &eç!".mek için 1ngiltereye gel- _ Sinema.da bir kiıilik yerin ne 

lleeai S. 4 656. 18 - ömer Ernn Bakırköy. 61 - Seha Meray Oa. - kadar olacağı tahdit cdilmiı dc-
P. T. T. memuru 8iirqya oikl,, faloflu Mahmudiye Cad. 25. 62 5.3 •.. A.G67 74 - Münewer Yıldi ğildir, dcmiıtir. Siz bana, bir ki- C&Ueki l'fı6bwle. ses maaJllmt, Mısh ~. 1io1a~ ~ 
17 - Sim,ek &nıgU.ıel Handem - H. Çajlayansu. .Karagümrük rim Bahcek'4>I Ork-ut 76 Necdet .1.k ka • F k t be mek :Aı .. , 5&llkl su 1ç11o,..1 glW ppmamn öireflJ'OI'· .,,,.,-
~· 3. 18 - Barlwl DmıeI 1 Ad Kafzade Cad. 13, 63 Güzin A • Fergan Zçyrek 0.0.,2.B .• 135 77 - ıı 1 ye~ verece :nız. a a ~ ~eldl_;;eçıılmv•a aeall harflere Ji;rık oldain lmn'et v~ 
O. O. S . .2. C 19 - Abaray Tali· tay Tophane Kadiriler yokuşu Kemal gürikut erkek lisesi 5. A. 775 made~ oray.a .ıSıgmıyorum,. aynı nı;;.er ıelmde Misis Bmvelt, (soldaki) blmnı b1cıır-' 
adn, 20 - 'Hlkmet Uıean S2 ııd 14.. _ • 
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TA .> ~ ~ ~a ile bana ıkı kolt\l)c tfhsıs et- • 

,ır;;~ -,.. il D ••1..-4' -.-..r- niz lazımdır. Koltuğun .arada- ybte seel ıaıuım.daa .as ia~ek lcbı nasd , ·azlyet 
11 JlıPi2'J!it KAZANAN: O n ~~ ~ır= · kolunu kaldırırsanız rahat ra- <iğreniyor. 

. - ll. lıbu Ba)1darpqa JI. ~t öanmill Selçak bz ene •. .~ u ? · • T hat oturabilirim. Kanma da aynı ll.iB1s Ruzvelt Amerikac!a flmcnye 
llelll 2512, 22 - AY1J)dm Ge~ta titüldl 4. B. '46· 67 - Kemat ~ibat ~ l~sesı ... 803 82 - .Neca §ekilde bir yer isterim. kaclar en çOk söz .Oyllyen kadm • saray 939. 23 - .Aaumaıı Yegit- eamıenır erJce),lisesi -1. N. uı2 tı ergegırmencı Cağaloğlu O.O. 83 
bqı Kadıköy Yeldeğirmen Dil& 68 _ Burhan özberk Beşiktaş - Metin Topkapı Fazhpa~ Cd 5 Giıedeki matmazel buna itiraz dır. 1921 de verdiği ilk ııutkandu 
So: 39. '24 - Nermin Diller Be- 20 nol okw 147. 84 - l\1aydar 44 cü-Okul 360 85 - diyor. ı1 sinema müdüriine ka - buglinc kadar 2000. den fazl= 
Y~u 13 neli ilkokul S. l, 25 - 69 - Siiheyla Befikttf 18 ci olnal Mehpare iJengi astiklar lisesi 302 da varıyor. Ayni zamanda, sine- vo konftrans vermıetir. Bu • ' 
~26Şehzadebqı ~çt.Urk Sok. 271 70 - Saadet P.l'.T. U.M. e:v 85 - izzet Ardur Fatih O.O. 3.A maya bu en şişman karı kocanın senede lOO c yakuı nutuk 95Y1emış 

· - Ahmet Perı Langa lı:a. r.akındA Niyuı. Kız; 192 87 - M. asu Beşiktas 38 ci o geldiğini de etraftan duymayan ıı:ıluyor. . isinin 
rakGl Cad. Aynk So. 9 · :2'l' - Şe- Bira btşu11 kale111 kaumanJar kul 81 88 - Metin Cağaloğlu ctfal kalmamıştır. Bunu dü§Ünen sine- Fakat, Amerikan cumhurre 
rd. lılutbay '.Oaldlda.r, 28 - Ne- . ~..ı._,_ . . 7 . 90 __ ,_.b. ıı.ır: V ·ıe k 
vin TullÇ8e9 Bqazıt 1 tut 71 - Kemal mmgü ankara palac: So. 89 - Alı Ea.\:A lıscsı cı. - ma MWl ı "~ster ort ı arısına 

S. 2, 29 _ tıhami Musel ':z~- arkası 10 72 - Ni~..W hat.ay anka Bahaddin Bayraktar Tatih O.O. iki koltuk parası alarak, dört kol· 
pı O. O .. .30 - Jan Ağzıpek Sen ra sıhhiy,e B. karşısında Ilkiz So. 10 215 91 - Sadri kumkapı O.O. 2.E tuk -:vcrmiye r.azı oluyor. Zira on
benua Hwdade. 31 - Haaene 73 - Nurt~ teh Cumhuriyet 'Okul i090 92 Rna Uzun Yusuf. lann sinemada o1duklannr haber 

alan herkes sinemaya akın ctmi1 
ve sinemanın .o güakil .kazancı iki 
misline 9~tır. 
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aWı DaJ.&Mr öeiizMJe .can •er • ~ teıbm .::ıuılm.:::.; tehli.u:• 
dijini 4eıhfetlc !Clifii'Miü. Bi.itlill sinde bulunduğunu ~n~ 
vUcudÜn. aoiuk bir ürpume kacaruu \'Hdi ve ıorı4iile adal:ir. 
kaplaClı. ~ Sonra akin ve muti 10 
Baıab'1Na~n .. arıa..a 4iftii. BAlWlEl .. 

KardiDaluı elinde aallanan f e· .Aceten tıpkı Lafontenüı ıfir. 
terinde 'lcodrakhğa timaal ola .. 

ncrin a&ltik ziyasını mfitevddci. 
lln .a-'1.% • cJi--fA rak ptcrdiği tavpn pbiydi. 

e ı:maıp ~ .T.,.,..u. &~indea ürkudi. Etrafmıia 
Bambo Bıyankanın ar~sm - . daima tuak,. hiyle his!leder, heı 
~ ıelmekte oldufunu hı11et • _,_t . . :ı....: ..... ı....ı .• ~-,_ • 

• ._L.-o. •ıı--e41 '-••-• . y._ IÇlD ~J&IM IAlllUUllAA :ıs-
tı. ... ~ ~IU ~"" çevır- terdi. Aret . . bir bi -
mecH. Kalbi Ye climatı vabıt bir ı· ..J-ı...- ·-~:u1 ,_~k 1..f w ta ,~ 

4 • •. ı - Y-·--· -r aa ıgmı au:: .. ae.mç tçınde çaUtanryordu. Ay- '"'-ğ ba w •• ,_ k 
• nM ff - rra gır-a so1-=-c • 

nı samanda ınatçı kızı mağtip t ı...:-- ... • E 
eclecek eyi bulduiuddan U • CG ~~eCQI. • ~a~ 

~ 1 mua.z.ıa. miiuftla'ftUlı, tam av 
ntdauı7oıda. Yatmz, ara sıra, -. .. u wı: ı...: nda 

cı"",. ve n~.. ..r zamanı 
yandan acıyor ve duuklar.n • ~.:ı~ 1. -..J-- • 

da <L-Z:if ~tttil .ı.- B" _ awna ıru ~cesıne tCl'lı:et _ 
ft u.aı nnı er Ç•••.rvr. l . ... • . , 

_ .. ,._ .diDde s..~ mıı ... IUÇffl. 
Y--a _..__ meıaık:""~ır Okuyuculan,.; Rolaıa 1'aa • 
ibuhın ... - ODU ÇC> -a e - . . 
de ... ..:.., .oıac:.ütı. o·· üncesi dıyano ile Areten .~aımda .ge: 

•--s Uf Çta IDICHAyı. p!ntl iaJsite}'I 
bu •ini•i•i hançer üurinde 

müuınere •alorau.adn naal u -
dolaftıkça zihnine bqka bir kor 
ku gelti: Ya ar'kallAdan celen zaklqtud.iını ve Di&ayet Ro • 

lan Kandiyanonun Emperyan n 
Biy.aııka fuaattan milal:ıe ede -

odasına nHıl girdiiiııi hatırlar -rek cliude tuttu&u haııç.eri -0 • 

muzları araama iııdiriru. 
He.mu ecri döod.il. 
Gnç kız birica' adnn ı.cridc 

ıaQı bir lWde kndlalni takip 
ediyordu. Müsterih .oldu yolu -
na devaaı etti. Biru SODra ca
hile TUdıl&r. Goıı.dWcil bekli .. 
yordu. 

Bi7aka tereddüt etti, &eri 
dönmek iıtedi. Fakat annesinin 

lar. 

lıte Anten bu vaka3an son • 
ra nlonda rahat edememiı. Ro
lan ile fahi~enin arasında mu • 
hakkak bir mücadele bıa1 ,ıöı • 
tereuğiai hiuetmit, müsebOi • 
binin kead.isi oldufu.nu düJün • 
milt, fahitcnin .hiddetinden kor
karak saraydan alelacele çık • 
mııtı. CioB:iülüne binerek doi • 
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nıca aarıyına ıitti. Kapıları ka.. 
pamalanıu kilitlemelerini, hatti 
arkalan.Da, açılınamasr isin afır 
eıyJ.lar yıimalannı upldar.a 
emretti. 

Areteıı1cr (1) da.1ı:ı uyuma -
mışlardı. Filhakika m~ercye 
e'tmdt i'in pire ç<;>k rica .et -
mitler, faka! cin1cLcmuniıler ve 
nihayet geceyi hıu1i arıı~arın -
da eflenmet: surtuyl~ gcçirme
ie karar 1"CnnİJ1erdİ. 

'Eğlencelerinin en civcivli za. 
m:ınında birdenbire Arcten gel
miş , ve hemen kapıları, pence
releri, pancurları sımsıkı kapa -
malarını bağırarak emretmi§ti. 
Aretenh:rden Şiya: 

- Al Ne oluyor? Saraya hü. 
cum mu ediyorlar. 

Diye sorarken yaramaz Pa • 
kofila müst:hzi cdasiyle: 

- Yo'ksa muhterem şair yi
n: kırbaç;lanmak tclididine mi 
maruz kaldı. 

Diye ~üldü. 
Perina: 
- Sevgili Sinyör, pek fa zla 

heyecanlısınız ne o1du? dedi. 

Marcf"ita eh afzma kadar do
l ı bir baı dak nefis Borgonya 
~Jra'hını uzattı : 

- Biraz içiniz. E s'ki şarap l· 
yidir lrnvvrt 'eıir. 

( l) Şairin yedi metre;i. 

Aretcn prabı içti. Kızlar et • 
rafınr aldı~ar. Şairin tdizinc o .. 
turmak için biribirleriyle gülü .. 
ıerelc ı::ı i;cadele7c 't?O}adılar. 

Areten bu yara~ ve Uıti! mah
lukların ellerinden ..akabnı kur
tarmafa çalıprak bağırdı: 

- Dunuı yahu! Beni boğa • 
cabıruz. Öldürecdcsiniz:. 

- Fena 1111? Buse ile, .qk ile 
boğularak ölmek fena mı? 

- Hay ıizi de veba boğlWl, 
b.iraı; çekiliniz c.amm !. Ölümle -
rin en müthişinden kurtulan bir 
adama nakadu tattı olursa ol • 
san l:ıqb bir ölimckn lüç bah
se.:lilir mi? 

A:retenlcr ayn ayn teeseiir • 
lcrini iz.har ettiler: 

- Sahi mi? Vah zavallı .. 
- Ya, ya, hem ne '.kadar da 

çok diiımanı var. 
- Dof ru ama, o da pek faz. 

la cUrctkar. Her §eye karıpyor. 
Ve so!lra hepsi birden yal -

van::blar: 
- E ne oldu? Rica cdtriz, 

bize annt!. 
- Peki. otur.ur ve uslu du • 

rursaruz .anlatırım. 
Kızl; r oturdular, merakta 

dinlcmeğc koyuMular. 
.l'.rctc:ı anhltmağa ~tadı~ 

- Ef;u yalan söylüyorsa~ 
ka!'llm u Burgonya prabr ıgi
bi aksın. Ben tehlikelerin en bü· 
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lstanbul Umumi meclisi azasına 
lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden : 

~~~="!!=-~-====~==:=-:===:-,~========-~===·------il""'!·~"""!!!!~==~~==~========'='~~~~~~ 

•n ~~nbul Umumi Meclisi 3 c ü intihap devresi birinci yılı ni· 
~a~t ~4tinıaınının ilk~~i 3.4-939. t~rihine ra.stl~yan pa~arte~i günü 
lı:l.tıti de .. aktedeccgınden meclısın ruznamesı posta ıle gondcril
leli ;·O gün Belediye dairesindeki umumi meclis salonuna teşrif· 
~nur. (1971) 

•'!:9 
Ankara radyosu 

1'01tJ\lyE nADYODlFÜZYO~ 
l'Gtkı,., POSTA f.AnI 
b\tGı\ J\actyosu - Ankara Radyosı. 

ıs3 uzuNr.ucu: 

ti ür.erine Te öRlerlen ~onraki 
olarak \'erilmİ')Iİr. 

9.10 
!l.10 
9.30 

OPERALAR \'E SENFONt 
KO:'\SERLERI 

Leipzig: Ru~ rnıı,ikisi. 
'\"i~ :ına: Ç:ıyko"~ki. 

srı:ıl 

ıa,74 ! ın. 183 Kcs./120 J\w. T.A.Q. 
l,70 tıı ' 15105 Kcs.120 J\w. T.A.P. 

llt • o.ıs:; Kc .120 Kw. 9.5.i 
1'SEMBE - 23 • 3 - t 939 

12.30 Cl'~IA - 23 1 3 - ı o:w 

Napolı gr: ")'l Trovatorc·• 
( \. errl i). 
:-\trac;burg: "La Ch:ırlrnusc clr 
J>orınc" (Saııguel) l':ıri~ opc· 
rn~ınclaıı naklen. 

~l ıa ~Program. l!!.35 Tiirk mii:r.i;: IO. 
tltor le~lekct s:ıu t :ı) o rı, aj:ı ns. ıo.3o 
lfeJod OlloJı lıabcrlt>rİ. l:Ua 1.( )lüziJ. J U;i 

Honıa ~r: "l\IC'sih" (ll:ıııdcl). 
J>:ıris PTT: Yeni nııı~iki. 
Londra (X.): "lliiziiıı knhr:ı 

~lizık ~er. rıı.ı 18.:lu Program. 18.3:. nı:ıııl:ın" ( \rlıır Bliıı). 
~ rr lll. (Oda nıiiziği). Hl Konuş· OD . .( ~rus 1 K iSi Y C l\O!\SEl1 ı.ım 
'l' rk ~l'la~cci konıı5uyoı·). J!J.l:i 8.ı;; Brc'>hıv: Bralırn" ıırogr. 
Qists Uı.ı~ı (Fa ıl he)cti): Ccl{ıl !l.15 Frankfnrt: Chopiıı piyaıı• 
'oroı ~·e arkad::ışltırı. :!O Ajans, rnc konseri. 
•tı. ;~ı 1ıa~.~rlcrı, ziraat borsası ((j. 9.30 Loııdra (:\'.): Koro. 
~. 1 ).:~5 l urk ıniıziği: Ç:ılıınl::ır: l J. J:yrcı: Şuın.ınıı prol{r. 
~.q ''1 IIAF)F :'IH'SIKl \'E Ol'EfHffI.lm .'11111, l:; Yazi_Scyhun, Zulıliı Bnrduk 
llttııt şrcr l\ıırlri, Cevdet ı.:ağlıı. 0 . 3.15 füulio Paris: Orkt>stnı. 
ı, >. •r: llaluk Hecai, sariye Tokal. 7. lhıııılrnrg: Orl,t•slrıı ve ııiy:ını• 
'o. a~Cern kıırdi peşrevi. 2 - l\ıko· 7.2j l'raı:t 1: B:ındo. 
'6t~ll a · Acem kürdi ş:ıı·kı _ se, dı 9. 10 llrc,Ja v: ''Der Oberslt>iger' 
(ıldrıı ey ~ede~ siın:ı.seui. 3 - Mc. CZcllcı) OPl'radıııı ııuldl'n. 

ttr l·' erenıtı .J•eralınuk şarkı_ 'fil· !l.10 Bud:ıpc5lc: J\lfl,jk M:ıcıır tıııı 
~r~11trtAiın ol gülilcr. ·i - Fcralıni'ık sikisi. 
tıııai ~ır sebeple süccnıııiş-.iıı. a - ıo. lll'ı lin: n.ıı1yo orkestrası. 
~i. 

6 
Niyazi Seyhun. Keıııcııı;c tak. 110. lsıoı,1101111: "Ştr:ıııs-. nilt•si". 

ı. S - Harız Yusuf· JHi~c) ııi ş:ır· ıu.:ıo 'rurinn l{r: Slliıl) oılıı operet. 
"ı •e :ıtın lıükiiınleri. 7 - JIÜM"\ ııı J 1.10 llııtl:ııırştt>: Cıı:r. musikisi. 

• ~ıntısı. 8 - Tan huri Ali den- ı l 1.30 Bir~·ok Alııı:ın htıısyonl:ırı 
1' Ilı ıavent şarkı - !:icvcliın yıııc. Orkcstr:ı, sopr:ıııo, piyııııo. 
~llllı ~~ık Fcrsan - Suzlni\k şarkı • ı 12. Hudıırıeşte: Asl.t>ri lıuntlo. 
'ııı , lJ 1rnı isterse. ıu - Hdik a-·er· D.\~S :'lll'Sll\.ISl 
~. 

21 
Uıık şorl.:ı • Kız lıürünılc şa. 12.15 Turino ~r.: 12.:!:i l.onılr, 

illa Memleket soal a,):ırı. 21 Ko· (it); 1.15 Loııılrn (Z\.). 
Cliart:ılık spor ser\'lı;İ). '.ı 1.Hı PiYES. KO:-\FJ;Bı\NS \'E 

ı,C\.;MARTESl - 2j • 3. 1939 KO.:\l'~~l.\l.AH 
•3 8.1:i Sollcns: .Mikroın:ığJziıı. 

'le~ Q Program. 13.3:> Müzik (Ope· 10.10 Bt•rlin tUzun d.l: ··rnc Kit>lz 
ıı, • ııl.). H 1\knılekct sanı O:)':ırı, miihte". 
t, 'e ınetcoroloji hulıcrlel'i. H.Hı -------------
~~ ltıuzığı (Jl:ılk ıııusiJ,isi) Sh·as. ŞEllln TiYATROSU 

• '.ııılcri Aşık \'cl"iCI Ye ibra ij 2~ • :ı - 19:1!1 Cııııı:ı 
~·. ::ıkıtıııı ctlı."n: !farlı Yu,cr Ala- nkşoıııı :!U.:lO ıla 

·~ .. 1·40 - 15.:ıu !\llizık (l',·crtüılcı Tt•pclınşı: Korl:ıııı~· trtrr 
' "Cta ·1~ ~ arlulnrı). 17.3U l'rogr.ıııı. KorııC"di kıo;rnı: Bir ımıhn~ip ıırnnıynr 

( •lıızık (D.ıııs su:ıti • pi). 18.15 
~a 11ıtııiği tFasıl lıcl eti): ~uCi)C 
l~'i ~ c Tııhsın J\nrııkuşuıı ışlıroki-
l, 

1 
°nuşnı:ı (Dış polıtlk:ı lı!'ıtlisc-

llALI\. OPERET! 

Bu nkşanı 

Zoı.o l>alın:ı,'la 

I.EBl.ErllCl ~I !l,[j Türk muzi{;i: Beş nıızrnıı· 
._a l>cşrc,· Ye scın:ıilcı·: iki lan-

' 'lln IHi~ lik Operet. Orkrsfro J\oııorelli '.;, 
1
. U11, s:ınlur, utl. l\lesut <:emil, 

, crsan, \'ccilıc, Zıılılii Bııı d:ık· 
~ 'Cc\ llct Kozan. 1 !J.3j Tlirk ıııü· 

·: ı.:atanı:ır· \ cdlıc Hu~cn h.ıım 
••rt . • ' . '1 
• 1 l\ozaıı. Oku~ırn: '.\lu-;tara Çağ 
~ h..._ 1'öınürcü JI:ıCız Post • lluz-

1 

~ ' 8lc - Aldım lıululi ııerç·cıniıı. 

Tl0 H.\:\' TIYATHOSt:' 

r~ ' Bu aksam: 

1 
l Ylikst>k oku) ııt'll ~Tıı::ıll.ı 

J M ve Zl'kiye llıııııılnn, 
"' :\ıııh'.lsaılor :rnz ht>)eli. 
Erlu~nıl Sadi 'frk ,.e ark:ııla~ları 

P.\TL.\K I.ASTIKLl (:l J>.) 
n·~ ntl~tıiıı l\a~ n:ı{i,ııı lıliz.wııı ~:ırkı 
> • 1~utun çökdu. :ı - H:ıl'I Aı·il 
\ lıızznnı ı;ıırkı _Buhar Mt'lıli hl" {St') Alil;'.'ı ,.e Miı;c Pcn~·ct ,·:ıryctc~i 

t\'ılc ı · , · · ı · ı · · 'l < urulın.ız ... - 1 nn ıurı · .11 

ı, ~şaı. ş.ırkı - :\'iı;in nalcndcsin 
~; ;ı - .\sım hcl in • l'şşnk şarl..ı 
l'i a takibi lııındnıı edcrs111. li -
~, I." • k •• .. 1 v 

'1:ı • n:ırcıı,ı:ır ş:ır 1 - ,.uneş c ııs-
llılara. 20 Ajans, ıııelcoroloji r1t . 

, rı, zira:ıl hor ası (ri~ul). 20.li'J 
ti )~ler:ıki) Ynznn: '.\loliere. A· 

~I 'den: Merhum \'r.fik ıı:ı,a. h· 
1\ lehir ti> alrusıı ~:ııı:ıtk6rl:ırın 
1 ~hl.ad nııtokın l5tlıcıkiylt'. 21.t!'ı 
tl(,t ')1 1· ı· l 'ıı '.'in:ı t R~ nrı. - . a ~~ 1:1111, 

it, kıırnhi\o _ nııkııl hor~:ı~ı (fi· 
'1 <t.25 ?\e;cli J>liıklnr • H. 21.:tıı 
ı ~r (Kör oğlu lı:ıkk ınıl.ı l. _ l~o-
1 'tlcv Roratav. '.:l1.4r'ı Mnzık· 
'
1 

hedi Yönetken). 22 il: ıı:ılık 
ı: ~Ulusu, 22.30 Miizik ! Kiiı:iik or· 
tı~ • lfor: Necip A,loıı): t - Jo· 

~ltnıı!lıı • Hin hir f!CC'C ( \'nh 
.~rı). 2 - r.oln ıı • Cnııılı:ı1l:ır 
"lro•) • . k \ .. JI .::ı-ı,oınza·- ı~:ıırnnş· 

'lılııtnurilcr). .f - J.iııeke • Dan• 
i~ı. 23 Mii1.1k ICnzh:ınıt • nU. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 
11 

11-:?0 ikinci seri 
Corio baba 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 1lkbahar selleri 

14 Engr.rek dUğümü 
15 Rasin külliyatı III 
16 Samimi Saadet 

17 İstatistik 

18 Çocuk düçürtenler 
19 lllm ve felsefe 

2ıJ Mevcudu kalmadı 

Kr. 
100 

ıo 

75 
GO 

30 
GC 
3tı 

530 
Du serinin fintı :S.SO kuruştur. 

'24 Son ııjııns halıcı icl'I ''r :) ıı f fltograın. 
'hancı Radyolardan 
·~~eçilmiş Parç~l~.r l 

!ltnınd:ıki Yııkitler TUl'kıyc s:ı.ı· 

Hepsini alnnlarn ~üzde 20 iskon. 
to yapılır. !~alan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu peşin alınarak müle· 
hakisi ayda birer lira ödenmr.11 
üzere üç taksite bağlanır. 

Traş bıçakları memleketi. 
mizde dahi en çok ~vilen 

1 Türkçe - Fransızca - Ingilizce - Almanca 
Dilleri üzerine 

ji.2 Loıi~ı kil;bıl 

1 Tü!,:: . a:=~'~'" \ 
!!! ;~::::: ~ ~.::::: ıı' 

Fransız<'& • Türk<:e 

in~ilizce _ Türkçe 1 

Almanca • Tlirk<:e 

Fran!llrzea - ingillzce 

Fr:ınııızca • Almanca 

l
j İngilizce - Frı..nsızca • 

Jnı:-mue _ Almanca 

Almanca • İnglllzce 

Almanca - Franııızea: 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

Bu buyuk eserin, yakm bir zamanda, forma forma 
• 

. 
neşrıne başlanacaktır 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herke:-in, dilcilerin. umumiyetle okur yaıarlarm. 
Türkün \'e yabancının. dil öğrenmek isti yenlerin, seyyahların, i' adamlarının, askerin, teknik ve meslt 

ki mütercimlerin baş\'urmaktan uzak kalamıyacakları bir eser 
3GO küsur p1~n~. 2000 sayfaya ya kın bu büyük lugat dört dilden 200 biR tabir ve ıstılahı içinde tOJ)la 
maktadır. Eserin ihti\'a ettiği kelimeleri hiçbir am;iklopedi ve teknik l(lgatinde bulmanıza imkln yoktur. 

Eser hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

" Resimle Büyük Lugat Posta kutusu 214 " . lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

PATI. 
fç ve dı, basur memelerinde, basur memelerinin her türlü ilti
haplarında, cerahatlcnmi3 fistüllerde, kanayan basur memeleri

nin tedavisinde daima muvaffakıyetle ııi!ayı temin eder. 

1 - 12 adet çift silindirli diyaframlı çift kollu emme tu
hır.!ba muhammen bedeli 15S1 lira ve muvakkat teminatı 118 JL 
ı·a 80 kuru!jtur. 

2 - 500 adet el nraba:-;ı demir tckcrleğ'i: Muhammen bedeli 
l~:JO lira ve muvakkat tcminc.tı 93 lira 75 kuruştur. (19!52) 

I - 27 • 2 . 939 tarihinde ihale cdilemiyen 250.000 metre düz 
beyaz kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedeli :J8750 lira muvakkat teminat 2906 li. 
ra 25 kuruı:ıtur. 

III - Pazarlık 30-3 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım şubesi müdürlüğündeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

~Havalar bozuk! 
. i 

Dikkat ediniz ufak bir= 
üşütme başınıza büyük bir 

hastalık çıkarabilir 
Vücudunuzda ufak bir kırıkhk 

hissettiniz derhal, 

Türk Hava l<urumu 

P k b 
IV - Şartnameler her gün .si.5zü geçen şubeden parasız alı. 

o er traş ıçağıdır. nabilir. 

Büyük Piyangosu 
Altmcı keşide: 11 Nisan 939 

1 
...,... .. •••••••••••-•••._ ••••••• l V - hteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saa.tte mez. 

____________ kur komiı on 1 l · il r 1 adır 



ak 
Ve sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

niçin onunla dişleri temizlemek lazımdır? 

Çünkü 

Aim mütemadiyen faaliyette olan ve ~aima 
milcroplann yapchit bir uzuvdur. Her yemek. 
ten IClllra ditlerin ltotluldarma kırıntılar C:olar .. 
Onluna tahaınnürü hem diıleri çürütür, hem 
dit etlerinde iltihab lauııule ptiren ifrazat ya-

par, mikroplar çoialır. Geceleri haaı) o1:ın ifna. 
zat ise sade diıleri değil, bütün hazım cihazını 
bozar. Diılerinizin sailamlığwu, midenizin lto. 
zulmıımaımı,, ağzınızın süzellifini iıtiyona-

nız: 

Sabah - öğle ve akşam, her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

maeunu ile muntazaman fırçalayınız 

·25 Adet { SİPAHi 50 Kuruş 
SAMSUN 45 ,, 

Çektiği ıstırapların 
mes'ulü kendisidir 

NEV OZ N 

Kaıelerini tecrübe ebnit olsaydı 
ona ceheonem ha;rab ya~atan bu 

muannit bafllirııınd.n eser 
kalmı;racakb. 

NEVROZIN 
Bütün ııtırablan dindirir, bat ve 
dit ainlan ile üıütmekten müte
vellit •in, ıızı ve sancılara l:arıı 

bilhassa müesairdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, 

Kalbi ve 
böbrekleri yormaz. 

.. ooKToRÇIPRUT-
• Cildiye ve Zuhreviye 

mütehassısı 

Deyoflu Yerli Mallar Pazar 
ka1"31sındn Posta sokağı köşesin 

de Mc)'lltencl aparlımanı. 
Tel. 433:,3 

.. Dr. Suphi Şen ses • 
idrar yolları hastalıkları 

müttlsassm 
Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısında Lekler apartıman. Fa· 

kirlere parasız. Tel. 43924 

Güzel Zaman 
Manifatura evi 

Recep Opn 
Saltulıunanı Caddesi N o. 8'7 

ete 1e111 acamıttır. 
Her aewt Jbltl, ipekli ve puaak

I• lnmlaflar aea flatlarla •tıı. 
..uw.r. Zlraret ....... 

Göz Hekimi 
Dr. Marot Rami Ayllın 
Taksim • Tıhmhıne Urfa apartman 

Telefon: 41553. Mua)'ene: Pazardan 
!Jaıka her san 14 • 18 e kadar. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam

ları l 7 den sonra l.Aleli Tay)'art' 
~p. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
.abul eder. (Ttle/on: 23953) 

• 

24 MART - 1939 

• SAÇ ERSiRt 
Saçları beıler, köklerini kuvvet lmclirir, dölriihnesiai a.ı.rı 

kepekleri pderir • 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

~la- lsbnl.al 

• 
Nafıa Vekaleti ıstanbul Elektrik ışlerl 

Umun Müdürlüğünden : ~ 
1 Yıllık muhammen bedeli 3320 lira tutan bir sene ~4' • 

lıer Uç ayda bir 30.000 nüsha ol:ı.rak tab ettirilecek olan El'"" 
TRİK mecmuaaı açık eksiltme ile bastınlacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 249 ikiyUz kırk dokuz liradır· ~ 
3 - Eksiltme 4-4-939 salı günü saat 15 de Metro J{aD ~ 

sında 5. inci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltrııe k 
yonunda yapılacaktır. ıol" 

4 - Bu ite aid ıartnameler İdarenin Levazım Miidilr 
den parasız tedarik edilebilir. _ _.flJI 

5 - İsteklilerin kanunt belgeleri ve muvakkat t~ · · 
ile ilin edilen gün ve saatte komisyonda hazır bul~) 

llB2''..-:' ------------------~ ............ 

Asipin Kenan 
Siai solak aJpılıimdan, nezleclm, pipten, •ı .,. dit 

ainlamulan konıyacak en iyi İliç bu,dairil. --~ 
----· iımine dikkat buyurulması • 

Bu lıakikatı lıerkes bilmelı 
Grip, nezle enfloenza, ııt ma gibi huta.Wdara tutulmamak için aafhğmm BIOG~ 

kan ve derman haplarile aig orWaymız. 

BlOGENINE, dalma kam tueleyip kuvvetlendirir, halıizlifi giderir ve hariçten ~ 
her tllrltı mikropları öldl1rl1r. Tath bir iftiha temin eder. Sinir, ve adaleleri ağıamı.,tJrll"• 
klyı yilkleltir. Bel revıeklifi ve ademi iktidarm en birinci devuıchr. 

BlOGENINE: kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan, soğuktan ve havaların ~ 
ainden mllteeair olmular. Çllnktı vücudtl her zaman pnç ve dinç bulunduracak .PPV-:_ 
plecek her mikroba plebe ç aldmr. Ve bu eayede mtlthlf lkı betlerle neticelenell GBJP• 9:: 
le, enfioenza, artma aibi ha ltalıkla.rdan korur. Bu butalıkla rdan korwımak için büJDkler 
bah akfam birer BİOGEN1NE almalıdır. Halta olanların kurtulmuı itin de bu -1ktaı' 

mlall arttmimi.lıdır. Her ecanede bulunur. 

CAFER MUSHil ŞEKERi teairi kat'i, alum kolk~ en iyi :nüahil tekeridir. BllGaıUlll ~ 
zanelercle bulunur. 


