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Belçikada _Alrı1an Radyoları 
tahrikat vapr1ıağa baŞladı 
Milli Şefin vatan· Kolonya Radyosu Belçikalılara 
daşlara teşekkürü Alman olup olmadıklarını sordu 

l?c~icımzhıırwnuz ve bayan lnöm'l 'Ankarada reylerini t•erirlcrkcn .. 
(Yazısı 4 ünciide) 

Vali, istif ası 
Şayiasını yalanlıyor 
'' Sıhhatim çok iyidir. istırahate 

ihtiyaç hissetmiyorum . ,, 

-Vali Lutfi K11da1 

Şükrü . Kayanın 
rahatsızlığı -

Cuma akşamı hafif bir 
buhran geçirdi 

Ankara, 28 - Eski Dahiliye 
Vekili §ükrü Kaya geçen cuma ak 
§amı hafif (bir paralizi geçirmiş, 

doktorlar kendisine istirahat tav
siyesinde bulunmuşlardır. Şükrü 

Kaya evinde tedavi edilır.ektedir. 

Belediyenin yeni 
bütçesi 

Geçen seneden 1,5 milyon 
lira fazla ... 

-..... (l' azısı 2 incide) 
""'-----~--~----~------------------~-

~acarlar Slovakyaya 
o·azısı 2 incide) 

l~arruzlarına devam ediyorlar 
~~ksatları hudut müzakerelerine intizaren 

Utnkün mertebe fazla arazi kazanmaktı 
~ 
~Peste, 27 (A.A.) - Salfilıi· 
~ bir kaynaktan bildirildiğine 
~1acar ve Slovak kıtaatı ara· 
~uharebelerde gerek l\la-

car kıtaa tının \'C gerek halkın yc
kCın zayiatı 23 ölü ve 55 yaralıya 

yükc:elmektedir. 
(Devamı S incide) 

c 
tı:hltarık arıT:larrnıla yapılan 1 ngiliz lıatıa ve deııiz mancrralamıcla 

>ıası,clcri ile bir lıava Jıiirnmıma karşı Jıazırlanan gemiciler top ' 
başmda . • 

Bu hareket Belçikada tahammül edilmez 
bir müdahale telakki ediliyor 

Almanya Lehisf ana 
• nota vermemzş 

Brüksel, 28 (A. A.) - Belgn n_ rlyatta bulunarak Belçlkalılann Al 
jnnsı bildiriyor: mnn olup olmadıklarını sormu§tur. 

Alman Kolonya radyo istasyonu, Bu §Ckilde bir hareket, Belçikada 
rıazar günü Belçikaya hitaben neş- t;:hammUl edilmez bir mUdnhalc 

mnhiyetinde telii.kki edilmektedir. 

Lehistana nota mı ? 
Faris, 27 (A. A.) - Berlinden 

bildiriliyor: 

Almanya hükumetinin geçen haf
ta Polonyaya Uç nota göndererek 
Danzigin Almanyaya iadesini, Oder 
berg §chrinin geri verilmesini ve 

Polonya koridorundan geçmek üze
re bir otomobll yolu hı§asma müsa. 
nde edilmesini istediğine dair dola. 

(Devamı 4 üncüdt) Belçika kralı Leopold 

Eski İkhsat vekili 

Nisanda Ankarayı 
ziyaret edecek 

Bükreş, 28 - Romanya hariciye 
nazırı Gafcnko nisanın sonuna doğ_ 
ru Ankarayı .ziyaret edecektir. 

Hariciye nazın Gafeıiko, hliku. 
met partisinde çok milhim bir nu_ 
tuk irad elmişlir. Gafenko, evveliL 
Balkan Antantı konseyinin Bükre§
teki son içtimaından bahsetmiş, son
ra Bulgur başvekilinin Ankarayı 

ziyaretine temas etmiş YO dcmi§tir 
ki: 

- Bu ziyaret, bütün Balkan mem
leketlerinin müşterek menfaatleri_ 
ni müdrik bulunduklarını ispat edi. 
yor. B. Köseivanofun Ankarada 
yaptığı konu§rnalar sonundu neşre
dilen resmi tebliğ Romanyada mü
kemmel bir intiba bırakmıştır. 

Müttefiklerimizle olan sıkı bağla
~ımız ve tesanüt hudutlnrımızn ya. 
'1tlnbilccek bir tazyikı daha az va. 
'lim kılıyor ... 

Karpat Ukranyasmm Macaristan 
'arafmdan işgalinden bahseden na
-ır demiştir ki: 

(Dcraını 4 föıciide) 

Şakir Kesebir bir 
şeker işinden dolayı 
muhakeme edilecek 

Yedi senedenberi Şakir Kesebirin mebusluğu 
dolayısile geri ı-ÇE-RÇ-E-VE _____ _ 

kalan bir iş 
tazelendi, 

Şakir 1\ escbir 

Ankara 27 (Husu i) - Sekiz, sc· 
ne kadar evvel mülga ~kcr inhisarı 
idaresince Şark vilayetlerinin ihti· 

( Dcrıamı 4 iirı iide) 

Hala o Abide ! 
Dünkü (Cumhuriyet) ı;azetcslnıle Paz.ıl Alımeıl Aykaç'm Abidelere 

ılnir bir yazısını okudum. 

Her §eyden encl Fazıl Ahmed Aykaç\ insanlık fildr tarihinin do
lamlmı;lı yollarınıla taban patlatmış, fikir !,)ile i çcl,mis so~·ıu bir entcL 
lektüel tanıdığum kaydetmeliyim. l'csindcn ıle hemen bildirmeli)im ki 
ondaki bu miinıtııziyct, ne linin mli~tcrck \:ı.sıflarınn. to.manıile zıddır. 
l<'nnl Ahmet Aykaç; fikri sc,·miyen, dü~ünr.medlği itin bilmiycn, bilme_ 
ılibri için dil~lincmiycn \C bütün bunlar dolayısiylc ~ alnı:r. nakıs, fnntezl 
\e nüktPde kalım bir neslin, asil ha5 ağrısına tutulabilmi5 nadir örnek
lerinden birisidir. 

llakkımılakl iltifatlarını derin bir tahassüsle karsıladığıqu söyle· 
<liktcn sonra kıymet iz bir noktn~ ı iı;nrct etmek isterim. Hen (Kısnkü· 
rck) soy adını kendim uyclnrnıadım \ 'O t<wazu olsun diye ıle (in a) sı. 
fatını benim rJDedlm. Bu isim bana, lmyn:ığı l\lnrasta yutan (Kı nkU_ 
rek oğulları) mn biricik mirn~ı diye gelıli. Yok"ia (Kürek) ismlnc 
bir ,·asır arasa~ dım mulıaklmk ki (h,s:ı) l erine (uıun) u scı;.crılim. Tc

' aw, pek de hummasını çclifiğim bir !';ey değildir. 

lngilterede mecburi askerlik 
ihdas edecek mi ? 

Hızı! Ahmet Aykaç bu yazısında, clnvamızı bütün cephclerllc snğ
lamla~tırdıldan sonra, biitün ,·cclhlcrile ıle ~iirüğo çılmrmnk gayretine 
dii5mü5, sanl.i her tezin ayni mikyn ta bir nnti~c gebe olduğunu 1 • 

ııat etmek lıilncrini, bütiin mnrlfctlcr'lcn ii tün tutmu~tur. Aılctfı bir ta. 
rafta bir sütun l iikseltirken, y:ınıba5mıla bir çukur açıyor \'C 1 tiycnc 
... uhınu, lstiycııc de ı;ukuru bcnimseıııck hakkını 'eriyor. Uh: sütunu 
beııim..,cmcktc \'C davamızın l~nzıl Ahmet Ayknç clne te~iıl lmzMılığım 
kabul etnwk1c~ İT.. 

Artıl\ keskin bir bedahet lınliıııle tecr.lll eılcn d:ınımız bütün cep_ 
lıclcrilc knnunla~m:ılı Ye resmi makamlar nczılin<lo Jşe !:e\'rilmclidlr. Tf, 
ki kale döğen hc~·betll m:ıncmıklardnn dalın tesirli lJilcliğimlz fikir 
iilctinr, apnnfn51 kadar gih·cnlıniı kal ın. 

Necip Fazil J(JS.4.1\ÜREK. 

Karar etrafında Başvekil perşembe 
izahat verecek 

.. .. 
gunu • 

o· azısı s incide), 

NOT: Abideler jürisinin 24 Martta Güzel Sanatlar .Akademisinde 
toplandığını duyduk. Verilen karardan haberimiz yok. Jürinin bu meT• 
zuda TUrk ba.smmı aydınlatmak nıu.racma dll§meyl§I ve davamızın 1c
hindc veya al(lyhinde, vardığı karan bize bildirmeyişi hayretlere §ayan. 
Yoksa jüri, bize haber vermlyccck kadar lehimizde mi dtıştlndil? 
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Açıkta kalan memurlara göre 

Denizbankta << iskemlesiz 
varmış! memuriyetler » 

Bankada 
doldurmuş 

da 

tekaütlük müddetini 
memurlar bulunduğu 

iddia ediliyor 
• 

Mart başında Denizbanktan a
!itla çıkarılan 43 memurdan henüz 
hiç biri ba§ka vazifeye tayin c
dilmit değildir. Bunlardan Deniz 
Ticaret Müdürlüğüne tayin edilen 
bir memur varsa da, o lda kendi 
teıcbüssiylc bu vazifeye girmiş· 

tir. 

bulanlar da vardır. Bunlar De· 
nizabnk tcıkilatı kurulurken 'ka.d· 
rolarda kanunen yapılması icap e 
den değiıikliklerin yapılIIUJ oldu· 
ğunu ve sonradan bir çok ıube
lerin lağvedilerek bir kısım me· 
murlann açığa çıkarılmasının ka· 
nuni hükümlere uygun bulunma
dığını ict:lia etmektedirler. 

• lstan1ml iki gündmıberi ba1ıar günleri yarıyor. Bu har, mahalle aralarına da çiçek sa tmlarile Tıaber göndermF~ P11ıf 
}'OT. bulanık ve fisentili görünmekle beraber dün ve evvelki gün çok güzd· 

di. Pazar giinü lıaı•amn gı1zelliğinden istifade edertk Mecidiyeköyü 
ve Hi4rriytt tej>tsi civarına gidenler lıayli yekfln teşkil etmişti. Ba· 

• Alva nahiyesinde geçen gı'ln toprak bayramı j'afnlm~, bU 
sebelle fidanlar dikilmiştir. Resmimiz bu merasim başlangıcırsdtl 

Buıün işsiz olan diğer memur
lar ise pek fena vaziyetlerde kal
m11lardır. 

Bir çoğu hemen hcrgün banka 
erklnına müracaat etmekte, fakat 
dertlerine deva olacak bir cevap 
alamamaktadırlar. Diğer taraf
tan haber aldığımıza göre, a
llkadarlara Dcnizbank kadroları 

hakkında bazı şikayetler olmuş· 

tur. Bu arada bilhassa tekaütlük 
mUddetinl doldurmuı olPn bir çok 
memurlarla, bqka dairelerde teka· 
Ud oldutu halde mlltehassn sıfatı· 
nı da haiz bulunmıyan lbir çok kim
selerin banb ~drolannda ıbulun· 
dUkları söylenmektedir. 

Bu arada 43 memurun açıfa çı· 
karılmasiyle bütçede ehemmiyetli 
bir tasarruf da olmadığı söylen • 
me'lctedir. 

Çünkü yapılmaıı icap eden yüz 
binlerce liralık tasarruf yerine ç.ı· 

karılan az maaşlı memurlardan e• 
dilen tasarruf miktarı pek ehcm
miyctsizdir. 

Bütün bunlardan batka açıkta 
kalan memurların iddialarına gö· 
re garip bir vaziyet daha var ki, 
bu da bankada fiilen vazife yap• 
ma.dığı halde maaı alan memurlar, 
yani "iskemlesiz memuriyetler,, 
de bulunmasıdır. 

Parti Genel 

Sekreterinin 

Valiye telgrafı 

Bu noktalan ileri eürenler bu 
gibi kimselerin esasen tekaüt ma
aıtanm almak haklan oldufun
C!an nzifelerine nihayet verilerek 
yerlerine açıkta kalan memurların 
ılmmumı istcmckteı~irler. Diğer 

taraftan ay bıımda 43 memurun 
lıadro harici edilmesini kanunauz 

Mebus seçiminin bilmesi münase
betile C.11 .P. genel sekreteri Erzu
rum mebusu Fikri Tıaer'den dün 
vali vı Parti llyönkurul başkanı 
Dr. I~(ttfi Kırdtrra Ştl telgraf gelmiş

Fakat bu ıimdili'k yalnız bu mc- tir: 
murlann burlannın ictdialarmdan 
ibarettir. 

iıte yukardaki noktalan ileri 
sürenler bUtün bunlara karıı bir 
kaç az maaılı memurun itıiz bıra
kılmasının dofru olmadığını ıöy
lemektedirler. 

Vali, istifası 
şayiasını yalanl~yor 

"' Sıhhatim çok iyidir. lstırahate 
ihtiyaç hissetmiyorum . ,, 

Bu ubalılr:i "Tan. ,gazetesi An· 

Türk Ticaret Bankası 
hissedarları toplandı 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi· 
nin altıncı intihap devresi için ya
pılan mebus seçimi yurdumuzun 
her tarafında tamamlanmış ve bü
tün seçiciler reylerini tam bir itti-

fakla partimizin namzetlerine ver
mişlerdir. lki ay devam eden inti
hap faaliyetinin her safuasında in· 

tihabı mebusan kanununun parti 
mevzuatının ve genel sekreterlik 

tebligatmIQ bütün hukuklannı gü
nü gününe ve tanı olarak yerine ge
tinniş olan başta şiı muhterem ar
kadaşunız olduğu halde Parti teşki· 

1Uımızda vazife alan bütün 
daşlarımıza gerek istipre 

arka
ve ge· 

rek resmi intihaplarda gösterdik!eri 
yüksek ve siyasi olgunluktan dola· 

yı bütün ikincimüntehip arkadaşla
nnuza candan teşekkürler ve derin 

takdirlerimi arzeder hepinizin sev
gi ve saygı ile gözlerinizden öpe
rim.,, 

mıştır. 

JUü'WMı ~ ,,. 
Sevgilisinin evine Vapur tarifele

rinde değişiklik 
kaçan kız Yaz tarifelerinintatbikid 

Mahkemede aşkını itiraf ederek gel!~!:.~~a x.~:!:"' 
babasının evlenmelerini tarifcsi.bi~ nisa~.da, .Bartıfltat 

yaz tanfesı de dort nısanda 

istemediğini söyledi edilecektir. 
Bir nisandan itibaren garacl 

Dün adliyeye bir kız kaçırma f ne dönmeyince, babasr ertesi aa
hidiseıi aksetmiıtir. Denizbank bah polise baı vurmuı ve Emineyi 
amelelerinden vinç iKisi HUseyin, Hüseyinin kaçırdığını ve Fatma -
Cibalide tütün deposunda çalıpn nın da bu işe yardım ettiğini iddia 
Emineyi uzun milddettenbcri sev- etmiştir. 

mcktedir. Dün Sultanahmet birinci sulh 
Hüseyin, yenıesi olan Fatma ecza mahkemesin.de sorguya çeki

ismiDde bir kadını, bir iki defa len Hüseyin demiştir ki: 
Samatyada oturan Eminenin ba- ''- Ben hadise gecesi Ameri
baıı polis mütekaitlerinden Rıza- kan vapurunda çalışıyordum. E
ya ıöndererek kın istetmiı, fa- mine ben yokken eve gelmiı, yen 
kat her dcfumda red ce,'&bı ile gem Fatmanm yanında kalmıı. 

karplaf11U1tır. Ben Emineyi nikahla alacaktım .. 
Halbuki Emine de Hliıeyini Kaçırmadım.,, 

sevmektedir. Bundan sonra Emine şunları 
Bunu haber alan babası bir ıün söylemiştir: 

kızına çıkıımıı: "Sen deli miıin? 
Ben seni zenıin birisine vermek 
istiyorum .• Halbuki gidip züğür

dün biriyle anlaııyorsun,, demiı -
tir " 
Emine bu sözlere içerlemiı ve ev 

den kaçarak Tophane rıhtımına 

gitmiı ve orada Hüseyini aramıı. 
bulamayınca lda yengesi Fatmanın 
evine gitmiıtir. Emine o gece evi-

"- Hüseyin beni ka~rrmadr •. 
Ben kendim ona kaçtım .. Biz biri
birimizi seviyoruz. O, yengesini 
göndererek beni babamdan iste
di. Babam kızarak beni dövdü. 
Ben de kaçtım.,, 

Hakim Reıid, Hüseyini ve Fat
mayı serbest bırakmıı ve dosyayı 
da müddeiumumiliğe ialde etmiştir. 

postaları pazar, salı ve J>Cı:;:. 
günleri saat 13 de kalkacakl 

Bunlardan salr günkU p0ı 
Zonguldağa uğramıyacak, 
mukabil perşembe postaları 11 

yacaktır. 

Dönüşlerde son iskeleterdel' 
kalkacak vapurlar kıJ tarif,,.ııt 
ki muayyen günlerden bir ~eJi)İ 
ha evvel kalkacaklar, bÖY 
istanbula gelirken yoldalci ~ 
lere de birer gün evvel u'1•' 
caklardır. t>'1 

Dört nisanda başlıyacak ;tP, 
tın hatti yaz tarifelerinde ıae tJP 
di İstanbuldan çarpınbf: 
kalkan postalar salı ıünletı 

0 
ket edecekler, cuma günll 1 

limanrmiza döneceklerdir. 

İstanbul - Mudanya hatu 
tarifeleri de 15 nisandan i 
tatbik edilmeğe başlanacı~ 
günden sonra her gi.ın Istar'~ 
sabahlan 8,45 de, MudaııY ~ 
akıamları 17 de birer paıta 

ara muhabirinden aldığı bir 
habere atfen lstanbul valisi Lutfi 
Kııidarrn rahatsızlığın.dan dolayı 

vazifesinden ayrılarak tedavi için 
:A.vrupaya gideceği ve yerine de 
Emniyet Umam MüdürU Şükrü 

sakmcnsüerin tayin edileceğini 

yunırıtır. Bu haberin aıhhati hak
lnnda. bu sabah kendisine müracaat 
ettiğimiz L\ı.tfi Kırdar, bu rivayeti 
tekzib etmiı ve ıunlan ilave etmiı
tlr: 

Ankara, 'l:l (A.A.) - Türk Ti· 
caret bankası hissedarlar umumi 
heyeti bugün toplanarak bankanın 
1938 senesi muamelatına ait idare 
meclisi ve murakiplcr raporları ile 
kftr ve zarar hesaplannı tasdik et· 
miştir. 

Züccaciye tröstü Belediyenin yeni B~yoğlunda 
yıkılan apartman 

Civardaki binaların 
temelleri muayene 

edilecek 

caktır. 

Cumartesi günleri iki ~ 
14.30 da birer vapur hareket 

var mı ? bütçesi 

··- Rahatsızlığım geçti. Sıh- İdare heyeti raporuna nazaran 
hatim ~ok iyidir. İstirahate hiç ih- 1938 yılında bankaya yapılan ta· 
tiyaç hissctıniyorum.,, sarruf tevdiatı 1.377.515 lirası va· 

Şeker Şirketi 
Bir seende 1612355 

lira kazandı 
Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 

,,eker fabrikaları şirketi hissedarlar 
dördüncü umurnt heyeti bugün top
lanmıştır. 
Şırketin 1939 senesi muamelatı 

\•e hesabatı hakkındaki meclisi ida· 
re ve mürakipler raporları ile bil!ln 
ço ve kar ve zarar hesaplan tasdik 
edilmis ve yeni idare heyeti azalan 
seç.ilmiştir. 

desiz oimak üzere 3.329.544 liraya 
varmıştır. 

1937 yılında yapılmış olan tasar
ruf tevdiatı yekQnu 2.504.454 lira
idi. 

Gene rapora göre, umumt mev· 
duat hesaplarında 1937 senesine 
nazaran 2.908.713 liralık bir teza
yüt vardır. Bankanın 1937 sonun· 
da 682.721 lira olan tutar gayri safi 
k~rı bu sene 103 lirası geçen yıldan 
müdevver olmak üzere 1.026.027 
liraya baliğ olmuştur. 

Litvanya 
istifa 

kabinesi 
etti 

Yarm Ticaret odasmda 
bu mesele görüşülecek 
Yarın ticaret odasında zilccaciyc 

tüccarlarının if tirakiyle bir toplnn
t.ı yapılacaktır. 

İktısat veklleti aaııayi tetkik he
yeti reial Şevket SUreyyanm rei.slL 
ğinde olacak bu toplantıda zilcca. 
ciye işleri Uzerinde yapılan bazı ei
klyetler görtııuıecek ve bunlarm 
mahiyetleri tesbit edilecektir. Ma -
Inm olduğu Uzere, bundan bir müd
det evvel bazı tüccarlar alikadar _ 
lara müracaat ederek birkaç büyük 
mUeuesenln piyasada tröst yaptık.. 
lanndan eiklyette bulunmuşlardı. 

İşte yarmkl toplantıda bu gikayet 
üzerinde de görUşUlecektir. 

--o---
Mühendis Ailelerinin 

Toplantısı 
Umumi heyet şirketin muamela· 

tından husule gelen 1.612.355 lira 
safi khdan yüzde on adi ihtiyat 
akçası ayrılarak geri kalan kısmın· 
dan vergiler indirildikten sonra te
diye edilmi§ sermayenin yüzde 6.45 
ine tekabül eden miktarını hissedar
lara temettü olarak tevziine ve arta
cak bakiyenin senei atiyeye devrine 
karar vermi~tir. 

Ankara, 27 (Hususi) - Bugün 
mühendisler birliğinde yüksek 
mühendislerin bayanlarından mü
teşekkil bir heyet toplanarak Ço -

Kaunas, 27 (A.A.) - Hüldlmet, cuk Esirgeme Kurumuna yardım 
istifa etmiştir. Reisicuinhur yeni yapmıya karar vermişlerdir. Top. 
kabineyi kurmaya genelkurmay lantıya Bayan Çetinkaya riyaset 
başkam general Cerniusy memuı etmiıtir. 

1939 
RESiMLi HAFTA' nm 

etmiştir. Sanıldığına göre yeni ka- ------------
bine, tamamile askerlerden mürek· 
kep olacaktır. 

Parlamentonun sah sabahı saat 
onda yapacağı toplantıda hariciye 
nazın Urbseys, Memelin Almanya· 
ya iadesi ve bu hususta yapılan 

ıtaıra•• denlertnl takip cdlnlz. f milzakereler etrafında izahat vere
Ba lisanı kolayca elde eclcceksln1z. cektir •• 

Geçen seneden 1,5 milyon 
lira fazla ... 

Belediye bütçesinin varidat kısmı 
tamaınlarunıştır. Bu seneki umumi 
bütçenin geçen seneden bir buçuk 
milyon lira fazlasile 12,5 milyon li· 
ra kadar olacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

Bütçenin masrar kısımlarının vi· 
!ayet rnuhasebei hususiyesine ait 
faşılları da bitmiştir. Bugün beledi· 
ye masraf bütçesinin geri kalan 
kısımları bitirilecek ve bütçe ta-
mamlarunış olacaktır. 

Belediyenin, belediyeler banka· 
smdan alacağı beş milyon lira büt
çenin fevka!Me kısmında gösterile· 
cektir. Bu para ile yapılacak işler 
bütçedeki mac;raf kısmına konula
caktır. Halkın ihtiyaç ve dilekleri 
gözönünde "tutularak, 
göre sarfcdileccktir. 

istikraz ona 

Toton amca 
dama 
ovnoycır 

Beyoğlunda Papaz köprüsünde 
çöken apartıman tahkikatı devam 
etmektedir. Mahallinde bir keşif 

yapılması için bir fen heyeti kurul· 
maktadır. HMise yerinde enkazın 
kaldmlmasma çalışılmaktadır. Bu· 
lunan eşyalar sahibine iade edilmek 
tcdir. Fakat bunların hemen hepsi 
mahvolmu~ haldedirler. 

Diğer taraftan belediye fen heyeti 
de tetkikler yapmaktadır. Hadisede 
son yağan yağmurların tesiri oldu· 
ğu sanılmaktadır. Meyilli olan bu 
arazi suların bir geçit yeri olm'l
sından dolayı diğer apartımanlann 

temelleri de tetkik edilecektir • 

--o-

Adliye Hukuk işleri 
Umum Müdürlüğü 

Ank::ır::ı, 27 (Husust) - Şinasi de\ 
rinden açılan adliye hukuk işleri u· 
mum müdürlüğüne lst::ınbul ikinci li-

ı 
c::ıret reisi İsmail Hakkının lu) ini 
ı.arnrlnşlırılmışlır. 

cektir. 

Böylelikle pazar günlerısd 
sada geçirmek isteyen İ•~ ti 
!arla, İstanbulda geçirmek .:~f 
Bursalılar bu vapurlardan 1 

edeceklerdir. 

Yalnız tarifeye muvakkat ,ı 
rak ve 15 mayıstan itibareJI 

danya ve 1stanbuldan paz•:;ıee 
lan birer posta daha ilaYc 
tir. Cumartesi günlerini t<a 
şehirlerde geçirenler paz~r e d 

ıerııı şamlan bu vapurlarla yer 
neccklerdir. 

o 

Profesör Pittard 
Ankarada tor 

Ankara, 27 (Hususi) -: 
lük lehinde bir~ok kıyınetl'u-s 
yatilc maruf olan Cenevre .. fiC 
sitesi antropoloji prof esörU e1' 
tard bir seri konferans verı'-, · 
zere refikalarile beraber şe ıı.ı• 
gelmişlerdir. Konfcrans13.J " 
vinde ve Gazi Enstitüsü c 
lecektir. 

8 k l<°taf1sil 
a ır oy taa..kikBt 

şubesinde ,, 
Bakırköy belediye t,b.sil :o 

hakkuk şubesinde yapıJJtlaJt 
tahkikat bitirilmek tızeredit· 

rJJ1 b6 
Buradaki bazı menıurlaunJ " 

diye varidat tahakJCu~a lJJ'luş 
tahsil etmedikleri goril ıtı:ııı 
Bunlar hakkında kab cd n 

takibata geçilmiştir. 
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Akaret 

t ()CA bir apartıman durup du 
'ttrl'Urken yıkılıyor. Olenler, a· 

nlan nl ıı d il ır nr. Bir bina öyle 
tıJcı llrurken )"lkılır mı 't O ka· 
hı de deJllml~: yirmi, beş sc· 

~ d r ıey .• Yirmi he, ıenelik bir 
oı~l'Urp dururken çökmez:: sa~· 

.q 1 •dığı Jçln, kötı1 kurulmuş ol· 
~in, Yahut Jıakımsızhktan çö
r ~le, kötü kurulmu~. bakım

dt ~d ılınış bir binanın yıkılması· 
urup dururken,, denmez. 

~llzııt hırptenberl hayat pahalı· 
'it'~ •ileler kilçilldnlil için bir 

)' •nda daire kiralamayı, ev 
tııı.' tercih ediyoruz.. Dairenin I· 

ti 
1 
•z oluyor, öyle tlrter çifter 

ı dt !' lüzum göstermiyor. El· 
l'••'1rı ev .kırlar .keyitli delil, o 
ltdasanıırnı,, dc#ll. Bir kere haya• 

11 lı.ıkarı kat, aşalı kat me!· 
"r tlJ l'e merdiveni kaldırdı: da· 
-r tasındaki merdiven ~oknk gi· 
1q4eYdlr, onun bizimle ancak 
btıı~an bir ı!Akuı nrdır. Biz:· 

1Q ey hayatının hasretini çe
'> ; bizden sonraldler elbette 
'-e alı~ncıık belki Amerika'nın· 
•ad • 

•ııtı ar :Yilk.sek apartımınlarda 
~lıı iti eskl 1'afe~ıı. cumbalı evle· 
ı,1 llıahremiyctlni bulıcaklır
'en hl:ı de ıpartımınlınn da-

l Olduğunu inUr edemeyi:ı. 

,;ı latıınbul'da birdenbire pek 

11 ~;lırnan yapıldı. F.llne ıeklı; 
~. h ra geçiren herkes, bir o ka· 
OJıı:ı orç ederek "apartıman,, ıa· 
~a illa kalktı. Dltııbl pek co~u 

lll, biçimsiz 'Ve entlptırten a
~ lllar. Yaptıran: "Ne olacak? 
~ d 0turmıyacalım yal kira ge
~'Ye Yaptırıyorum!,, diyor; işi 
:ıı de~n. kaUııya haule ediyor, 

ttııı'llln en fenasını 1mllanmak-
}llt 11tnlyor ve böylece parıısı· 
'\ea de on, hattA yüıde on be~ 
'tıı lııı temin ediyor. Apartıma· 

a.IıAı daima akaret diye yap
ltıdadır. ET, evvelA sahibi o· 

•ntdlre yaptırılırdı; bunun için 
~1;ran rahatını dü,ünür, para· 
'•htdı. Akaretler he hiçbir :ıa· 
~ lblnln oturması için yapılan 

l •dar saAlam, rahat, iyi olma-• 

llhuı• bt da güzel apartıman, fennt 
111, icaplar dilşünlilerek yapıl· 

rtımnn voktur demi,·orum. 
tot " J • 

llı ll derme çatma §eylerdir. 
tdakilerc sorun: oturdukları 

.,,~81llardan memnun olanlar 
'tdeAlldir. Kışın pencereleri 

a rnuhtaç olan, damı ak:ın, 
~ 
)a~ıncıı orta katlarına bile 

1Ytn apartımanlar var. Mo· 
1 llatarda, in5anı muhnik gaz· 
~tacak sı#ınaklar bulunması 
R dan hııhserllyorlar; hlılm 
)'tırııuı: hinnlnrdn i~e sulh u

' •tınurdnn barınma#a imkAn 
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Maarif Şurasından isteğimiz: 

Gece mekteplerine ve broşürlerle 
tedris sistemine muhtacız 

M AARİF ırtrumd&n, memleketlml:dn ı;ok muhtaç olduiu 
bir noktn~ a ehemmJyetıe dlkkat nazarmı celbetmek ı.te

rl:ı. KWtur, cumhuriyetin tarihi Ue en reel mahlyetlle ba,ıar. 
Okwna y&mıADm bile ehemmiyet \"e lilzumunu ancak cum• 

huriyetln kültür inkıli.bı lle anladık. 
Bugün ancak ilk okuldan bqlann, bir Tllrk e\·lidı, yUksek 

talıslllnl bltlnnek gibi bir hedefe aıı,tmlnııı bulunuyor, 
Hayat oartları, C\latlarmı okotrnağa müsait bolunmryan al. 

leler bile, ellerindeki arnı;Iarmdakl en mohtac olcloklan \•esalti 
ıatıp savıp e\'li.tlanna yüksek fahııll vermek lhtty~ n lüzumunu 
duyuyorlar. 

Tilrk ktiltllrilnUn inandırdığı bu netlct-, saltanat tarihlnln 
tok geri bıraktığı lrfanımnı birdenbire ileri götunnüs bulunu. 
yor. 

Fakat bugUnkU cemiyet eartJan içinde hayatını kaıanmak 

zaruretinde bulunup da, mesell bir idadi mf'zonu olan vatanda.,, 
daha &"enç olmasına ·u büyük an:u n ihtirasına rnğmen yll.ksek 
tahslllnl yapmak imkanlarından mahrumdu.r. 

Dc\·am mecburJyetıerl ikame edilen yük!llek tııhsll müMScse
Jerlne ı,ınln, ka7.anmak mecburiyetinde bulunmMmm tabıt ve ı.a.
ruri bir neticesi olarak den.m edemez. 

llıılbukl kanunlar, nl7.amlar ondan cemiyet 'tinde, de,·Iet vo 
hükumet h:lnde llerllyebllmck Iı:ln yillu;ek tah il ister. 

Dünya milletleri bonlan dü,ünerek ~eco mektepleri, gcro 
ıanat okulla.rı, Unh'cni~lerl ı, başında takip, ,.e nihayet gece 
linh'enılt<ılerl açmak gibi hnkinlar hazırlauuı,ılardır. Uerhangt bir 
memur, c naf, 6ubay, tacir, işlerine halel ı:etınnenıek §artile bu 
tnekteblerl takip e<lerek, edinmek istediği lhfüıa!llına \·arablllr. 

Biz bnndan mahrumuz. Hakkari yllayctlndo bir ma:ırlf me· 
moru lhıe t&MllJnl yapmıştır, fakat iinh'crslteyl takipten, yeri, 
,·azlfesl, ihtiyacı dolayı ile mahnımdur. Arzuı.u, lhUra.sı ,·ardır. 

l"a,ı mUsalttir, memleket bunu okutmakla belki Jnymetll bir ele. 
man kazanmı, olacaktır. X e yapsın! 

Eğer Unh"enlteleri broşürlerle \'O bulunduğu yerele, \'arlfesL 
ne halel getirmemek eu.retile takip etmk milmkün olı;;a, böyle 
binlerce, belki :yiz binlerce memleket evladı ·yük5ek tah~lllnl, 1h

tf5u tahsilini yapmak imklnma ka\'U,mu, olur. 
i 'Üniversitelerin, bro,Urlerle tedrlut yapması imkinlan lbe
i rinde uzun uzadrya '\'O yeniden ibda ,.e icadı mudb bir çalısına da 
f istemez. Dilnya medeni milletleri bonlan tecrübe ederek -en doğ
• ru ve en faydalı &eldllerlnl bulmuşlardır. Pratik tarafları olan 
1 Unh'ersltelerln dahi bn suretle takibi mUmkUndür. 
: 
i 
i . . 
1 
J 
i 
: 

Nihayet gece tlnh-erıııltelcrl ~mak milmkUndilr. Bugün bu 
gaye münıuıebetlle TUrkiye halkı ara.'lmda, bir anket yapıl~a 

yüzde 90 mlispet bir cenb almncağm<lıı. aı;la ~Upbo etmeyiz. 
ÇllnlcU buna nıuhtacız. 

Blr taraftan kanunlamnızla yliksek tahsil \'e lbtl!llMI arar. l 

ken dlfer taraftan, TUrklyenln gc~rdlği altı yUz senelik aakhn 1 
bir tarihin, kötll bir ı..aıtanat tece111yatrnm doğurduğu neticeler. ı

1 den dolayı bundan mahrum kalanlan da hcsab etmek Jbımclır. 
Türkfyede bu mahrumiyetler yfüUnden cesnrctlcrfnl kaybet. 

mı, öyle lnsa.nlar bulunabilir kl, bunlar ayn ayn n bellibaı;h bi
rer kıymet, ehliyet ,.e Jlyakııttir. 

1'"1hayet btlyük bir bilt~e \'C geni' bir to~kllat işi olmayıp, 
yalnız bir prensip meseltsl bulun11n bu davanm halli küı;ük bir 
azimle milmkUndUr kanaatindeyiz. 

1 Bir cemiyetin kUltürU, irfanı ne dereceye ka.dar yük"elirse o 
cemiyet o derece kemale varmı" olur. 

Kültür idaresinde sanat \'&dl!dnıle ak'am sanat ()kullan ~
mak ~oretlle bazı -yeni hareketler olacağını görünce, bu ihtlyac. 
mızm konınmasmın da mümklin olacağını düı:;ünclilk. 

~laarlf Şurası ruzna.meı;lnde bu yurd ~aran mahiyetteki 19. 
teifn de yer bulmaAmı bekleriz. 

Dal. ---------·------........ _......_.. .................. ..... 

~·ô 'öô"'" _1~ ~c;:ı • o;n_ 
l!'llı ;u ! itRtG'!*l '@ai:iı.a 

Halka küçük istikrazla 
için sandıklar lazım! 

Halk, müstacel ihtiyaçlarına karşı en küçük istikrazı bil 
yapmak imkanından mahrum kahnca eşyasını satmak 

mecburiyetinde bulunuyor. Bu nasıl önlenebilir ? 
HAl~ Bedestan adıyla anılan me· ı tedir. Halbuki mezat idaresi aldığı 

zat mahallinde bir ~efkat sandığı malı muhammine göndermek, kıy
vardır. Halk buraya yazı makinesi, metlendirmek ve nihayet müzayede 
fotoğraf, mücevherat vesaire getire· müddeti tayin etmek gibi mecburi· 
rek bir liradan yirmi beş liraya ka· yetler altındadır. Bu da gayet tabi
dar yüzde çok az bir faizle istikraz idir. 
yapar. lhtiyacı olan bekliyemez. Bekli-

Bu sandığın bugüne kadar birçok yemediğine ve o an içinde muhtaç 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardı· oiduğunu temin zaruretine binaen 
mı dokunduğunu gören ve bilhassa malını bedestana da vermiyerek 
mallarım satmak mecburiyetinde hariçte satmağa mecbur olur. 
kalanları bu mecburiyetinden kur· Bu yüzden yüzlerce müessese ge· 
tarmak gibi bir yardım temin etmiş çinmeıdedir. Halbuki mahiyeti iti
bulunan şefkat sandığının mevzu brile değerini ve kıymetini bulma· 
sermayesinin bir miktar daha arttı· mış effanm değerine satışı demek 
nlması hakkında mezat müdürlü- olan bu iş halkın zararınadır. 
ğünce belediyeye müracaat edilmiş· i'\ihayet ufak bir sermayesini bir 
tir. Bu husu~ta mezat müdürü di· müddet bekletebilecek biri, bu ih· 
yor ki: tiyaç zebunu insanın elinden malını 
"Hall:ır, Kiyük bir ihtiyaç kar- ufak bir parayla alır ve böylece 

şısında l~zım olan birkaç lira için halk mutazamr olur, buna mukahil 
en kıymetli e~yasmı satmak tehli· komisyonunu yapan para kazanır. 
kesinden korunması manasını ifade ~tezat mahallinin böyle seri ah· 
eden bu sandt~ın hakikaten bir şef· ralde müfit olamıracağı görülüyor. 

kat sandığı olduğunda şüphe yok· Bunun için hall:ın ihtiyacı bakı-
tur. mından mezat idaresindeki sandık 

Gelip bir lira da alan, beş lira da çok faydalıdır. Fakat kifayet nokta· 
alan var. Nit.ayet 25 liraya kadar ,ından tetkik edersek ihtiyacı karşı
ikrazat yapan sandık.ikraz müddeti l•yamaz. 

Ziraat bankası, hatt.ft Halk sa 
dığı, Emlfilc ve Eytam banka 
müşterek sermaye tahsis sureti 
memleketin muhtelif yerlerind 
böyle menfaat sandıklan açars 
halka çok müfit netice verir.,. 

Not: 
Biz üç taraftan da dinlediklerim' 

zi. yazdık. Halk bu hareketten me 
nundur, mezat idaresindeki sand 
da iş blançosile ne kadar müfit o 
dui,Tıınu göstermektedir. Sermay 
sinin arttırılmasına lüzum görül 
şil de bunu rnücyyittir. 
Bankanın fikrine göre de bil) -

bankalann böyle sandıklar tesisi 
de mahzur yoktur. 

O halde faydalı olan böyle bir h 
rckete teşebbüs olunmac:ını al~ 
•:farlardan istemek de pek 
düşmez kanaatindeyiz. 

Böylece hakikaten halkın ço 
muhtaç olduğu bir saha açılını, 
lur. 

Ve halkın bu ihtiyaçlarını bekl' 
yen açık göz esnaf Ye bazirgftnla 
eline bu imkanlar verilmemi~ bul 
nur. 

bittikten sonra eğer para ödenme· --------------------------

mi~ olursa malı satmağa mecbur yakacıktaki Denizbank 
kalır. Maahaza şimdiye kadar böy· 

le bir netice olmamış denilebilir. heyelan hadisesi 3 milyon mark 
Sandığa müracaatlar pek çoktur. 

Sermayesi az o~du~ için bitmiş o- Üniversite ~ayeti vaziyeti tazminat istiyor 
luyor. Bunun çoğaltılması etrafın· tetk"ı k et\'t 
da bir muracaatte bulunduk.,, Alman tezgahı ise 
Sandıktan yardım görmeğe gelen Birkaç gü.ıc!e;.j)eri Yakacıkta de-

bir kadınla görü~tük. Diyor ki: J vam eden heyelan haclie~i etrafın- bir milyona razı 
"Bugüne kadar belki birkaç defa da tetkikJcr yapılmaktadır. Almanyanın Neptün ve Verf · 

şefkat sandığından rehin vererek Üniversite !en !akUltesl prt.lesör. tezgfıhlarına ısmarlanan, fakat b 
para aldım. Eğer böyle bir imkan !erinden Hamid Nafiz Pamirle ::-:-. türlil inşa edilememeleri ytızUnde 
olmasaydı bu mallarımı satmağa rejas yanlarında doçent ve asistan- sipariş mukaveleleri bozulan i!ç bil 
mecbur kalacaktım. Bankalar, bize lar olduğu halde dün Ynkacığa git- yük vapur için Denizbankm istedi• 
bu kadar basit ve kolay usullerle ve mişler ve tetkiklerde bulunmuşlar- ği tazminatı Almanlar kabul etme 

bu kadar az istikrazda bulunmaz- dır. mektedirler. 
Profesör Hamid Nafiz heyelan hA. Denlzbank 3 milyon mark istedi 

lar . ., . ti ki il 
Görülüyor ki böyle sandıklara disesi hakkında demış r : ği halde Alınanlar ancak 1 m yo 

ihtiyaç vardır. Bedestanda olduğu "- Hadiseyi geç haber aldık. mark vermeği ileri sürmektedirle 
Maamafih buna rağmen heyeltınm lhtilnfm halline çalışılmak.tadır. 

gib!, bazı bankalara bağlı ufak ik-
sebeblerini tesbit etmiş bulunuyo • 

razat yapan böyle ve daha büyük 
k ruz. Hadtsenin ileri g<.>ldiği yer 20 Sadıkzade 

5ertnayeli sandıklar açmanın, hal dönümlUk kalın bir moloz tabakası-
için ne kadar faydalı olacağı bedes- dır. Bu sabada birkaç ağıl ve bina k t 1 
tandaki bu sandığın mesaisile gö· vardır. Son günlerdeki yağmurlar Uf af 1 a m 1 yor 
rülmektedir. bu moloz tabakasından kolayca 

"Ziraat bankası ve bunun şu~i dahile nüfuz etmiş ,.e daha aşağıdn 1 mdada giden gemiler 
su sızan "dam,,lara ~okm:ı~R hııkkı B 1 ed. e koo t" h' t" d 1 E .. t "an..ıı~ı f d e ıy pera ı- ma ıye ın e o an • mnı)e ~ il 15 ıist tabakalarını fazla yumuşatarak ırtına an 
yoktur. ve nihayet Emlak ve Eytam banka· ti · u 

nunl:ırı nrnl sahiplerine kiracılar fı'nden çıkarılan kaygan bir hale ge rnll§ r. yaklaşamadılar 
k cl ·1 l 51, böyle sandıklar açabilir. Filha- Bu ... -"zden moloz tabak~ı ""agtw ıınlat:ım:ıı, ~ünkfi onl:ır ·en ı er ne ,,u ...,, 

hir mesken hulmaıta meclıurdur, da- m em Urlar kika Halk sandığı diye bir müessdcse doğru knymağa başlamıştır. Heye _ Finike civarında kara} a otur 
frenin kötüııüııii de tııtnr ,.e içinde mevcuttur. Fakat bunun gayec;i, a· lanın alt krsmrndaki arn7.i de bir Sadıkzade \'apuru.fırtına yüzünd 
ı1öyknc !löylcne, lıomtırd:ın:ı homur- ha ç~k esnaf ve küçük ı;anat \'e ti- metre kadar yükselmiştir. Şimdilik hfila muayene edilememiştir. Talı 
d:ına oturur. Ruııları mııl sahiplerine Belediye kooperatif heyeti umu- carr.t erbabına yardım oldu~ru cihet- bir tehlike olmamakla beraber he- lisiye gemisi ile diğer vapurlar fı 
belediye Rnlatm:ılıdır, icabında ken· rniycsl bugUn bir toplantı yapacak- Je halkın böyle mal mukabili küçük yelAn devam edebilir. lınadan dolayı kazazede gemiy 

1
" dllerlnden a~ır ıınra cezası alarak. tır. Toplantıda kooperatifin hesııp- • d "'"ld' ki akt d J B · · · .. ; •on ıenelerde kaloriferli a- istikrazlarına müsaıt egı ır. Bunun için alınm:u11 icab eden ya· aşamam • a ır ar. u JŞ 1çı 

·~.11 Reyo!Uıında çöken çürük evin sn- ları tetkik olunacaktır. · · l ek ed" 
'orı Cıknrdılar. Dunu bilm<'ın hihi h:ımelidir ki krndi<ii s:ı<lccc bir Böyle şefkat ve küçük istikraz tedbirleri kaymakama tavsiye et - fırtınanın dınmesı bek enm t ır 
dl llıoderne .. arıyıınlarla nlny ihtiynt~ızlık <ıuçlımı <lriUldlr, par:ı Diğer taraftan aldığımız habere s a n d ı k 1 a r ı bulunmaması tik. Bu tedbirler ise heyelan ~aha. Kazazede yolcuları alan ~1ersi 
!tıfe rnı yaptılar? Öyle he dl· knıanm:ık için hirknc kişinin canı· göre kooperatif memurlarından Ne_ halka bir küçük meblağ ihti- ııında bir kanal a<:arak suların ak- vapurunun yann limanımıza gel 

t l'ok l Cilnkfi o kaloriferli n:ı kl'·mı" bir adRmrlır. k d k tl' ktl mesı· '--klenrncktedı"r • •ııı " v r:etıe Milnlrin nzifcııine nTha,,·et ve. ...·acı ·arı:.ısm a en ıyrne ı c~yası· masmı temin etme r.,. ~ ar insanı "conrort mo- ,,. " J ·:ı 
~tn bucak bucak kaçıracak Nurullah ATAÇ rilmlştir. nı satmak mecburiyeti tevlit etmek- -o--

~ 11rııtıp da tutanlar şiUyet Sucuktan zehirlenen 
ı:Ul'or: "Rütünkı<t birl{Ün b" "I 

'ınııdık .. Evde ı.:;lorifer Yar 1 r aı e 
; ,ı:ı ~örnür almadık, ~oba kur- Güzel sanatlar akademisi prof 

,•knt evde hararet bir gün Hapisane binası çöküyormuş rZJ ~ _f;,,flp/J- Bu işin tekemmüfü bc5erlyet lı;tn pek sörlerinden Zeki Özer, refikası \' 
~ ı kı, on Oç dereceden yukarı J\.U~te kötü olacak doğrusu. altı yaşındaki kızı dün yedikleri su 
ıa;, ll~zleden kurtulamadık!., 8 İTl'ABt gazetelerde okumuş!lunuz- Bekar e\'lerinln pencerelerine gölgo cuktan zehirlenme arazı göstermiş· 
;~ııı:ıııınrın hepsi yıkılmıyor, dur: otma7., ama, hadisenin ı:aka tarafmı bulup, \'eren a~lar, odalar tı;lnddd çiçekler öy- lerdir. ·Müddeiumumilik tahkikata 
he tde dok!;anının içinde kira· l'ıkılma~ı kıı.rarla~an hapishane bin:ı.- mihneti ze,·k ctmrğe çalı~mak hlinerlni c- le esrar lfc;a edecekler kl: başlamı~ adli tabib Enver K aran 
hır ~İirlü zahmeti çekiyor. A- ımm bazı yerleri ı;ökml"ğe ba.5lamış. dinmelidir. Ne yapalım, Allah tekrarmdan Çok hlc1lann çıktı haçı ziri bağalde hastaları muayene etmitşir. 

tıı l'ghsı insanlara karşı, kiracı Anla!Jılan yıllar(lanberl yıkıhıcağnn, YJ· ıchrl \'O ~ehlrlllerl korusun. olacak. -o-
>t~~'°aliıI:ırı mildafaa etmek kılacağım diye beklf'ylp de arhk boğaıına. Anlaşılan bo apartnnan, Emlnönünde Ye eier daha llerleylp de ağaı:lar ara.- Almanyaya sebze 

ı.•rı borcudur. ,4,p:arlımanlRn t i ı · k ı k<'ncll inden snirlamlann '·'ıkılıhx..nı "'Ö. "'mda anket .... apılı-. • t•ta.nbol aı;..,.lan Be-"Ont . • 1 tak dl.ren bina, nlhayr bu i~ •cndı cnd • " ~· "' ., -• • ~- " • ..,. d 'I d · rj rolden ht:t°lr!ıııı Vv mn go'" n erı 1 
11
fle ö~retsln ki bu asırda ne yaptı. rün::e ut.anıp goç etti. tediye lçln maaı:allah belki haykırac.aldar: 

~( • ~·n~murn mukavemet ede· • • • • • • - humc7.UkI Mevsim sebzeleri olarak Alman.. 
~i btnaınr yaptırmala hakkı b k f N b 1 k Diye. yaya pırasa, lahana ve taze balık 
~aı sahibi her yıl YeYll iter Yıkılan eş at r apartman e at ar onuşuyormuş l'e Ada ı:amlan blrtr ubıtal ahllkfye göndcrilıniştir. Oldukça mUhlın mik-

~ :ı,,
1 

Para k:ıdor evini kiralıyn· p APAS Köprüc;ünde be' katlı bir bf. 8 AZI alimler, çok tekt'mmtil ettirdik. memuru ()lacakt tarda olan bu ilk sevklyatm cı.. 
~ 111 d:ı r:ıhalını düsünmelte y •• b' · B ı ı •· d dl ı ~ ı ti lnd Onun l"ln .\il alt lro1'981111 nebat..tm vıı.m tdec ~ .sanılma'ktadrr. Salık 
1hıır; kir:ıcılnrını, slılünü sn· nanın {'öktügünu ılıyorsunuz. u- er es .t\a~· r r a e er sayes ~, .. b• 

·•ckıcr gibi her larafmdan nun büyiik bir facia halinde olu~undan mü- ~lçcklrrln, ·rı~ nebatlann konu,tuklarmı g~.s_zellğlnden bizi. ve taze sebzeler ihracata hazırlan-

L.....L~~~~~~~~~~~..:...--tee=.:=s~=l~r~o=lm:::.:ı~~·a=n:...:T~ü~rk~y~o=k~tu.::.:~~B=.:u~i~3~le:...:::.~"~k=·a=-~-=.tc~s~b~lt:....:c~trn~eğ~c:__::m~u~l~·a~f~fa~k:.:....:.o~lm,;_;;,u3~l~a~r.~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Mlm~~~~~~~ak~ta_d __ rr.~~~~~~~~~~ 
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Sabık ispanya Cumhur 
reisinin beyanatı 

Almanya Be ç · ada 
baş adı tahrikata Frankocularla Madrid arasındaki 

müzakereler birdenbire kesildi 
Paris, 28 (A.A.) - Bir Havas 

muhabiri. Konkord meydanı civa
rında bir otelde, sabık İspanya re
isicumhuru Ala.naya mülaki olmuş 
ve kendisi ile görüşmü5tür. 

Azana, birkaç gün için Pariste 
bulunduğunu bir tabeYi ile şahsi 
ban işlerini ha11etmek istediğini 

ve yeniden edebt faa1iyetine başlıya 
caJmı bildirmiş ve iki İspanyol par 
tisi arasındaki görüşmelerin kesil
mesi hakkında da şu sözleri söyle
miştir: 

H- Nasyonalistler, müzakerelere 
basJamak ile, cumhuriyetçilerin mu 
kavemet kabiliyetini azaltmaya mu· 
vaffak olmuşlardır. Simdi bundan 
istifade ederek görüşmeleri katet
mişlerdir. 

Cumhuriyetçi İspanyada fikirler, 
§imdi, harbin nihayetinin yakın 

olduğu düşüncesine alışmıştır. Bu 
scbcbten dolayı, mücadele zihniye
tini yeniden canlanclmnak güç ola-- . caktır. Eğer, zamanında, yanı Ka-
talonya ricatinden sonra hemen der 
hal Fransa ,.e Jngilterenin araya 
ıirmesi ile müzakerelere başlanmış 
olsaydı, vaziyet böyle olmazdı.,. 

Azana, nihayet, lspanyadaki kar
e~ milcadelesinin yakında nihayete 
ermtsi ve yeniden· kan dökülmesi· 
nin bertaraf edilmesi ümidini izhar 
ederek sözlerini bitirmiştir. 

General Miajanın beyanab 
' Vnlensiya, 27 (A.A.) - Hn
!en burada bulunan General 
::Malja, muhabirine aşağıdaki 

lbe)'anatta bulunmuştur: 
.. _Müzakereler bir anlaşmaya 

:ıraracağuııızı sandığımız bir nn
Cla kesilmiştir. Mlllt korscy, 
yalnız !spc:ı.nyayı ve halkın san
det vo sulhunu dUşUnmUştUr. 

Kan dlSkUlmeslnln 6nUne geç -
mek tçln halkın davası bahsin
de, konsey, her tnrıu fedak~r
lıkları yapmıştır. Her şeye rağ
men, yeniden mUzakerclcre bnş 
layablleceğimizl tımlt ediyoruz .. 
:Buna muvaffak olunmazsa hiç 

kimse, olacak şeylerden bizi me 
sul tutamaz. Zira, biz, lspan
yada yentdon kan dökUJmeme!i 
lçln climizd<'n gelen her şeyi 

yaptık. 

F rankocuların taarruzu 
Roma, 27 - (A.A.) - Bur

gostnn öğronildfğlnc göre Fran
klst taarruzu mUsait bir şekHde 
inkişaf etmektedir. 

Burgos, 27 {A.A.) -Nasyopa
Ust umumt karnrkll.hın Endn-

. o:cır:- Baştarafı 1 incide j fernıısı mütenklp, Sırp mOşterck mu şanıba günleri Jngiliz hükfunet er-
şan şayılan iyı haber alan Alman halcfet snıpu ve Yugoslnv milll par- kanı ile görü~melerde bulunacak-
mahfelleri tekzlb etmektedirler. lfsi - yani iki Belgr:ıt muhnlcfcl te-
Almanynnın cenubunda, İs\içre şekkülü - hükQınel He Hırvat mu- tır. 

hududunda Alman kıt'alarmm bazı lıalefeti arasındn ynkındn ynpıl:ıcuk Gidi müzakereler 
görüşmelerde, kendi :ıdlannıı d:ı hıı- Londra 28 (A A ) Bazı sn ası· 

hareketlerde bulunduğuna dair ve- reket etmek üzere n. .Mn~ckc tnm , - . . - ./ 
rile ,,__,b rl d • tl t k mahfillerde söylendfüine göre Po-n ~ e er e aynı sure e e - salahiyet vermiştir, ., 
Zlib ed.lm kt di lon'-'a, halihazırda Altna"''a ile "iz-

1 e e r. Dc.lgrat muhalefet tc.şekkülleri Te J ··.ı t> 

Diğer cihetten yan resmt mah. B. l\Iacek, görüşmelerin yıılnız Hır- li müzakerelerde bulunmaktadır. 
feller, Polonyanm gnrbindc kain vat meselesine bir hal sureti hazır- Varşova hüktlmeti, Bekin Lon
Lydgos.zez'de dUn "Polonya birlL lnm:ıya m:ıtuf ol:ır:ık t:ıkip edilecek ı dra seyahatinden bir müddet sonra, 
ği" tarafmdan Almanya aleyhinde u-ıuı üzerinde yrıpılmnsı bahsinde mu Polonya ile Almanya arasında Dan 
bazı taşkmlıklar yapıldığı hakkm- ıııbık kalmışlardır. zig m~clesi hakkında dostane bir 

lUstekl tnarruzun muvaf!akıye- Di~er ta fi n T b · f daki haberi itirazlarla karşılamak ~ 0 rn :ın, oy:ın 11 ouı~ n :ınla"ma hasıl olduğunu bildirecek 
tini teyit ctmcltto ve Hinojosa Ocııne gazetesinde l·azdıj:iına göre, 1 • ~ • , k . 
del duguecn ve Alkaznrm znp- tndırlar. Bu ma.hfe1lcr, dünkU nU - Alınıınlar, bir ticaret muahedesi ak- .)ır \C\ZI}ete gclece tır. 

mayişlcrin münferid bir vaka ma_ ıctnıck İ"ln Yu"osl:ıP·a iizcrinde te~ 1 İnailı:z Genel Kurmay 
tedfldiğint bildirmektedir. On ~ "' J o· 
binden fazla esir ve bUyUk mik- hiyetinde olmadığını ve Almanya sir ic~:ı eylcı~ekle ,.c. llırv:ıli.stanı~ Başkanı Fransaya gidiyor 

o.icyhindc yapılan bu tnşkmlıklarm l\lacarıstan:ı ılhnkı fçm de şıdcletlı . 
tardn gonatm alınmıştır. Nasyo- b. d Jlh k d. Londra 27 (A.A) - H:ırbı1'·e maalesef gittik~c arttığını knydcylc ır propııg:ın ııyı am etme tc ır. • · ~ 
nnlist tayyareler Alll;:entnyı mektedlrler. YugoslnYyadnki 450 bin kişilik Al· ncza:etinin b!!dirdiğine göre. lngil-
bombardıman etmiştir. İstekler nelermi• ? man ek:ıHbetinl tl'msil eden üç Al- tere ımparatorluk genelk-urmay baş· 

Burgos, 27 (A.A.) - Nasyo- Y man pnrllimcnto ftz:ıs1, müstacel su- kam general Vikont Gort. general 

Lehi.standa milli 
tedbirleri 

nallstler bu sabah cenuba doğ· Paris, 27 (A. A.) - Journnl ga_ rette Berline rağnlmıştır. Yugoslav- Gamelinin bir daveti üzerine, bir 
ru, Tnlavera ve Tolcdo mmtn- zeteslnin Londra muhab.irinin bil- ya p:ırlamentosund:ıki bu ile Almım kaç gün için Fransaya gidecek ora
kalnrmdn hUcumn g~çmlştlr. dirdiğine göre Almanya geçen cu- ~ebus ve ayn~ liz:ısı~ Almanya ,.~ da manevralarda bulunacak ve Ma 

ma gUnU Polonya.ya bir nota gönde- \ ugoslııvyadakı ~lılı de\ !et polısı . . 
Nasyonalist kıtalar, Tngoyu k D Gestapo teşkilatı aı·anlnrı i1e hernber gmot hattını gezecektir. 

re.re anzig meselesinin milletler geçmlşlerlerdir. Şimdi Nave ve çnhşın:ıkt:ı ve Mııc:ırist:ın knn:ılı ne Yann tayyare ile Fransaya hare· 
cemiyetini na.zan itibnra almadan Hcrmoznya doğru .ilerlemekte • Hırv:ıtl:ırm M:ıcnri<;lnnn ilh:ıkt için ket edecek olan İngiliz imparator-
doğrudan do~ya iki memleket a. k f al dirlcr. ço n propagandn ynpmnktndır, hık Genelkurmay ba!;kanma askeri 

Umumt karnrı;lı.hın saat 16 da rruımda halledilmesini istem.iatir. Bu surellc Znsrcp ile. llutlapeştc ara- harekfit ve istihbarat=-servisi 
0

refi ge-
Notadn. şunlnr taleb edilmektedir: sıııda dıırınntlıın eI<lış gcllş vardır :. . 

''erdl/;i b!r tebliğ' cephenin mer- neral Povnell genelkunmıy scrvıs• 1 - Almanyaya bazı haklar ve. ve birkaç sündenbr.rl, Mnc:ır hilkö- • 
kez mıntakasında yarılmış 
dul;..,ınu bildirmektedir. 

ol· rilme.si. met mnlıCillcrl, Budupeşte<lc Yugos- leri direktörü general Car, cenel-
2 _ Yilksek komiserlik makamı- l:ıvynnın Çek - Slovnkynnın nkıbe- kurmay servisleri direh.1:ör muavini 

Madridin iaşe vaziyeti 
Madrit, 27 (A.A.) - Madritin 

iaşesi bilhassa süt meselesi düzel
mektedir. Diğer cihetten belediye 
reisi İngiliz komitesi tarafından 

gbnderilmiş olan mühim miktarda 
yiyecek maddesinin yakında gelece
ğini bildirmiştir. 

Almanya propaganda 
nazırı Almanyaya gidiyor 

Bcrlln, 27 (A. A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: 
Nnzır Dr. Göbels, bu akşam bir

kaç gUnlUk bir seyahat için Berlin
den lınrekct ctmi.~tir. Doktor Gö
bels, ewelıl Budape§le ve oradan 
da. AUnaya gidecektir. 

nm ilgası. tine uğr:ı~:ıc""ını, ~irıı ~iırvntln~ ile general Hotblack ve general Pov- Iahlanma için toplanan 
Slovenlerın Sırpl:ır ıle hıç bir nlükn- nelin askeri müşaviri binbası Gor-

1 

muntazaman gönde-:·ı-~tP"-~ 
3 - Polonynnm Danzig limanın- sı olm:ıdıiıını açıkça b:ıhsctmekte· aka ekted• ,. 

dan istifade etmek hakkının ibkası. dir. don re{ t etın - ır. 
Ayni muhabire göre İngiltere ve Bu nrnda do, 48 saattenberi, Al- rar suretlerinde şu tipik cümlelere R H 

Polonya hükümetlerl malt ve iktı- manya, Yugosln,-yaya zorla kabul et- tesadüf edilmektedir: ornanya 
di b

. t tlrmck istediği )eni ticaret muahede- ''Polonya irin her türlü feda- N sa ır cşriki mesainin başlıca :ıı; 
• sinlıı akdi irin Bclgrat üzerinde şid- kar .. hklara hazırız.,, ''Kanımızın azırı 

hatları üzerinde mutabık kalmııJlar. ~ detll tesirler icra etmektedir. son damlasına kaldar polonya için 
dır. , BQ1tar111t 1 
Doğru değil mi? Bekin Londra seyahab mücadele etmek istiyoruz.,, ,._Macar mUfttZeleri 

Var§ova, 27 (A.A) - Röyter Londra, 2t (A.A.) - Lehistan Almanları:ı göre Lehistan- tnlarda hududumuza 
ajansı muhabirinin bildirdiğine gö hariciye nazırı Bekin gelecek pazar- daki nümayi~ler Hududlnrda askerle..ı·m.IJOl'!'J~ 
re Aimanyanm Polonyadan talep- tesi günü Londraya gelmesi beklen- Berlin, 27 (A.A.) - Yan resmi da gctird.iğinm metiıı v~ -~ 
let.:ic bulunduğuna dair verilen mektedir. Mumaileyh, salı ve çar- bir surette tebliğ edilmiştir: arkasında vaka.yün inkP""".:. 
haberler teeyyüd etmemiştir. Bu - ve so!;"Ukkanlıhkla be 

nunla beraber Dantzig statüsü- M ı· ı ı -, Şef ı· n vata n - caristan askerlerinden -·~., 
nün tadilini temin etmek üzere terhis ederse biz de o ~-
Almanyanm bir taryik yapmasın- terhis edeceğiz. Macarıars-
dan korkulduğu için bazı askeri d 1 t k k • ır • • tedbirler nJapetinde bil • 
ihtiyat tedbirleri almdtğı zannedil a a r a eşe u r u nlacnğıs.,, 
mektedir. Naztl" auttuını f(Syle 

Polonyanrn ihtiyatsız bulunma- "- BeynelmUet ah_ ..... _. 

ğ •Y• 1 An!cara, 27 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü a..:agwıdaki _rn.tflt ma a gayret ettıgı söy enmekte - :ıı; ne mfistenit ve her JIUI'" 
dlr. Diğer cihetten temin edildiği. mektubun ne~rini Anadolu Ajansına emir buyurmuşlardır: tikl:line riayetklr urnUJ!ll 

ne göre Polonya, Almanyarun Po- Anadolu Ajansına nktedilmedikte umwn~ 1IW' 

Şakir Kesebir 
muhakeme edilecek lonya koridorundan geçecek bir ''Mebus arkada~lanmın ve vatandaşlarnnm sevgi ve tcvec- min edilemez-. Hiç ıtıplll!I 

yol inşası hususunda yapması muh cühlerini ifa1:lc eden bir çok telgraflar alıyorum. Yürekten teşk- ye~ bir hakikat varsa 0 dl 
Baştarafı 1 incide nan Şakir Kesebirin ifadesinin alm

yaa için Arkoz şirketinden külliyet- rnac:mı mucip olan suç Te~kilatı e-
temel olan teklifini §iddetle redde- kürlcrimi kabul buyurmalarını rica ederim .• " Taarruza uğradığı gi1Jl 
decektir. elinde ıd1ih, kime kartı 

li miktarda Rus şekeri satın alm- sasiye kanununun 12 ve 27 inci Kurjer Poranni gazetesi diyor 
mı, ve bu satış dolayısile mezkOr maddelerind~ yazılı cürümler bari- ki: 
idarenin 273,000 küsur lira kadar 

1 

cinde bulunmasından dolayı dahili 
zarar ettiği anllı,qlım~br. Bumın ü- nizmnnamenin 180 inci maddesinin 
zıerine maliye müfettisleri tahkikata 2 inci fıkrası mucibince takip ve 
başlaml§lar ve tahkikat sırasında muhakemesinin devre sonuna bım
lnhisarlar idaresi meclisi idare aza- kılmasına karar ,·erilrniştir.,, 
lannm da ifadelerine müracaat et- Eski iktisat vekili ve Tekirdağ 
mi~lerdi. idarenin o ıamanki mecli- mebusu Şakir Kesebirin son intiha
si idaresi, Edime mebusu Şakir Ke- batta mebus seçilmemesi üzerine 
actıirin riyaseti altında Kastamonu hükOmet tahkikata devam olunmak 
mebusu merhum Hasan Fehmi, eski üzere bu mesele hakkındaki fezleke 
Beyazıt mebusu Şefik ve Ahmet A- ve ınerbutatının geri verilmesini 
ia<>ğ1undan müteşekkildi. Şefik Büyük Millet Meclis.inden Ltemiş
ile A1nnet Ağaoğlunun ifadeleri mü- tir. Hükfimetin bu talebinden an
fetti~ette alınmış, Şakir Kesebir laşılclığı veçhile Büyük Millet Mec
He Hasan Fehminin ise ayni zaman- lisinin yukarıdaki karan mucibince, 
da mebus bulururuılan dola}ısile i- Şakir Kesebir mevzuubahs rnesele
fadelerini tesbit etmek mümkün o· den dolayı muhakeme edilecektir. 
lamamıştı. Bunun üzerine hükfunet. 

''Polonyanın askeri kuvvetine 
itimadımız: vardır. Hariçten gele· 
cek muhayyel yardımlara bel bağ
lamıyoruz.,, 

Dün bütün Polonyada vatani 
tc§ekküller nütingler tertip etmiş
lerdir. Kabul e.dilen muhtelif ka-

.Nazırlar meclisi, dün askeri tay
yareciliğin ve hava müdafaa top
çuluğunun inkişafı için d:ıhili bir 
istikraz ah-tedilmesine karar ver-
mi~r. 

Almanyanın Y oguslavya 
üzerindeki tazyik 
J>aris, 27 (A.A.} - Havas bildiri

yor: Bclgrnllnn selen hnherlCTe güre, 
Il. Maçck, ile yaınlıın mühim bir l.un.-

ıwı:··ıııı!'~r,ı:ı111ı· ,. •• ·ı.,~. · •. '~· ':"·.:..,...:..ı .ııı...·ı.· .•.. ,,., ., .. "· 'ıt»ı ... ,, 
,,,,.-, 1 ·!'\' .!ı 1'h''•·tı ı m.,: ·"""' 11 • " •• • .ı, .11 ', ı:·ı" .. 1 t'1ı Büyük Millet ?vfeclisine müracaat ~ ı il! 

ederek hu zevatın teşrii masuniyet- 1 ~ I KKA • . . . . . 
terinin kaldırılmasını istemi~ti. Bü- ~ D T. Bu cuma günü matmelerınden ıtıbaren 
yak M.ı1let Meclisi de o zaman şu T A K S ı• M 
karan almı~tı: 

Karar 
".l\lülga şeker inhisarı idaresince 

Şark vildyetleri ihtiyacı için Arkoz 
şirketinden satm alınan Rus şeker
lerinden hasıl olan Z73,193 lira ıa
rardan dolayı yapılmakta bulunan 
tahkikat meyanında Edime mebusu 
Şakir ve Kastamonu meburu Ha
san Fehminin malfunat ve ifadele 
rinin ıılmmn ~tin 25-10-
1!2 ft 8·2550 numaralı tezkeresin
de talep edilmi~tir. Ka~tamonu me
busu Hasan Fehml ölmüs olduğun
dan yalnız Tekirdağ mebusu bulu· 

Sineması 
\le' simin en büyük macera 

flhnlerlnln en müthişi 

Bay Tekin 
Yeni Dünyalarda 
(FLASH GôRDON) _ 

Müessir ..• Büyük.. l\lcrakh... lleyccanh süper fl1m1 baflryor. IJ 
BAŞ ROLDE: ~ 

_cIB)M~1ter Crabbe:ii 
~~ 

• 11111111111ıiıııHmımıııooıı~ı~mıım~111mınwmnımıınm~ırwillınıımı:• 

Türkiye Reisicumhuru v" sun kendini mlldafu ec! 
C. H. P. dcğiıme:z Genel bııbnı raklı:ırmm tamarmyetllll 

ismet INöNO ,.ctı1c muhat~ eylfy 

Vücudun teşekkülüne J 

yara yan ışık 

• 
. Gözleri?de m~~~~~"bir 1ş1k etrafımı toplanmış olan bu çocuklan. hususi 

fılm se~~;~f~nuetmeyin. c~ 
~d.r bir hastahanede teda-..i edilen zavallı yavrulardtr. Yeni keşfedilen ve vU ~ 

~!"nasına, kemiklerin teşekkülüne yarayan bir ışık karşısında vtlcud banyosu yapıYorlar. 
bozacak kndnr kuvvetli olduğu i~in, yi.izlcrine böyle maske takmnk!;ndtrlar. 
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HABER'in 
Güzel gözler müsabakası 

,.. Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

IT@f!~il@lr~@LWf~FBtij@iM@iR 
Japon o r d -u su 

Çinde eriyor! 

No. 87 
Okb111ctıJ&nmıza c'lağrtacafnnn: 

Mukaddes 
mUklfatlarm kıymeti 800 lirayı 

Fransada 
Neşrolunan yeni 

kararnameler 
t a,kındır. Paris, 27 (A.A.) - Nazırlar 

6() Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe takımlan, kıymetli ceb meclisi, bu sabah memleket mü.da. 
te ltol ııaatıcrt, mu~ambalar, clblselikler, istenilen eşyay:ı alabil- faasının takviyesine dair tanzim 
:::k a&libJyctlnJ veren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart- edilen bazı karanameleri tasdik 

ıtıııhtellf ev C3y&a• ' 'e aalre. etmiştir. Bu kararname neşredil· 
......_ - · vVVV'V'VVV'VV'VV miştir. 

.....__---------~--------~----------------- 1 -- 1 - Bahriye kadrosunun takvi-

M a c a r 1 ar s 1 ova k yaya ::t-Askorc alma usullodnin ta· 

laarruzlarına devam edı·yorlar da:ının ~::~l:::~ndisleri mik -
~ 4 - Sahil müdafaasının takvi -

~~.ksatlan hudut mu··zakerelerı' ne 'ıntı'zaren yesi, 
''l"' 5 - ''Endüstri seferberliği,, i . 

01kün mertebe fazla arazi kazanmaktır çih tahsisat ayrılması. 
~ _. Bastarafı 1 incide 
~askeri harekfit esnasında 
~ kıtaatı 360 Slovak ve 2ıi 
~askeri esir etmişlerdir. 
~taı~ların maksadı 
~i >.. slava, 27 (A.A.) - Slımıky:ı· 
tııtb hnanlıırın nnşiri crknrı ol:ln 

•t h Ole gazetesi, l\tncnrlnrm Slo-
1111 lldudunn taarruza devam cllik-
&1ı l'azmaktadır. 
ti l!nzcteyc göre Macarlar müın
~u;: bnşlnmadnn evvel milmkün 

1 tt kadar en müsait noktaları iş· 
~li llıck tnsnvvunındndırlar. 
te~ka, tnuhnfızlnrm crkfinıhıırhi

t( ~l Macarlara mukavemet ede
... nlnrın ilerlememesine ç:ılı~an 
''lt . 
~ kıtalarını teftiş etmiştir. 
lıti lr topcu kuvvetleri dün Revis
~halokyc ve daha bazı nahiye
~ tnbardıman etmişlerdir. 

~:YJare hücumlan 
rtl arıeşte, 27 (A.A.) - Slo\•nk tn;r
~~linın 23 ve 24 mnrll:ırda yap
\ hOcumlar neticesinde ~fornr
~radığı ?:nyfat :şunlardır: 
~cjn:ıda 4 yanılı. Szobrııne-

de 17 ölü, 44 y:ır:ılı, 4 otomobil, 3 
traktör \'e sekiz e\' lı:ır:ıp olmuştur. 
Ung,·nr'da bir yarnlt, 3 otomobil lın
rnp. noznyo'dn l>ir yurnlı, lıir oto
mobil hnr:ıp ve henüz lcshit edile· 
ıniyen diiler hazı tahrih:ıt. Poloc'de 
3 yar:ılı, iki otomobil \'C ev h:ır:ıp 
olmuştur. 

Bııd.:ıpeşte, 27 (A.A.) - Resmen 
hilılirilcliğine söre, 23 ve 24 mart ı:ı

rihlcrinde Slov:ık tayrart>lerinin y:ıp 
lıkları ha,·n hücumları ile Mncaris
lanın Ü\'a demir yolunun emniyetini 
lemin için lüzumlu noktaları zaptet
mesindenberi gene SloY:ıklnrın y:ıp
lıklorı kam hücumlnrı esnasında, 

Mncnrlnrdan, nsker ve sivil olarak, 
23 kişi ölmllş, 55 kişi yaralanmış
tır. 

Bu iinn kadar teshil edilen rak:ıın
lar:ı göre, ha,·a bombıırdıın:ınlarm-

Bonnet, beynelmilel vaziyet ve 
Lebrunun Londrayr ziyareti mü • 
nasebetile Fransa ile İngiltere a -

rasında yapılan görüşmeler hak -
kında izahat vermiştir. 

Dala.dier, arkadaşları namına 

Lebrunü tebrik etmiş ve mumai -
leyh tarafından Londraya yapılan 
ziyaretin :tnğiliz - Fransız tesa -
nüdünü takviye ettiğini söylemiş. 

tir. 

Bu sabah alınan tedbirlerin ta· 
mamlanması için nazırlar meclisi 
çarşamba günü bir içtima daha 
akdedecektir. 

Bugünkü içt ima esnasında bun· 
dan maada milli şimendifer şir -

ketinin umumi müdür muavini 
dan H ev yıkılmıştır. Surleau'nun Marsilya valiliğine ta 

M:ıearl:ır 360 Slovak n 21 Çeko 
Morav asker esir nlmıştır. 

· - yininc karar verilmiştir. 

Hudut müı:akereleri 
Dııd.ıpeşle, 27 (A.A.) - Hııdııll:ınıı 

tahdidi h:ıkkınd:ı miiznkcrclerrle Jm-

Bir gemi nasıl 
batıyor 

lunacak olan SloYakya hariciye müs
lcşnrı ZHsko,·cc'in riyoselindekl Slo
vak heyeti, lıu sabah burtıy:ı gelmiş
tir. 

l\lııeıırlarln Slovaklar arn~ındn ilk 
müzakereler ölUeuen sonra b:ışlıya

caktır. 

Ortn elçi Yornle'nin rir:ı~ctinıleki 

:\focnr heyeti, bilhassa askeri eksper· 

l 
terle teknikçllerden mUrekkep oln· 
caktır. 

Japonların zayiatı 
kişiyi buldu 

900 bin 

Onbeş gün 
oldu ve 

içinde 
15 bin 

270 çarpışma 
Japon öldü 

Şunking, 27 (A.A.) - Resmen I mitşir. Bu ~ehirler elde edilmiştir . 
bildirildiğine göre, mart ayının ilk Dü~man, geri çekilmektedir. Düş

onbeş günü içinde, Çinliler ve Ja· manın zayiatı mühimdir. Çinliler, 
ponlar arasında 270 çarpı:;ma vu· mühim miktarda ganaim de el~ 
kua gelmiştir. Bu çarpı~malarda geçinnişlerdir. 

15.309 Japon askeri ölmüş \'e 1236 Çin ajansı bildiriyor: CuikoYda 
Japon askeri esir edilmiştir. Çinli- Kann ~ehrini geçmiye te~bbii ~ 
ter 155 at, 547 tüfek, 21 makinelitü· den Japon kıtalan tamamile imha 
fek, 9 top ve 4000 kasa mühimmat edilmiştir. 

elde etmi~lerdir. Japonyanın teşrinieweldenberi 

Bundan başka dü5manın 53 tan· yaptığı ac;keri gafları tahlil eden 
la tahrip edilmi,tir. Sekiz Japon Central Daily .Nevs diyor ki: 
harp gemisi hasara uğratılmıştır. "Japonya Çinde 900 bin kişi ka;•· 
33 kilometre demir yolu bozulmuş· betmiştir. I Ialbuki 1905 Rus-Japon 
tur. Üç Japon tayyaresi düşürül· muharebesinde Japonlann kaybı 

müştür. 200 bini geçmemişti. 
Şantung eyaletinin şarkında bir Japonyamn, iyice tesbit edilmiş 

kaç gündenberi şiddetli muharebe· \'e siyasi plflnlan mevcut değildir. 
ler olmaktadır. Bundan başka Japon ordusund:ı 

Çin kıtalannm, Veyhayvey, Fon- maneviyat da bozulmaktadır. Boz· 
ten ve Miupini istihdaf eden taar- gunluk hadiseleri ve isyan hareket
ruzlan muvaffakiyetle neticelen· leri gittikçe çoğalmaktadır. , , 

lngilterede mecburi askerlik 
ihdas edecek mi ? 

Karar etrafında Baş~ekiJ perşembe 
izahat verecek 

• • il 

gunu 
Lon.c:1ra, 28 ( A.A.) - BaFekil 

Çemberlaynm mecburi askerlik 
hizmeti hakkında herhangi ~ekil

de olursa olsun vereceği kararı u
zun müdet tehir edemiyeceği iyi 
haber alan mahfellerde söylen -
mektedir. 

Bu mahfeller, muhafaza'ltar te
şekküllerin murahhasları tarafın -
dan gelecek perşembe günü yapı 

lacak olan itçimaa büyük bir ehem' 
miyet atfetmektedirler. 

Çünkü bu içtima esnasında Çem 
berlayn, bu mesele hakkında be
yanatta bulunacaktır. 

Milli hizmetin takviyesi lehin
de memleket e!kan umumiyesinde 
ve parlamentoda hasıl olan hare
kete işaret C'iden iyi haber alan mah 
feller, Daily Telegraf gibi bazı ga
zetelerin askere alma usulleri hak 
kında tekliflerde bulunduklarını 

ve projeden dolayı muhalif nazır
ların istifa edeceğinden bile bah
settiklerini kaydeylemektedirler. 

Mecburi hizmet aleyhinde ileri 
sürülen deliller siyasi ve ahlaki 
olmaktan ziyade techizat, kışla ve 
saire noksanlığı gibi teknik müla· 
hazalara istina.d etmektedir. 

A mele partişi mahfelJerinden 
halihazırdaki milli servisin netice
lerini beklemek Hizrmgı:Idiği be
yan edilmektedir. 

Elde edilen neticelerden mecbu 
ri hizmet usulünün kabulii Jazım

geldiği anla11ıhrsa, §ahsi hizmet u
suliyle beraber i'ktısadi seferberlik 
ilan edildiği takdiı1de amele parti
si milli hükumetle teşriki mesai 
etmeğe razı olacaktır. 

Amele partisi mebuslarının ka
bineye girmeleri ihtimali zayıf ol
duğu parJamento mahfellerinde 
beyan edilmektedir. Ayni mahfcl
lerde İngiliz kabinesinin çarşamba 
günii kat'i bir tarzı hareket ittihaz 
edeceği tahmin edilmektedir. 

• l tanbul gümrukler başmüd~ 
.\ledhi ,-ekalctten gelen bir emir 
Ankaraya çağrılmı~tır. Bugun gi 
mesi muhtemeldir. 

• Denizbankm yeni tarife.,ine n 
zaran Mudanya hattına 15 ni 
dan itibaren hergün 'apur kalk 
cak, pazar günlen bır sefer da 
ılave edilecektir. 

• Belediyenin muhtelif 
Ye tramvay duraklarına koydu~ 
çöp kutularının çalındığı görulmü 
tür. Bazı dukkan ahipleri de d ·· 
kfinlarmın önüne kutu konulması 
dan şikayet etmi)erdir. 

• Danimarkanın Tahran sefirliğ 
ne tayin edilen Ankara sefareti ba 
katibi Fenzmarh, lrana gitmek .. 
re dun ~hrimizden Ankaraya hare 
ket etmiştir. 

• Çekoslo' akya menşeli mall 
yeni bir emre kadar, eskisi gibi mu 
amele göreceği gümrüklerden ali.ka 
dar makamlara bildirilmiştir. 

• Londradaki beynelmilel yol 
ta}'Yareleri kongresine hükumetimi 
namına iştirak eden gümrükler u· 
muni müdürü .Mahmut .Nedim İn
giliz gümrüklerinde de tetkikat yap· 
uktan sonra önumüzdeki ayın ilk 
haftasında gelecektir • 

• lstanbul jandarma kumandan
lığı muavinliğine binba~ı Şahap ta· 
yin edilmi~tir. 

• Kaza maarif memurları dün ma 
arif müdürünün ba~kanlığmda bir 
toplantı yaparak ilk tedrisata ait 
bazı meseleleri görü~ü~tür. 

• Yalova kaphcalannın l nisan· 
da değil 15 mayısta açılması karar
la~tınlmıştır. 

• lstanbul ticaret ve zahire borsa· 
sı komiserliğine lktisat vek!leti 
mürakip komiserlerinden Mahmut 
Tekin tayin edilmiştir • 

• Tarihi eserlerin iman esnasın
da ne gibi hususları gBzönünde bu
lundurulması l~ımgeldiği belediye 
tarafından müzeler idaresine ~ı
muştur. 

icra memurluğu 
Katip ve başkatipler 

imtihanla ahnacak 
Ankara, 27 (Hususi) - lcra mc

ınurlu~una elverişli olan Utip ''e lın' 
katiplerin bir listesini vek~let alckn
<larlardan istemiştir. Gönderilen t:ı
ınimde şül le denilmektedir: lcra me
mur \'C rnun,·inllklcrine orta talı~ili 

bitirmiş mahı.emc Ye adli)·~ rl:ıirclr
rinde en ıış:ı~ı üc sene mU\·nffıkıyct
le hizmet elmiş ,.e yaşı otuz beşi geç
ınenıış ol ın kut ip n baş kütipkrden 
ehliyet ''e iktidarla:-ı icra işleı ine 
ta:ıllük <'den kııiınll ırındnn imtilı:ı'l 
neticesinde nnl:ışıl:ınların tayini tıı
karriir etmiştir. Yekillikce giinıleri· 
lecck olan sual Y:ırnkııları Uzerine ,.c 
verilecek direktir daire inde aclliye 
enellınenl<'rinc imtih:ın )'apılacaL

tır. 

Mcrkrz ,.e mülhakat ın:ılıkeınrlc· 

l"inde bıı v:ısınarı haiz olm:ıkla lıe
rnlıer nhl'ak ve seciye 'e siretce hal
leri ınn:zbııl \'C lcrn ıncınıırlıığıına cl
''crişli bulunan katip e lrnşklltiplc
rin rılıliık ve gidişled hakkında men
sup oldukları mahkeme hakimiyle 
müddeiumuminin 11\Üşterek imz3la
riylc lıircr HSika nlındıkt:ın sonra 
bu \'csikalnrın ıa:ıllnk <"ltil;i memur
l:ır Jı:ıkkınrJn nsır l"t'ZQ reisi~}e miıt· 
ıereken mütıılea ve kıına:ıt beyan e
dilmek sureti~ le bir liste yapılarak 
nihayet on gun• iı:inde nkilliğe sıön· 
derilmesi t:ımimen tebliğ ve tcmen· 
ni olunur. 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde üç dda diılerinizi fırçalaynuz. 
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,r:·~4t0:~~ 
Mektepliler arasında Yüz 
yapılacak müsabakalara 

adalelerini kendi haline bırakmamak, 
çalıştırmak ıazımdır 

.. .. 
gunu Önümüzdeki Pazar 

yapılacak büyük meras'imle 
Taksim stadında 
başlanacaktır 

İstanbul okulları arasında bir 
nisandan itibaren müsabakalar 
yapılmasına karar verildiğini yaz 
mıştık. 

lamacıları da dahil 44 kişilik ta- te Istanbul erkek muallim mek. 
kımlarla iştirak edeceklerdir. tebi talebesi tarafından yapıla . 

Müsabakalara ait program dün 
:hazırlanmış ve alakadarlara teb. 
liğ edilmiştir. Bu programa göre 
mUsabakalar şöyle yapılacaktır: 

6 - Yürüyüş nizamı üçerledir. cak bayrak merasimini müteakip, 
(Askeri takımların üçerle )iirü. verilecek ikinci bir kumanda ile 
yüş nizamı aynen tatbik edile • 1 ve koşar adımla sporcular yer -
cektir). !erine döneceklerdir. Bunu mille. 

1-Vil.ayetimiz mektepler spor 
bölgesinin spor faaliyetine 2 ni. 
san 1939 pazar günü !stanbıılda 
mevcut resmi ve hususi kız ve 
erkek bütün liselerin !nal sporcu 
talebesinin iştirakiyle başlana -
caktll'. 

7 - Liselerin sporcu talebesi, akip okullar tarafından geçit rcs. 
2 Nisan pazar günü saat 14 te mi yapılacak ve geçit resminin 
Galatasaray erkek lisesinde top. nihayetinde kız talebe öğretmen. 
lanmış bulunacaktır. lerinin nezareti altında munta -

8 - Merasime Galatasaray er. zam bir tarzda kendilerine göste. 
kek lisesinden saat tam 14 te baş- rilecek kapıdan çıkacaklardır. 
!anacak ve sporcu talebe takım. 
!arı yanlarında öğretmen veya öğ 
retmen yardımcıları bulunduğu 
halde fasılasız olarak İstiklal 

ca.desini takip ederek Taksime 
gidecekler ve Cumhuriyet abide. 
sine çelenk koyacaklardır. Bu es. 
nada sporcu talebe abidenin et
rafında bağlı kroki-le gösterildL 
ği şekilde yer alacaklar ve mızı. 
kanın iştirakiyle İstiklal Marşı. 

l 7 

2 - Liselerin faal sporcu tale. 
besi, merasime spor kıyafetlerile 
iştirak edeceklerdir. (Kız talebe 
jimnastik kıyafeti erkek talebe 
ise sporun kendine mahsus kıya. 
fctiyle ve bu güne mahsus olmak 
üzere merasimin başlama yerine 
beyaz pantolonla geleceklerdir). 

3 - .Mektepler merasim günü 
filamalarını yanlarına alacaklar 
\'e Türk ba)Tağı getirmiyecekler. 
air. Yalnız merasimde mekteple
rin önünde lstanbul kız muallim 
mektebinin getireceği Türk bay. 
rağI geçecektir. Okul filamaları 
Tilrk ba)Tnğınm arkasında .kız 
talebe <Snde olmak üzere toplu bir 
halde götUrülecektir. 

4 - Merasimde mekteplcP aL 
fabc sırasiyle yer alacaklardır. 

5 - Her mektep merasime fL 

nı söyliyeceklcrdir. 
Bundan sonra yürüyüşe geçi

lecek ve Taksim stadının ön ka
pısından girilecek ve mektepler 
kendilerine tahsis edilen yerlere 
gidecekler ve bundan sonra veri. 
lecek bir kumanda ile kız talebe 
sahanın sağını, erkek talebe so. 
lunu olmak üzere (jimnastik şen
liklerinde olduğu gibi koşar a. 
dımla alacaklardır.) Evvela 
Ebedi Şet Atatürkün hatıra -
sına hürmetle 3 dakika sükut e
dilecek, !stiklal Marşı ile birlik. 

Erzurumda spor hareketleri 

--=~n~ıııiltıım 
Erzurıımdll'"lı!are~l Fevzi Çakmak hastanesi futbol takımı 

htanbuldan yani deniz se,iyesiıulen iklbin metre yüksekll,rinde bu
lunan ve doğunun en büyük §ehrln ele spor hareketi olarak aıırak kış 

kayakı;ılarmı düsünmek ~·anlı5 bir fikir değildir; ı;ünkU senenin hemen 
yedi ayı sarfında devamlı \"e kaim kar tabakalan altmcla kalan ı:n.u. 
rum sahalarında futbol ~üç 'c hntti (Ok lmkfınsızdır. Ondan ba~ka ir
tifa yUksckHği itibarile do oksijen nisı>eten seyrek olduğu cihetle faz
Ja koşturan \re nefes tüketen 11porl ar olduk~a yorucudur. Henüz tre. 
nln ele bu tarihi beldeye ulaşmnmış bulunma"l sııor hareketlerini atıl 
bırakan imlller arasmcladır. Ger(l Erzurumı1a umumi bir spor bölgesi 
ve kurumu nıewut1ur; Iakııt faaliyeti <l:ı.ha ziya.de kayak sporlarına 

inhisar etmektedir ve nctekim bu sene de bilhassa iklnclkinunla su
bat iptldnlarında her pazar günü J{ op dağına, Deve boynu ve Palanclö. 
ğcn gibi karlı mc~ illere gidilip müsabakalar yapıhyorclu. Anrak bu se
ne yurdun lıcr forafmda olıluğu gibi Erzunımda da lHş ha rır geçmi'!l 
Ye hat1A clevnmlı olarak yollar Ye ıı;ahalar karla iirtiilmemiştlr. Buna 
binaendir l•I, bu kunı salıalarda ,.e h~r yerde meraklı futbolcuları e~
zerslzler ynparkcn ı;:-öm1ck kabildir. Fakat mazbut futbol teŞ<>1'külü ola_ 
rak her harta muntazam cı:ru•r<oizlcr ve karşısmdakl muhabere takmıı 

ile müsabakalar yapan (lU:ırc'!lal ('a 1..-ırıak hastanesi) futbol cklpidlr. Bu 
ekipte nskcrJiklcrimlen evvel Karadeniz klüblerlnde ,.c mesc>li Trab
zon birinci sınıf fakımlnnnclıı. oymyan oyuncular menut olduğu g-ibi 
askeri hizmetlerini hu şehirde glirc n hristlyan vatandaslarılan <la vak
tlle (Pern) \"O (I\urtuluş) gibi fo;tan bul ldüblerinde yı•r alan sporcular 
da ,·ardır. Tlasfnrıc lıtarc i lıütiin spor mnl7l'ınelc>riııi foınirı ctmc>k hwm. 
fionı1a bliliik ynrdımlarlla. bulunmustur. Binaenaleyh l\larcşal Çakmak 
hastanesi nasıl ld doğunun C'n modem bir Jıa<;fanesi olarak ilmi raall
yetlere merkez tcskil edl~·orsa., mensi harici 7amanlarııııla hemen ço
i:'llno Karadeniz Ye İstanbul çocukla n te-:kil eden askc>rlerl ile de bir 
spor faaliyeti kaynnğmı tcı;kil ctm ektedir. 

Maa.mafih muhabero Ye istilıl<i m kıt'alarımJa ela futbol hareketleri 
zikre ıı;ayamlır. }~ asen ~ enl por teş kiliih ılolayısi~·ıe }~rzurum gamlzo. 
na ba hasusfa önayak olacaktır. \·e bu yaz sonunda cunıhurl~·et hü
l.-funct1nln telik irade ile hakiki me ılcnlyctl getiren tren J:rLuruma da 
girdikten sonra burası muhakkak ki yurılnn ı-n fanl bir spor mf'rked ol
marı\ namzeddlr; çUnkil Erzurum yayla.oımr !'aran tatlı mt';)illl Ye 
karlı ılaftar kayak !'porlan için ı:ok mtısalttlr ,.I": bora"' l<UltUr lıarc> _ 
lietlerlnılc o1ılu~ı gibi bütiin !lp-Or fıı.anyct1ertnıle c!I": lılç o1mımıa ılo~u 

ı!lyamnızm en gUzel bir merkezi olacağına 1'Üphe yoktur. 

Mekteplerin beraberinde gele. 
cek hademeler stadın iç giriş ka. 
pısında emre intizar edeceklerdir. 

9 - Merasim ve maçlar esna
sında alakadar muallim, hakem 
ve gazetecilerden başka sahaya 
kimse girmiyecektir. 

10 - Komite başkanlarının teş 
kil ettiği teknik heyet bütün me. 
rasim ve müsabakaların umumi 
şekilde kontrol ve idaresile meş . 
gul olacaklardır. 

11 - Merasimi İstanbul erkek 
muallim mektebi beden terbiyesi 
öğretmeni Ferhat idare edecek • 

tir. (Öğretmen Ferhat merasi . 
min idaresi için yardımcı olarak 
kfı.fi mitkarda izciyi beraberinde 
getirecek ve izciler merasim gü -
nünde icap eden sıhhi yardımları 

yapaC'ak §ekilde mücehhez ola • 
caklardır) . 

12 - Merasimde Bayan öğ . 
retmenler beyaz blüz, koyu ~enk 

etek ve kısa topuklu ayakkabı, 
Bay öğretmenler ise beyaz kısa 
kollu gömlek beyaz pantolon ve 
beyaz ayakkabı giyeceklerdir. 

Yüzünüzü~ bozulma- r 
! 

ması ve buruşmaması ! 
l 

1
_için ne y~pm~ınız ?J 
Yüz, insanın en çabuk bozulan r bir hale gelir. Konu§urken, ye

ve en çabuk buruşan uzvüdür. Bu me1c yerken çok az hareket etmcğe 
bozulmanın ve buruşmarun bir başlarlar. Adalenin faal olması de
çok sebepleri vardır. mek, sağlam, mukavemetli, ser-

Bir defa bütün yüz adaleleri a- best olması .demektir. Bugünkü 
ğırhkları yüzünden aşağıya doğ- yaşayış tarzımız buna müsait de. 
ru çekilir ve uzarlar. Sonra ıclü. ğildir. 

şüncelerimizin, hislerimizin ifadesi Mesela öldürdüğü hayvanın eti
bizi ağlatır, güldürür; hazan su- ni ve nebat köklerini çiğ çiğ ye
ratımızı asar, kaşlarımızı çatarız, yerek beslenen insanlar bu sert 
hazan da göz kırpar veya buna cisimleri çiğnemek için müthiş bir 
benziyen bir çok hareketler yapa- adale faaliyeti yapmağa mecbur
rız, binlerce .defa tekerrür eden bu dular. Halbuki biz bugün yumu
hareketlerin ifadesi yavaş yavaş şak ekmek, iyi pişmiş et, olgun 
yüz derisinde çizgiler halinde ya- meyva, yumuşak tatlılar arıyoruz. 

zılmağa başlar. Tıpkı dirsekte~ Bunlar ağzımızda kç1!_r.ca s;iine. 
ve bileklerdeki çizgilerin teşekkü- niyorlar. Binaenaleyh çene ke
lü gibi. aiklerini hareket ettiren adaleler 

Halbuki yuzun esaslı büyük a. uyuşuk kalıyor, yumuşuyor ve 
daleleri çok az çalışırlar. Bu az ça- porsuyor, yüzümüzün derisi de bu 
Iışma yüzünden yumuşar, nihayet porsuma hareketine iştirak ediyor. 
kemiğe ve yahut deriye yaprşmış İşte bunun içindir ki eski zaman 

13 - Galatasaray lisesi bah. s l 
;..sinde talebe palto ve ceketleri. üvari erı·m ı·z 
4 çıkararak pantolonlarını da 

llltntazam katlıyarak görünmiye- d k 
ı:.ek şekilde ceketlerinin içine yer gı· er en 
leştireceklerdir. Ceketler sol kol. 

<la taşınacaktır. Geçen sene de bu günlerde aynı 1 Zira onların vaziyeti ne bir ıey-
14 - Türk bayrağını taşıyacak heyecanlarla gene bu mevzu etra- yah ne de bir ıivir sporcu kafilesi 

, erkek muallim mektebi talebesi. fında yazılar yazarken açık söyle- şeklindeGir. 

nin sağ ve solunda kız muallim yeyim Avrupa konkurlarmun he- Kuvvetlerin müsavatından emin 
mektebinden iki muhafız buluna. saburuza neticesini biraz bedbin olduktan sonra bu müsabakalar-
ca~ctır. fikirlerle dü~ünmekteydim. Bed-

15 _Merasim geçişi esnasın? bin diyorum, zira ıenclerdenberi 
da talebe stadyom balkonunun çalışmalarmı yakından göre göre; 
başlama ve nihayet noktaları a. süvarilerimizin üzerimde bıraktık

rasında başlarını sağa ~evirerek 

ve kollarım sallamadan geçecek

lerdir. (İki izci ile selam yeri gös. 
terilecektir). 

Atletizm 
Sehirler • 

müsabaka 
arası bir 
tertip edildi 

Atletizm federasyonu, 19 ma. 

yıs gen~lik bayramında yapılmak 

ü:ıere şehirler arasında bir atle . 
tfzm müsabakası hazırlamıştır. 

Şehrimizin Fenerbahçe stadın. 
da yapılacak olan bu karşılaşma-

ya; Ankara, İstanbul ve İzmir at. 
!etleri İ§tirak edeceklerdir. 

--o--

İstanbul - Edirne 

lan kuvvetli ve mü~t tesirlerin
den son tam seyahat arifesinde ec
nebi gazetelerde yabancı ekipler 

üzerinde yürütülen mütalealar, ya. 
pılan tenkitler değil beni, o müsa
l>ıkın en kuvvetli rakiplerini bile 
düşünclürdü. 

Biz geçen sene de bu bugüolcr
de çok kuvvetliydik. Ve imkanla
nn müsaade edebildiği en İyi de
receye çıkmıştık. Fakat unutma
mak lazımdır ki beynelmilel kon
kur sahalarına duhul taı'.ihimiz 

1931 dir ve bilmem 1929 da böyle 
bir tasavvuru kuvveden fiile geçi
rebilmenin mümkün olmasını dahi 
düşünebilir miydik. 

Halbuki Somür, Pinerdi, Ha
novra binicilik mektepleri o za
manlar konkurhipik stadlarının 

peygamberleriydiler. 
Bugün Çitadi Beri vapuru, 17 

Bisiklet yarışı milyonun 4 en kudretli ve tecrü-
Geçen sene olduğu gibi bu sc. beli süvarisini alıp açıldıktan son

ne de 19 mayıs gençlik bayramın. ra kafamda geçen seneki fikirlerin 
da lstanbulla Edirne arasında bir hiç biri yok .. Evvela geçen sene 
bisiklet müsabakası tertip edile. görülm:.iş olan işler, saniyen eki
cektir. b:a bu seneki vaziyeti itimat ve 

Bisiklet federasyonunun idare imanımızı kuvvetlendinnektedir. 
edeceği bu büyük yarışa; Anka- Geçen senenin manevi kuvveti
ra, lstanbul, Eskişehir , Bursa, le gittiler, kazanmak için çarpışa
Denizli, Seyha.n, Balıkesir, Edir. caklar ve hiç şüphe yok ki h-c-defe 
ne, Kocaeli, İz.mir, Antalya, Ça . vasıl olmak için neler yapmak, ne 
n:ıkkale. Konya ve tçcl mmtaka. ler düşünmek icap ettiğini bu dört 
!arı iştirak edeceklerdir. 1 süvari herkesten İyi bilir, 

da şans ve tesadüflere de gü
venmek zaruridir. En iyi bir sü
vari ekibi son binicisi olarak par
kurunu yaparken M>n manide yo
lunu §aşırır ve bütiin it berbat o
lur. 

Ve hiç kimsenin de ona niçin, 
yahut nasıl §Cltırdıfmı sonnıya 

hakkı yoktur. Burada konkurları 
seyretmiş olanlar şans ve tesadü
fün rolünü pek iyi takdir ederler. 

Bütıüm bir sene ekibimiz: yeni a
lınan atlarla da takviye edildikten 
sonra tahmin ve tasavvur edilme -
yecek bir intizam ve gayretle ça
lıştılar ve kuvvetle ümid edilebilir 
ki semeresini neticede biitün bir 
milletin candan alkış ve takdirle
riyle görecekler.. Hemen talihleri 
açık olsun ve muvaffak olsunlar .. 

Cavid S. PULÇA 

Güreş seçmeleri 
I 

Ankarada yapılacak 
Güreş seçme müsabakaları 

görülen lüzum üzerine - 31 mart 
ta cuma günü Ankarada yapıla . 
caktır. 

--o--

Yeni h ak emler 
Eski futbolcularımızdan Arü 

Soydan, Hayri Ragıp Candemir 
ve 8ami Açıköneyin hakemHk eh
liyetnameleri umum mi.i<lürlUkten 
kendilerine göndcrilmi§tir. 

t11\I' 
insanları gibi guzelliğiınizİ 
hafaza edemiyoruz. eı11e· 

Tabiat adalelerimizi ınuka~rıları 
te alışsın diye yaratmıştır. rıııaı" 
kendi haline bırakır, çaıışt:ııı1citı 
sak güzelliği muhafaza)'8 bı.lrı.ıj • 
kalmaz, halbuki adaleler 

1
.,. ya 

··:z;e '" tuktan sonra yeniden gu 01~· 
ratmak, bir lira ile milY?.nerO Jıııl· 
ğa çalışmak kadar güçtur· bı.l(l.lf' 
de daha genç iken adaleler ate, ir 
madan evvel onları çalıştı~~tl jile 
letmek gerektir. GüıeJhf;1

11 ille 
kaideleri, sıhhati koru~~rıırıastigi 
kaideleridir. Yani yüz J1~11 111ııd 
(Masaj) yapmak, deriyi ya&rtcibi.Ji" 
delerle veya vücudumun te ı11dıf• 
deki milihlerle beslemek ıaı;ı tıliı'. 

Yüzümüzü çirkinliğe kar ıilcler1 

dafa edebilecek yüz jiı1l1185111acllıc 
günde ancak on dakikaınııı 
on hareketten ibarettir. . ıı.ıtarıılC 

1 - Sol el ile çencyı bllş·ıt 
ve mümkün olduğu kadar t glW 
hareketine fazla mukavcıne d0ğrı1 .. ne 
tcrmeğ çalışarak başı 0 

eğiniz. daya> ı-
2 - Sağ elinizi enseY~ tııt•ra1' 

nız. Sol el ile gene çeneY1 ııarc· 
· ·ı btl ·ıe başı arkaya eğiniz. Elınt ~eti 

. b .. t .. n ıcıı ":ı· ketın yapılmasına u u ·ıci •• 
mukaycmet etmelidir. 1311 \.ıtı,.ıa· 
reket çenenin güzelliğini 111 dOğrıl 
za edebilmesi ve boyuna 

51 
içitl 

.k. . b" kınaına ı ıncı ır çene sar 
çok faydalıdır. ~etle11' 

3- - Çene adalelerini kUf ıa içi.11 

. ı·v• uha a b' dırmek ve sert ıgı m aral< 
.,, v ·ı . d v uzat ... jı. .ue agzı ı erıye ogru edı•· 

•ffuı ·11· 
kaç defa ü harfini tela . gcrg• 

G d lelerın ~ıı· 4 - ene bu a a rııi 
ıov• • •• •• b z·ı c:ek 1 Je!• 
ıgını ve yuzun ey ~. ıca~"' 

mahafaza etmesi için bır dır· 
J'zıf11 ... rı· kıs sesini çıkarmak 3 ana~. 

5 - ~armaklarınızı Y ., f!_ 
nU"· ~\I 

ruza dayalı olarak tutu 
1111 

• 

lerinizi kuvvetle kapa}' v'"tıe!1 
hareket göz adalelerini le~ • ...ıllııa· 

l·g~ını"'" dirir ve gözlerin güzel 1 

. ,,t 
faza eder. . ... aıı) 

nı ·• ı· 
6 - Parmaklarınız ay ~il· ııÇ 
k .. 1 . . . adaın a rııa1'• tey en goz erınızı ,,ar . 

a,,.ı~. r . ·ııtl 
nız .. Bu açış ve kap ; ıeıc:rı 1 r 

·· ada 1 ad~ larınızın altında goz 1' 
hareketlerini hissedece 

1
, 

kuvvetli olmalıdır. ·ııl (;ıcı, 
7 - Yanak a:lale~erı ıc: ya a . 

de gösterildiği gibi ogrıf' ani cJıl r 
larınızın buruşmasına lfl bllrı·şıl 

1 
8 - Ağız kenarlarırıırı ar· .ıc 

. •e;ız o,. 
kıvırılI!laması içın " .,pınalı , 

. f" ·ı • 
yukarıya doğru masaJ .... şc:' 1 

flza••· ~c 
9 - Burnun mun ıarıtıı nar 

kalması için burun kt . 1 
l dır· iÇ· 

yavaş olarak ovmka ~ınaınası ~ •. 
10 - Alnın ır~ 8 ra 

d başlay d'" ise alnı orta yer en ·caP e 
v v_.,ak 1 

kaklara dogru ogı~ 
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fiayatları da birbirine YAZAN: ı,.Busctı 35Yııınıvahşilerarasındageçirmiş hir Aımanserıa~ı 
henziyen ikiz generaller Genç gü~ey gelinin geti~ildiğini oö.rür görmez 

.-..:·~~ -ıı -, hır tarafa kaçıp gızlenmek ıster 
-~©-

Kızın annesi elinde bir kargı ve 
ya bir silahla e\·de ne kadar ~cansız 
eşya varsa hepsine dokunur, yani 
onları pokuzlar. Kızının damat ta
rafının adamlarından kaçıp kurtu
labilmesi için elinden g~len yardım

ları yapar. Fakat buna guya mu
vaffak olamayınca birdenbire çığlık 
lar atarak ağlamaya, döğüM1cye 

başlar. O vakit köyün bütün kadın 
lan da ağlaşarak kız anasının bu 
lazallümuna adeta bir orkestra gibi 
refakat ederler!. 

Ne kadar müddet zannedersiniz? 
Kaçırılan kız için bu ağlama üç 

gün üç gece devam eder! .. 
Gelin yakalanıp avlandıktan son

ra damadın dostları kızı gü\ e~ in 
baba evine getirir;,. Onu orada ku
lübenin en yüksek yerine kaparlar. 

1 kiz generallerin ha)'atlamıdan bir ı~aç saf Tıa 

Genç gü\'ey gelinin getirildiğini 
görür görmez e\·e bir tarafa kaçıp 
~izlenmek ister. Fakat dostları ken
:iisini takip edip yakalarlar. Yüzüne 
~özünü boyarlar. Güvey elbiseleri 
~iydirir, süslerler. Fakat bütün bun t 

16 §Ub • 
'":.n ~t 1879 tarihinde Fransa· 
-t n/:S~ şehride onar dakika ara 
~r •1 ıkız kardeş doğdu. Babalan 

e ısın· 
l~ ınde bir albaydr. Feliks \'e 
tjb~~ isminde olan bu iki kardeş 
!ıa rıne o kadar çok benziyordu 

~ ha.ıa:ı ve anneleri bile hangi
'Feliks ve hangisinin Teodor 

, ncfa §aşınyorlardı. Onun i-
~an biribirinden ayırt et-

~aksadile boyunlarına mavi Ye 

li ı birer kordela takmak mec-

~i hasıl oldu. Buna rağmen 
bu ... rın ısımlerinin kan5madığı-
tn~~n bile annesi ve .babası iddi
~Yorlar. 

~an biribirinden ancak bir 
~ farklı, sikletleri tarnamile 

~ sa~ıan bir renkte, yürüyüşleri 
~ ~ bıribirinden farksız olan bu 

~i.. deş zckft ve huy itibarile de 
ı.:ıl"· 
~ ıne !;Ok benzemektedir. 

';okkardes ayni kolejde okudul~; 
ı defalar biribiri yerine müka

~~clılar ve ceza gördüler. 1900 
!'ansız harbiye mektebi rnüsa· 

~İmtihanlarına girdiler 45 in
.r!U 6 ıncı olarak mektebe kabul 
t ~· Mektepte daima biribirle· 
akın notlar alarak sınıf geçti-

~----

1 ~ ll.r-tistlerinden Fifi Dor
'· l:ilt... • ~' ük. b. 1 "tliıf '""l°Cnın 'lll'UY ır petro 
~il tnüdürü olan kocasmdan 
t;~ ~ dava eıçmııtır. Fifi-
. ~lis tle evleneceği aöylenL 

lcr. Mektepten Feliks SÜ\'ari ve Te· 
odor piyade olarak çıktı. lki karde~ 
dünya harbine kadar ayni şehirler
de çalıştılar ve ayni zamanda terfi 
ettiler. Cihan harbi bu biribirinden 
hiç ;ıynlmıyan iki kardeşi ayndı. 

Fakat bir müddet sonra her iki kar-

deş h~rbiye nezaretine alındılar. 

Ayni z:-ımanda general oldular ve 
16 §Ubat tarihinde her iki kardeşte
kaüt olarak ordudan a)Tıldılar. Şim 
di her İKİ kardeş çılgınca sevdikleri 
keman~aPm çalarak vakit geçirmek· 
tedirler 

lar olurken genç güvey boyuna mu
kavemet göstermeye, dostlarının e
linden kurtulmak için çırpınmağa 

mecburdur!.. 
Guya her iki tara{ da, yani gerek 

gelin, gerek güvey de nazlanmak. 
böyle sırf dostları tarafından ceb
ren evlendiriliyorlannı~ gibi garip 
bir naz komedyası oynamak mecbu· F/ay nehri boyundaki )'erlilerin ölii Terini bcklcllikleri açık lzava mezarı 

• 

lngiliz Kralı Beşinci Corcun cesedi üç ıeneden'beri bıılunc'u 
ğu saray kilisesindeki muvakat mezarından lc:aldınlank husus: 
lahde ınakledilmİ§tİr. Bu lahid 1936 da, kral &ekizinci Edvard 
( §İmdiki Vindsor dükü) ve valde km liçe Meri tarafından ısmarlan_ 
mıştı •• L&hid bugüne kadar ancak hazırlanmıştır. Ozerinde kralın 

yabnrı vaziyette bir heykeli vardır. Mezarı ziyaret yakında herkese 
serbest okcakbr, 

iyctindedirler!.. 
Genç gil\·ey de böylece dostları 

araf ından zorla süslenip püslendik 
ten sonra gelinin yanına konur ve 
bu suretle izdivacın aktedilmiş ol
juğu ilan olunur! 

Gel gelelim, beri tarafta, yani ge
lin güvey arasında komedya bitmiş 

değildir: 

Her iki dostları tarafından bir a· 
raya kapatılmış oldukları halde gu· 
ya biribirlerini görmiiyor, tanımı· 

ror gibi davranmaya mecburdurlar. 
>:e gelin güveyin, ne güvey gelinin 
yüzüne bakamaz! .. 

İ kisi de biribirlerine surat asmak 
mecburiyetindedirler! .. Bütün gece 
böyle geçer!. 

Ertesi şabah güveyin babası. kı
zın oraya kadar gelen babası tara-

1 KızıB ~öl~e HABER' iN RESiMLi ZABIT·A 
..................................... 

fından savrulan at'lz clolusu küfür
lere tahammül etmek mecburiyetin· 
dedir. za,·alh güvey babası nihayet 
kaçınl~ kiz ,Baba!iının ~zını bir 
kefaret hediyesi vermek suretilc 
susturur. Bu da: Kesilmiş taze ''" 
!"örpe bir köpektir! .. 

Bu da bittikten sonra öğle yeme· 
ği yenir. Öğleden sonra güveyin 
akrabası kaçırılan kızı süsleyip püs
lerler. Gelin güvey tekrar ayni yere 
!kapatılır .. 

Fakat bu sefer güvey de. gelin ele 
..,iislcnip püslendiği, gelinin babası· 

na da taze boğazlanmış nefis bir 
köpek siiklıt hakkı olarak \'erildiği 
halde gelin gÜ\'CY gene banşmazlar! 
Gene biribirlerine somurtmağa mec· 
burdurlar! .. Kaç gün? .. 

Üç gün! 

ROMANI· 

1(1.$1"'1 

s 
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Rorolann Meti veçhilc kaçırılan 
kızla güvey üç gün üç gece pırıl 

pırıl süslenmiş, takmış takıştırmış 

bir halde bir arada, bir dam altında 
bulunmalarına ra&rmen üç gün üç 
gece de biribirlerine imrenmiye, 
fakat renk vermemeye mecburdur
lar! .. 

Fakat üçüncü günü sulh akdolu
nur. Kız nihayet oğlana naz ve eda 
ile mukaddes ağaçtan bir pnr.ça kö
kü eliyle uzatır. Oğlan da oo kökü 
ahp ağzına atarak çiğner .. 

Bu. gelin \'e gü\•eyin bantş1klan
mn alameti olur. 

Fakat tam bu sırada, bütün bu 
üç gün zarfında ortada görünmemiş 
..:lan, evinde köyün diğer kadmlari
le beraber kaçırılan kızı için ağla
yıp durmakta olan kız anası görü
nür!. Ana kızım görünce sarılıp 

kııraklaşır, ağlar, .>ızlar. Şikayetler 

eder. Yalvarır yakarır. Niha)Jet oğ
lan tarafı kız anasının ağzını kapat 
mağa mecburdur: 

Ona da taze boğazlanmış bir do
muz hediye etmek surctile! 

lştc ancak kız anac:ı da boğazlan
mış domuzu alınca her tarafın ağzı 
'IU')turulmuş, her taraf süt kc:silmiş 
olur. Biçare gelin p,ü\·ey de ancak 
o \'akit bu limanda selamete çıka
bilirler' .. 

Gelin ve gÜ\•cy gerdeğe girdikten 
üç \'eya sekiz hafta c:onra (paça 
trunü) merasimi yapılır. Gelin bu 
miidd~t zarfında ne babasının köyü 
ne gıdebilir, ne oradan bir şey )i
} ebilır!.. 

Paça gunü geldimi, oğlan tarafı 
ı<ız tarafının akrab:ı<;ını da\ct et
mek üzere büyi.ık bir alay ile yola 
re,·an olurl:ır. Bu a•ay omuzların -
da tac;ıdıklan sırıklarıı: üzerinde 

'I 
ke:.-ilmiş domuzlar. kı} metli tüyler, 
üs eş} ası götürür, hep..:ini du~un 

hediye-;i olarak kızw babasına tes
lim ederler. 

Kmn baba~ı da 'iamadın bu he
diyelerine mukabele olmak üzere 
balık Yt! muz hediye eder. 
Alay kız babasının bu mukabil he

diyelerini de ayni alayişle tekrar 
oğlanın köyüne getirirler ve oraca 
güveyin kızı babasuıdan satın it 
mak hususunda puarlıla itti'*O 
miş olan dostlarına dağıtılır. 

(Devamı var) 

' 



B .... ' H ~ B E R - )Jiıam Poıtıuı 

HABER'IN TARiHi ROMANI· Yazan: MYzarfffer M lYl 1}=l) ıttn n 

-Ertuğrul. 
sen 

Dedi. Bu "kahpeyi 
getirdin? • 

mı 
lnn kardeşinin bu hs.eretinl gayrita
bii tcl~kki etmiş ve yav~ça kendL 
sinden ayırarak sorm~tu: 

- Ne var Sungur, seni böyle göğ 
silme sarılı bırakan ne denlu bir 
derdin var? 

rak acı ve korkunç bir kahkaha ko
pardı. 

Bu kahkaha ona ölilme mal ola
blllrdi. Ve neteklm, Ertuğrul GUn • 
doğdu~"U omıızlarmdnn ııiddetle ya
kahyarak söyledi: 

olm~tu. Filhakika onun da glSn -
!ünde Kmıktan birçok tatlı hat.ıra.. 
lar vardı, ama, nihayet o Kmığı te
reddUdsUz herhangi bir kardeşine 

terkedebilirdi. Uysal adamdı. Hadi
selerden çekingen adamdı. Bu 1.§i 

nasıl :halletmeliydi? 

En fazla muvaHal< an 
1 

sınama artistleri 

Sanki kucağında, bir mabude u
yuyor ve kendi bilttin beşeriyetin 

ilııtUnde, bulutlar arasında seyre -
diyordu. Onu bk an mabudlar gibi 
haşmetli bir hayale sevkeden bu 
gUzcl Tilrk klZI derin bir huzur L 
çinde tatil tatlı rUynlanmı1' gibi gU
lUmsiycrek uyuyordu. 
.Ertuğrul, uzak mesafelerden rliz

gar dalgalariyle nakledilen hafif 
fakat uğultulu bir ses duyar gibi 
oldu. Yava.şc;a arkaya doğru yata. 
rak kulağını yere koydu ve dinledi. 

Bu ııes, sUvnrl ntlnrmın çıkardığı 

Fak:ıt Sungurun glSzlerlne baktı
ğı zaman, derhal onun neden ateş
lendiğini anlnyıvermlşti . 

- Şu mel'una söyle, haddini bil
diririm ona. 
Gündoğdu askere dönerek hay. 

• Sungur, Kmığa takılmış kalmış - krrdı: 
tı. Yilzilnde bir damla kan kalma - - DönUyoruz, Haydi! 

mrş, gözlerinin altı birdenbire yum. 
ruk yemiş gibi çürUyUvermlşti. 

Bu htıdlse, elbette bu kadarla bit 
miu olmıyacaktı. Ertuğrul da, Sun
gur da dalgındılar. Ertuğrul, asker 
ve halk arasında §ayi olabilecek 
böyle bir hli.dlsenin, onun ikbali ü. 
zerinde müessir olacağım dU3Unil -
yordu. Ve nihayet bir kadın için 
ve 'hiçbir günahı yokken böyle bir 
akıbete uğramaktan korkmakta da 
hnklrydr. Sungur, bu kızın bir ta -
raftan da kardeşini tuzağa dllşUr • 
mil§ olmasından dolayı muztaripU. 
Kar§ı:smda herhangi ba§ka bir ra-

Muhakkak ki, bu silvari kolu, SU. 
lcyman oğullarına yakrş:mıyan bu 
hareketi halk ara.sına işaa edecek 1 
ve zaten yolu §aşırmış bir halde bu
lunan, itaat ve saygıyı kaybetmiş o. 
lan halk bUsbUtun baştan ve çile
den çıkacaktı. 

Maahaza GUndoğdu ve süvariler sese benziyordu. 
• de hayret ve dehşetle bu manura-

Kınığı uyandıracaktı ama, kıya-
madı. Sesler glttik'c yaklaşıyor. 

Ve :nihayet ova ufuklarında bir sı 
ra siyah karaltı belirdiği zaman Er
tuğrul Kmığın başını bUyUk bir ihtl 
mam ve itina ile tutup çemene koy
du ve yerinden kalkarak ilerledi, 
daha dikkatle baktı. 

yı eeyre dalmışlardı. Ertuğrul, bu 
isin fena bir neticeye varacağını 

takdir etmlyecek kadar toy değildi. 
Fakat onun dilşündüğU yalnız ken.. 
disinin burada bir kadınla başbqa 

bulunmuş olmasınnı uyandrrdığı in· 
tlba idi. Halbuki işin içinde i§ vardr. 
Sungur böyle bir dilşUnUşün değil, 
Kmığın kendi.sine ihanetinin zebu
nu olm~tu. 

Yalnız bu kafilede haz içinde bu
lunan iıir tek canlı vardı, o da. Kı. 
nıktr. F.ilhaklka o da böyle bir cür
mUmeşhudu arzu etmezdi, etmezdi, 
ama, bu hadise de pek fena olma • 
rmştı. Çünkil Kara Oğlan bu nzi- 1 

yetten çok memnun olacalçtr. Aşa

Bunlar kimdiler, neydiler, Mogol
lar mıydılar, bu takdirde Ertuğrul 
burada avlanırken Silleyman ordu_ 
ları iBtll!ya mı uğramış, çadırlar 

mahvolup, kuvvetler mi dağılm~

tı? 

Karaltı yaklaştıkça, SUleyman 
süvarileri belirmişti. Anl~ıhyordu 

ki gelen kendilerlndendi, ama, n1 -
çin geliyorlar, ne var, ne olm~tu, 
bir yere mi akm ediyorlar, yoksa 
bir sUrek avına mı çıkmışlardı? 

l'.:rtuğrul heyecandaydı. Ç.Ok geç· 
meden bu kUçUk sUvari kolu öniln. 
de (Sungurtekin) le (GUndoğdu) 
)ııı gördü. 

Ertuğrul fena vaı:lyete dllşmUş 

bulunuyordu. Onlar Ertuğrulu av. 
da blliyorlardr, halbuki ııimdi Kınık 
ile yapayalnız burada bulacaklardı, 
hem ne garlb halde .•• 
Kmık yUzU gözU sarılı yorgun u

yuyor, tek at, av hayvanı vurmamııı 
Ertuğrul heyecanlı .•• 

Artık bir emrivaki vardı. Ertuğ
rul Miti. kıyıp klZI uyandıramamış 
"·e pek yakınlaşan kardeşlerine de 
ellerini kaldırarak i~aret vermek _ 
tc:n kendini alamam~tr. 

Süvariler atıarıvdan atladılar ve 
yerlere kadar iğilerek Süleyman 
oğlu Ertuğrulu seUl.mladılar. 

Gilndoğdu ve Sungurtekin Ertuğ_ 
rulln kuc:ıklaştılar. Fakat, Sungur, 
kucaklaştığı kardeşinin omuzlan ü
zerinden çemenlerde uzanmış bir 
cansız gibi uyuyan Kmığı gördil, 
Şaşaladı, hayretinden kucaklaşma 

halinde olduğunu blle unutup dakL 
knlarca öyle kaldı. 

Ertuğrul omuzlarında sarkınıı,ı o_ 

- Ertuğrul, dedi. Bu kahpeyi 
sen mi getirdin? 
·Ertuğrul, biraz evvel kendiıılni 

!aran karde3inin cöğeUne doğru L 
lerliyerck lıaykırdı: 

- Kahpe olduğunu nereden bili
yorsun Sungur? 

Bir dakika içinde Jld Tllrk hakan 
evlfıdmm, hiçbir ueyden haberi ol _ 
madan uurada U)"Uklıyan kadın ö. 
nünde kan dökmeleri mtimkündü. 
GUndoğdu aWarak: 
- Dikkat, dedi. SUvarllerin önün 

desiniz. Bu 1§ haremlerde ha llolu -
nur. lki kahramana bir kadın için. 
nSker onUnde dlSvilşmek :ra~maz. 
Haydl, mUhim meseleler var, görüş. 
meğe mecburuz. 

Geri dönelim. 
Ertuğrul geriledi ve GUndo~duya 

dö'nerek: 

- Beni, dedi. Neden aradınrz? 
- Sungur merak etti de. 

Bu aralık Kmık uyanmış ve bu 
kalabalrğı görilnce ne olduğunu bir 
denbire anlıyamamrş, Urkerek hay
kırmış ve bu !eryad herke21i ona 
çevirmişti. 

Ertuğrulu görUnce bağırdı : 

- Ertuğrul, ne oluyor? 
Fakat Sunguru da gördU, Giln _ 

doğduyu da gördü. Süvarileri de 
gördil '\'e bu feryatlarından utandr. 
Başmr önUne eğdi. Çok fena ol

muştu. Bu '\'aziyettc cUrmUmeşhud 
halinde yakalanmış kadar fena bir 
tecelli olmuştu bu. 

Sungur gözlerini hafifçe kapıya-

ğı yukarı Kara Oğlnnm asker ve 
halk üzerinde daha esaslı bir şe_ 
kilde müessir olmasına imkA.n hft. -

kip olsaydı, ona, kadın, ei!Cıh ve nt.. sıl oluyor demekU. 
tan herhangi birisinin çalınması de- Filhakika Kınık, her Ertuğrula 

mek olan bu ilft.dlsenin ncısmı pek bakışta, bu gUzel yiğltln heyecanını 
ala tattırırdr, ama, karşısrndaki duyuyor ve kendisini yokladığı zn_ 
kardeıılydi ve garibi şurada ki, ken man ona samimt temnyUl hissedi
df nden de kuvvetli olanıydı. yordu. Fakat, nllıayet beri tarafta 

A!lker, Ertuğrulu Sungurdan çok Kara Oğlanın ona vaadettfği parlak 
seviyordu. Ertuğrul da hiç §ilphe - ve muşaşa bir saltanat vardr. Kos
siz Sungurdan çok daha dürilst de_ koca bir halk ve kuvvetin ikinci ha 
likanlıydr. j kanı olacaktı. 
Gündoğdu da bu !şten mUleessir '(Devamı ı•a1) 

Çapraz eğlence : 

:2 ----+--+--3 t--ı--ı--
4t ---s 
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Soldan sağa: 

1-Ebedi Şef - isim, 2 - Mahsu 
lü toplama - fikir (franc:ızca), 3 -
Mini mini ı;ocuklann içtiği yegane 
§ey - erkek, 4 - Dudak· adetler, 5 
- 1 nleme şeklinde çıkan ses, 6 -
Yemek mastarından emir · Arabla
rm okuduğu, 7 - Adalar denizi 
havzası, - Türk hakimi (eski), 8 -
Bir Bulgar adı - bir şeyi yap deme, 
9 - Dahil - Saçlarımızla kaJarımız 
arası - içinde manasız bir edat. 10 
- Arkadaş - Rumelilircni ç.ağrrışlar 
da kullandığı tabir, 

... 

Yukardan aşa~ı: 

1 +- Halk - bir mevki adı, 2 -
Buruştunıcu bir madde (palamut
tan çıkar ki debağda kullanılır) 

.. gündüzden sonra gelen, 3 - Si
nirlilik, 4 - lçine su konan bir 
kap - hayvan güden, 5 - Elbiscle· 
rimizi düzelten - halk (frenkçe) 6 
- Her zaman, 7 - Şöhret (öz türk 
çe) - Bir nevi temizleyici nesne, 
8 - Kumlar, 9 - Arabistanda hir 
rneYki (tarihi mukaddesin başladı
ğı bahçe) - anrt, 10 - En küçük a· 
kar su - yüz kurus. 

• 2 " • 
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Bet Dcvis, bu kıyafeti ile "]ııorcs,, ismindeki filmae MeT:sika ;mP11r; 
toriçesi J(arlotta rolüne girmiş ve 1864 senesitıde yaşamaya başıarnl4f· 
tır Fakat kendisinin bu rolden çok şikayetçi oldıığımıı sö;-lu.ı 0~ak' 
Cünkü Bet Devis rol icabı ko.rscli. elhi.~L r .11i»m~vız. a»ır 1.:ü.bclt1 

maya mecbur olmuştur. 

Amerika sinema san'atr ve nım 
akademisi her sene o yıl zarfında 
çevrilmi~ filmlerde en fazla mu· 
vaffak olan bir kadın, bir erkek iki 
artisti birinci ilan eder. :Su sene 
ka3ın artistler arasında Bet Devis, 
erkeklerden de Spenscr Trassi bi
rinciliği kazanmışlardır. Bu artist• 
!erin ikisi de sinema san'ati aka
demisinin bu mükafatını ikinci de 
fa kazanmış bulunuyorlar. 

Bet Devis ilk .defa birinciliği 

1935 de "Tehlikeli Adam,, filmi 
ile, Spenser Trassi de 1937 deki 
''Cesur Kaptanlar,, filmindeki ro
lü ile kazanmıştı. 

Bu seneki birincilikleri Bet De-

vise "J ezebl,, Spenser Trassi de • .ı<arr'' 
"Delikanlılar şehri,, filmindeki ı ci ilan ilan etmiştir. Fran~ 1c 1'ıl 

ı · · · ·1 • · b ·· ·· ·· d fa oıara t rol erı ıçın verı mı;ttır. u sene uçuncu c n\lYo · 
Ayni aka3emi bu sene film yap-, mükafatı kazanmış b\ll~ ..,ece 

d "J31f ~ 
maktaki muvaffakıycti ile, Ko· , Bundan evvel 1934 c .. M1stt1 

Iombiya film şirketinin miıdiırü macerası,, 1936 de ~~ biriııcı· 

1 

Frank Kaprayı "Alrp götüremez- Dceds şehre indi,, filmı ılc 
siniz, ,ismindeki son filmi ile birin lik kazanmıştı. # 

' • • . • • • . . • ·~·,. .. , ~ • .. ··,;: • • 7, ~ ... 6 WL ..... ff& 4 d311": 
HABER'in Edebi Romam Gidip onun yakac;ma yapı~mak.

1 
Burası bir hastane değil mi? Du· burada hayvanhğının, değersizliği· 

1 sarsmak: raya gelin arabaları gelmez ya:.. nin madde oluşunun bütün aai için 
1 "Hey adam! .. buraya bak bura-

1 
Elbette cankurtaran gelip ağrr ya· de kıvranan bir biçareden başka bir 

1 
d:ı bir çocuk ölüyor, görmüyor mu· ı ~ahları taşıyacak .. Hastalar gele· şey değildir. 

-6 -

sun?,, dire bağmnak istedi. cek? .. Can çekişen yaralıları taşıyan Bu kapınrn dış tarafında çeşit, çe· 
ı Esasen onu her ~ey sinirlendiri- 1 sediyeler girecek bu kapıdan .. Ye şit karakterde, çeşit, çeşit düşüncede 
yor. Her ~ey umulmıyacak kadar a· ı hıç!ma hrçkıra, ağlamaktan katıla çe1it, çeşit mılletten insanlar yaşar, 
ğır yapılıyor gibi geliyordu. katrla fer) at eden matemliler çıka· Jiribirine beru:emiren heı biri ayn 

Sedi}•ede ha:-eket.,iz yatan cismin cak bu kapıdan!.. ve hu usi bir Yarlık taşıyan şahsi· 
hala p~makta olup olmadığım bi- Evet bu kapı, ha'>tane kapısıdır. retler, bunların içinde, peygambcr
lemiyordu. Biran evvel içeriye gir- Bu kapının eşiğinden içeri atlayan !er, mürşitler, yarı ilaha benziycn 
mek, biran ewel ha tayı doktora insanlar ara-ında ne cins, ne mez· dfüıiler, hükümdarlar, sanatkarlar 
çıkannak telaşile yanıyordu. hep, ne itikat, ne millet, ı~c de sınrf \·ardır. 

1 Esasen yol çok uzun sürmüştü. O· farkı kalır. ı Bu kapının iç tarafında bir kalbi. 
tomobilin hütiın sürat ine rağmen Kapıııın <lış, tarafında. sokak, şe· bir b~yni iki ak bir karaciğeri iki 
yol o kadar uzun siirmü.tii kı,.. hir memlekC't, daha ba?k:t şehirler 1 böbreği bir mide"i olan etten, kan· 

ı Sediye demir parmaklığa yakla· daha başka memleketler .. Kocam~ı: :lan kemikten yapılmış iıı anlar hep 
şınca kapının önünde duran adam bir dünya \ardır. ':>iribirlerinin eşidirler. 
bir otomat imiş gibi. onlara hiç bak 1 Dünyaya ait bütun ihtira lar, bü· Bu kapının c-;;'ğ;nden içeri giren· 
madan, hiçbir alaka gö:;tenneden tün kinler, bütiın iddialar, bütür 'er hep lıao;;tadırlar! 
kapının iki kanadını birden açtı. 1 mücadeleler, bütün gurur \ e azamet Ha:ıta !.. 

San keten gömlekli adam hep ay· Kimdir? .. Kimin ne:.idir? .. Kaza· !er. bütün bir şey olmak, her şeyden Kim olursa olsun? Jiac:t:ıne kapı 
ni yerde duruyor, ~chrin sokakla· nerede oldu? .. Yarah mıdır? .. A~ır j fazla \e yüksek olmanın go::leri ko. :ı .... ı için bir hastadır. Onlara kapıyı 
nndan büyuk bir iıratle kurtarıl· 1 

mr? Falan gibi hiçbir şey sormadı. eden i teği çarpışır. :iç.:ırken io;te bunun için ba~ım çe' i· 
mak için buraya getirilmi) olan has \·e bu uallerin hic;biri gözlerinin Fal.at bu ı~apınm iç tarafında ı ;p bir ke:-e onun yüzüne bakmaz. 
tanın yattığr ~ediyE' tarafına bak- içinden bile geçmedi. bütün çılgın ihtira--larmdaıı \ e gu : ıc-: lıangi bir 'a!,ada bir lıu::.u iyct 
mağa tenezzül bile etmiyordu. 1 K<'ndisi bu ha ,tanenin kapıcrı;ıy- 1 rurlarlarmdan tcce:-rüt etmiş. ı:ırf ıu'.ımaz. 

G1in1!egi'1in yakın açık kır!,hk dı.Onun vm:ife~i bu kapıyı açıp uz\·iyet ,·e mad::I .. kalını~ iıhanla· 
f!. * * 

tir crkcl;: bu adama kaı:ı ıçintlc kap~mak. Gerisi onun ne umurun· yaşar .. Pek mukavemct,jz bir hay· rr::ı..,tane !,~pıcı~ı. burada geciker. 
sonsuz bir hiddet duydu. [ d::ı?.. l \'an bünyesine malik olan insan, g.:-ı:e nobctçisini bekliyor.. .Nöbet 

k. k rk:1k a • vakti geçti.. Gece kapıcısı yeni C\.. I far.tanın yanında ı ı dıJ~tl 
. f dı)'C 

lcmlı~;indenbcri hep böyle ycıpmağa "- Bu nasıl herı .. ,, 
ım ... ·tadı. ~öbet saatini gcciktirivor. mh·or. rı' c:.1d 

J • ozJC 
\'e g~ndüz kapıcıı:,ı bunun i.;in ba- JI:l'tahane kapıcı.::ının g. 
zan i~ :;aatine caba olarak daha bir le11:n ta nihayetinde o da· ]<apıC'lcı 
kaç saat böyle l>eklemcğe mecbur "Ş•1 aşağıdan gelen .~eee rıı.u o 
kalıyor. ı :nı diye düşünüyor. \uru> '\ 
İdare müdürüne şikayet ctmCJ pek benziyor .. Niçin v durdıı;;. \ ı · 

iki kere düşündü. Ilattfı bir defa<sın durmadı.. Yan sokaga ~p 
da kapısına kadar gitmişken geri \ah .. o değilmiş! .. ,. 
dôndü. Kendi kendine: 

"Yeni evlilik bu! .. Hepimiz genç 
olduk .. dedi. Fakat şimdı ı;u anda: 
"ı\ma her şeyin de bır dcrccc--i 

'ar .. ,, di~ e duşünü) or. 
İnsan kendi saatlerinin sonuna za 

ten yorgun argın geliyor. Bu fazla 
.aat onu nasıl bii hiitün rormaz .. 
Eve gidip şoyle bir uzanmak küçuk 
kızına dizlerini oğdurmak i5tıyor. 

* * * 
Sediye kırmızı toproklı bahçe yo· 

'una girdi. 
Kapıcı gene bir otomat gibi mi· 

hani!,i bir hare!,etle kapınm bir 
kanadmr öı ttti .. Ye geı.e l,afn::.mı 

dc::11irc dayadr. 
~~Ldiyeye, gidiyor mu, gitmiyor 

ı:ıu? diye balmuyor bile. 

* * * (il ıc· 
S . . d' b. t· c odad:ı. ,.5· 
cdıve c;ım ı ır a,.. "'! " 

~ > b' <. c: IJ" t 
i uykudan uyanmıc: gı ı • tlıit.icll~ 

tip .. Dir mektep hocacı k 1 ıırıcıı 11 

b. ,·a ı 1 cıf· ?enziven yükc:ek ır · c;0rıJ)\, 
. . k u:ıller , :ı ı 

'Jac:ında bır ta ım " . . , a • ı nın · c· \'c kar<:ı ·mdaki vöın f'l'o ı.:ır ' 
• 11 ce\~ açık adam bu 5-ua eı c 

rt) or. 
- Adı nedir? 
-Memduh. 
- Kaç) a~ında~ır? ıod:ı ıcıı 
_ On üç, on dort ~ a 

ır.. ? 

- ~iz ncc:i olu~ or<.:unll • bıı ·• 
- Komı::u U) uın .. rrı i.i l ' 

!ere ne lüzum 'ar .. L\ i et ı. 
c ,. karı ı~n 

t ı) ı görst:.ler. ... o.• ı;cır) 
( Dcv111ııı 



l 

Su~ 
~'t k ce seferinde hayatımı tehli· 
~ İri 0Yduğumu biliyordum. Klay· 
~ tanıyordum. Paranın yansı 
~ 0;''nneğe bu kadar kolaylıkla 
;lrı ~SI beni başından def etmek 
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Nalkeden: 

Cesaret 
Yazan: dıı \'ermiş olduğunu gösteri· 

11..;ı, ı;.' O da benim gibi düşünüyor-
~ ı. akat ben kendime güveniyor 

liOrkrn 

Korkunç bir geceydi. Yağmur, 
olukları taşıran, patlatan bir şid
detle boşanıyor, seller - birdenbir~ 

su basmış kuru bir .dere gibi - rast 
geldiği kaldırım taşılarmı sürük
liyordu. 

İnşaatta çalışan ameleler akşam 
üzeri paydos edip, kapıları iyece 
kapayarak çıkıp gittikten bir kaç 
saat sonra, gecenin yarısına doğ

ru, apartımamn bazı katlarında 

ışıklar yanıyor, derinden derine 
gelen boğuk gürültüler, koşuşma
lar lduyuluyormuş .. Batıl inanışlı, 
safdiller ve çocuklar, yeni kurul
makta olan bu perili· apartımana 

yaklaşamaz, önünden geçemez ol
muşlar .. Bay kuyumcunun yolunu 
çevirenler, ürkerek, çekinerek, a
partımanda dönen esrarh hadise
lerden bah~edlyorlarnuş.. İçlerin
de, inşaatı paydos edip binayı ya· 
rım bırakmayı bile tavsiye eden
ler varmış .. 

IHJDkAyecft 
lü kuvvetli, kafası da vücudu ka
dar sağlam, malumatlı bir gençti. 
Arkatlaşları arasında, cesareti ve 
soğukkanlılığiyle tanınmıştı. 

~ uyordum. 
~~ teskin ve temin etmeğe 
far · ~ulak asmadı. Bana san
'l? tVe gıtmeme mani olmak isti· 
, ~~tri~·ordu. Gözleri yaşla do-

'!:.~. 
...... ~nı öldürecek! 
, ayır çocuğum, merak etme! 
~~i bir daha göremiyeceğimi 
~~}'Orum. Con, ne olur beni de 
, al. Mademki gitmek istiyor-

: Sen cıldırdm mı? 
, ~ Sôylediğimi biliyorum ben! 

\'allı kızcağız! 

~i kaybedersem Con ben de 
..,. ha Sensiz ya~ıyamam ben .• 
t>ı.~~kasını ~ni sevdiğim gibi 

,.'"1:!ll bir daha ... 
I enoYle söyleme Frans. Niçin 
~ §eyleri düşünüyorsun. 
~Tansın babası bu sırada salona 
C:ıuOna da projeyi anlattım. 

A.. ~lı bir tavırla mırıldandı: 

1'ıklar yuvaSI mı? Paranın o· 
~o .dufunu zannetmem. Maa· 

s,ısterseniz bir kere gidiniz. 
ı ıı de orayı düşündünüz müy· 

j~et. Aşıklar yuvasının yanın· 
~ tO a ben bir ay müddetle her 
~ bet bekleyip gözetledik. Bey 
~ ıabınet! 
,~atıldı: 

.uYdun ya Con?I Bu gece o· 
~lll!ene lüzum kalmadı. 

~t6 er &eye rağmen gideceğim. 
~~tin birkaç gizli yeri olma· 
' ını bu sırada ~şıklar yu
< hen saklaması mümkündür. Us· 
~ lQayfı tanınm; bu gece 
» arayacaktır. lcap ederse 
\\Jıı-

~ Uye işkence yapacak ve pa· 
llı~ak elde edecektir. Onu 

1rakamam. 

"Frans 1ıy11yoidıı.,, 

Taharriyatrmı bu noktadan ya
parak yolcuların oturdukları sıra· 
tarı tetkike başladım. Sıraların ü· 
zerinde maroken taklidi bezlerin 
orası burası yırtılmış, içindeki ot· 
!ar dışarıya frrlamışh. Son sıraya 

gelirken otobüste bu sıra)•a oturdu· 
ğum hatırıma gelmişti. 

Ne garip macera geçirmiştim ve 
bu macera bu gece şimşek ve gök 
gürültüleri arasşnda nihayete ere· 
cekti. Fırtına patlamıştı. Her sani· 
ye gökyüzü aydınlanıyor ve gök 
gürültüleri biribirini takip ediyor· 
du. 

Yolda ayak sesleri işittim. Birisi 
otobüse doğru geliyordu. Ayak ses
lerinin hususiyetinden derhal tanı· 
dım: Gelen Tek gözlü topaldı. Bir 
sıranın altına henüz saklanmı~tım 
ki o içeri girdi ve üçüncü sıranın 

üstüne oturdu. Kendi kendine söy· 
leni yordu: 

kıllı sanırdım. Hatt~ ondan çekini· 
yordum bile .. Meğer o da Klayf gibi 
budalanın biriymiş. 

Kızdım. Saklandığım yerden çıka· 
rak Tek gözlüye çatacaktrrn. Faka( 
otobüse doğru birisinin daha geldi· 
ğini anlayınca yaz geçtim. Birisi 
koşuyordu Otobüse geldi ve şoför 

mevkiine geçerek hemen motörü iş· 
!etti. Otobüs hareket etti. 

Yavaşça başımı kaldırarak bak· 
tım. Bu Klayftı. Nereye gidiyordu 
bu deli? Herhalde aşıklar yuvasına .. 

Ah haydut! Demek bana oyun oy 
nuyordu. Tek gözlünün servetine 
tek başına korunak niyetindeydi. 
Beni kandırdığını sanıyordu. Ken· 
disile beraber beni ve Tek gözlüyü 
de götürdüğünü anladığı zaman ne 
hale gireceğini düşünerek gülümse· 
dim. 

Kapkara gök, şarapnel hücumu
na uğramış, bir kumaş parçası gi
bi, dört bir taraftan çakan şim

şekle sık sıkı parçalanıyordu. 

Gök gürültülerinin hızıru kay
bedip uzaktan uzağa ve boğuk 
boğuk homurdandığı dakikalarda, 
coşkun sellerin caddedeki ana lağ
nunda kokurdadığını duyuyorduk. 

Bu gece, bu çatı altına toplanan 
beş arkadaşın mevzuu, sanki ku
durmuş tabiatten mülhem imiş gi
bi, hep korkunç bahislere temas 
ediyordu. 

İngilterenin, yarı 1~ koridorla
rınıda cinler tarafından koıkoca -
man tuğla parçalariyle futbol oy
nandığı perili 1atolar, anlatılan hi
kayelerin yanında, solda sıfır kalı
yordu. 

İçlerinden biri, şimdiye kadar 
dinlediğimiz cinli, perili ev hika
yelerine bir yenisini katıyordu: 

Istanbulun bilmem hangi sem
tinde, zengin bir kuyumcu, on beş 
bin liraya varan servetini yatıra
rak oldukça muhteşem bir apartı
man yükseltiyormuş. Kuyumcu, 
gilnünü peynir ekmekle öldüren 
tamahkar bir adammış. Her cimri 
gibi, o da, şeytani bir zekaya sa
hipmiş .• Menfaatlerinde metelik 
sektirtmemek için, saatlerce kafa 
patlatır, işin içinde güç çıkılır he
saplarla kılı kırk yararnuş. 

Günün birinlde, bu cimriliğin ce
zasını öyle bir çekmi1 ki 1 Bakınız 
nasıl: 

Cin, peri şayiaları, tuhaf değil 

mi, cimri kuyumcunun adeta key
fini getirmiş. 

Onun, neşe'lenmekte hakkı var: 
Çünkü, etrafta çıkarılan rivayet
ler, hilesini bir hayli kolaylaıtır
mış bulunuyormuJ .. Gece yarısına 
doğru ba§layıp sabaha karşı bi
ten takırtıların, tokurtulann se
bebi meğer şuymuş: 

,Bay kuyumcu, resmt hilkfunet 
makmalarından gizlice, geceleyin 
t:le amele çalıştırarak inşaata de
vam ediyor, bir an ~vvel apartım,a
ru bitirip kiraya vermek gayesini 
güdüyormuş. 

Derken efendim, bina tamam
lanmış, ve kapısına müteaddit ,,ki
ralık kat,, tabelaları asılıruı.. Fa
kat, az tamah çok ziyan getirir ... 
İJte tam bu anda, işledi~i azim 
hata kafasına danketmiş: Cinli, 
perili apartımana ,bu asırda hile, 
hangi akıllı girer?!. 

Başını ~erden yere vurmuş 

ama, ne fayda!.. Şimdi, bomboş 

duran apartımanda, kendisinlden 
başka oturan yokmuş .• 

Bir aralık aör, cinlere, perilere 
inanıp inanmamağa intikal eti. 

Gurupun en tabansızı Fikret, cin, 
peri efsaneleri konuşulurken 

Memduhun muhakkar gülüşün:.i 

bir türlü hazmedemez, için için si
nirlenirdi. 

Nitekim bu gece de öyle oldu. 
Ve, Memduhun hurafeler karşı

sındaki cesaretini imtihana çek
mek fikrini ileri sürdü. 
Yağmur delicesine yağmakta, 

gök uzun uzun homurdanmakta 
devam ediyordu. 

Delikanlı, kaytsızla omuz: silke
rek kısık bir kahkaha kopardı: 

- Cesaretimi nasıl deneyecek
siniz bakayım? 
Yağmur olukları bir an.ida yolu

nu değiştirmiş ve sırtına boşanmış 
gibi, Fikret ürperdi. Arkadaşları 
soruyordu: 

- Söyle, Fikret .. Nasıl imtihan 
edeceğiz Memduhu?, 

- Nasıl?. 

-Nasıl?. 

Öfkeli bir sesle anlattı:-
- Benim bastonumun ucu .de.o 

mirlidir. 
-E??.. 
- Memduh onu alacak ve bü-

yük mezarlığın en ortasına sapla
yıp dönecek .. 

Memduh, onu çileden çıuracak 
yeni bir kahkaha salıverdi ve imti
hanın basitliği herkesi güldürdü • 

Memduh, alay ediyordu: 
- Dostumuzun zekası evvel· 

dcnberi müsellemdir. O, beni bu 
müthiı yağmurun altında ah~k

lar gibi ıslatmak istiyor!. 
- Korkuyorsun, dc.di, Fikret, 

yağmur bu korkunç gecede me
urlığa gitmemek için güzel bir 
bahane .. 

~· liayırl Hayırl 
tk111a Frans, Tek gözlilye - Budalalar! Aşıklar yuvasında 

ıt ~İrniyeceğim ben.. lcap e· ha? Pekrua, pek istiyorlarsa gitsin· 
~ u Klayfa karşı müdafaa ler. Bu gidişin onlara neye mal ola
C· ın. Şimdi bırak da gide- cağını görürüz. Kurtulmuş olurum 

Klayf otobüsü çılgın gibi sürü· 
yordu. Onun ne kadar usta bir ~
för olduğunu bilmeseydim korkar
dım. Süratle köyden ve köy otelinin 
önünden geçtik. Otelin kapısı 1;.lün
de ahali toplanmıştı. 

Apartımanın inşaatı aüratle 
ilerliyormuş' Temellerin atıldı

ğından bir ay sonra, i§ dahili 
aksama - kapıların, pencere per
vazlarının, döşemelerin, yapılma

sına gelmiş. Ve işte bu sırada, o 
semtin halkı arasında korkunç bir 
şayia baş göstermiş: 

Beş arkadaşın içinde en mater
yalist, Memduhtu. O, ilim adamla
rının, "Metafizik,, namı altında 

mütalea ettikleri esrarlı hadisele
rin hiç birine inanmazdı.. Mem
duh, otuz yaşında, iri boylu, güç-

- Mademki israr ediyorsun: 
bu imtihane bir §'lrtle razı olu
rum: Dediğini yaparsam be§ lira 
verir misin?. 

~lrnenı lazım. keratalardan! Ben Sunk.isti daha a· 
\ia Frans, benden aynlmağa ( 
~ taıı olmuyordu. Babasının 
~~ ile onu ikna edebildim. 

(Dovamı ,·ar) 
Kuyumcu ''x,, nin apartımanın· 

da, cinler, periler dolaşıyor!. 

Fikret böyle bir bahse giriştiği
ne çok pişmandı. Mcmduhun ne 

( Latf en sayfayı çeviriniz). 

~fa kapadıfım zaman ismimi 
~?a~kırdr. Eve dönmemek 
~1:1 llnı zorlamak mecburiyeti· 
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~ ... 
"'ar randevu saatine daha çok 
~ dı. O gece yansı buluşma
~ernişti. Halbuki ben Fran· 

dan saat onbuçukta ayrıl
~lkin benim onunla buluş

~nee yapacak işlerim vardı 
~ tıe kadar süreceğini bilmi-

~~arı yolun kenarına bırakı· 
'!:riya kapısı da açık kalan 
~ ~ımı pek ziyade tahrik 

dı. Bu otobüs Tek göz· 
~~Unıi karargahı gibiydi. 
,. ili orada geçiriyordu. Bu

Sebebi olmak gerekti. 

~ yanma gittim. lçinde 
~oktu. Civarda da beni 
~ ~ olmadığına kanaat ge· 

~ en girdim. 

~ daima küçük bir cep 
~ ~lltıak itiyadında idim; onu 
%~etrafımı tetkike başla· 
"<a ınevkiinde, alt sandığın· 
~ ~eğer bir şeyler yoktu. 

~ıt Yı tetkik ettim. Bir parça 
.darak akümülatör batarya· 
tl!~~a çıkardım. Bir şey dik· 
• tı: Bataryanın müsbet 
~ ~llıtıamıştı. Acaba neden 
~'esıtıeğe lüzum görmüşler
~e ~rn. Bu vaziyette motörü 
~~ltıkıin yoktu, çünkü cere· 

t de2ildi. Teli bağladım. 

kieğil, uyanık iken görilyordu • 
Ak§am olmuştu. 

Araten bir müddettenberi 
yausıru bıraknu~, dirseklerini 
masaya dayamış, Bamboyu 
tetkik ediyordu. 

Karanlığın tesiri altmda 
Kardinalx artık seçemediğini 

gördüğü zaman akşam olduğunu 
anladr .. Şöminede yanan ateş te 
sönmüştü. 

Şair kaba bir küfür savura
rak şömine üzerinde duran mu
mu yakmak için ilerledi, bu es
nada omuzuna 'bir el temas etti. 
Bambonun boğuk sesini duydu: 

- Yakma_!. 
- Niçin?. 
- Lüzumu yok .. Otur beni 

dinle ... 
Bambo neden aydınlık iste· 

rniyordu. Düşüncelerinin sura
tın.da meydana getirdiği kor
kunç izlerin belli olacağından 

mı çekiniyordu?. 

Yoksa daldığı hayal vadisin
de kirli vicdanına rehberlik eden 
karanlıktan ayrılmamak mı isti
yordu?. 

Araten ses çıkarmadan otur· 
du .. 

Kardinal söze başladı: 
- Ben senden iki hizmet 

istemiştim .. Bu hizmetlerden bi
risi Biyankayı yanında muhafa
za etmekti. Sen bu kızın, met· 

reılerinin teUd'nlerl ile nihayet 
istediğim yola gelebileccı:;ini söy
lemiJtin .. 

- Doğru .• 
- İkinci hizmet de Biyanlı:ayt 

Ven edikten çıkarmak hususun• 
daki vaa.dindi. 

- Bu da doğru. 
- Bana borclu oldufun ve be-

delini peşinen verdiğim bu hiz -
metlerden seni kurtaracağım. 

Araten sıçrayarak ayağa kalk· 
tı. Beti benzi atmıştı. 

- O halde bana verdifiniz pa· 
rayı da geri almak isteyeceksi
niz ... 

- Hayır, müsterih ol.. Yal
nız bir şartla .. 

- Söyle bakalım. 
- İşte: Ben Venediği hemen 

bu akşamdan itibaren terlcetme
ğe karar verdim .. Ne hayret edi· 
yorsun? Hareketim lazım ve te
hir edilemez.. Biyankayı da 
beraber götürmek istiyorum .• 
Hazırlanmış olan gondolum bir 
kaç adım ötede beni bekliyor. 
Bir kere büyük gölü geçtim mi 
artık kurtuldum demektir. 

- Kurtuldum demek mi?. 

- Yani seyahatimin diğer 

kısmı kolaylaşmı§ olacaktır, de· 
mek istedim. 

- Pekala, şimdi şartını söy· 
le bakalım. 

- Biyankayı yanına verdi-

rlronun ölilmU araıında neden 
bir münasebet görüyorsunuz? .• 

- Bir münasebet görüyorum. 
demedim. Sadece bu mühim 
vak'alar yapılmış ıekilleri itiba
riyle garip bir karşılaşma var. 
Sandriı:oyu öldüren ve Emper· 
yayı kaçma~a mecbur eden in
sanlar acaba bu gece sarayınıza 
hücum edenler değil midir diye 
kendi kendime sordum. 

- Niçin bana hlicum ediy<>r
lar ?. 

- Bunu nasıl keşfcklebilirim 
monsenyör, kimbilir? Belki de 
şahsi bir düşmanlık, bir intikam .. 

- Rotan Kandiyanonun ben
den alacağı bir intikam mı var 
zan nedi yorsun uz?. 

Bambo bu suali sorduğuna piş 
man oldu. Fakat geri almak artık 
imkan haricin.deydi. Kid~ Cena
ronun yüzünü kaplayan ve du· 
dakları ucunda !dolaşan alaylı te
besümler, pek çok şeyler bildi
ğini açıktan açığa belli ediyor
du. 

Benliğini İlitilaya başlayan a
ciz, kin ve hiddet hisleri arasın
da boğuk boğuk mırıldandı: 

- Ne olursa olsun, yarın ben 
de Emperya gibi Ven edikten 
kaçmış bulunacağım. Beni git
tikçe sıkmağa başl!yan bu .dar, 
korkunç ölüm ~emberinden kur
tulacağım .• 

· Polis mUdül"ll, tekrar aöze baı~ 
lamıştı: 

- Bir kaç gü_ne kadar bu ta
arruza ait esran meydana çıka .. 
racağıma eminim. Ancak §imdi
lik zatı asilanelcrine bir tavsi
yede bulunmaklığıma müsaa.de 
buyurur musunuz?. 

- 3öyleyiniz .• 
- Ben sizin yerinizde olsam, 

Ne bu gece, ne de yann, hatta 
bir ay kadar bir müddet için bu
rada Venedikte kalmam. 

Bambo sıçrayarak ayağa 

kalktr .. Ciddi ve azametli bir ta
vırla : 

- Aldanıyorsunuz, dedi .. Bir 
Piskopos sarayında kalmak va .. 
zifesi ile mükelleftir. Beni ha
leti nezide bulunan zavallı b'.r 
kadının başı ucuna göndermek 
suretiyle geceki taarruzdan 
kurtarmış olan Cenabıhak, ge· 
ne muhafazasında devam eder .. 
Ne bugün, ne yarın ve ne de bir 
ay .sonra buradan bir yere lunul
danuyacağım. 

Kido Cenaro, hürmetle eğil
di. Dudaklarındaki manalı te· 
bessümü Bambo farkedemedi. 

- Cesaretinizin takdirkSn
yım monsenyör .. Fakat sizi ma· 
hafaza etmek benim vazifemdir. 
Sarayınızın etra,(mda bulunmak 
üeze size yirmi muhafız gön
derdim. Tehlike geçinciye kadaı 
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maddi ve .üıatçı bir adam olduğu
nu bilmiyor, değildi .. Fakat artık 
bu bir izzetinefs meselesi idi. 

- Kabul ediyorum 1 • 
Dedi. 
Memduh, uzun ve sağlam mu· 

şambasım sırtına geçirdi; Fikretin 
ucu demirli bastonunu kaparak, 
karanlık sokağın sellerine karış 
t[. 

On dakika sonra, kasabanın bü
yük kabristanındaydı. 

'l'uhaf §ey; Memduh, garip bir 
hissin tesiri altında ürperdiğini 

duyuyor. 
Gilrleyen gök; çakan şim~k: 

fırtmanm biribirine k a t t 1 ğ ı 

yüksek serviler .... 
Kendi kendine güldil. Muşam -

basının eteklerini toplayıp alçak 
duvarı aştı. 

Düşmemek için ihtiyatla iler
liyordu. Buna :rağmen, bacağz, 

şi.ddetli yağmurun çökrettiği bir 
mezara saplandı. Bacağım kur
tarmağa uğra§ırkcn bir iskeletin 
korkunç dişleri; parmaklanru a
cıttı. 

Bir kere daha iireprdi. 
Bir kere daha kendi kendine 

güldil. Fakat, maneviyatının git
tikçe bozulduğunu hissediyordu. 

Dönmek ve bu korkunç yerden 
bir- an önce kaçmak istedi. Fikre· 
tin, hınç ve alay ifadesi taşıyan, 

küçük gözlerini görür gibi oldu. 
Bir müddet sonra, kabristanın 

tam ortasını bulduğuna kani oldu. 
Rastgeldiği hendeğin içine girdi 
ve elindeki ucu demirli bastonu 
blitün kuvvetiyle toprağa sapladı. 

Ve, çıkmak istc':li. Çıkamadı .. 
Meçhul bir el, eteğine öyle sımsı
kt sarılmrştr ki f •• 

• • • 
O ıece, dört arkadaş, Memduhu 

beyhude yere bekledi. Fikret, beş 
lirasını kaybetmediği için mem
nundu: 

- Korktu, diyordu, korktu ve 
ıidip evine yattı?. 

Di~erleri, korkaklığı Memduha 
yakıştıranuyorlardı: 

- O budala değildir!. 
Yaimur !delicesine yağıyor, gök 

homurdanıyordu. 

• • • 
Ertesi günü, kabristanın emek

tar bekçisi %abltaya koıtu, mezar
lıkta garip bir ceset bulduğunu 
haber verdi. Gelen polisler, Mem
duhun ölüsünü buldular. 

lstanbııl ikinci icra dairesinden: 1 ni ipn. mutasnmf oldoğunw: Akça· 1 t} .. Dr. Suphi Şenses • l< 
abad limanına mensup E:ıd~mlı As- idrar yolları lıastalıkları 

1 
Kuruçeşmede mezarlık sokağında lan motörünüze haciz vazcdi!mi~ nıülthassısı 

No. 12 de mukim iken clycvm ika· ve bu hususta 103 üncü madde mu Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
metg8.hı meçhfıl Akçaabad limanına cibince tebliği muktazi ihbarın ika· şısında Lekler apartıman. Fa· 
mensup Bademli aslan motörü sa· metgfilumzm malam olmaması do· kirlere para~ız. Tel. 439~1 
hibi Kara Hasana: Jayısile mercice on beş gün müd- +aı+ı ;ea::;;g ge Mii'*'·Wi·' ~ 

detlc ilfuıen tebliğine karar \·eril- Göz Hekimi 
Sepon Cıvanın zimmetinizde ala- miştir. 

catrı olan iki yüz kırk liranın temi- Dr. Mıırat Rami Aydın 
Taksim· Tnlimhnne Urfn op:ırlmnn 

Telefon: 41553. Munycnc: J>ozard:ın 
başka her ı;ün H - ıs e knd:ır. 

Ankara radyosu 
TCmaYE R:\D\'ODIFCZYO:\ 

POST\l.ARI 

1\ün-:cr): 1 - il. Mıı~•rt • A~1'e:, 
~·· 2 - E. \·aıdıcurcl - DoJorc r 
S - .Rossıni - S mir:ılll•~ 0~~1 r 
m crtüru. 4 - A. ı.uısı;ıı • 1'011 ıı 
lesi (N. 1, 2, 3, 4) • 1 ı :30 ııaıte( 

·rtırki;)e Rort~<ısu - Ank:ıro Jlodyosu tlnkıl:ıp t:ınh'.i der lcrı • ıs 
l>i\l.GA UZUXLl'GU: dNı u:ıt,Jcn). 18.30 ~rosrı;İ~r)· 1

1 Hi39 m. 183 Jl\cs./120. J\w. T. A. Q. llüzik (Uorır scofooık P ziğİ (!' 
10,it m. 3519:; Kes.IJ\:w. T. A. P. l l\onıışnıo. 10.1:; Turk rnrı rJ>ııı.ml 
Sl,iO m. !IC65 "c-s./20 'Kw. hcyctı). Ccliıl Tokscs .'·e a erler, ı • 

20 Aj:ıns, nıclcoroloJı h~b '.forl: ııı 
roat borsası (fi:ral). 20.la t vı-" 

TCRKİYE SAATJYl.E zi~i. Ç:ıl:ınl.:ır: \"ccıbe, Cc,~ese>lı 
26 ~ 3 - Hl39 - l - 4 - 193!1 llcfık Fcrs:ın, Kemııl .Kıyıızı Af b 1 

HAF1'Al.l I" PHOGRı\ l • No. lG 01,uy:ınl:ır: Müzeyyen ~cn:ır~çi. / 
Karında!;. 1 - Suzinük peş cıır~ı' 

SAl.J - 28/3/Hl39 
18.35 Müzik {."eşeli mü

zik - pJ.). Hl Konuşrnn ("l'urkil e pos 
tası. Hl. 15 1 ürk mü zilli (Fasıl he) c 
Iİ). Oku1:ın: 'J':ıhsin rıırokuş ve Sa· 
riyc Tokuy. 20 Ajnns, rneıeoı oloji ha
berleri, ıinıal hors:ısı (fi:rol). 20.l:ı 

Türk ınüzi{;ı. Çıılanl.ır: Zulılii Bar. 
d:ıkçıoğlu, Ce~dcl Çngıa, Cc\'dCl Ko 
zon, l{cmrıl Niyrııl Sc)lıun. Oku;):ın· 
hır: S:ıdi Hoşses, Senıohaı Özdense! .. 
l - Uicıız peşre' i · Osrnıın be ·in. 
2 - Şerir Jçlinin • lllcnz şarkı - Ver
dimi umm n:ı döklilm. 3 - Şc\'ki be 
yin - Illcnz şıırla - Af· e)le sucum 
ey ı;:üli ter. 4 - Sekip heyin - Hicaz 
şnrkı - .Mnhvolsun o tııli. 5 - J\e· 
mal Niyozi Seyhun • Kcıncııre lıı'ksi 
mi. 6 .:... Ycs.,ri Asımın - Hic:ız şar· 
kı - Sııılar ~nhnır. 7 - Hicaz türkü 
- Cıkııyım gıdcyim be kuıum. 8 -
Mahmut Cclfılcllin ınış:ı - Hüzzam 
şarkı - Kerem eyle mcst:ıne kıl. 9 -
ll:ıkımın • Hüızam şrırkı - Aşkın bıı· 
na bir gi1.li elem <ılılu l"nr. l O -
ı.eminin - Kürılıll hicazkar ş:ırkı • 
:\ıızl:ını.h bülbül. 21 l\lemlekel sa:ıl :ı. 

yıırı. 21 Konu~mn. 2t.ı5 J:shıım. t:ıh· 
\'İIÜl, kambiyo - nukut borsası Hl· 
yol). 21.25 Neşeli plüklıır • n. 21.30 
.\lüzik cH:ıdyo orkeslr:ısı - Şef: Prııe· 
ıorius): 1 - L. \':ın Bcelhovcn: "Die 
weilıe <lcs llnuscs .. uvertürn, Op. 124 . 
2 - L. \":ın Heethoven: 3 üncü sen· 
foni mi bemol majör (Eroik:ı), Op. 
55. Allegro coıı brio. l\1arcio funclı· 
re, Adagio nssııl. Scherıo, Allegro Yi· 
vece. Final, Allt:!gro molto. 22.30 Mü· 
zik (Operet - pl.). 23 Müzik (G:ı:ı. 
b:ınd - pi.). 23.45 - 24 Son aJnns ha· 
berleri ve yarınki progr:ım. 

CARSAMDA --29/S/J939 
12.30 Program. 12.35 Türk müzl· 

ği. Çolanlnr: \'eclhe, Fnhire Fer :ın, 
Refik :Fcrsıın, Rcşııt Erer. Okuyan: 

• i . k .. o 
Hııcı Arif beyin • Suı nutrrl ıoıı 
Ucnı blz:ır ederken. 3 -

1d:ıuııı 
Suzinak şarkı - C.orüncc ger ş:ır~ı • 
ı - Hacı Arif lıe.rın - l\f:ıhurıer ıe-

• l'ıb: C\ 
Seninle durmak derclın n:ıst 6 
ııi. 5 - Dcclc cleııdinlo • ıdıtn 6" 
1.ı - K:ırlı do{iı nşdımdıı ge f de: 1 " 
Hnst şarkı - Ç:ılımıı bok e :

1
• ,ı\lll,~ 

F.:ıiz Kapancı - Hüsel·ni şJr }\ıılııs 
d:ı/il:ır cnnım da~l:ır. 8 -, ~·dı>11ııııı 
• Hüseyni şarkı - Ayrılık l 1 11 ~ıır-

\'ıı\"r ~ • 
O - Erzurum mn~:ısı - 1rır~1 

lııın humar sözJüın. 1o - s:ı:ıl .~ 
Sarı kurdele. 21 Memleket rıı ısb\ 
ra. 21 honuşmn. 21.15 EshD (Ci)-tl ; 

t J>or ıı~ı w J5t, kıımbi)o • nuku 
1 3

o fc: 
21.25 Neşeli plıiltl:ır - n .. 2 • edı)· v· 
1• . " KOIU • ( nyy:ıre pı.rıııısos .. • k (l\u•,,,. 

z:ın: Kemal Tüzen. 22 ?JilZJ ) • 1 
orkcstrıı • Şer: Necip A.şkınd;). 2"' 
Frcire - Ay. Ol't nY (Se:e~:rı po!P ~ 
Hnıby - \"lyanıı operctın 1 ıı:ısrt4• 
r i. 3 - Michcll • Mcnı!cl•:ncu1' it,... 
4 - Gonglberser - 13cnlr0 sı)• 5 
ıli n.rıın. (Sııksofon p~r~ıı 6 - C ff 
ruısch - hpıınyol J;nprı; ·har - f, s· 
Hytlnlıl - Melodi. 7 - i~nıik (C'>r 
opereUnin ,·:ılslon. 23 ııJııOS b 
b:ınd - pl.). 23.4 5 - 24 50~ 

r<r lu'" berlcri ve y:ırınki proo sıJ 
1 ·ı\'fllO ı 

ŞEHIH 'f ~~ Jı 111'~,ıll 
2s - 3 • !139 s~ 

20.30J{J;~: 
DHAi\[ aect" 
KorJ:ıznÇ. 

oP~Jltfl 
JJAJ,K 9 d' 
nu akşıırı:,s.ASl 

ŞI• nO•• 
A \. ıcrıısil S' 
s~ n çıtfı{)J 

Çnrşıımh:ı nkş:ımı: ( ..-ııosıJ 
11·~~ 

y . · Dtı 11 ccsl ~ 
I~· ~ TUHAN' 1 ıcş:ııtı 

Jiıılk gel 'felt 

/ l Erluiırul s;:,ı~rı ) 
nrkıı (3 İ'· t•ı. 

DUDA GEÇER \Alll1r1lloc1 

(Se) Atila ve Mire Fence , 
asıtı 

1rnefl1 0 Katlı köyde SORE\'i J\ ı 2 ,S 
1 5119 

28_3.93!) s:ılı günü nkş:ıın,l.İ''l\"OJL 
ifa. BlR MUHASİP All Elindeki ucu demirli bastonla 

uzun muıambasının eteğini topra
ğa saplam:§tı. Kaskatı suratında 

tekerlekleıen gözleri, büyük bir 
korkunun ve cehdin izlerini taşı-

yordu. 

1lan tarihinden itibaren on beş 
gün içinde hacze dair tbir itirazınız 
varsa tahriren veya şifahen icra 
dairc:.ine bildirmeniz icra kanunu
nun 103 üncü maddesi mucibince 
tebliğ makamına olmak üzere ilan 
olunur. (KJ. 25) 

Resimli 1-lafta'nın 

Muzorrcr Jlkor. 1 - Uşşnk peşrevi. 
2 - RııhmL beyin - U~ş:ık şarkı • 
Ağyııre nislıh eylediğim. 3 - Lemi· 
nin - U~ş:ık ş:ırkı - 'ı.'nş:ımı~tun ne 
güzel bc:ınıindc. 4 - Zeki Duygulu • 
Uşşnk şarkı - Bir gün {lclccck in dı 
ye. 5 - Refik Fers:ın - Tmıbur tak· 
simi. G - Türkü • tzmirin içindr 
rnrchtl:ır heni. 7 - Ti1rkü - Su dııj:! 
l:ırı delmeli f;Önülü eylemeli. 13 ?ılcm 
tekel saat nyarı, nJ:ıns 'e meteorolo
ji hoberlcrl. 13.15 - 14 Mi1zlk (Riy:ı 

seli Cumhur bandosu • !jcf! lhsnıı 

4 pcrJc 

Adliye doktoru, onun korkudan 
:;ıdüğünü teebit etti. 

HiKAYECi 
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burada kalacaklar. 
- Te§ekkür ederim. 
Polis müdürü, kardinaldan 

müsaade alarak ayrıldı. Yolda 
&i3erken kendi kendine mırıl
danıyordu: 

- Evet yirmi muhafızım sa
rayınızın etrafında vazifelerini 
yıpacaklardır. Yakın olduğunu 

hissettiğim firannızdan evvel 
sizin de Altiyeri heyeti feı;adiye
aine mensup olup olmadığınızı 

anlamak isterim. ÇUnkU kollek
siyonumda yalnız siz eksiksiniz. 

Bambo yalnız kalır kalmaz 
yükte hafif ve bahada ağır bU

tün mücevheratıru ve kıymetli 
eıyalanru alelacele topladı. 

Kardinal çok müdebbir ve 
ihtiyatı sever bir adamdı. Her ih
timale karşı bir gün firar et
mek mecburiyetinde kalacağını 

diişUnmü§ ve kıymeti yüksek, 
sarfcdilmesi tehlikesiz ve ko
lay olmak için müteaddit ham 
elması tedarik etmişti. Bunları 

bir kemerin içine yerleştirdi ve 
beline sımsıkı bağladı.. Bir ta
kım kfiğıtlan toplayarak yak
tı. Diğer bir "kısmını da cepleri
ne soktu. Seyahate çıkan bir 
silvari &ibi giyindi. Beline bir 
kılıç ve bir de hançer taktı. 

Etrafına ıon bir göz klaha 
dolaştırdı. Bir şey unutmadığı
na kani olduktan sonra sara-

•' ---- --

yın gizli ve arka bir kap•smdan 
usulcacık çıktı. 

Polis müdürü Cenuonun 
muhafızlarından da 'ktırtulmu§
tu. 

Derin bir nefes aldı.. Rıhtı· 

ma doğru yürüdü. Gondolcular
dan biri ile yavaı sesle konuı
tu. 

Sonra herife oldukça dolgun 
bir para vendi.. Şüphesiz bi
tazdan yapacağı seyahat ıçın 

§İmdiden bir gondol peylemeği 

münasip görmilııtı.i. 
Bu son tedbiri de aldıktan 

sonra Sen Mark kilisesinin sa
ati yarımı çalarken Arı:ltenin 
sarayına gitti. 

Şair, Bamboyu kar~u;mda gö
rünce h1yrct etmedi. 

- Biyanl:anın pe~inden ay
rılamıyor, diye dü§ündü ve yük 
sek Sesle: 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz, 
dedi. Ben de nkşamki yorgun
luğun ve heyecanın ac·smı çı

karmak için sofraya oturmak 
üzereydim. .Ala, bana arkadaı 

olursunuz. Hizmetçiyi çağıra

yım da ye:neği hazırl::sın. 

- Kimseyi ~ağırına, teklifi
ni 'kabul ediyorum. Yemeği be· 
raber yeriz. Fakat burada ol• 
duğumu kimsenin görmesini is
temiyorum. 

- Fnkat girerken elbette 

Zengin hediyeli müs:ı~aka· 
sına iştırak ediniz 
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gördüler.... 
- Yaln;z uşağın gördü .. O

nu da yanna kadar bir yere ka
pa.. Kimse ile görüşmesin. 

- Vay canına, gene ne olu
yor?. 

- Sen dediklerimi yap. son
ra }'emekte konuşuruz. 

Araten o~adan çıktı. On da
kika sonra geri dön.dü: 

- Uşağı bir odaya kapama
ğı doğru bulmadım .. Belki bağı
rır, çağırıt, iş bozar diye kork
tum .. Fakat daha atasını yap
tım. Tcreviste bulunan birisine 
götürmek üzere mü!ltacel bir 
rn:ktup verelim, gözümün ö
ın ünde yola çıkardım.. Ancak 
.iki güırJc gelebilir. 

- Çcık gUzeJ, ~imdi git, ye
meği hnı:ırlnt ve kendin ı;ctir .. 
Buraya kimsenin girmemesi 
i~in de emir ver. 

Aratenin emri üzerine sofra 
tür'atle hazırlandı. 

:Sambo ve ~air l·arşıhklı sof
ranın başına geçtiler. Kemali 
sükônetle yemeklerini yediler .. 
Ağrılarından tek bir lakırdı bi
le çıkmadr. ikisi de kendi hu
su.:ıi düşünı:eleri i~ine dnlmrş bu· 
1unuyorju. 

Kard:nal sakin g8rUnllyor• 
du.. Arasıra kendisini konuş
turmak için Aratenin sualleri
ne k.sa kelimelerle cevap veri-

yor.du. 
Ycmckt~n sonra ise Bambo 

geni~ bir koltuğa yer1cşmi~. u

yur gibi bir vaziyet nlmı~tr. O
dada bir agağr bir yukarı dolaş
makta olan Ara ten: 

- Yoksa b\trasını kendi sa
rayı mı zannetti. Uyuyor .. Aca
ba burada mı kıılmak istiyor?. 

Diye homurdandı. 
Ba:nbo, uyumuyordu: Dü-

şUnliyor.d u. Hareketine ait son 
planrn tatbikini dJşünOyordu .. 
Burada kalacağı Llr kaç sa:ıt 

için:ie tamamen emniyet altın
da idi. 
Eğer kendisini yal::ılama1c 

i.sterkrse, mutlak sarayında a • 
rarlardı. Binıı< r.aleyb ktısmak 

isin ak~a".'ll o'mr.sını ve 
k:ıranh~ınC.~n istHad-:: 
dUşünd~i. 

ı::ccc:-ın 

ctm~~i 

Araten ıfola'.;a dola;a yon..1-
ınuş, bir pencerenin kenarına 

d:ıyanrn §. vaktini boş gcçirrt.c
mek için yazı yazma~a ba~la -
mıştı .. 

Araı;ı~a, göz ucuyla uyuk':ı
rr:alı:ta o!an namboya bakıyor

du. Kô'.rd:n:ılın uyukuc;u ar:::ısm
cla hazan titredi~:ni farkeciincc: 

- Mutlal:n 
diye dU~UndU .• 

rUya gcfrüyor, 

rilhn1dkn Bamlıo rüya görü
yordu. Fakat bu ri.iyayı uykuda 

Askere davet 111~ 
Y btıfl'' Kadıköy Yerli ve n 1 • d ... ,o' 

sın en: . jc: " ıo 
1 - 938 te~rin celbın' cclbit: tl 

veren erlerle 939 nisarıtali.11' w~ 
bedel verecek erler blltıJl'ıı:ı'. 
ı n:san 939 da kıtada evı:eôile 
üzere 30 mart 939 .d3 s 
ccklerdir. yıı~ 

2 - Kadıköy yerli "~ crıetlP ~ 
~ubeeinden kayıtlı bede gc'i11' 
mez'lcCtr gün tıa:ıt 9 da ~ 
iUln olunur. • ıcr ,e• 

3 - 3a3 doğumlı.t er 

dilmeyecektir. t< 
*** rtt~ n~cr• 

Eminönü yaabnC1 

~inden: arı ) 
ı - J tanbulda b~ı~;; 

er mükellcnerdcn a}lb old 
ve sınırları go terılCJl \ıe 
;akları se' '{C liltceklrl'l

1
<13" 

29 art .J 
-na giin!ı 0 1an ... rn ' ·ıe . 
'miliır ııüfu cüzdanları ı rıll 
"clec 1dcrdir. Bedel ,crc:,11 
' _ı, ::ııır 
Jcllerı 29 mart Q3!> aı-
ı..abul cdilecektır. 1 ıı 
1 -- 316:332 dah·! pi)• b~ 
::? - 316:33 clJh 1 nrı' 

tarı 1) c ı;Jf11 
3 - 316:333 dahil na,,.• :ı cJf1 ") ... 1~·~· •I 
ı -- 316;,333 d:ıh•, 'diı?;;ı!ll sfl 
3 - 316:333 d::ı~il l t1 

rr. ~J ııunıı 
3 - 16:3:;4 dahil t01Jı. ·ode t'C 

2 - T~rin ros cc'b• • eıJ>i 
> 8 C\ • 

..-cm1•5 olanlarla d:ıfl. h:ııde 1 
'erde bdel vcrclıkl 1 ı.eeıi1r11 

·ı c:C\I" "I cbcl)lcr dol.1. et ı c Q39 ,il 
>lan1arm da 30 m ı1 ı.:oirde it 

1 l . t 1 tr 
'le} e ge me tı n.. • rcf 1 c 
~ınö:ı ı.anıınun 1 n:ıı 

't' ... 
j 'aimlrrinin tatbiJ; c " 
ııur. 

i 



Samsun 
Samsun 
Salon 
Ceşi t 

'' 

Tane Kuruş 

25 (Madeni kutu) 45 
20 30 
20 35 

100 145 

Türk Hava Kurumu 
Başvekalet Devlet Meteoroloji işleri 

Umum Müdürlüğünden: 

Büyük P • ı' 90 lira aylık ücret verilmek suretiyle T elsiz Muhabere Memu· 1 ya n g o s u ru alınacaktır. 

Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 20,0000 liradır 
~Undan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bin 
!l"alık ikramiyelerle (20 O bin ve 50 bin) liralık 
1ki a det mükafat vardır. 

1 - Mesleki ih tisastan ellerinde mevcut vesikalarile t esbit 
edilmekle beraber aynca Umum Müdürlükçe gösterilecek her han
gi bir müessese.de imtihana tabi tutulacaklardır. 

2 - isteklilerin memurin kanunundaki evsafı tamamen haiz bu 
lunduklarını gösterir belge suretleriyle birlikte dilekçelerinin 1 O -
4 - 939 pazartesi günü ak§amına kadar Umum Müdürlüğe vermiş 

veya müracaatta bulunmuş olmları ilan olunur. ''924,, "1757,, 

tılZA.yı - 1693 numaralı otomobil 

81 
~~ numarasını kaybettim. Yeni· 
nı tıkar•cağımdan eskisinin hük· 

l'llü Yoktur. BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU~ 
~ Şoför Ihsan 

ti BAKER Mağazalanmn • 
sattığı kostüm ve parclesüler, 

emsalsiz bir biçimdir. 

Sağlam 
Şık 

Ucuz 
1 lalihazırda piyasamızın en 

i ~engin çeşitleri, her yerden u· 

1 
CUz fiyat ve müsait şartlarl:ıl 

.,, satılmaktadır. 

~t~ırbul 3 Uncü lcra l\1emurluğun

t tlır bm-çtan dola), malıcu7. ' e pa
~h tc' rilmf'Si mukarrer bir adet 
'tı~lt. ·ı'l'Ho~· markalı \ 'c bir adl't 
~ •ltJ>}~TW!\J mıırlmh ı;rl\mofon mıı
~ 11

"\I 'e bir aclet AU;TIJOM mar -
•lı ı. 

>IJı "llh\"I' ılc~lnueııl SO, S 98!1 in· 
~~ 1ııe n11i adif persr.mbe ~ünii ~mat 
"t '1tc>n f)(-s(' k:ıdıtr Galatnda Topha· 
~ecati bey caddesinde 338 Nu
' ı , dükkan önünde açrk arttır-

'Uretiyle satılacaktır. 

'A...rttınna bedeli muhammen kıy 
'hl\İn yüzde yctmİ§ bc!İn i bul-
1 dıtı takdirde ikinci arttınna 

'I 939 • --!L!_ .. dif Sal .. 
~ ı;.ac.uuııe muaa ı gu-

t~. 'Yal aaatte icra edileceğinden 
~·~ olanların yevmü mezklırd• 
ttı t\llinc!e hazır bulunacak me-1 

lir.._ " la ·ı· l ınuracaat rı ı an o unur. 

. -
---_____ ,.. 
------. 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR 
- = ~-

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

Tane Kunıı 

Sipahi 25 (Madeni kutu) 60 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

Devlet Demiryoilar1 v.e Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

1 .Nisan 1939 tarihinden itibaren D. D/ 25 numaralı maden 
cevheri tarifesi alelümum taşlara teşmil edilmiştir. B u tarüe6en 
ietif ade edecek taşların blok halinde olması ve nakledildikleri ma
halde aynca işlenmeden mimari tezyinatta, mobilyada vesalr eş. 
ya imalinde ve diğer herhangi bir mahalde kullanılmıyaca.k ee. 
kilde ve nakil esnasında ambalaj ihtiyacı hissettirmiyecek dere. 
cede satıhları kaba tarzda yontularak düzeltilmiş olmaktan daha. 
fazla tasfiye edilmemiş olması şarttır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (1078) (2035) 

inhisarlar·.-~ u. Müdürlü .. ünden : 
I - Şartnameleri mucibince 11200.000" adet "100" kiloluk ve 

"50.000" adet te "50" kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

"II - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli <•6) 
kuruş, (50) kiloluk çuvalın ~herinin muhammen bedeli (27) ku. 
ruştan (105.500) lira, muvakkat teminatı (7912) lira (50) kunıe. 
tur. 

III - Eksiltme 12--4-939 tarihinde çarşamba günU saat 
15,30 da Kabata.şta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alını ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler her giln sözü geçen şubeden ve ! zmtr, An. 
kara başmüdUrlUklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde ahna
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektupla. 
rmı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 'banka 
teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mu. 
kabilinde vermeleri lazımdır. (18&5) 



ALMAN RADYOL AR! 
Radyo aleminin sönmez iki yıld ız ı 
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Uadyo se\·cnlcrin çok he ~cn<lJği, takdirle nlkı~lnılığı bir Alman !en hnriknsı ..• 

Türkiye mümessilliği umumi satış deposu: Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakla rı ... 
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Satış salonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli karşıt,ı No 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. 

GALATA Bankalar caddesi 38, 
SiRKECi : Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat Işık. 

H 
ı: 

1ZMIT : Faik Nushet Belgin. 
KARAMAN : Ferit Özer. 

ÜSK ÜDAR Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya Özaçıkgöz n 
F: 

KARADENiZ EREGLiSt: Yusuf Çaştabanoğulları. 
ANKARA H. Ali Demircan, Yenişehir. 
ANTALYA Ömer Hakkı Göksoy. 
BODRUM Veysel Bar 

.. :: 
ti 
:: 

ÇANAKKALE : Mehmet Ali Kızoğlu. 

KILtS • . 
KONYA EREGLtSl : 
TRABZON 

M. Nuri T opçuoğlu . 
Cevat Apak. 
Ali Rıza, Miraç Işıllar. ~ 

DIY ARBAKIR Mevlut Evirgen. 
EDREMiT H üseyin Rahmi Genç. 

!I 
!: 
f.: 

1 
TOKAT 
URFA 

. . . . 
Uysal Kardeşler Ahmet Mehmet. 
Zeki Anlağan . 

ESKiŞEHiR Recep tnöntepe. 
GAZİANTEP Ali Özahı. 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar
daki hastalıkların mikroplarını kökünden te· 

mizlemek için (Helmoblö) kullanınız .. 

.Anndolıııla ncentnlarımız bulunmıya n ycrlcrt1e acentalık l~ln müracaat edenlere derhal 

tafsilat 'erilir. :"\lürac aat yeri - Türkiye lüm('Ssllliği llo rasanciyan Jlnn Sirkeci 7 / 8 • 

Kısa bir müddet RADYOLİN kul. -------:::;;;; 
Vıicudunuzda ağrı, sancı, sızı lnndrktan sonra dişleriniz inci gibi 

1 b ı •• kırgınlık, ürperme hisseder parladıktan başka (mikropların kfl-

0 . o etmez hemen bir kase 
mil en mahvolduğunu; zararlı salyn 

l(G 1 1 ı · ve ifrazatın kesildiğini, diş eUerin-

Döbreklerln çalıı;:ma. kudretini artırır, kadın, erkek idrar alını~. rahatsızlığınız hemen 
1 

deki iltihapların durduğunu ve ni. 
zorlııklnrınr, eski ve ye~I bclsoğukluğunu, ~csnno ilti-

9 
geçer. 

9 
k hnyct ağzında latif bir rayllia baıı-

habını, bel ağrısı!1ı, s~k sık fdrnr bozmak, 'e bozarken lndığını duyacaksınız. 
yanmak hallcrıni gıderlr. Bol idrar temin eder ... 

idrarda kumun, mesanede taşların teşekkü
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir . Her 
eczanede bulunur. 

Dikkat: Helmoblö, idrarınızı temizliyerek 
mavileştirir ••• 

Gayet 

Gayet 

Gayet 

temiz 

sıhhi 

ucuz 

l Her gün sabah, öğle ve akşam ye
~ 

mcklerinden sonra günde 3 

dişlerinizi 

Daima muhtcur Avrupa mo
delleri üzerine değerli malzeme' 
ve yüksek işçilikle yapılan vcl 
en meraklıları memnun bırakan 
zarif kadın ve erkek iskarpinle· 
ri ve çizmeleri meşheri bulunan 
yeni mağazamızı sayın rnüşte 

·--~~------------~~------~-------=tf'P, 

~----,------------------~ 

1 
rilcrine takdim eder. Beyoğlu 

Tünel Foto Süreyya karşrsın· 

da No. 394. 

.

1
•DO~~}~~~ı~~,~~T\ • 

nıiilelınss ı sı 

Beyoğlu Yerli ?.lall::ır Pazarı 

karşı~ınıla Po~ıa sokıı~ı kiişcsiıı 

de Meymenet npartım:ını. 
Tel. ı(33:i3 

4 
Baş ve diş ağnlanna, gripc,, 
soğuk algınlığına, romatizmaya 

kar~ı en tesirli ve hiç zararsız 

ilaçtır. 1 
Aldanmayınız. Rağbet gören 

Jıer şeyin taklidi ııe benzeri ı·ar
dır. GRIPJN yerine başka bi1 
marka verirlerse şiddetle redde:-

diniz. - - !MM. 

Pastil Antiseptik 

~~:..11------------------· 1 • CiLDiNE KIYMAYAN 1 

tUif Nr üşütme hazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kşe I 

ef ı. n ahnız 
GRiP - NEZLE - BAŞ ve DiŞ ve 
bütün ağrıları derhal geçirir. 

Y> ... ~ . • '·'• . . . • ·---

POKE 
KER~ TR~Ş 

BIÇ'AGINI 
KULLANIR 

=--•He•r•Y•e•rd•e•P•O•K•E•R•T•ra•ş-Bı.ça!ım~•rın .. ~ 111!e.ra111y•ın•ız_ , 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık
larında, ses kısıklığında pek fay
dalıdır. 

-lngiliz Kanzuk Eczanesı 
L BEYOGLU - ISTANBUL 

Makastar Selami~ 
l:ıhçek:ıpıtl:ı HASA. · deposu üs tiin tlcki ynn:ın tcrzillınncsini Ofl 

>ln \ K k:ırşısırıcla gözlükçü ı\ rtJrl nnııı iizcrincl cki AS~!\ :ın. T \ 1' 
Jetmiş oldııjiunu sayın miiştcrilerinc :ırzc<lcr. 

& 
haftalık gazetesidir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~--'-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~---

Si 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü a çar. Ada çamlarının latif ve sıhhi kokuları VENÜS çam koloPY8 .. 

sında mevcuttur. Deposu Nureddin Evliyazade ecza, alat ve ıtrıyat ticarethanesi - İstanbul 
I 
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