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Romenler Türk 
dostluğunu alkışladılaı· 
Romen Kralına 

muhtıra 
eski 
milli 

nazır, 

birlik 
rejimi tesisini 

istiyorlar 
~ı, 28 (A.A.) - Röyter 

3;ı • ıhildiriyor: 
~ eak~ !ba.§vekil ve nazır, Kral 
llıilJi '-. !bır muhbra göndererek 
......._ hırlik menfaati namına Ro. 
İa-.Y~claki rejimin tebelddülüınü 
~tlerdir. Muhtırayı imza e • 
~ .~ıında eski başvekil ve 
'~oylü partisi reisi Maniu da 

~ -.btrrada, son buhran esna 

' ,,ICralın müzakerede bulun -''-ere eski aiyasi parti reis. 
-._.. davet etmmn.iş olnasına te-
~edilmekte, Kralın ıon za
~ ela biiyük bir mesuliyet ve 
'-ı_~·• deruhte etmiş olduğu kay
~te ve milletle doğrudan 
~h temas halinde bulunacak 
~ J:ürlik "jinü tuisi iştcoil. 
~it'. 

l(llinesku ne diyor ? 

~Gkreş, 28 (A.A.) - Milli kals:: partisi meclisinin dünkü 
' tısında hükfunet azası mü-
~-heYanatta bulunmuşlardır. 

lb._-:'§Vekil Kalinesko beyanatının 
~siyasete ait olan kısmında 
' etin son enternasyonal hadi· 
llııı esnasındaki vaziyetini anlat· 

,, \'e demiştir ki: 
-..,,.-:-- Son Çekoslovakya hadiseleri 
~a Macaristan Rütenyayı il· 
L.'bnek üzere bir yandan oraya 
~~ diğer taraf tan seferberliğe 
~ştır. Daha geçen sonbahar
ı.:_ltotnanyanın böyle bir harekete 
~ edip etmiyeceği istimzaç e
\ı:...-~t_i. Fakat Romanya · dost ve 
t:"~fik bir devlete karşı yapılan 
'harekete iştirak cdemiyeceğin
'1 dolayı bunu reddetmişti. Ro· 
~ Ya, akdettiği ittifaklara sami
~'tle, hulus ile ve sadakatle hür
du \1e riayet etmek azminde, bulun 
>'ot tlınun herkesçe bilinmesini isti
~a · \"eni vaziyet karşısında da ve 

Romen milli ka l kınma ı partisi foplanhsında, 
Hariciye Nazın Gafenkonun Türk dostluğun

L dan sitayişle bahsedişi alkışlarla karşılandı 
r . 

Romanya kralı J(arol '" <Hiialıt bir gezinti sırasmaa 
--------------------..,,.-------------------------~-------------· """--

Şeker işine adıkarışan.A hmet 
Ağaoğlu n~ler söglegor 
Şelker vemekteli'il başka şekerle m üna s e
betn onmadoğnnn st;yRDyen Ağao§Jıu şeker 
şnırketnne nas eo ft<dlare mecons n azası olmuş 

Eline fazla para geçen bir adamın b8nliüi değişir mi 
Ağaoğlu fazla kazandıkça ürkmeye başlamış ve neticede " ne bana 
ne başkalarına bukadar kazandırmamall I., diye Atatürke başvurmuş 

Ağaoğlu soruyor: 
Devlet Alpullu fabrikasına verdiği altı 

milyonun hesabını gördü mü 1 
Bundan 8·9 sene evvel hazinenin 

273,193 lira zarar etmesine sebeb ___________ ..._.._._. ..... ~...., 

Madrid 

olan bir şeker işi yüzünden eski lk· 
tısat vekili Şakir Kesebirin muhake 
me edileceğini dün yazmıştık. 

tenyanın Romanyaya ilhakı iste-

tkltsine rağmen bunu da reddet· F k k 1 
~çünkü biz yabancı bir millet ra n ist ıf a ar 

Hadiseden bir müddet sonra E· 
dirne mebusu olan Şakir Kesebir 
ile Kastamonu mebusu olan Hasan 

Fehminin malOmat ve ifadeleri a
lırumş ve Başvekil 25-10-932 ta· 
rihinde bir tezkere ile işi Millet 
meclisine bildirmişti. Meclis 18 
mayıs 935 de bu husustaki tahkika-

( Devamı 4 üncüde) 

'atını ilhak etmek istemiyoruz. taraf 1 n dan 
llnla beraber Macaristanın, ek: 
teti yabancılar tarafından ika· 

'edilen bir toprağı ilhak etme- işg a 1 o 1 un d u 
mümanaat edilrnemi~tir. Madrid, 29 (A.A.) - Fran-

'-...__ ( D.et•amı S incide) kistler dün mukavemete ma • 

ruz kalmadan hükumet mer - B e e k M 1 e 
Bulgaristan ~eer~~~tamamiyle işgal etmiş. 0.·· Yll eC IS 

41-.. • • Şehrin teslim olduğu ilan 
•ıı&nyanın DİyetlerlDI edilir edilmez her tarafa Fran 1 

l\a merak ediyor kisthayrakıarıçekilmiştir. Pazartesi günü Milli Şef nönünün 
~ lvanofun Berlini ziyaret Frankist kıtaları taşıyan 

ihtimali kuvvetli.. birkaç kamyon öğleden evvel bir n uf kile açılıyor 
Sor Madride girmiş ve şehir hal-

~t' l'a, 29 - Bulga r Başvekilinin y • K b• • R f •k s d 
~ ıı.ı •. t~::~~,:;!"::~ihi ·~v::~; : ~:ı:~~~:;:,:.·~::..:·~;,ı:,ı: em a ın eyı e ı ay a m ın 
t edil · d w. ld" K.. · j vetlerinin kısmı küllisi gene. 
~ mı~ cgı ır. oscıvano-

~· Alnıanyanın istikbaldeki niyet_ ı ral Espinoza de Los Mon(ei • teşk'ıl etmes•ı muhtemel 
t. ttrar d B 1• h- k· t "l 1 ronun kumandasında saat 12, 
'I!~ •• -· ın a er ın u ume ı e 1 _ ~ ı. ı · 1 kt l 30 da üç muhtelif şehre gir -

1'. u un:ıcagı sanı m:ı a- miştir. Parti Meclis Grubu Pazar günü toplamyor 
(Devamı 4 üncüde) (Yazısı 5 incide) 

.~~~--~~~~~~----~-----------------------------

IGöring'in gazetesi sızlanıyor 

Polonyadaki Alman 
kadınları tecavüze 

uğrayormuş ! 
Polonya makamları vaziyeti kontrol için 
lüzumu kadar gayret sarfetmiyorlarmış 

Berlin, 28 (A. A.) - Göring Ue alakası olan "Essener Natlonal 
Zeltung" birkaç gündenberl Polonyada Almanlara karşı yapılan mua. 
meleden şiddetle §ikiyet etmektedir. 

Bu· gazete, ezcümle şöyle yazmaktadır: 
•'Polonya makamlannm , ·aziyete blldm olmadığı nya vaziyeti 

kontrol etmek için lüzumu kadar gayret sarfetmedlklerl anlaştlıyor. 
Alınan erkekleri, kadınlan , .e çocuklan sistematik bir ~kilde tecavüz· 
lere uğramaktadırlar. 

Almanlara alt çiftllklere karanlıkta taarruz edilmektedir. Alman 
mağazalarına boykotaj yapılmaktadır. Münferld ' '&kalar kar&ısmda 

bulunduğumuzu zannettiğimiz için !Jlmdiyo kadar seslm.lzl çıkarmadık. 
Fakat bugUn artık susmak Imki.nmı göremiyoruz.,, 

(Devamı 5 incide > 

Maarif Vekaletinin mühim 
bir kararı 

Bir neşriyat kongresi 
toplanacak 

Maarif vekaleti Türk harf inkı
labının onuncu yıldönümü münase. 
betile Ankarada hazırladığı on yıl
lık Türk neşriyat sergisinden baş
ka yeni ve maarif hayatımızda cid
den takdire değer bir teşebbüs oL 
mak üzere yine Ankarada bir neş
riyat kongresinin toplanmasına ka. 
rar vermiştir. Bugüne kadar resmi 
ve hususi neşriyat hayatımızın ge-

ÇERÇEVE 

çirdiği tczebzilb glSzlSnUnde bulundu 
rulacak olursa böyle bir kongrenin 
nekadar faydalı, yerinde ve yeni 
Türk harflerinden alınan randma
nın her gün ziyadeleştiği senelere 
tesadüf etmesi itibarile de zama
nında olduğu göze çarpar. 

Haber aldığımıza göre Ankara.. 
da pek yakın bir zamanda topla. 

( Dcı•amı 4 ün. üde) 

Adamını kayırmak 
(Adamım kayırmak) tabirinin üade ettiği \'i.kıa isterse yapma• 

sın, bu tabir yaşryor ya.! Doğru, bu tabir yaşıyor \ ' O benim nesllmln 
gözünü açtığmdanberi, lıi~bir zaman \'e mekanda bu kadar keskin, can.. 
lı ve açık nefes alamamış gibi yaşıyor. )fadeaıki yaşıyor, o halde ge
risinde a~·ni derecede keskin, canh ve açık bir , ·akla ,·ar. Benim bu 
vakıayı çözmeğe, iplik iplik aytldamaya, gözönüne sermt>ğe harcanacak 
, ·aktim yok. Merak eden ROrar, arar, öğrenir, bakar, dikkat eder, gö
riir. Beni meselenin dallarilc yaprakları tleğil, kökü alii.kalandm)or. 

Şimdi birdenbire dönüp size hl~ beklemediğiniz bir ~ey söyllyeylm: 
Ben iktidar me\'kilnde olsaydım yalnız \ 'C yalnız adamımı kayı

rırdını. Edebiyat iktidar mc,·klinde adamımı, ticaret iktidar me1 ki. 
inde adamımr, ilim iktidar mc,·ldinde aclammıı, de\'let iktidar me\·ldln
de adnmrmr, yalmz adamnnr. 

Çünkü benim mez.hebimde liyakat enel, dostluk sonradır. Yıllar. 
dır l{a\'gasını yaptığım \'~hile, nasıl kafa bünyemde ruh e\'nl, madde 
sonra geUyorsa, herhangi bir kıymet te,·cihinde de liyakat en·el, dost
luk sonra! Ezeli \'e ebedi varhk da.\'a.<ımda (Ruh mu ewel, madde mi?) 

meselesi, nihayet ortaya koyduğu iki ihtimalden herblrine bağlanılma
sı mümkün bir muammadır. Fakat adamını kayırmak hadisesinde 
(liyakat e\'...el, şahıs münasebeti sonra) düsturu, kundaktaki çocukla
nn bile takdir edeceği doğruluk. 

Onun içindir ki hangi iş şubeffinde olarsa olsun, ba c1üstunm besa. 
bmı '>erebilecek salahiyet sahiblerlne, cemiyetten açık kart: 

- istediğiniz kadar adammm kayırablllnlnlz! Eh·erlr Jd kiy
mf't fonihlerinlzde (h<>r şeyden ~\' \'el tıahı!l müna!llebetl) kanonu mey. 
dana ı:ıkma.~ın. 

Necib Fazıl KJSAKVREK 
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dis mi, 
v ·ı . ? eg mı. 

Mahkeme. Franke hakkında Münih yüksek teknik 
mektebinden ve Almanyadan malOmat 

istemeye . karar verdi I 
Şehrimizdeki Ustiş tayyare in. ortağı idi. Bana hakkımda alınan ' •• 

§&at şirketi ile, sahte vesika ibraz maliima.:ın f~na olduğ~u ve kaç- j • Belıdiye tntmmları kooperatifi smelik kongrtsi 'dün ~oplanmtŞ4 
ederek iş yapmağa ve §irketi do- mamı soyledı. Fakat dığer ortak- tır. Kooperatif işleri üzerinde mııh telif tenkidler yapılmış, bıı arada 
landırmağa çalışan, Hörst Fran • ları "Ehemmiyeti yok buna rağ. . . . . 

• . 
1 

. ğ' d" b kooperotıfe alınacak nzaddclerm m 11/at•assıtlardan değıl, metl§tlmn· 
kenin asliye birinci ceza mahke • men sızın e ış yapaca ı.r,, ıye e-
mesiride görülen muhakemesine ni bırakmadılar. Mukavele yapa_ den alımnamım ortaklar içfo dalıa karlı olacağı ileri sürı'tlmiiştür. Bila· 
diln devam edilmiştir. rak 700 lira da mahsuben verdi- hare, kooperatife borrn olanların tetkiki için bir komisyon seçilmiş, 

Dünkü celsede, tayyare binba. 
§ılığından mütekait Türkkuşu is -
pekterlerinden ve Ustiş Şirketi or. 
taklarından Savni dinlenmiştir. 

Savni şunları söylemiştir: 

!er. Sonra bunu geriye vermek ve 
mukaveleyi bozmak isteyince yi -
ne kabul etmiyerek daha da para 
verdiler,, ldedi. 

on beş gün sonra toplanılmak ı'tzere kongreye .son verilmiştir. Resimde, 

· u"11.er~ 

,,; ~9 MART- '1939 -
( 

. 
azinkii toplanttya iştirak eden btlediye memmlarından bir grıiP tö~ 
liiyor. ·ı tı 

• Haı•alar iyice dıizelmiş bulırnııyor. llkbahar bütün güzelli ~lı 
hüküm süriiyor. Anneler bu güzel Jıaııalardan, bütün bir kış ka 

11 
odalarda kalan mini minilcrin de istifadesini diişüniiyorlar. ~e~ıiş, ~tı" 
tıeşli, caddelerimizin yaya kaldırımlarında, mahdut bahçelcrımızdt 
laştınlan çocuk arabaları gı"ın geç tikçe stklaşıyor. 

- Franke bir gün Parkotelden 
bana telefon ederek, mühendis ol· 
duğunu söyledi ve iş yapmamızı 

teklif etti. Ben, 100 bin liralık bir 
iJ var, yapar mısın, dedim. Yok 
Ô kidar yüksek değil, şöyle daha 
küçük olsun, dedi. Bunun ilzerine 
kendisini şirkete yolladım. Şirke. 
tin müdürü Behçet ile görüşmüş: 

Usti} şirketi ortaklanndan müd 
dei yerinde bulunan Behçet ve 
Savni ise, kaçmamasını temin i -
çin para vermekte devam ettikte. 
rini söylediler. Bundan sonra da 
.... uçlunun nişanlısı İsviçreli Holda 
Raşeta dinlendi. Holda şöyle de -
di: 

• s • ...... .-·~ •• 

~ . . ' ' ,., •• >. . ' /' • - .. ",. " ı. •• ... •• 

- Diplomam yoktur, ama mü
hendisim; birçok memleketlerde 
sahştım; oradan sorabilirsiniz. Fa· 
kat Almanyadan sormayın, zira 
nazi aleyhtarı olduğum için fena 
olduğumu söylerler,, demiş. Fa
kat bviçreden, Yugoslavyadan ve 
Macaristan.dan gelen cevaplar lda 
nleyhindeydi. Bu malumatı öğren 
dikten sonra kaçmaması için mu. 
kavele yaparak oyalamağa karar 
verdik. Mukaveleyi yaptıktan son 
ra bize dört tayyare krokisi verdi, 
bu krokileri bir ehline gösterdik. 
Bunlar bir Macar tayyaresinin 
kopyaları idi. l1imize yaramazdı. 
Daha evvel polise haber vermiş· 
tik. Yakalandı.,, 

Hörst Franke Savninin sözleri. 
nl kabul etmedi: 

- Doğru değildir; hakkımda 
kötil malQmat almalarına rağmen 
benimle mukavele yapt1lar. 3 ay 
sonra lda polise ihbar ettiler. Po -
lonya konsoloshanesi eski memur 
lanndan Bodoniski de bu şirketin 

Yafa ve Hayfa'da 
grev 1 

Greve iştirak etmek 
istemiyen iki Arap 

öldürüldü 
Yata, 28 (A. A.) - Geçende vu.. 

kubulan bir mUsadcme esnasında. 

A.Bt ıseflerinden Abdürrahim Haci 
Mohmedin ölme&i bUyük bir heye
can tcvlld etmiştir. Yafa. şehri, ma
tem alameti olmak üzere grev ilan 
etml!itlr. Kiliseler çanlarını çalmak. 
tadırlar. Grev, Hayfaya sirayet et
miş vo bu §Chlrde grev hareketine 
i§tirak etmek istemiyen iki Arnb 
öldllrUlmUetür. 

AbdUrrahman, Londra görüşme_ 

!erinden sonrn isyanın başlangıcın
danber:l emri altında bulunıın çete
leri ıslah etmek üzere Filistine av
det etmiatı. 

Gece n h rririni 
vurdular I 

Londradn bir gazete i~orchane
ıindc cereyan eden bir cinayetin 
ve bu cinayet vak'asını çerçevele. 
yen esrarb h&disclcrin heyecanlı 

tafsilatmu bir kaç güne kadl\r ne§· 
.;.. bqlayacağımız "Gece Mu
harririııi Vurdular!.n tcfrikanuz
da ckumağa baılayncakııınız. 

• • ., ' ' • l .. ... :.• •• .ı' 

- Ben bunu isviçrcıde tanıdım. 
Birçok memleketler.de beraber do. 
laştık. Macaristanda evlendik. Fa· 
kat bu nikahı muteber addetmedi· 
ler. Biz de beraber yaşamağa ba11-
ladık. 

Franke ile lsviçrede bir tayyare 
şirketi kurmuştuk. Fakat bazı ai. 
levi sebepler yüzünden hudut ha
rici edildik. Macaristanda lda or. 
taklarmuz paralarımızı yediler. Ni 
hayet Belgrad Hava kurumu bizi 
Leskaniç şehrine davet etti. Fakat 
İsviçreliler aleyhimizde malumat 
verdiler. Bunun üzerine bir otomo 
bile binerek lstanbula geldik. 

Benim sahte vesika yaptığından 
haberim yoktur. Fakat şirket, dip
loman olsun olmasın seni alırız, 
demişlerdi.,, 

Bundan ııonra mahkeme ıuçlu· 
nun iddia ettiği gibi hakikaten mü 
hendis olup olmadığının hariciye
miz vasıtasiyle Münib yüksek tek. 
nik mektebinden sorulmasına ve 
Almanyadan sabıka kayıtlarının 

getirtilmesine karar vererek, mu -
hakemeyi başka bir güne bıra'ktı. 

Askerlik 
Bedelleri nasıl verilece k 
Ankara, 27 (Hususi) - Mu. 

vazzaf hizmete t~bi erattan bedeli 
nakdi vermek istiyenler hakkında 
askerlik kanununun 105 inci ma.d. 
desinde bedeli nakdi miktarının 

iso lira olduğu ve bunun mükel
lef namına Türkiye dahilindeki 
malsandıklarına resmi makbuz mu 
kabilinde defaten veya iki taksit
te yatırılacağı yazılıdır. 

Dosyadan çıkan 
şahadetname 

Sabık Belediye muhase· 
becisinin değil mi? 

Müf ettifler şahadetnameyi 
Sıhhat Vekaletine 

gönderdiler 

Mülkiye müfettisleri belediyedeki 
tetkiklerine devam etmektedirler. 
Tetkikler arasında garip bir nokta 
meydana çıkarılmıştır. Bundan bir 
müddet evvel kendisine i~ten el çek
tirilen belediye muhasebecisi Ke· 
mal hakkındaki evrak gözden geçi· 
rilirken bir ihbar yapılmış ve mu· 
hasebecinin dosyasında bulunan ec· 
zacı mektebi §ehadetnamesinin ken 
disine ait olmadığı bildirilmiştir. 

Bu vaziyet üzerine müfettişler 

mevzuubahs ~ehadetnameyi Sıhhat 
vekaletine göndermişlerdir. Vekfl· 
Jetten gelecek cevap üzerine tahki· 
kat yapılacaktır. Maaşı aslisi 90 li· 
ra olan belediye muhasebe müdürü
nün malum olduğu üzere yüksek 
tahsil görmüş olması lazımdır. 

--<>--

Sular idaresinde 
Müfettişler bir yolsuzluk 

göremediler 
Maliye müfetti11i Faikle iki ec • 

nebi mütehassıstan mürekkep he. 
yet Sular ldaresindeki tetkikle· 
rini bitireerk Ankaraya dönmür 
tür. Heyetin idarede her hangi 
bir yoİsuzluğa tesadüf etmediği 
söylenmektedir. Belediye, vari· 
datı 90 liraya kadar olan 
ve bazı kimselerin müştereken 

ikamet ettikleri evlerden su bedeli 
olarak alınan nısıf ücretin bundan 
sonra ira!dı gayrisafisi 150 liraya 
kadar olan binalara da teşmil edil 
mesi hakkında bir talimatname ha 
zırlamaktadır. 

Diğer taraftan Sular idaresinin 

Kanunun tatbikini mübeyyin 
Milli Mir:lafaa Vekaletinde tan
zim olunan talimatnameye göre 
bedel vermek istiyenler bulunduk 
!arı mahal askerlik §Ubcı.ine isti.da 
ile müracaat ederek bedellerini 

yaptırmakta olduğu yeni tesisat 
bir veya iki taksitte vereceklerini bitmek üzeredir. Tesisat ile su 
bildirecekler, şube be:lel verecek kuvveti artacak ve şehrin her ta • 
olanın kaydına bakarak bedel ver- rafına bol su vermek kabil olacak. 
mek hakkı varsa bedelinin alınma 

-o--
• tır. 

sına bir mani olmadığını ve bede. 
linin kabulünü istidası altına ya. 
zarak maımüdürlüğüne göndere· Araba altında kaldı 
cck ve malmil':lrlüğü <le parayı be· 
del sahibinden resmi ve matbu bir Demirkapıda oturan 7 5 yaşla • 
makbuz ile alacaktır. rında ilya Dördüncü Vakıf Han~ 

Bedel sahibi veya vekili b:.ı mak önünden geçerken bir yük arabası 
buzu şubeye gösterecek ve şu·bc altında kalmış ve başından sok a
de bu makbuzun taılh ve numa:-a- ğrr surette yaralanmıştır. Yaralı 
sını kütük ve yardımcı defterine derhal imdadı sıhhi otomobiline 
ve bedel verenin cüzdanının asker 1 alınarak Balat Musevi hastanesi. 
lik hanesine yazacak ve bedelinin ne kaldırılmıştır. 
alındığına dair malmüdı.irünün ve· 
receği cevabı da dosyasına saklı. 
yacaktır. 

Askerlik şubelerinden bu suret. 
le gelen arzuhallerin bazı malsan
dıklarınca kabul c.dilmiyerek as
kerlik şubelerinden tahsilat mü. 
zekkeresi istenilmektedir. Maliye 
Vekaletl bu yolda muamele yapıt. 
masını alakadarlara bildirmiştir. 

Edirne 
belediyesi 

Soğuk hava deposu ve 
buz fabrikası kuracak 

Soğuk hava deposu peynir· 
cilik için çok faydalı olacak 

Edirne belediyesi, Edirne mez • 
bahasının yanında soğuk hava de
posu ve buz fabrikası inşa ettir • 
meğe karar vermiştir. Bu karar, 
bilhassa Edirnenin alemşümul bir 
§()hrete malik bulunan peynircilL 
ği için büyük bir ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadır. Edime peynirleri 
şimdiye kadar Edirnede soğuk ha· 
va depoları bulunmadığı için lstan 
bula getirilmekte ve burada ao • 
ğuk hava depolarına alınmakta.dır. 
Bu suretle lstanbula gelmiı olan 
peynirler, piyasaya çıkarılmamıı 

olmakla beraber derhal piyasa ü • 
zerinde amil olmakta ve soğuk ha· 
va depolarına alınan peynir tene · 
kelerinin adedi çoğaldıkça piyasa. 
da ldüşmektedir. Bu şekilde Trak· 
ya peynirciliği hiç &ebep yokken 
mutazarrır olmaktadır. 

Edirne belediyesinin hazırla.dığı 
projeler Trakya umumi müfettiş • 
liğinin de yardımile kuvveden fi. 
ile çıkacak bir hale gelmiı ve Na · 
fıa Vekaleti projeleri tasdik et · f 
miştir. Bu işe tahsisi lizımgelen 

72,000 lira ayrılrruştır. 
İnşaat ve tesisat ancak bu yaz 

sonunda ikmal edileceği için bu 
mevsimde soğuk hava depoların • 
dan istifi:le edilemiyecektir. Fakat 
gelecek yaz Edirne ticareti bu so· 
ğuk hava .depolarından çok büyük 
istifade temin edebilecek ve Edir. 
ne peynirciliği İstanbul piyasa11 • 
nın hareketlerinden daha uzak 
kalacaktır. 

-o--

Mütehassıs 
I(adın çorapları üzerinde 

ilk tetkiklerini bitirdi 
Şehrimizde çorap fabrikaların · 

da kadın çorapları üzerinde tet · 
kiklerde bulunan mütehassıs Kari 
Abe ilk tetkiklerini ilmıal etmiş • 
tir. Mütehassıs katlın çoraplarının 
kati istandardizasyonu hakkında 

Vekalete bir rapor verecektir. 

-0--

Yeni Gümrük muhafaza 
umum kumandam 

Gümrük muhafaza umum ku • 
mandanlığına General Fahri Uluğ 
vekiileten tayin edilmiştir. 

Totcın amca 
;;Een <dl osıt: 

inhidam faciası 
Binaya bir kat daha mı 

ilAve edilmişti ? 
Facianın arka temelin 

tahammül edememesinden 
ileri geldiği sanılıyor 

Beyoğlunda Papasköprüsünde 
inhidam faciası tahkikatına de • 
vam olunmaktadır. Şimdilik bina· 

yı yapan mühendisle apartmanın 
inşaun'dan sonra ilave olarak bir 

kat daha yapılıp yapılmadığı a • 
raştırılmaktadır. Bu hususlar müd 

deiumumilik tarafından belediye • 
den !Orulmuştur. 

Molozların kaldırılmasına de • 

vam edilmektedir. Bugünlerde ke

şif yapılacaktır. 
; ,, ' 

Diğer taraftan belediye fen he. 

yeti de ıdün hadise yerine üç mü -. 
hendis göndererek tetkikler yaptır 

mıştır. 1nhidamın arka temelin 

çökmesinden ileri geldiği sanılmak 
tadır. 

--0-

Bahray denizalh 
• • 

gemımız 

Merasimle denize 
indirildi 

Kiel, 28 (A.A.) - Jermanya 
Krup tezgahları tarafından Türk 
donarunası hesabına imal edilen 
"Batıray,, denizaltı gemisi bugün 
denize indirilmiştir. 

Gemiye törenle ismini, Türkiye 
büyük elçisinin refikası bayan Ham 
di Arpağ koymuştur. Batıra}', Tür
kiyenin ay sımf ından sipariş ettiği 

dört denizaltı gemisinden ikincisi· 
dir. 

Geçen sene aynı tezgarlarda de· 
nize indirilen "Saldıray,,ın tcchizatı 
bitmiştir. Yakında servise girecek· 
tir. Aynı sınıftan diğer iki denizal· 
tı gemisi de Krupun idaresi altında 
İstanbul tersanesinde yapılmıştır. 

Bu gemiler, umumi harptcnberi 
yeni Türkiye bahriyesi için Alman 
tezgahlan tarafından inşa edilen 
ilk gemileri teşkil eylemektedir. 

-o-

Sucuk yiyerek 
zehirlendi 

Bakırköyünde oturan 18 yaşla
rında Yani Papayorgi adındaki 
bir genç geceyarısında yediği su. 
cuktan zehirlenmi~ ve derhal Y c· 
dikule Rum hastanesine nakledil· 

miştir. 

Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
Samsun şubesinin inŞ85 

hazırlığında 
·o 

Proje müsabakasına ıeııg' 
ikramiyeler kondu 

Cumhuriyet Merkez Bank••~ 
• • ... fil" 

hissedarlar umumi heyetı rıı ıctı'' 
27 sinde Ankarada toplanaca ıı • 
Bunun için hazırlıklar yapılr"~ııı· 
tadır. Bankanın bu defal<i toP c 
tısında müddetleri biten :S .;~ • 
hisselerine sahip bankalar .;e t 

01
11 

d "ki D '' ketler tarafın an ı ve r•· 
hisselerine sahip hissedarlar t~i'• 
fından lda bir mürakıp ıeçilece 

ıra''' 
Cumhuriyet Merkez 13~; t\I • 

bu sırada Samsunda yeni bı 6Jf· 
benin inşasına hazırlanırı•~tl bi' 

. b . . içit' Bu yenı ~u enın ınşaatı 1'a! , 
proje müsabakası açılması tJ saıtı 
rür etmiştir. Merkez Banlcall ıceı' 
sun gibi en büyük ticaret ıııer bil 
)erinden 'birinde yapılacak ol~~ 
yeni şube binasının güzel o sil' 
için proje müsabakasına ıetlb• , 

r.r·sa ikramiyeler koymuştur. . u 1000 
kada kazananlardan birincıYe 500 
ikinciye 7 50 ve üçüncüye de 
lira ikramiye verilecektir. 

jl\f' 
Müsabakaya iştirak edcce1' ııJ1ıS 

at mühendis ve mimarları. cıı rııı' 
riyet Merkez Bankasınca h~ ..... 

• ·ıe ı .. r 
mış olan arsanın vaziyeti 1 b'". 
at şartnamesine ait maluınati ıW 

· del1 kanın merkez ve şubelerın ~ , 
retsiz olarak tedarik edebile' 

ler:lir. • 

Projeler l hazirana ka~ar:J~t 
cak ve haziran içinde bıta i'f. , 
jüri tarafından tetkik olun•' 

tır. 

Muammer Eri~ 
··dilr"' 

iş Bankası umum ın~ 
lüğünden çekildı 

Verine SelAhattin çarn 
geldi 

Ankara, 28 (A.A.), -: C~ 
riyet halk partisi namzedı . 

0 
b\l' 

·ı llŞ Ankara mebusluğuna seÇı n Qdiifil 
lunan lş bankası umum mterdll 
l\luanuner Eriş, mebusluğu ınii· 
ettiğinden dolayı banka_ ~":\lgiifl 
dürlüğünden istifa ctmış ve~~aJ'lall 
öğleden sonra saat 15 de. t tJllltlttı 
mezkftr banka idare meclıs · · ,oe 
müdürHiğe idare meclisi reıs~i.i· 
Merkez bankası sabık ~tir. 
dürü Salfthaddin ç,amı / :. 

-0--

Dolu yuzunden pasar . 
ve J{adirl• 

Adana, 29 - Kozatı . ı:Jolıl 
k ·adetlı 

mıntakalarına ço §1 ~l ~;ft' 
yağmış bu yüzden x,ıırdog u lı • 

' . . · " uHit rna liği arazısındekı ma"s 
volmuştur. 

d"' r 

l Hasara uğrayan/ ıge 
7,000 dönümden fcıZladır. 
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~adak' 
Sanat ile ı;;biye 
~lllDE .. k h" • muna aşası ııln dev:ını 

Cd' • tUıık 1Yor. De,·am etmesl de çok 
nııı Ü sanat hakkında doğru 
nc,;ıntı:ınnıı]ı manasız birçok sözler 
~ laııaı~sine 'teslle oldu~undan baş
~llatk~r!n cemiyetten ve cerniye

'"e ııraan ne gibi fedakArlıklar , ce~· 
erlegı meselesini de, müşahhas 
d • ortaya atıyor. Bazı kimse-
e b~ 

· ~ utfin fddinlnrınn rağmen, 
01111 ~k ehemmiyet Yermedikleri
Jcr iç olmazsa jklncl derecede 
ıo~ llneak her şey tamam olduk
~:a düşfinfilecek bir süs .say-
~ara 1 meydana çıkarıyor. 
~ " 11 Şüktıfe Nihal: "Şehirleri· .. ara 
• lıl'ııı 51ZlıkJarınn rağmen lıbide 
~d ~ nrıusunu gösteriyorlarsa 

l'~ demektir. Sanat heyeca
:ı " kselmeyi, medeni~·et kökle-

11sı~ " 
l'oıı.ı une erişmek ~ayarım. Keş-
tııııı1 tırıu~da her ndım başında 

IJl ~a buyilklüğün, süzelliğin, 
t 'eınbolü olan bir hel kel, bir 

~ti~ıksa!,, demi~. Dayan Sabiha 
~ıı il Sertel onu, "pembe bulut
~ ~alh fomeğe,, davet ederek 
ltb~ ı .'·eriyor: "Daha hastanesi, 
rt ' 3ctim evi, bunun gibi en 
, k~nesseselerl olmıyan kasnba-
'dıı:l lcrin, şehirlerin sokakları
' 1 başına n~nc gibi abide dik
r,11san1arın ve_ cemiyetin ihti

\'c lekAmülu ile alay etmek .. 
taltJ h· nrda adım başında bir hey· 
• •r dbide bulunmasına ben de 
~0; del!illm, insanların rahat ra· 
d ~ınn ına da yer bırakmak 

le, bı.r; fakat bu nokta isllsnn cdl
·ğ lltabı birknc cümlenin şeklini 
\1§li'.',rtıek ş:ırtile, ben de Bayan 

d .Nıiıal'in fikrindeyim. Ge-
c: "Bir şehirc evvel!ı sokak 

• ~ııne ?ni? yoksn tiyatro mu la· 
'• dıye bir münakaşa olmuş

b hyatronun bir ihtiyaç, hem 
t teın bir ihtiyaç oldujiunu ile· 

d illerin }ıu Sefer abide Ye hey-e 
~ 0 derece mübrem bir ihtiyııç 

oı rını beklerdik. Her nedense 
~t lllndı. 

an ~-k ~~ .'."'u ·(He Nihal "sanat heye-
~ ıı lukselmeyl, medeniyet kök-

. Ustüne erişmek saydıliını,, 
~Or· d q. be • aha ileri gltseyıli de ~n· 

1 >"ecanının medeniyetin kökü, 
~duğunu söyleseydi. Bir şe

$lnneden, yetim evinden ev
~~~ ''e bir bakının lüzumsuz 

- UŞünmek, Bayan Sabiha Ze· 
l' Serıcı•ın iddia elliği gibi, 
etıerin tekamülu ile nlay et

t ~lıtıaz, bilakis o tekflmülü ka· 
ek olur. Dilyük milletlerin, 

la Cfteı·ıerin tarihine bakın: da-
1e llat eseri, hastaneden, yetim 
r~ evvel selmiştir. Önce sanat 
;nı düşünün, şehri gü:ıclleştir

< ı~l~~ın, insanlar:ı mncl<ll siin
h 11Yaçlarından lıaşkn föliyaç
' .~4tıınnsı lüzumunu ıln öğretin, 
(•ııJ11 ~ı kendi kendini, sacle kcn· 
l,ı- 1111 dlişünınektcn kurtarıp o
aı lıınhed, hir libide etrafında 
ııı kurınağı knhul ettirin ..• Bu· 
c ılhed etrafında toplanılmıyor, 
d llıu:ın itikndlnrı dinl değil; 
e uımanımız ftikacllnrındn 
n 3erini lutacnk müesseseyi 
110stnney1, yetim evini, temiz 
lcrj sürerken insanı, yani 
rıık hclki sadece kendi nef· 
üncn hn)' aııı, keneli nefsi· 
endişelere davet etmek nire· 

.?•~. İyi; fakat evvela ondıı, 
-ıcn -l • Ilı o c şeylere ıınnıı, onlara 

~'tr~ı. ihtiyacını ıtı):ındırııı. Sa-
%4 1 insanlar arns111dn .bir com· 
~ e b Vaı;ılasıclır. Sanal cemi) ette 
ltııı ır zinct değildir, ıııedcniye

eı dir; insanın bu diinyada 
~ ~tıe, hn:nnnlnrınkhıdcn başka 
ıı, b edinmesinin başl:ıngıcıdır. 

1 
erlıangi lıir suretle ebediye

•ıı 1111ııınalıdır ki kendisinin de, 
t ' 1erinin de temiz sokaklardan 
ır' h:ıstn olduğu zaman muntn
ıı ha,tanere gitmesi liizurnunu 

~ı • Sanat eseri insana, ebediyet 
rı 1

11Ş1lıl an şeylerden biridir; 

HABER - l\kıam Postası 

Siz - Sen 
I• NGfLtZ cllllnde "thou" (1) diye blr kelime nrdır ,.e bu 

":.en" drmektır, Fakat bu İngiliz mül•alemo dilinde ter
kedilmi)tlr. Umumiyetle "you'' (2) yani ''ı.iı." kullıınılır. Ço
cuk, kadın, crkel•, fakir, zengin, alclltlak suçlu kim olursa olsun 
İngiliz "siz" der. 

Illlmesek bllc bitmlslzdir ki İngilizler, ('n klfisll< munseret 
sahibi bir millettir \ e mua,eretc bağlılıkları, belki 'lcdaııdnn 

üstündür. 
Dünyanın belki hiçbir topluluğunda, İngilteredo olduf,'11 ka

dar sınıf farklan görülemez. Böyle olmasına mukabil <lilnynnm 
hiçbir milletinde de İngiliz kll(lar, seyyanen Ye hiçbir fark gö. 
zctmek bJn muaseret iıdiib YO usullerine riayet eden bir ınlllet 
bulunama?:, 

Hiıkiml suçluya, polisi hırsıza, memuru halka, bUyüğ\i itli· 
çüğe, küçüğü bü~ üğe "sen'' diye hitab ctmeğl al\lmılan hilo gc. 
çirmez. Hemen hemen blitiin mllldlerdc yaziyct buna yakındır, 
Halbuki, Türk r.rmiycti mır farklarını kaldınnc:;tır. I<nnıın na
zarında halk, kayıtsız ,.e 5artsız müc;a, lılir. llakimlyet ıloğruılan 
doğruya mili et lıullr. 

Bu kadar ırımıfsız, tam drmokrat bir yurd içinde maalesef 
dilimizde sınır farl.larında muhafazal<iır olmaktan Jır.nüz kurtu
lamanu~ızdır. Kim olursa olc;un memur, halka sen dly-0 Jıltab 

eder, haklın suçluya se\ lyeı.i ne olursa olsun sen cliyo söylnr. 
Polis sen der, janılarma ·rn der, esnaf sen der, \'elhasıl herkes 
biriblrlne kar§ı biraz &C\ iyesindc, içtimai me' kllndc bir derece 
fark görünre sen demek hakkını bulur. 

Bu blr rnübaliitsızlıh'l doğurabilir. Eüyüklerlmizo do "sen" 
derken, tesellimizi: 

"- Allaha bile "sen'' deriz., gibi garib bir mütnlcndan nh-
nz, 

Acaba, bu "s('n" hitablle diğer milletlerden daha mı samimi 
oluyoruz? Yelevkl böyle dahi olsn halk ara~ında tesaniit, birlik 
ayn, laubali samimiyet bü'ıbütün ayn .sryıllr. Bu hitab, li'ıuba!i 
bir samimiyet ifade eder \'C bir cemiyetin ciddiyetini bozabilir. 

Türk emycti kinde hiç kimse, lıiç kimseyi kenılindcn nşai;','l 

görmek hakkına sahih dei',oildlr. Anrak, baba, ana , ·eya bir lcütlc- • 
nin bu mukacldes ,·arlıklannm scYiycsino yiik ı-lmiş lılr bii~iik, 

efradına böyle hltab edebilir. Onun bu hita.bmdn, şiiphe götür
miyen bir ~efkat~ fiCk aranılmaz, bir 1;nmiruiyet, Jiıubalillk dü
ıtünülmez bir Hhlbllk bulunur. 

l'ok.ıın, bir nezafet memuruna, bir 1.-undurn.cı çırağına, bir 
ayaRknbı boyaeısma dnhi Tilrk vatanda~ı sıfatllc hürmet t•tmek 
yaıJfemlzdir. Biz bu " en'' tabirini, "~17." :sc\ lycsimlen aşağı bu • 
farak söyleriz. Bu hükmü biz ,·ermek rnziyctinde drğiliz. 

1 

Yatanda§lar anısında, dilimizde dahi tam ,.e hakiki bir mü-
sa,·at kurmak li\zımdır. 

''Yere tükürme, toplu yürü.,, ,gibi tavsiyelerde ıle bu nrza. 
ket ,.e sınıfsı:ılıl< ,·a:ılfeslnln ihmale u~ramaması kab eder. 

llükümetln, bütün devlrt trşkiliitına fıalka 'siz" dly~ Jıitnh 
etmesi lüzumunu bir mua..5cret ,·azifo Ye Yccibesl lıalindc tcb:iğ 
etmesine lhtlyacnnız ,·ardrr. 

Ye tedrlı.ahmızda, mektchlercle tedrisine ba~lamak üzere bu· 
luncluğumuz mun~erct uı.ul ,.e fıdabıntla, konıısma dilinde " en" 
olmadığını söylemek, hatta bunu bir mcnua. haline gctlmıek yo 
ya,·a.., yarnıı konu~mn dilinden bu "sen" liiubalili!;rinl kıı.lılırmnk 

lazımdır. 

"Sen", samlmlyet lıita.bı tlei;il, liıubalilik YC 
tezahürüdür, 

küçük görme 

Dal. 

(1) Telaffuzu: sonunda hafif bir (v) scsilc 
haza. (u) dn (a) ile (u) arasında okunur. 

(tuv) dur. Mna. 

(2) TP.laffuzu: yu. .......................... ---.---·---··-·······--··-··· .................. -.... . 
Mekteplerde muaşeret 

kaideleri 
Komisyon hazırlanan raporu 

Vekalete gönderiyor 

Maarif Vekaletinin emri üze _ 

rine mekteplerde talebelere öğre· 
tilecek adabı muaşeret kaideleri 
üzerinde görüşmek üzere dün lise 
ve ortamektep müdürleri Maarif 
Müdürü Tevfik Kutun reisliğinde 
akşam kız sanat mektebinde bir 
toplantı yapmışlar&r. Toplantıda 

bı,ı işle meşgul olan komisyonun 
hazırladığı rapor gözden geçiril· 
miş ve Vekalete gönderilmesi ka
rarlaşrruştır. 

bir şey clcltilclir; lıir cemiyette mc 
ıleniyctin, terakkinin fımilidir. ln
s:ın .oğlunun ilk lerlıirccisidir. 

Nurullah ATAÇ 

3ir Sabıkalı lş O zerinde 
Yakalandı 

Radyolin Diş macunu fabrika
sında çalışan Hafize adındaki genç 
kız, Balıkpazarmdan kahve alır. 
ken, sabıkalı Hüseyin Avni cebin. 
de bulunan 410 kuruşur.u çalmış, 
kaçarken ya'kalanmıştır. 

Hüseyin Avni Sultanahmet bi
rinci· sulh ceza mahkemesinde 7 
ay hapse mahkum edilmiştir. 

--o--

Y ardım sevenler 
cemiyeti kongresi 

Ankara, 28 (A.A.) - B:ıynn Mev
hibe hınet lnönii'nün yilksck lıima
~ clerincleki y:ırdım sevenler cemiye
ti, 29 Mart ç:ırş:ınıba gunü s:ı:ıt 15 de 
Çocuk Esirgeme Kurumu salonunda 
senelik kougreslni aktedeccktir. 
Ynnlıın sevenler cemil eli, hu lop· 

l:ıntıyn Cıznlnn He birlikte lıayırse,·cr 
bnynnlnrı da ç;ığı rınnktacl ı r. 

Çöp kutuları çalımyorm uş 

~ .... - ~ I~ 'G°il ' °il-
~ il!i itle~ C41 im 

Apandisit hastaları, 
hastahanelerimize 

kabul edilmiyorlar mı? 
Hastahaneler ders için değil, halkın hayat ve sıhhatini 
eınniyet altlna ahnak için kuruhnuştur. Bu gaye herne 

bahasına olursa olsun ihn1al edilmemek gerektir 
Dün matbaamıza bir kariimiz ı niz ki, apandisit hastalan, makbul 1 keserek bir uzuv çıkarmak lif de. 

geldi ve bizi çok müteessir eden değildir ve hastaneler mümkUn ol- ğildir. 

dert ve şikayetini anlattı. duğu kadar böyle hastaları refüze Hastanelerimizin kabul edip et. 
Bu vadide .dinlediğimiz şika • ederler. Neden? medikleri cihetine gelince; elbette 

yetlerin hemen dördüncü defa te- Sonra benim bildiğim talebe has kabule mecburdurlar. 
kerrürü mahiyetinde bulunan bu tanelerde staj yapar, ama, arzu et- Fakat bazı vakayi olur ki, he • 
hadiseyi, kariimizin ifa:desinc at- tiği hastayı alarak değil. Misafir men müdahaleyi cerrahiyeyi müs. 
:en ve aynen yazıyoruz.· Diyor ki· gibi umduğunu değil, bulduğunu telzim olmayabilir, bunlar sıraya 

''Benim çok yakinimden bir tetkik ederek. konabilir. Fakat müstacelen mü .. 
genç kız geçen gün bir kriz ge - Hastaların ldcrs için enteresan :lahale icap edenleri rcddedemez-
çirdi. Doktor çağırdık. Muayene' olmaması, kabul edilmemelerine ler . ., 
etti. Bu krizin bir apandisit arar. bir sebep tekil edebilir mi?,, Hastanelerimizde, apandisit 
olması ihtimalini söyledi. Hasta. Hastanelerimizin yatak adetle- teşhisiye müracaatlar pek çoktur. 
yı müşahede altına aldı. Birkaç ri hiıs şüphesiz ki bütün ihtiyaçla. Her nedense son yıllar zarfında 

gün sonra röntgen yaptırdık. MU, rı önliyecek nisbette değildir. Fa· apandisit vukuatı fazladır. Fakat 
bet ırıktı, tetkik edildi ve nihayet kat nihayet krizii apandisit sürat. ne olursa olsun bu iş, bir diş çı · 
apandisitin müzmin olduğuna ve le operatör müdahalesini icap et • karmak gibi bir liralık, bir)ı:aç li .. 
arr..1iyat yapılması lüzumuna ka • tirecek vekayi.dendir. ralık bir mesele değildir. 
rar verildi. Kalktık ve kendi has • Fıtkı muhtenik, insidadı em'a B:.- apandisit ameliyesini hariçte 
t:ınelerimizden birine gittik. gibi vekayi karşısında süratle mü- ve hususi bir şekilde yaptırmak 

- Yatak yok!. dahaleye l.izum gören tıp, belki için en asgari 80 - 90 lira vermek 
Dediler. muhtenik fıtıktan mühim oaln lazımdır. 

Diğerine gittik yine: krizli apandisite lakayt kalması Bunu halk veremez. 
- Yatak yok, dediler. Ve ila- nasıl izah olunabilir? Apandisit de, sanıldığı gibi basit 

ve ettiler. Apandisit hastaların - Bu münasebetle operatörleri - bir ~ey !değildir. kabında en müh. 
dan önce sıra bekliyen hastalar mizden biriyle konuştuk, diyor ki: lik hastalık demektir. Hastanele
var. Aparıdisite yatak tahsis ede- "Apandisit, ihmal olunacak bir rimizin, herhangi bir tedris ente· 
cek vaziyette değiliz, Ve hastane hastalık değildir. Krizli vukuatta resesi görmemek yüzünden hasta. 
içinden öğrendim ki, apandisit a • müdahale olunmadığı ta'kdirde bir !arı kabul etmemeleri asla doğru 
meJiycsi artık pek basit bir hale ">er.itonit vakası vukua gelebilir. değildir. Hastaneler, tedrisat için 
gelmiş. talebeye tedris için mevzu Bugün müzmin apan~isitlerin nor birer vasıtadır, fakat dershaneler 
edilmiyormuş, bu itibarla hasta - mal şekilde, ldışardan tedavisi iısin demek değildir ve hasta te'dris mal 
nelere kabul olunmuyormuş. çalışılıyor. Fakat bizce en kestir • zemesi de olamaz. 

Ve bütün ısrarlarıma rağmen me usul !bıçak müdahalesidir. önce halkın hayatı ve gıhati 

hastamı kabul ettiremedim. Apandisit ameliyesi filhakika mevzubahstır. Hastane önce halk 
Bir bed tali neticesi hastama şırürjinin en basit işlerinden ad - içindir. Talebenin ondan istifadesi 

tekrar bir kriz geldi. Bu sefer bil. dolunabilir ama, ihtilfitatı nokta • ikinci derecede ehemmiyet alır. 
yük bir ihtiyaçla hastanelere koş- sından çok mühimdir. Öyle veka· Yukarı.da da söyledi~imb gibi 
tum, tekrar baş vurdum. Fakat yi- yi görüyoruz ki, kitapların tesbit bu şikayet çoğalmıştır. 
ne kabul olunmadı. edemedikleri çok enteresan obse- Bu iş üzerinde hastaneleı:izimin 

Hususi hastaneler tavsiye olun· 
du. Zaruret karşısında oralara git 
tik. 100 liraya ameliyat pazarlık 
ettik, sattık, savduk, ve ameliyat 
ettirdik. Bir o kadar da bütçemi. 
ze borç suretiyle rahne açtık . 

ruasiyon mevzuu oluyor. hassas olmasını isteme~, halkın 
Nihayet vücudun bir tarafını yerden göğe kadar hakkı vardır. 

Sorarım size, hastaneler talebe 
ye ders için mi açılmıştır, yoksa 
halkın sıhhatlan için midir? 

ValHerin değişeceği 
tekzip ediliyor 

Ank:ırn, 28 (A.A.) - Son günler
de bir kısım ~nzt'lelercle hazı \0 nliler 
ara~ındn telıcddüller yapılnc:ığınn, 

1stnnlı11I \'alisi Kırdnrın sılılıt Ynzi-
Ben, bizim reddolunduğumuz yeli dol:ı~ ısiylc istif:ı edeceğine dair 

hastanelere yüzlerle benden ~on • ı nc~rı~ .ıtn tes:ıdüf edilll'cktedir. 
ra gelip hastalarını yatıranları Aıı:ıdolu .\j:ınsı, bu hnlJerleri tek· 
tesbit ettim. Hastalık ve hasta i - zibe memurdur. 

çin de tavsiyeye lüzum görüleceği -o-
aklıma gelmezdi. Mendires taştı 

Sonra apandisit, basit bir ame
liye olabilir. Fakat ehemmiyetini 
bir dakika kaybetmemiş mühim 
bir hastalık olduğunu, bu yüzden 
ölenlerle görüyoruz. 

Nihayet diş ırıkartmak işi bile 
olsa, ehemmiyet verilmemek doğ-

lzmlr, 28 (A.A.l - Bnyuıdırıı. tnbl 
Hasl<öy ile Tokatbaşı mevkilerini coı. 
kun yıı.ğnıurlar tcslıilc tasıın Mende. 
resin suları istllı\ etmiştir. Derhal ac. 
tırılan kanalın yardrmlylo eular ı:o. 

kilmiş vo tehlike zail olmu;ı. vtıdl nor. 
mnl ynzlyctc dönmüştür. NU!usçn za. 
ylat olmamıgtır. 

ru olamaz. Ka:.:ı ki, narkoz altın- d I " 
da ameliyata !htiyaç gösteren ve Posta umum mü ür ügü 
en az bir hafta hastanede kontrol 
altında bulundurulmağı icap etti. 
ren apandisit muztaripleri nasıl o· 
lur ltla hastanelere kabul edilmez? 

Kars mebusluğuna intihap edllen 
posta, telgraf ve tele!'on umum mO. 
dUrU B. Şcrafettın Karacan'ın yerine 
Nafıa Vektı.lctl muhabere vo mUrnse_ 
le mUş:ıvlri B: Nllzım Turune.un vcktı._ 

Sorunuz, tahkik ediniz, görcccksi. ıctcn tayini hnbcr alınmıştır. 

rerek fodn\ i aUrna nlınmı::lar. 
Dünya ne ııcalblc~ti yahu! 

Demiryolları 
idaresi 

İnşaatın süslenmesinde 
kullanılan taşlan ucuz 
tarife ile nakledec.ek 

Devlet Dcmiryollan idaresi mcm· 
lcketin imannda büyük bir ftmil 
olacak çok mühim bir karar ver
miştir. Bu kararile, memleketin 
birçok yerlerinde bulunup in~at
ta büyük bir kıymet ve ziynet te5-
kil ettikleri halde nakil ücr.etinin 
yüksekliğinden dolayı istifade edi
lcmiyen ta~lar şehir ve kasabaların 
iman için ucuz bir tarife ile Dev· 
Jet demiryollannda taşınabilecektir. 

B ELEDİl'.E..'\°İX sokaklara n tram· 
ny durak yerlerine koyduğu ı;öp 

kutularından bir b:ı ınmın ı;alındığı tc bit 
cdilmljtir. 

§rna bü~ iik çh ilerc birer mun:;.erct kitabı 
nsmak gerek. 

Artık söyle n~ız tatlıyla bir uculdu 
yumurta, peynirli böreli, halık ta,·nc;ı, no 

lıilcllm, mesela bir üt tatlısı, yo~'\lrtlu 

:k<'bab yemeden önce ~oluk çocuğu topla
~,11. ı;armas dolaş olup lıellalla~mak 'e YC· 

dal~mak gerek oldu. 

l nisan tarihinden itibaren Dev
let Dcmiryollarınca maden ce\•heri 
nakliyatında tatbik olunan fevkala
de tenzilatla maden ce\ heri tarifesi 
alelumum taşlara da te~mil edile
cektir. Yalnız bu tarifeden istifade 
edecek ta~lann blok halinde olma· 
sı \"e nakledildikleri mahalde ayn
ca işlenmeden mimarı tezyinatta, 
mobilyede, \ 'C &.İF e~ya imalinde 
\'C diğer herhangi bir mahalc;ı kul· 
larulmıyacak şekilde \'C nakil ec:na
sında ambalaj ihtiyacı hissettirilmi
recek derecede satıhları kaba tarz· 
da yontularak düzeı;Hmi:'~ olmaktan 
daha fazla tctsfir• et•tlıı;ni" O:ma
sı şart olarak koi'VlntÜştur: Belediyenin bu işte blrar. daha mas

rafa girme51 kah eder kanaatindeyiz: 
Yere tükürmeyinİ7., ı;öpleri kutularn. 

atınız, diyor, ama, bir de kutulan ı;almn
ymır. diye ııfl. ler bastırması YO yanlanna 
<la aynca hlrcr nfi~ daha asara.l< ı:unu da 
l·a1.ınağı unutnı:unası liı1.ııııdır: 

Zehirleyici gıdalar 

S ON ~\inlerde gula mnddclcrlnc lıtr 

hal ünı oldu. 1\alık yiyen zehirle

niyor, re~ nir ~iyen zehirleniyor, süt zehir· 
liyor, ~ oğurt zelılrliyor, <•t zehirliyor. 

*** . 
ızmırın ımarı 

•ı Z!\IİR belediye 1, r,ıchri imar lı;ln bir 
pliın lııızırlamağa karar YCrmh,j. 

Bu tarifeden Eskişehir t.:şlan gi· 
bi zarif cşy:: imalinde kull~mlaNlen 
bir takım ta~ da istifade edebile
cektir. 1 

' , ~ın nıcdcıııyetin başında ge
r-.. ~llıJi!iinclcıı sonrn birçok ilıti

l 0 iiurur. 

01hır ccıni)ctin her Şl'l i tn".) ~ 
duktan soııra dlişüııülccCk 

- Bu afl<ıl4:'ri do yırtma~ mız! 

Ye yani anla~tlıyor ki her soknl< bıı· 

E\\'clkl giin Glizcl Sanatlar Akademi
si profcsörlnlndcn Zcl<I fzer YC nile~i bir 
sucuk yemişler \ e zehirlenme fı.riızı gfü.tc· 

AlaJJı iıcll ~ifa 'cr~in) ne di~ ••lim ! 
Mim, 

Yeni tarifenin, inşaat kıymetlerin
de mühim bir dü~üklük vücudc ge
tireceği anlaşılmaktadır. 
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Ş1rker işine adı karışan Ahmet Ağaoğlu 
neler diyor ? 

Maarif 
mühim 

Vekaletinin 
bir ~ararı Baştarafı 1 incide 

h bitirmi~. Kastamonu mebusu Ha
san Fehmi vefat etmiş olduğundan 
~inci dcYrede Tekirdağ mebu~u 

seçilen Şakir Kescbirin malümatı· 
na müracaat edilmesini icap ettiren 
suçun teşkilatı esasiye kanununun 
12 ve 27 inci maddeleri haricinde 
olduğunu ve dahili meclis nizam
namesinin 108 inci maddesinin 2 
inci fıkrası mucibince takip ve 
muhakemenin de de\7e sonuna 
bırakılmasını kararlastırmıştır. lş
te o zamanki Meclis karan muci
cibince bu devrede mebus seçilmi · 
yen Şakir Ke~bir hakkındaki ta
kibata şimdi başlanmıştır. Ankara
dan verilen haberlere göre, hükQ· 
met, Meclisten bu işe ait olan dos· 
yayı almış ve tahkikata girişmiş

tir. 
Diğer taraftan bu hadiseye ismi 

karıştırılan ve o zamanki şeker 

idaresinin meclisi idare azalarından 
olan Ahmet Ağaoğlu da bu hususta 
§Uilları söylemiştir: 

"-Benim, yetmis senelik öm
rümde kazandığım en büyük servet, 
alnımın temizliğidir. içinde, ona 
leke sürmek hevesini sezeceğim her 
harekete ağır mukabelede bulun
mak tabii hakkımdır. 

lçine adımın da kanştmldığı 

meseleye gelince, bu hususta hesa
bını vermekten çekineceğim hiç bir 
nokta yoktur. Bildiğiniz gibi, bu 
şeker inhisarı, takriben 1924-1925 
senelerinde kurulmuştur. Ben bu 
şirketin ve alelfunum herhangi bir 
şirketin idare heyeti azası olmak i
çin, hiçbir teşebbüs yapmadığım gi
bi, kimseye de ricada bulunmadım. 
Şeker inhisarı §irketinin idare he
yeti azalığına tayin edildiğimi gaze 
tede okur okumaz hayret ettim. 

O zaman Maliye vekili olan Ha
san Sakanın yanına gittim. Kendisi 
ne aynen şöyle söyledim: 
"- Benim ~ekeri, yemekten baş

ka, ~erle hiçbir alaka ve münase
betim yoktur. Beni ne diye buraya 
tayin ettiniz?,, 
"- Başvekilden sor!,, 
lsrnet pa~nm yanına gittim. Ba

ııa şöyle dedi: 
"-İnhisarlar yapıyoruz. 1\Iemle

ketc kl\.."§I bir takım mesuliyetler 
iizerimize alıyoruz. itimat etti~imiz 
fırka azalan bu mesuliyete bizim
le beraber iştirak etmek vazifesile 
mükelleftirler. 

!\Iesele böyle mevımubahs olun· 
ca bilfıtereddüt kabul ettim. Bura
sını da ilave edeyim ki, o senelerde 
bir zenginleşme ihtirası ba~lamıştı. 
Biraz sonra gene beni Ajans şirketi 
heyeti idare reisi tayin ettiler. Be
nimle beraber o he}•ette Fatih Rıfla 
Yakup Kadri, Siirt mebusu Mah
mut beyler bulunuyorlardı. Ayni 
zamanda ''Hakimiyeti Milliye,, ga· 
zetesi de benim elimdeydi. Bunun 
la beraber, Ankara Hukuk mekte
binde de "Hukuku Esasiye., pro!esö 
ril idim. Bütiin bunlardan tabiatile 
elime külliyetli paralar geliyordu. 
Bu altı ay devam etti. Benim ben-

HayaleQ para. hesapıyor; para· 
dığmı hayretle görüyordum. 

Hayalen para hesaplanıyor; para
lı olmak hevesine kapılıyordum. 

Bu hali ben, kendim ve arkadaşla
rım, ve bütün muhitimiz için çok 
zararlı gördüm. Eskidenberi arka
da~ım olan Hamdullah Suphiye mü 
racaat ettim. Ve kendisine ıstırab
lamnı, rlü~üncelerimi söyledim. De
dim ki: 

"- Bu husura ait Gazi paşaya 
bir rapor yazmak istiyorum.,. 

O bana: 

"- Yazma, kendisiyle şifahen 

görüş!., dedi. 
O zamanlar mebuslar tarafından 

komisyonculuk yapmak hadisesi de 
hergün artmaktaydı. Ba~ka karlı 

işlere girişmler de çoğalıyordu. Ve 
fazla kazanılan paraların tevlit et
ti~ri mesela barlar kapatılmak gibi 
birtakım h!ldiseler '"!ki oluyordu. 
Gazinin huzuruna çıktım. Ve bir 
saat kadar bOtün bunları anlattım. 
O sırada eski Şcriyc vekili Mustafa 

Fevzi, Gazinin ziyaretine ge!diği l "Mev2!ubahsettiğiniz yazıyı he
için, ben kalktun. Gazi bana, nüz okumadım. Ancak yazıyı ta

- Söylediklerini yaz. Bir sureti- mamiyle oku.duktan sonra buna OS"' Baştara/ı I mcidt de açıı:cak ve intihapln encUmcn- ya fakiiltesi dekanı ve prorcs6 
nacak olan neşriyat kongresine lere ayrılacaktır. milmessili. ni de l':>tnet pa~aya yer! dedi. ait mütalaamı söyliyebileceğim. 
resmi teşekküllerin neşriyat işlerL 2 - Kongrenin tetkikine nrzedL 
le meşgul dairelerini temsil eden len mc\'Zular evvela cncllmenlerdc 

6 - Siyasal bilgiler okulu, Ben bu Cmri yerine getirdim. Fi· Binaenaleyh şimdilik bir şey söy
kirlerimi üç nokta üzerinde topla- liyemem,, demiştir. 

zatlarla memleketin fikir adamla-

. te 
sanntlnı· akademisi, Gazı. 
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mlizakere olu:ıacak ve alınan ka- cnstitlisü, ;yüksek mUhcndiS ili 1 
dım: 

l - tnh.,Iap yapanlarda kanaati· 
nefs lüzumu. 

2 - Mürakabenin gittikçe gev
şemesi, ve binnetice suiistimallerin 
avdet etmesi ihtimali. 

3 - Hakiki f ırkanm ademi mev
cudiyeti. 

Raporumu yazdım. Bir suretini 
de l&net paşaya takdim ettim. lki 
üç gün sonra, raporumu o zamanki 
kalemi mahsus müdürü Necmettin 
Sahir vasıtasile alan Başvekil beni 
Başvekftlete d_avet etti. Kcndileriy· 
le orada çok uzun bir musahabe 

yaptık. 
Gazi ise, on on beş gün sonra, 

büyük bir toplantı tertip etti. Ya
veri Muzaffer beye, benim yazımı 
getirip o mecliste okumasın: emret
ti. Bunun üzerine o mecliste hulu· 
nanlarm bazılarım i~areten~ 

" - . lşte bu gibilere yer verenler 
sizler ve akrabalarınızdır! dediler. 

Tabiatile bunun üzerine, bir hu
sumet halesiyle muhat oldum. Bu 
hadise üçüncü de\Tenin arifesinde 

oluyordu. 
Umumi intihabata takaddüm e

den bir beyanname ile Gazi, "Um
deler,. namiyle prensipler vazedere.1{ 
mebus olanların komisyonculuk, 
heyeti idare ar.ılığı. vesaire gibi iş· 
lerde bulunmalarını menetti. Bit· 
tabi biz de, bütün bu vazifelerden 
çekildik. Bu suretle, benim o §İr
ketlerde kaldı~ım müddet, bir sene
yi bile bulmadı. 

Fakat o bir sene içinde Rusyadan 
alınan ~ker meselesi vardır. 
Vilayntı sarkiycde halk son de

rece mustarip bir haldeydi. Gerek 
hükfunctc gelen haberler, gerek va
lilerin raporları vaziyeti çok feci 
şekilde gösteriyordu. 

Oraya behemehal seker yetiştir 
mek, mübrem bir ihtiyaç halini al-

mıştı. . 
Bunun üzerine Rusya ile anlaşıl-

dı. Hu lar şekeri Kafka ya tarikiyle 
getirdikleri için, buradan se\kten 
daha ucuz ma\ oluyordu. Çünkü o 
zaman, lstanbulda ~~kerin kilosu 
70 kuru5tu. O zaman, benim heyeti 
idare azalığını esnasında, bu t~eb
büsün zarar veya fayda verdiğine 
dair hiçbir malfunatım yoktur. 
Yalnız, aradan }'ıl\ar geçtikten 

sonra, ben 1930 senesinde, İstanbul 
üni\·ersitesine profesör tayin edil
dim. O meyanda bir teftiş heyeti 
benden mal(imat istedi. 

Ne gariptir ki. bu Şakir Kcsebir. 
o zamandanberi kaç kere vekil ol· 
muştur. Niçin, bir suale muhatab 
olmadı? Niçin bu iş bu kadar sü
rüncemede bırakıldı da şimdi mev
zuubahs oluyor. 

Gazetelerde Teşkilatı Esasiye 
kanunundan bahsediliyor. Halbuki 
Teşkilfıtı Esa iye kanunu bir mebu
sun veya bir vekilin malumatına 
adliyenin müracaat etmesini menet 
miyor. Bunun için yani sırf malu
mat almak için masuniyeti teşriiye
nin refine lüzum yoktur. 

Yok eğer iddia edildiği gibi Şa
kir Kesebirin bir cürüm dolayısile 
mac:uniyeti teşriiyesi ref'edilmemiş· 
se bir cürümle maznun olan bir za· 
tın nasıl vekil olabildiğini de be· 

nim aklım almaz. 
Bu şeker işi, çok muğlak ve ka

rışık bir iştir. Devlet Alpul\u fab
rikasına verdiği altı milyon liranın 
he:sabmı gördü mü?,, 

Şakir Kese bir 

ne diyor? 

Şeker meselesin-den dolayı mu • 
hakem: edileceği yazılması üzeri
ne kendisinden ne diyeceğini so • 
ran sabah gazetelerinden birine 
Şakir Kese bir: 

Tt, tabi, muharrir, gazeteci, mec- rarlar esbabı mucibeli birer rapor. tebi ve yliksek ziraat enstl 
• • • muacı ve matbaacılarla profesör ve 

Madrıdı F rankıstler 1 

muallimle.rden seçilm~ gUzlde bir 

la umumi heyete verilecektir. profesörlerinin mümessilleri· ııı r 
3 - Umumi heyetin mUzakere- 7 _Lise, öğretmen okulUıedf' 

!eri ~ncümenlcrln hazırladığı rn - kul öğretmenleri ile ilk t 
porlar üzerinde cereyan edecektir. müfettişleri mümessilleri. ~ 

4 - Kongre fiU encümenlere ay- B _ Milli ve hususi ınUc 

heyet iştırak edecektır. 

işgal ettiler Kongrenin tetkikine a:rzolunacak 
me,•zulnr ııunlardır: 

_.- Baştara/ı 1 incidı 1 - Resmi ve hususi neşir tc- terden: kC\" 
n) Basım, ynym ve satış ieleri ı _ c. H. Partisi ve hnl 

nlacaktır: 

öğleden sonra Frankist kı. ı;ıckkiillcrini sermaye ve kuvvetle. 
talar, şehre yayılmağa başla- rini azami verim temin etmek üze- encUmeni. mlimcssillerl ıi>' 
mıştır. Cumhuriyetçilerin bü ro teksif ederek iş birliği etmeleri b) Dilekler encllmcnf. 2 - Türk tarih ırc dil kllf11 
yük bir kısmı evvelki gece yollarının araştırılm:ısı ve hu csn- c) Edebi mlilkiyet encilmeni. mUmessilleri. )." 
siperlerini terketmişti. As • sa. göre umumi bir ncşriynt progra- d) Gençlik ve çocuk edebiyatı 3 - Tilrk basın birliği ~c 
kerlerin bir kısmı tüfeklerine mı hazırlanması. encümeni. dolu ajansT mümesslllerf. ır 

2 - Dilimize tercüme ettirile- c) 11likiı.fat, yardım ve propa.. 4 - Türk hnvn kuruJllUı ıJlı v beyaz bir mendil bağlamış, 

kısmı da silahlarını bırakarak 
kaçmıştır. 

Akşam, bazı anarşist unsurlar 
mukavemet etmeğe teşebbüs et
mişlerse ıdc derhal vazgeçmişler • 
dir. Frankist radyo istasyonları 

Madridin bir damla kan bile dö -
külmeden işgal edildiğini bildir -
mişlerdir. 

Şehiı.ıde fevkalade bir faaliyet 
göze ~rpmaktadır. 

Nümayişçiler sokaklarda dolaşa 
rak Falanjistleri ve Reketcsleri 
alkışlamakta ve milli şarkılar söy
lemektedirler. 

Tramvaylar da dahil olmak üze 
re umumi servisler dün öğleden 

sonra işlemeğe başlamışlardır. Bü
tün sivil memurlara vazifeleri ba. 
şında kalmaları emri verilmiştir. 
Mağazalar, tiyatrolar ve sinema -
lar açıktır. 
16 ncı Frankist fırkasının kuman. 
danı miralay Edourdo Hozas, Mad 
ri:din askeri valiliğine tayin edil -
miştir. E~ki belediye meclisinin 
ekalliyet azasından Melchior Ro -
driguez, Madridin bele.diye reis -
liğine tayin edilmiştir. 

Bütün siyasi mevkuOar serbest 
bırakılmıştır. 

Halk, 1936 senesindenberi ih • 

cek eserlerin klasikler dahil ola - ganda isleri encUmenl. kültilr kurumu Kızılay, GenÇ ..,ı;;-
' }t\11~ 

rnk en lüzumlularınm sC'nclcre ny_ f) Terclime işleri cnclimeni. zılay ve çocuk esirgeme 

nlmııı bir planda tesbit edilmesi ,.e Kongreye kimler iştirak mUmessillerl. ıi 
bunların ne>şri için nlil.kadar1ar n
rnsmda is bölUmU yapılması. 

3 - Orta tahsil çağındaki gC'nç. 
lik için yazdrnlmnsı veya tercUmc
si 18.zmıgelen eserlerin tcsbiti ile 
bunların neııri için bir program ha
zırlanması. 

4 - Bir çocuk edebiyatı kütüp
hanesini kısa zamanda vUcuda gc. 
tlrmek için icrn.sı lazımgelcn işler. 

5 - Hnlk için yapılması lıizımge
len neşriyat için yıllara nyrılmış 

bir program vilcudn getirilmt>si. 
6 - Yazma ve hasma eski kitap. 

larımızdan yeniden ne.srl icnb eden
lerin tcsbiU. 

7 - Ansiklopedi ve mUracnat lu
gatıcri vücuda getirmek için yap1l
maST lıiznngelen hazırlrklar ve iş. 

ler. 
B - )femlekettc telif ve tercüme 

yi teşvik edecek rnükft.fatlar ihdası 

edecek 5 - T. C. Merkez bankası,~ 
A - Resmi makam ve mUesse- banknsı, Sümerbank, EU bil 

selerden: 1ş bankası mfimessilleri. rıJ$-"' 
ı - Başvek~lik ve vekiller mlL 7 - Kit.ab tabilerinin a J 

messilleri. dan seçecekleri beş mliı:n~~~lJ l 
2 - Genel kurmay bnekanlığı 8 - Matbaa sahiblcrin~csSi' 

mümessili ,.e n.skerl matbaa mlidli- rından seçecekleri iki ın ·biP' 
:ü. g - Çocuk mecmualnrl Sil ri 

3 - Basın, istatistik, devlet mc- nin aralarından seçeccklC 

teoroloji işleri, harita, posla, tel- milmcssil. ıc~ 
grnf ve telefon, devlet demlryolln... 10 - Diğer mecmua satı.iP oııt f< 

rı umum müdürlliklcri mUmessille- aralarından seçecekleri Uç ın 
ri. sil. ıcor.~ 

4 - Üniversite rclttörU ve fakUl. 11 - Mnari! "ekilli~fllttı' 
teler mlimessilleri. ye ayrıcn davet edeceği 

5 - Ankara tarih, dil vo coğraf- yazı adamları. ~ 

Slovak askerlerile Macar hU~~ 
muhafızları arasında çarpış~~ 

vo bunların hangi esaslnr dahilin- d ıeıı 
de verileceı';;rinin tesbiti. ••.Dudape§~ o2S fi\, A,} - Reami rın en eidd~tli bit' §ekil ~ 

gir t~ÇP,ğçJ,e dep.Jµypr Jel: Macar ordusunaı cmrctıni :,, S1~ 
9 - Husust ncariyatıı devlelç~ Slovak kıtaatı Macar huduUnrrnı Bratislııva, 28 (A. )..) ~tl' 

yapılan yardımın daha verimli ve aşag'hdıı göstcrlldiğl Uzere ihlll.l et- vakyada sUkfınct avdet e ~~·ı 
esaslı bir yola konulması. tııtl 

mişlerdlr: Yağmur dolayısile Cıtıl J<a ıe 
10 - Okumayı teşvik etmek ve ıtefC 

26 martta 11,20 de Mecenzefin lar tahdidi hudud mUza 
neşriyatı tanıtmnk için yapılabile. ler 

takriben iki kilometre şarkında neticesini beklemektedir • tabıtı 
tifa ettı1deri ecnebi sefarethane - cek propaganda. Slovak askerleri Macar hudud Muhtelit Macar _ Slo\'a1' l)\1dJ 
lerinde l'tka Fra k •~ ft ı 11 - Neııriyatm .satış ve dağıt- b_,, n ;6 • n n ° .... ra ar arı muhnfızlarma ateş açlıklarından hudud komlsyonu bu sa ıı.» 
nı alkışlamıştır. ma işlerini tanzim için nhnması tJi 

faydalı olacak tedbirler. :ıfacarlar mukabele etmişlerdir. pe.<jtede toplanmıştır. U ~~ 
K:ı.,ado ile müdafaa komitesi a. 2S martta saat 17 de Slovak ns. Slovak murahhas hcYC toPrt 

"a seh · d h ld t k t 12 - Matbuatımızda l§ln verimi- ıc ~ .. sı s rı a a evve en er e - kerleri Nagykazmen ve Alsomihaly kıt'nlarr işgal t>dilen s1ovn ~.,ııt 
·şı d' ni arttıracak ve kalitesini yUksel- Jtllll<"' 

mı er ır. tecek tedbirler. de Macar hudud muhafızlarına ta- Ianm tahliye etmedikçe tedırttf• 

Hitlerin tehriki 
Berlin, 29 (A.A.) - Hitler, 

Frankoya bir telgraf gön:dererek 
''Nasyonalist ispanyanın millet -
lcri harap eden Bolşevizme karşı 
nihai zaferi neticesinde kıtalnn -
run Madridc girmesinden dolayı 
mumaileyhi tebrik etmiştir. 

arruz etmi§lcrdir. Mütcarmlar lere başlamak istememek ctcl 
13 - Edebi mülkiyet hakkına ··zalC ti' Slm·nk toprnklanna pUsktirtUJmUş- Slovak h('yeti reisi :mu el 

dair olan movzuatımızm glintin ib. u at 
lerdir. Slovnklar 8 ölU birçok yaralı a5agıdaki noklnlara is n 

tiyaçlarma göre tadili !Rzım gelen !! 
ve yedi esir bırakmışlardır. Macar- mek tasavvunındııdır: c·' 

cihetlerinin tcsbili. ){il. ı<" ı 
lar hiçbir zayiata uğramnmı§tır. Kat'J hududun tesbiU, ;s1' 

14 - J{ongreyo iştirak edecek- ı leıı ~ Yine 26 martta öğleden sonra ve gali dolnyısilc hu.!!U e ge • 1 fo 
lerin kongrenin açılmasından en ı·fl' 1 

27 mart sabahı S!ovaklıır yeniden ve maddi zararların tc/a 
çok on gUn önceye kadar bu mev. 

Kıskolon mıntakasına ta1rruz eL uliyetlcrin tayini. 
zularlıı. alakadar olmak Uzcre ya -

mişlerdir. MUtenmzları yine tar- b 1 
pacakıan yazıtı tekııner. Bom a ar · dcttik. ttı 
Kongrenin çalışma esasları h p e et Ronıada tezahu .. rat Macar ordusu cr!.ünıharblye r<'. Bir köprüyü ara rP 
1 - Kongre umumt heyet halin- :ıı~ 

R 
isliği sık .sık tekl'rrür ede>n bu Slo· I..ondra, 29 (A. A.) - <.11!11' 

oma, 29 (A.A.) - Frankist • L 11" , 

!erin Madride girdikleri haberi itvanya vak tecavüzleri lıarı:;ısında SloYak- smith civarında patlıyatt 11şt" 
duyulur duyulmaz bütün şehir Yeni · kabine teşekkül elti lar tarafından yapılacak taarruzla- lardan bir köprli hnra.b o\ıtl 
donanmıştır. Büyük bir halk küt - Kaunas, 29 (A.A.) - Yeni Lit- .4"tlillm'l!lıl~llB~l~~~-ılTR.iml'I ........ 
lesi Venedik sarayının önünde top vanra kabinesinin listesi: at" 'n 
lnnarak lıalkonda iki ıdefa görünen Ba5,·eldl: Cernius, Ba§\'ckil mu- ==-~-= _. Bay Teki 
Musoliniyi a\kışlamıştır. Musoli _ a\•ini Bizaukas, l\Iaari( nazırı: Bis- = dlJ 
ni, halka hitap ederek demiştir ki: tras, Ziraat nazırı: I<rikscionas. ı_. Veni Dünyalar " 

"lspanya harbine Bolşevizmin Dahiliye nazın: general Skucas, Ha it: N} 
hizmeti ile bitmiş nazarile bakıla· riciye nazın: Urbsğys, Milli müda- 1 (FLASH GORDO JJ. 
bilir. Bu, ıtalyanm faşizm düşman faa nazırı: general Mustcikis, Mü- E Senenin en büylik :Mac "' 
tarının hezimeti demektir.,, nakalat nazırı: Germanas, Adliye ~ filmi ... Dünyanm heyecan 

Matbuat, öğleden sonra Litto - 1 nazırı: Tamosajtis. Maliye nazın. ~ helecanının rekoru 

rio ve Oklar isimlerindeki İtalyan Sulkus, ~ Önümüzdeki curna 
fırkaları da dahil olduğu halde Değişiklikler, Başvekalet ile b:ış ~ ba.11od 

= matinelerden iti r--· 
General Franko kuvvetlerinden vekalet muavinliği ve dahiliye \ 'C ~ 
200.000 kişinin Madride girdiğini maliye nezaretleri dahil olmak üze- ~ d3 
biI:lirmiştir. r: yedi departmanda vukua gelmi5· 1~ TAK SJlıll M Sinemasın 

Burgos hükümeti komin- tır. ~ başlıyor 
Ccrnius kabinesi, muhalefet fırka 1 :1 . .. ~· . . .. A 0uı. 

tern aleyhindeki pakta mı ı;;ı mümessillerini de ihtiva eden bir =:Bu fılmde gorec:ıgınız harıkalan yarmkı ıla.nlarda okufU ]j 
girecek? temerküz kabinesidir. ·-~~!:illllfülııı111llim~llill!m~mıımw!1!~uımnıımnıımıı m ın. ! il ~l 

Londra, 28 (A. A.) - General .:..... ••• ::::: 
1 . . .. "==:-=:==_.-..~:::·:!. ·-::::aı=::!=.ii:su=a;ın:::ı::::::::::::.ı:::::.:ru:ınooı:=:r:===::s::::::::::::· ·:::::·· Frankonun ngıltercdcki eskı mu- ~-.c::ıc::r11::: .... -:: ................. ...:--92:K .................. _ .... _ .............. uc:sa:., ............ il' 

messili Dük d'Alba'nın J..ondradaıı • • . .. . • :..1 0pcr1clı' 
yrıl ağı d · d ı · ı 1 !~;. Bu AKŞAM 10 bınlerce hallamızın arzu ve ısran uzenne Parıste Crauu 

a ac na nır o nşan şayın ar, '::İ · · 
siyasi mahfillerde bliyUk bir tesir mı M ~ k gösterilip huıuıi surette tSTANBULA getırıld 
husule gctirmiatir. Mumaileyhin 

11!.!.1 e J.1 ~ B u·· y u·· K v A L s 
yerine şimdi yeni bir sefir tayin e- .... ~ .... 
di1:1i:~:~ar muşablaıer dukun av- ™i Sinemasında Şaheserler şaheserinin FRANSIZCA nüshas~,~ 
detinin Burgos htik<imotinin ko • fü! DIKKA T: Yalnız §8.rkılar ingilizcedir. Filme ilave olarak: FRANSIZ CUMHIJRREtSI 
mintern aleyhindl'ki pnkta girec('- im LONDRA'YI ziyareti, IRAN VE LIAHDINtN nikah merasimi, son 

g·inrı bir delll t""kil etmesinden iM ÇEKO.SLOVAKYA hRdiseleri ve saire · ··~ 
""tıl :::: ............ _......... • • • • • • f 40868 • f.ffi·········:::-: ::;' 

l::c••:::::::::::::::c:::• 11ııı... Bu gece ırın bıletlerınızı evvelden aldırınız. Tele on: :::.::::-:::·• ···Z:·-······-·-········...... :ı .......... ... korkmaktadır.tar 



HABER'.n 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

N Utnara : ss -
Okurucnlarımıza ılnb'ltacağınm; 

l: i 
Müzeyyen 

mükafatların kıymeti 800 lirayı 

1 
a,ı.,odır. 

60 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takımları kıymctll ceb 
~·· . "ol saatleri, mu~runbalar, elbiselikler istenilen eşYaJ, alabll-
~ . . 
la. f!k 11a1Ablyetlnl \'eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart-

r lnuhtellf e\' csyası \'e aalre. 

RUMENLER 
Türk dostluğunu alkışladılar 

R Baştaralı 1 ıncıdı 
0ınanya, topraklarının 

~ıauniyetini müdafaaya 
ltar vermiştir 

~ ~01l'lanyanm bu dürüst hareketi· 
<e r:.~ 

1 "t>lllcn 14 martta Macaristanın 
r~~rlik yapmakta olduğunu öğ· 

k. Bu seferberlik faalıyctlc de
\'11 il} etrnış ve Hoınanya hudutların· 

beş Macar kolordusu tahşit e· 
~ ~tir. Hadiseler karşısında ga· 

\!anmamak için her kime kar
olu ~ olsun topraklarımızın ma· 
l' ~etıni müdafaaya karar ,·enni<: 

1 
ye nazırının geçenlerde Anka -
raya yaptığı ziyaret bütün Bal
kan <levlctlerinin kendilerini 
biribirlerine bağlıyan müşte _ 
rek menfaatleri anladıklarını 

iıbat için çok güzel bir veıile 
~ı0lmuıtur. (~!kışlar) 

Bu ziyaret ıOC\unda neşredi -
len tebliğ memleketimizde fev. 
kalade derin ve fevl:alad~ sem· 
patik bir alaka uyandırmı§br:. 

Son zamanlarda Romen hü -
l.:umetinin sarfettiği çok sıkı 

diplomatik faaliyet ıahasındıı 

merkezi Avrupa buhranı bizi 
sağlam bir vaziyette buldu: Al
manya ile ekonomik müzakere. 
lcr batlamıf, müttelilc ve kom
§Ularnnızla bağlarnnız takviye 
eGilmi§ ve Romanya hudutları 
üzerinde tazyik tehlikesi daha 
az vahim bir mahiyet almı§ bu. 
luınuyordu.,, 

AD msın laıro n 1tacavü'2 ~aırşosında 

A ı r ıı a n ı ar '' art ı J<. 
' • llJ su-sanıayac.ağı 

diyorlar 

Afyon Jcaçakçılığmda 

kullanılan 

Bir vapur yakalandı 

Gümrük muhafaza teşkilatı me· 
murları limanımu;dan encebi mem 
leketlere afyon kaçakçılığı yapan 
bir vapur yakalarruşlaroır. 

Leh Millf Birlik Kampının Şefi de divorki: 

bc•\,111 I' f'l l lıiıı<' ı.ıoı ·c lııı lıı·~:ıııno· 

nıc, ~nlnı:ı F•·ıın'ia, lngillcn· \e So\'
H• l ler B11 lib 1 ııt> ınlıi,nr rdı•c.-eklir. 

Daladye b:.ı akşam nutuk 
söyliyecek 

Paris, .:!8 (A. A.) - Siyasi mah
feller bu haftaki siyasi vaziyetin 
Fransa için ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedirler. 

Kabine meclisi, yarın saat 11 de 
toplannrak Dnladiye'nin yarın ak
şam snat 19,40 de. :söyllyeceği nut. 
kun başlıca hatlarını dinliyecektir. 
Bu nutuk radyo ile blrkaç lisanda 

g{~~ı 
IÇERDE: 

• Unh·er:sitc Tıb fakülte i doçent
lerinden Ziya O:,ten mikrobiyoloji 
,-e c:algm ha,.,talıklar profesörluğüne 
tayin edilmitşir . 

• 1 :>\'İçrede tah il görmek üzere 
Ad'ire \ekiıleti taralmdan gönderi
lecek hukuk mezunlarının mü aba
ka imtihanında dört kişi muvaffak 
olmu5tur. Bunlar bugün hareket e
deceklerdir. 

• Eminöniinde Ralıkpazarı cihe
tindeki 13 binanın daha istimllli 
.• apılmıştır. Buraların yıkılmasına 
.1aziranda baJanacakt1r. 

• lngilterede 'ie şımal memleket
lerinde tütun ticaretmiz üzerine te· 
masl.arda bulunmak üzf!re gitmiş o
lan ınhısarlar umum mudüriı Mit
.ıa Yenal dün şehrimize dönmüştür. 
..... umarte::ıı günu Ankaraya gidecek
tir. 

~ Hopa cİ\'armda maden işleri i· 
ie mec;.gul olan müteha c::ıs Yazer 
raporunu hazırlamı~tır. Sehrimize 
geımi~ olan mut~a ·c::ı:, Ankaraya 
~ıoerek, raporu11J .E4.ib:ınka v~
cektir. 

• Yüksek Iktisat ve TJ:aret mel 
tebi mezunları bu seneki mezunlar ... 
1 ni:.anda Perapalasta bir çay vere· 
ceklerdir. 

• Ad!iy~ \'ekaleti hukuk işleri u· 
mum mudurluğüne lstanbul ikinci 
ticaret mahkemesı rei-:i lsmail 1 lak· 
kının tayini kararla~tınlmıştır. 

~~uzu ecnebi hükfunetler; 
ltdik. Silah altına birkaç sınıfı 

an Idık. \'e ihtiyatların çağrılan·! 
dort misli fazlasiyle silah altı

! k')~tuklanm gördük. Diğer taraf
~ h~r tiirlü ihtilatın önün.: geç

ı~in de kuvvetlerimizi hudut· 
rı bir günlük yürüyüş gerisinde \ e 
:f[Uz mmtakasında tahşit ettik ... 

ı asvekil son Alman - Rumen ik-
t anlaşmasını mevzuubahs ede· 

Romanya, Rütcnya ile Bu. Türk bandıralı Andaris va. 

b 
purudur. Evvelki gün gaz yüklü 

neııredilecektir. 

İngiltcrcnin hududu 
müstcmlckclcrindedir f 

• İstanbul gümrükler başmudürii, 
gümrüklerde yapılacak tayin ve na· 
ıdller hakkında 'ekaletle görüşmek 
üzere bu ak~ım .ı\nkaraya gidecek
tir. 

' bu anla~amn katiyen normal 
~ !':İya<:i hadiselerle hiçbir ala· 

ı 1 ?lrnadığını kaydetmiş ve mem· 
P• ettn siyasi istikUfüne hiçbir su

.e halel getim1ediğini ve katiyen 
ilornik mahiyette olduğunu teyi

!1 beyan eylemi5tir. 

~ <l}vekil bu anfaşmamn Homan 
111n rnenfaati bakımından ve ka· 
~ rnüc;avat dairesinde aktedıldi· 

\t> Romanya milli ekonomisi
~ ihtiyaçlarını temin eylediğini 
~ ~i~tir. 

a}\ekilden sonra söz alan hari· 
:!~nazırı Gafenko, son üç ayın ha· 
~ tı~ a ;eti hakkıpda etraflı izahat
hulunmuştur. 

" ,_. 
1 

- Sıcak ve heyecanlı uır 
I'.! \t:l içinde Bükre§te toplanan 
\' ll!mn konferansı, Türkiye ile 

11··&/!\İstan ve Yugoslavya ile 
~<aıı anta.ntımızın bugünkü ıart 
~lt.t i~"nde gitgide artan bir e -
ll'lllrniyet aldığını iı>bat etmiı • 

t, Son buhran sırasında bütün 
bıııttcfiklerimizle teati ettiği -
tııi~ dostluk teminatı ve tbilhas-
~ ""·· k h''k. . . h kk ı ur u umet!C\ın a ı -
llu~da isbat ettiği halisane ve 
~il.dıbne dostluk hisleri (şid. 

Ctli alkışlar) üzerinde urar 
'l"'-k b . . . .. l b" • ··oıı: cnıı."Tl ıçın guze ır va -
~ır d' t ır. Bunlar Balkan antantı _ 
::., her hadisede ihtiva ettiği 
l etler için sağlam bir esas 

a -1>ilceeğini gösterir. 
tlıılgar &ıvekili ve harici -

iri eşmeyi niçin istemedi? olarak limanımızdan hareket et -

Hariciye nazırı Gafenko, l\Iacar 
seferberli&ri ve Rütenyanm i~~alinc 
de temas ederek Romanyanm Po· 
lonyaya karşı do:ıtça ve Macarista· 
na karşı da anlayı5la hareket ederek 
mü5terck hudut istiyen bu iki dev
lete karşı dürüstçe davrandığım \'e 
bu mesele ile alakadar olmaktan 
..azgcçtiğini hatırlatmış ve demiştir 
ki: 

mek üzere olan vapurda ani bir a
rama yapılmış. gizli bir surette 
saklanmış 10 kih afyon bulunmuş 
tur. 

Bu vaziyet karşısın.da geminin 
hare~etine miisaade edilmemiş, 

kaptan ve tayfalar adliyeye veril
mişlerdir. 

na İ;ıaret ettikten sonra şöyle de- İnönünün yeni kabineyi tcşkilc 
Refik Saydamı memur edeceği ve 

"- Bütün I>u prensipler kabinede bir- değişikli1< olmıyaca
arasında en mühimi her ğı söyleniyor. 
milletin milli hürriyet ve hu- Ankaar, 28 (A.A.) - C. H. P. 
zuruna olan hürmet prensi - Genel Sekreterliğinden: 
pidir. Romanya hudutlarını • Türkiye Büyük Millet- Meclisi 
ve istiklalini ıilahla müdafa- Parti Grupu, 2 Nisan 939 pazar 
aya karar vermiı olduğun•ı günü saat 15 de Türkiye Büyük 
isbat ebniıtir. Romanya ken. Millet Meclisi salonunda toplanak 

diıiıne karıı yapılacak her _ 1. tır. 
hangi bir tecavüze karıı dö • Sayın mebusların toplantılarda 
vüteeektir • .., hazır bulunmaları rica olunur. • 

" . ..... ..J • -
1 

• Be~ikta)a A~·a~ağa mazarh~
mn park haline getirilmesi için fa· 
aliyete geçilmiştir. Park kısmen bu 
sene bitirilmiş olacaktır. 

• Adalara, su temini i~in yapılan 
tesi.at ilerlemektedir. Bu arada, 
iskele önündeki depo bitmek iızere
dir. Bundan sonra depoya giden 
tesisat yapılacaktır. 

• Devlet Demiryolları umum mü
dürlüğüne üçüncü i~letme n1üdüru 
Tahsin Sezen ta)in edilmi. tir. 

• Eminönü halkevinde l nisand:t 
Baki gece:si yapılacak, mera imde 
Güzel sanatlar akademi i pro[esor· 
leriııden Ahmet Hamdi Tanpınar, 
bir konferans verecektir. 

• !\lilano sergi ine gönderilecek 
eşya bugün yola çıkarılacaktır .. 

• Köy eğitmen kursları l nisan
dan itibaren açılacaktır. Bu sene 
kursların sayısı 20 ye çıkarılmıştır. 
\'e 1000 kişi devam edecektir. 

-
NEVROZiN 

~J' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Komat1Z01a 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlarınızı derha! ke· 

.. ser. İcabında günde 3 kate alınabilir. .. 
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So n h adisat 
Beılen Terbiyesi Genel I>ireldörlüğiinün fııaliyeto geçmesini müt.c. 

akfp cereyan eı1en hadisatı takip edecek olursak üç safha görece~riz. 
ı - Kıc;la ve mektep mensuplan sporlnrmı kendi te~ekküllerlnde 

yapacaldıır. 

2 - Beden Terbiyesi )fonunu me\'zuatı dahilinde yııpılmakta olan 
örnek ni7.amn:ı.ıueyl bütUn klüp lrnngrclerl lmlıul cdeocklerdlr. 

8 - Türk sporunu idare eden neden Terbiye.si Genci Dlrekförlll • 
ğünUn emirlerine bütün spor te~kkülleri blliı kayıt ve ı;ıırt itaat edr. 
ceklcrdir. 

l\lcmlekctinılzdc sporun temelini ııtnn spor Jdüplerimlzln \'e bu klüp 
lerl hitbir menfaat gözetmeden itlarc eden idarecilerinin sporumuza 
yaptıktan hizmet inkür lcabul etmez bir hnltikattir. Bugüne lmdar Jıiç 
bir yardım ~örmeden J;endi \'arlıklarmı kendi ıı.i~·lcrinc medyun olan 
spor Itlüıllerinıiıdc itiraf etmek lu7.ımgelir ki hüsnüniyet sahibi idare
cilerimiz g<•ldiğl gibi lılr diktaför gibi klüplcrinl idare eden lılıırecllerl
mlz de yok değildr. llu diktatörler nizamname tanımıyıırak klüpl<-rinl 
istedikleri f:ilıl idare ettiler. Bu tnnı idarede hiıkim olan ldüpçülük 
ziJınlyetl l<li. ni1.iın nnladıb•mıız ve Jmbul ettiğimiz klü111:Ulült zihniyeti 
harlclmle bir ldüı~ülük zihniyeti. Son zamnnlarn kaılar de,·n.m eden bu i· 
dare ı;;ckillerl ı:;ampiyonluk için Jıer hilr~; mubah kılmış' e netice itibarile 
sporcunun nhlaln, sı-ciyesl, karakteri sukuta. •doğru mrylctmiştir. Bu 
7Jhnlyetin Jıaridnılc lmlan klüplcrimiz YO iılıırccilerimh: çoktur. ı~nknt 
Jıaldkat olan etlıct bir iki l<lııro şeklinin bu tarzda oldui:•mlur. llnldlmtcn 
yardıma müht.:ıç ibir sporca, yardnn etmiyen hlarcctsinılcn r;tkfıyct e<li_ 
yor. Fakat nmatörliik maskesi nltmcla müzayedeye çılmn sporculnnn 
yanında asıl ynrclıına nıühtnç olanların mazur olması tabii bir şekil al

mıstır. Rug\in mnslteli amatörlerle Juıldki nm:ıtürlnin tdrik Nlllmck 
zamanı gclmi,,tlr. ~lnskclilcr maskelerini atarak hnltiki şckillcrilc pro. 
fcısyonclli klrrint ilan etmelidirler. Buna ldmsc müılahale etmez çünl<ü 
profesyonel gUrcsin menedilmedij:;ri bir memlekette profesyonrl futbol
cu da menedilmez. 

Ben rclmhetln sporda en büyük mUşe\'Yik oldui:'llnB inandığnn için 
spor ldüplt•riınl:r.in lüzumuna kailim. Çünkii tliinyanm her yerinde oldu_ 
ğu ~ibl Jdü~illuk, sporda rekabeti temin eılen tek yolclur. De,·Jet, kliip 
teşklliitınm Bed• n Terbiyesi kanununa uydurulmalı: suretiyle clalıa şü
mullU bir ıseJ.-iltie :ınmıleketc müfit <>lmasını istiyor ve hunun için de hir 
örnek nlzamramo lınzırlnnu5tır. Kanun esaslarını ihth·ıı edecek bir ni. 
zamn:ı.menirı lmbıılü hususunda. enılişe \'e ıfereıldiitleri liizumsu;ı; görü
yorum. l\lüplcrirıizin b:ışında lmlunanlar Jlc(len Terbiyesi J\nnumınun 
sporumuza Jıntdnı ohlu~'UDU bilerek Jdüplcrinin idarelerini Jmnun Jıü _ 
klimlerlno uy<lunnak mccburiyctinılo olcloklannı hl setmcli \'O lmnun 
mütemnılm.ıtmılan ol:ın Ye başta üç maddeclc tasrih C'ttiitlm C's:ısıı.tı Jm
bul etmeli<lirler . Eonlnrm kabulü z:ı.ruri olılni;ru'ııa göre gerl ltııhınlar 
teferrüattır. ADIJ., 'l'URDAKUL 

Güneşli 
iuıoolcular 

Paylaşıhyor gibi 
Evvelce bazı Güneşli oyuncu ~ 

larm Vefaya gireceklerini ve bun 
ların da Hakkı, Rebiiden 
mürekkep olduklarım bütün yev· 
pıi refiklerimizden evvel haber 
vermiştik. Geriye kalan oyuncu • 
lardan Murat, Faruğun ve haf Yu 
sufun Galatasaraya, müdafi Reşa
dın Fenerbahçeye, haf 1brahimin 
ise Beşiktaşa -girecekleri hakkında 
bir şayia mevcuttur. Mclihin de 
vazifesi Ispartaya nakledildiği için 
:lstanbuldan ayrılacağı anlaş lmış 
tır. 

Galatasaray 
Milli kümeye . . 

gınyor 
Galatasaray k1übü reisi Bay S 

ldat Ziyanın Ankaraya gittigiı. 

yazmıştık. Oradaki temaslannı b~ 
tirmek üzere bulunan Bay Seda. 
dm milli kümeye iştirak kararını 
kabul ettiği anlaşılmıştır. Bu i;C

beple perşembe günü Galatasara -
yın Ankaradaki deplasman maçını 
oynamak üzere yola çıkacağı tah
min edilmektedir. 

Galatasaraylı 
Ekrem 

Ankaraya gitti 
Galatasarayın haf oyuncuların. 

dan Ekrem, bugünlerde Ankarada 
bulurunak mecburiyetindedir. Va· 
zifesi dolayısile Ankaraya gi::Iecek 
olan bu oyuncunun oradaki Galai 
tasaray klübline girmesi çok muh· 
temeldir. 

Goban Mehmet 
,:, 

İstanbula geldi 
Avrupa güreş şampiyonas'na iş. 

tirak etmek için Ankarada sıkı, 

fıkı ve mül:emmel bir surette çalr 
şan güreşçilerimizden Avrupa ü -
çüncüsü ve Balkan ağır sıklet şam 
piyonu Çoban Mehmet, 31 mart -
taki seçmelerine girmiyerek doğ -
rudan doğruya mim takıma iltihak 
edeceği için ailevi meselelerini hal 
yoluna koymak maksal:lile 1stan • 
b··la gelmiştir. 

- -----------,....._ 

Tekirdağh 
Kabul e Jiyor 

Genç ve kıymetli güreşçileri -
mizden Manisalı Halil, Eminönü 
Halkevi tarafından tertip edilen 
Türkiye Başpehlivanlığı müsnba. 
kalarınm iki scnedenbcri galibi 
olan Tekirdağlı Hüseyine mey -
dan okum.akta idi. 

Dün matbaamıza gelen Tekir. 
dağlı Hüseyin, bu defiyi kabul 
ettiğini ve Halille istediği zaman 
ve istediği tarzda bir müsabaka 
yapmağa hazır olduğunu bildir -
miştir. 

Bu suretle uzun zamandnnberi 
profesyonel serbest güreş müsa. 
bakası se~Tetmemiş olan şehri -
mizdeki meraklılar pek yakında 
c:ok heyecanlı bir karşılaRma gör 
mek imkanını bulacaklardır. 

IFDoıraıın!§>adakfi mühDm f lY!ieboO maıçnn<dlaı 

ıtaıya,- A -- yayi 3-_-2 -Yendi 
Sıkı bir hava içerisinde geçen oyun ltalyail 
hftkimiyetinin tabi" bir neticesiyle bitmişt!~ 

Floranse, 28 (A.A.) - Alman 5ütü ile 2- 1 galip vaziyete gir. rinci ve beş dakika sonra 
1 

çlll 
milli takımile ltalya milli takımı mişlerdir. Birinci haftaym 2-1 kinci sayısını yapmıştır. ~~l. 
arasında yapılan \'e yedinci kar. İtalyanların lehine bitmiştir. neticesine bir dakika kala 
şılaşmayı teşkil eden maç, 1tal. İkinci haftaym, başladığı za • yanlar bir gol çıkarmışlnrd~ 
yanıarm 3-2 galibiyetıerile ne _ nıan tta1yan1ar sayı adedini ar • Meşhur ı'talyan oyuncusu 
ticelenmiştir. tırmak ve bu suretle galibiyeti 

İtalyanlar: firrortalamak azmiyle hareket et. Fe rra rı· 
Olh iyeri - Font, Rnm - Lnlaf<>Jll, • mişier ve hemen Alman kalesi ö-

Anılrcolo, Scrantoııl _ Ulla,ııtl, San ııünrle yerleşmişlerdir. Ağır bir 
.sone, Pürfçclll, l'lyola, l\ol:ı.vsı. tazyik altına girmiş olan Alman 

Almanlar: müdafaası. mütemadiyen kale ö. 
ı•ıatzer - Şmn\s, l'ancs _ Kitin- nünde dolaşan topu bir türlü u. 

ger, Goldbrüncr, J\üpfc.r ·- Pesser, zaklaştırmağa muvaffak olama . 
Şün, Gnvseı, llahrnrnan, J.elıııer. mış ve 3 Uncü dakikada Piola, 
şeklindeki birer tnkmıla oynamış - topu liç metreden Alman kalesi 
lnrdır. ağlarına takmak suretiyle takı . 

Berta stadında 45.000 seyirci 
önünde, ilk dakikasından son da
kikasına kadar büyük bir heye • • 
can uyandıran bu maçta, 1talyan 
lar rakiplerine Ustün bir oyun 
çıkararak galibiyeti haketmiş . 

!erdir. f~~~g~r;..:ıı1'~~~~· 
Uzun zamandanberi bu maça 

hazırlanmış olan İtalyan ekibin. 
de, en ziyade Andreolo, Biya· 
vati muvaffak olmuştur. ' 

Alman milli takımı da her ne 
kadar son derece sıkı bir oyun \ 
oynamış ise de, İtalyanların 
göstermiş oldukları topluluğu 
temine muvaffak olamamışlar ~ 
dır. Maç, ikinci haftayında bir a. 
r,alık gayet sert bir cereyan al • 
mış ve bunun neticesinde Alman 
sağaçığı Lehner yaralanarak saw 
hayı terketmek zorunda kalmış -
tır. 

Rüzgarı arkalarına alarak oy
nıyan ltalyanlar, 11 inci dakika . 
da hiç beklenmiyen bir an ve va. 
ziyette Piolan'nm ayağiyle ilk 
sayıyı kaydetmişlerdir. İtalyan . 
ların kaydetmiş oldukları sayı

dan on sekiz dakika sonra Al -
ma'nlar llahncmamn ayağile be· 
r:ı.berlik sayılarını yapmışlardır. 

Bu beraberlik sayısından son. 
ra, İtalyanlar sıkı bir hücuma 
geçerek Alman kalecisini ablu • 
ka altına almışlar ve 35 inci da· 
kıkada sağaçık Biavati'nin bir 

Alm,,•ı' ır "' g ı 1 inil el "~ 

Ilcılırnmatı 

lngiltere kupa maçlannda 

Volverhamptonla Par s h 
Finale . kald ı 

mım 3-1 galip vaziyete getir • 
miştir. 

Bu sayıdan sonra kendilerini 
derleyen Almanlar da müdafaa 
ovuııunu bırakarak. sürekli hü • 
r .. ..,hra, baRlamışlardır. Bir ta.z. 
''ik şeklini alan bu hücumlarda. 
ltalyanlar bir an için bocalamış. 
lar ve t~zyikten kurtulmak kin 
favullü bir oyun tatbikine ko . 
yıılmuşlardır. 

Bunun net;,.esinde. İtalyan mu 
avin1erinden Serartoni ceza çizgisi 
ir:ind" favul yapmış fakat hakem. 
penaltı verine frikik eczası ver • 
mi~tir. Frikiki ceza çizg-isi üze • 
rindı>"l rel:en Alman müdafii Ja. 
nM. 1taıvan mUc1afa:ı.sınm ara . 
ı:-1ndan tonu h<ısım kalesine sok · 
"T'!ı.va rııuvaffı>.k oıırus ve mac 1. 
tı..1 .... -.ıafin 3-2 gaÜbiyetile _bit. . . . 
;'lllŞ~ır. 

~tılya - Cenubi Almnnyn 

Frankfurt, 2S (A.A.) - ltal. 
yan milli takımı, Floransada Al. 
ın:ın milli takımiyle karşılaşarak 
~-:! galibiyetle maçı kazanır • 
ken, B milli takımı da burada Al 
many:ı cenubu garbi muhtelitiylc 
bir ma'; yaparak 2-1 mağllıp ol. 
muştur. 

15.000 seyircinin haı.ır bulun. 
du~u bu karşılaşmada Alman 
muhtelili 3;; üncü dakikada bi 

Admira 
Vd'fa\na şaım ... 
flÖ~©lil1~ <C>~©I Y 
G~çen hafta Admiranın Vakcri 

L2 yendiğini telgraf haberi olnral: 
Bu hafta İngiltere kupası dömi N <)r~stern - Grashoppers 1 - O, nc~retrnifitik. Sonradan gelen mnliı

final maçları fevkalade geniş bir 1 Yung Boys - Servet 1 - 3, Lugano mnttnn anlıyoruz ki Admira, bu 
aliika ile takip e.dilmiş ve yapılan Bil 1 - 1, Lecan!;por • Luzern 3-ı. müsabakadaki gnlibiyetile \'iyann 

müsabakalarda Volvcrhamptan, F ransada futbol fjampiyoııluğunu kazanmış 
rakibi Grimsbiyi 5 - O giibi gayet BU HAFTA YAPILAN LiK 1Julunmaktadır. 
açık bir farkla, Portsmuthda Hü- MAÇLARININ NETİCELERİ : 1stanbulun p~k iyi tanıdığı bu ta· 
clerşfildi 2 • 1 yenmek suretiyle Fk. Metz _ Raring _ Paris 3 -O, kımın son şeklı şudur: 
final~ kalmışlardır. İngiltere ku - Fk. Sek. Set • Lö Havr 3 • 2, Fk J>latzer • Şat, l\Iari~I• - ı•ap~, 
pası bu iki klüp arasındaki masın Şose _ Olimpik Marsey 2 _ O, O -ı Urb:ınek, llanrayter 1 Yog<'l2. Zi -
galibine verilecektir. 1. .k L.l Sk St Et. 3 1 'lellin;.:, Stnyber, Hah r.nnıan, l\l:ı • 

ımpı ı • . . ıyen • , 
Fk. Ruen • Sk. Fives Lil 2 - 3, ,_·e_r_11

_
0 r_r_. ----------lsviçrede 

Rasing Lens - Rasin~ Strazburg 
L1K MAÇLARININ SON NE· 1 - 1, Rasing Rube • As. Kan 1 - 1 

1'1CELER1: Fk. Antib - Eksezior Pubc 3 - O. 
Yung Fellovf • Vk. Bat 1 • 1, 

Macaristanda 

Fransada 

Bir stad daha 
Yapı l dı 

L!K MAÇLARININ BU HAF Iı'ransanın tanınmış klüplcrinden 

Fransa şamp iyon 
namzedi TAKİ NETiCELERl: Klerrnont kendi hesabına bir statl. 

Hungarya _ Vferensvaroş O • 1, yom ynptıımnktadır. Açılış günü 20 
Nemz ... ti - Sucrl:ctak_,i 2 • 2, Uy • Mayu:a tesadüf ettirilecek olan bu 
b::şt - Solnok 6 • O, KispeŞt _ Elek saha ayni tnrihte mühim bir turnu-Rasing yorgun 

Frnnsa ııamplyonası mnçlnn en tromos ı _ o Budafok - Föbus 1-1, vaya sahne olacaktır. Bunun için 
hararetli çağını atlatmış bulunmak- , . . ' bütün hazırlıklar bitmiş ve şu takım 
tadır. Bu meyanda Raslng en t('hli- ngılterede !ar bu turnU\•ayn girebileceklerini 
kC'li rakiplerine karşı dalmıı. çokça- BU HAFTAKİ LIK MAÇLA. bildirmiştir. Bunlar: 
Iwmak mecburiyetinde kalmış ve bu RININ NETİCELERİ: Almanyanın Karlsruhcı, ''<' lsviç. 
sebeb dolayısilc fazlaca yorgun Bolton Varderers • Dcrbi Kunt: renin Servet ekipleridir. Bu iki ta
düşmüşlilr. Bunu pek iyi bir §ekil. 2 • 1, Şelzea - Aston Villa 2 - l, lcım da bugünkii vaziyetlerinden zi
de idrak eden klüb idarecilerl, takı- Leeds Ünited - Plakpool 1 - O, vndC' <'Ski şühr<'tlerilc- tanınmıştır
mı bUtün Azasiyle beraber istlralın. Layçester Siti • Arsenal O - 2, lar. 
te çekmtşllr. Ynnl lılzlm maruf ta- Liverpol - Brentford 1 - O, Pres. Karlsruhr, FenC'rbah<:ı>li Bekirin 
birimizle "besi" ye. ton Nortcnd - Sunderlan.d 2 • 1. oynadığı eski bir klilptür. 

Sakat 
İtalyan milli takımınnı ,.o ~; 

brozyananın olduğu gibi geÇen 1)1• 

İngiltere milli takımına kar§ı 1°~ . 
yan dUnya muhtelitlnin de 50 

c5" 

saydı Ferrari, son müsabakııJ~r nıı
nasmda müthiş bir sertliğe ugr ı;e· 
rak kolu kırılmıştır. 1tatynn tek ııttl' 

rd.~. beyan 
çlcisi M. Po:r.zo ve ıgı ltll • 
Ferrarinin hastalığı geçince;·0

1 
ye· 

dar kendisini oynatnmıyacaı;ın 'ıca • 
rini şimdilik genç oyuncularla ııo
patabileceğini söylemiştir. pozıo fer• 
!ay söylüyor ama, ne olduysa ol • 
rarinin takımı AmbrozyanııY9 

muştur. 

Polonyalılar 
hazırlanıyorıar 

ndıııı 
Kendi köşelerinde uzun zarns ııısr 

>'' beri ~alr§makta olan Pololl ..,as· 
. • te .... 27 Mayıstan itibaren harıcı .lir. 

·şıcıv
lnrn başlamağa karar verIJJ1

1 
.ıı;re 

.k S\ 
Bu karara nazaran Belçı a, ,.ııd' 
ve Macaristan takımları VarŞO 
oynıyacaklardır. ____,. 

Bisiklet 
Bu Haftaki ,Yarı§ 1' 

T opkapıda Y apılaC~1 • 
Beden Terbiyesi İstanbul 

gesi bisiklet ajanlığından: rııııfl 
ı - Seri bisiklet yarışla güt1U 

altıncısı 2-4-939 pazar 
sabahı yapılacaktır. 

11 
bıı.,Ş· 

2 - Yarışa tam saat 9 d 
!anacaktır. 1aııll 

:> - Yarış yolu: Topka~nde· 
başlıyarak Silivri istikanıet~ gi· 
ki 50 inci kilometreye kad9 

)>ilO' 

dip gelme olmak üzere 100 
metredir. •c a'/-

4 - Aynı gün, ayni saat \ 1nci 
ni yerden başlamak U7.cre 

1 dil 
sınıf bi~ikletlcçiler arasınd~ıa • 
bi rteşvik müsabakası yaP 
caktır. ıt 'plili 

- Yarış yolu: Topkapıda c J<fl 
• C'' 

lamak Uzere Küçiikçckrrıcc 're 30 .. zc 
rlar gidip gelme olmak u 
kilometredir. ·~tirllı: 

6 - Her iki yarışa da ı. ~:ı 
"'8 rıs "decek olan koşucularşn ~ . 0111!1 

ltinden evvel hareket yerı ,·c 
rnal?,.ı 

Topkapıda hazır bulun k .,. • 
isimlerini hakem he\'etinC · 
~cttirmPleri lazımdır. ., bİ· 

.k .. bakasını.. r 7 - Teşvı musa .. .. tıirc 
rinci. ikinci ve ücüncusune 
-nadalv:ı ,·erilN•ektir. __...,. 

Milli - 8 TakirTII~ 
Almanya- Lüksemburg l'""' 

Diffcrdingen, 2~ <~:~~; Y' 
zar günü 6000 seyırcı on tef 
pılan ve yedinci karşılarlıaybı ud 

L··~rrı 
kil eden Almanya .. u burglW 
milli futbol maçı Luks#11 . Jell" 
!ann 2-1 ,2alibiyetile petıce 
miştir. 
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-~ r,z\ ·,, , __ _ 7 Ar_ 7 ..:. __ 1'1'\J_ ? 
W!~v~ \...nUycr: ... 

Üç haydudun hücu
muna uğrayan kız 

Ancak tesadüf ün 
gardzml ile kurtuldu 

du~ Yedi :rasmda bir kız, üç hay
tıas un hücumuna uğrarsa kendini 

ıl Inüdafaa edebilir? 

İlir ctm.,_ 
bıı . \ü\Kanda tek basına bulunan 
lııı kııın, silahlı haydutlardan kur-

1.ad~~i,l.ınesi için, şüphesiz sadece te-
~un yardım etmesi lazımdır. 

lı(lolldradaki bir dükkanda satıcı· 
kUıteden Şeylanın haydutlardan 

Uluşu da böyle olmu~tur. 

~ı bir gün öğle üzeri dükkanda 
ız .. ilken içeri üç haydut giriyor. 
'ıqJ!eı; 
~u· nden, korkunç insanlar ol· 

~:lnı anlaşılan üç adamdan birinin 

~~e bir tabanca vardır Diğer biri 
dij ııın ağzrm tıkamak üzere men· 

~ hazırlamaktadır. Oteki de cebin· 
11 bir ip çıkarıyor. 

{.e~)·la bunu görünce derhal teh!i· 
~/1 anııror. Fakat soğuk kanlılığı
~ llıuhafaza ederek, evvela kasanın 
~:ıııa geçiyor. tık müdafaa edeceği 

kendisinden ziyade dükkandaki 

~alardır. Vezneyi kendisine siper 

·~r~ duran satıcr kız içeri birisi
~ &ırınesini beklemektedir. Hay
'lıtI 'r etrafı kollayıp tam krzm ü-
'e ~t~lacaklan sırada . ir;eri bir 

&ırıyor. 

~ 
~ ak~t, aksiliğe bakın ki, bu adam 
~elırne İngilizce bilmiyen bir ya· 
~ dır. Haydutlar da onu görün· 

Ot &anki müşteriyrnişler gibi yapı· 
~i~ar. Biri kızdan bir şey istiyor. 

~İti Cebinden para çıkarıp sayıyor. 
~ de dükkandaki mallardan bazı-

rıa bakıyor. 
\' 
~ abancı adam, bir kelime söyle· 

~,a tn, Parayı uzatıyor ye bir pal\ et 
ta alıp gidiyor. 

~~·la, dükkandakilerdcn korktu· 
ilıııı k d'. d ... 
~li ' en ısrne yar ım etmesını, 

~t; haber vermesini söylüyor. Fa· 

~ c:c!azn hiç bir şey anlamadığım 
et ederek dükkandan çıkıyor.· 
~u ,.... .. d 

1 • " 1u det zarf ıncla haydutlar da 

~ ISliflcrini bozmadan bekliyor· 

dan hiç bah etmeye lüzum görmü· j \:at. arkalarına baktıkları c:ırada 
yor. "Çünkü, diyor, adamcağız çok birinin daha girmek üzere olduğu
ihtiyardı. Bir kere, elinden bir şey nu görüyorlar. 
gelmiyecekti. Sonra, benden fazla 

Bu, dükkftn sahibinin oğhıdur. korkacak, belki oracığa düşüp ba· 
Şeyla daha kendisine söylemeden, 

yılacaktı. Onun korktuğunu görür· 
içer<lekilerin haydut olduklarım an· 

!erse haydutlara cesaret gdecek ve hyor. IIaydullar da onun işi far· 
derhal ikimizin de üzerine hücum. ~etliğini seziyorlar ve derhal soldan 
edeceklerdi. Halbuki, adamın dük- ~eri edip kaçıyorlar. 
kanda bulunduğunu görerek, yal- • 
ıuz müdafaa eder, bağırıp imdat ça· Dükkan sahibinin oğlu ile satıcı 
ğmr diye korl~uyorlar ve dışarı çık- 'm da haydutlarrn arkasından fır
masmı bekliyorlardı.,, lıyorlar. Fakat üç haydut çoktan 

gözden kaybolmuştur. Şeyla, bu 
korkulu, maceradan ucuz kurtuldu· !{Jz bu düsünce ile, ihtiyara da 

bir şey söylemiyor ve dükkana bas· 
ka birinin gelmesini bekliyor. 

ğu için memnun olarak dükkandan 
dönüyor, mağaza sahibinin oğlu da 

Haydutlar, ihtiyarın dükkandan l1adi~cyi polise haber ver.meye gidi
çıkmasmı frrsat bilerek derhal kı· yor. Fakat haydutlar henüz buluna
zm üzerine atrlmak istiyorlar. Fa· mamıştrr. 

7 

t' ıı\ Z 1\ N: L. Bosch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah: 

Gelin damadın köyüne gitmek üzere hazırlanmış 
son çığlıklarla veda ediliyor ! 

}"eni M cMenburg adasında gizli bir ccmiyeti11 awları lwrkımç maskele rile yalnız kendi öliilerine malı sus 
olarak yapacakları ayine JıazırlaJı ıııışlardır •• 

Nihayet birkaç gün sonra da yeni • - ~ 11 - kıyorlar!.. Yalnız biz Avrupalılara 
gelinle güvev birlikte, olarak kızın 1 t.. .. 1 · b'ıh ala~- mahsus zaır•?dilen bu adetin ne ka-. - . .. as tKıan soy enınce ı assa 
köyünü zıyarete gıılerler. Guvere k d ld dar eski bir şey olduğunu orada . 

1 1 
,,. . a ar o um. 

orad_a da hedıye er rnnu ur. .ı anı Fakat bu vaveylfl. gittikçe çoğal · hayretlerle gördüm.!. 
l\1clanezyada evlenmelerde, her ne d A tt G'tt·ı· f l ·r Büt"n Gelinin bizlerdekinden farkı yü .

1 
. , 

1 1 
ı. r ı. ıl ı "çe ız eş ı, u 

suretle evlenı mış oıursa o sun, esa· b" 1 'tt·ı·çe hı mı arttırarak züne biraz fazlaca siyah pudra sü· 
d. . 'l . . gece oy e gı ı" z 

~en bol ol~ he '.re teatLsı e yıyıp devam etti: Geceyarısından sonrası ıünmüş olmasile bir de bayan geli· 
ıçmekten ıbarettır! t ·· k d ı nin alayın önünde gözleri kapah . c· . d bö 1 b' saa uçe ·a ar. .• 
. l!olanda ye_nı. :nesın e Ye ır Tam fecir vakti, ortalık ağarırken \·e kollan havada, biraz öne doğı u 
ızd~vaç merasımını yakından seyret- bu vaveyla birdenbire en yüksek iğilmiş bir halde yürümesiydi!. Bu 
mcge muyaffak oldum: d · ktı Odcrece ki ben tek· garip yürüyüşün sebebini anlaya· 

G 1. . .. , k'. .. .. per esme çı . 
_e ın~~ tam gu\·be~·ın °~I·ku_nekgon- rar gelin öldü zannettim. Ne oldu· madım. Fakat herhalde köyünü terk 

derı!ecegı günden ır C\'\'e 1 a şam v t k ecbur ol· etmesı'ne karsı bir hareket oldugvunu . . gunu e ·rar sormaya rn _ 
köyde birdenbıre k~dınlann hır va- d zannederim • 
veyla:;ıdır kopuyor!.. İnsan düğün um. Gelinin iki yanında da birer ihfr 
ld v b'ln•ez<:e 'ıı'rdenbı're bu··tu"n - Gclı'n damadcn köyüne gitmek o ugunu ı ' 1 ,·ar adam yür'lyor ve gelini bazula· 

köy kadınlarının hep bir ağızdan üzere hazırlanmış,. ?nun ıç.ın son ~ından tutarak gözü kapalı bir hal· 
böyle feryat ve figana başlamaları çığlıklarla veda edılıyor! dedıler. de vürümesine rehberlik ediyorlar-
! d P k~lır zı·ra kadın· IIal·ı·aı·ten J1enu"z günes ufukta j • v .;arşı~m a şa~m • · ~ " . . · . .. .. clr. Onun arkasından ba~rı51p agla5 
!arın bu çığırtkan \'aveylaları bir doğmak i.izerer~en gelının ~n _onu~· makta olan gelinin köyündeki ka· 
olü basında feryat ve figanın aynı· de toplanan gelın alayı muthış çıg- dmlar onların da arkasından gü\'e· 
d ı ı J·larla ,·ava.:: ,-ava~ ,-ola revan ol· ' . ır ·· ı" J '" J ~ J \'İn kövünün kadınları gelıyordu. 

Benim b•.ılunduğ~!m bu düğünde maya başladı. . . Garibi nerede: 
Al • ·· .. de saçları cm·aı çı· böyle birdenbire karlmlarm acı fer· a) ın onnu . Köyden gelin alayı çıkarken er-

ya lları koptuğu zaman evvela köyü çekler \'e ziynetlerkle s_üsle.nmılş, hem· kekler hiç umurlamı..,·orlar gibi et· 
b b. .. 1 gıvmıs o an ge, J 

dlişm<ın bir kabile bastı, çoluğu ço· .era~ . ır gom e J ~ rafta oturmuş, lakayt bir halde yal-
cu~u kılıçtan geçiriyorlar zannet· lın gıdıyordu. 

1
. b lb' e nız kadınlardan mürekkep olan bu 

· ·· " l' ' ' · nlar da ge ıne eyaz e ı<: tim! .. Faka!: sonra eıtesı gunu ge ın .ıanı 0 ' . . gelin alayım seyrediyorlardı! .. 
gideceği içın köy ~adınlarmın ağ· giydiriyor ve saçlarına çıçeklcr ta İşte alay böylece ah \'C fiıan a-

~ HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI : 
rasında gü\•eyin köyüne kada:- gidi· 
yor. Damadın· evinin önünde dağı
lın·ri vorlar. \'lakat, yabancı müşteri dükkan· 

120 I 
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..,.elin alayından ziyade bir cenaze 
alayına· daha çok benziyor! 

,~/1kıp da haydutla.- tekrar kızm 
~ ıne hücuma hazırlandıkları sı-
ra dükkana başka biri geliyor. 

lıır a~~ıı, bu da, kendisini ayakta 

hı· Stırükliyebilen iki büklüm bir 
I~· 
~- Şeyla buna haydutlar· 

A ~ - ,t 'l)·,k_ 
~ ~hıı~l'la resim ya;ıanJ:ırdan son-
~~ di ağzıyl:ı. tablol:ı.r c;iı<'n bir 

'~1 
da ,:.:örü~·onı:r. iki kolu bir 

hıı tıı 11k neuceı.indo felce uğrıyan 
flıı~li1 1. ressamı, resim yapmadan 
~a anı,, ,.e fırçayı di.,Ierile kul_ 
t\ llıt'\){ gü;.:e) blr giil rt>:.ıni yaııına.· 

"'affak oJoıuJi{ur. 

/)ıYJjNAYI 8ıR D,qHlj GÖRScEAMI. 
y,z A/f DfRJıN ŞEYT/11'1 8ANl4 K4. 
L1/?J4 fıJPHEL) 'ffJlfE PE • 

.ŞıN/)FN CrTSEY-

-D~ 

F41<AT ORMAN SAl(ı1'14E~iw/N 
Bı"'-BıRLf!i?•Nı 8o<HlLiMJl. 
l l!"ıN,q Vllflf'ID .Y.f ----' 
VIMl47.Dı"'1 HEM 
ŞıNtDı SıMLf 

Yı VAl<ALll · 
"'114..,. vıı~ 
suçtu o. 

DuR 

r-:lelanezya kabil<'leri ara<:ında 
hcrn~n umumiyetle (escogami) de· 
nilen dı~andan kız alma adeti oldu
i'Tu için kız tarafından olan sülale 
ara -ında birçok evlenme memnui
,·etleri vardır . 
. Bir defa gerek kadın \'e gerek on· 
:lan doğan çocuklar kendi mensup 
olduğu <klan) a yani kabileye ait· 
tirler. Baba tarafının. klana men
::ıup olan çocuklar ana tarafının ak
raba ile akraba olmazlar. 
Ananın mensup olduğu klanın 

çocukları biribirlerile asla evlene· 
mezler! 

Fakat bu akrabalık zihniyetinin 
~ayet garip cilveleri ,·ar: . 

Mc;:;eJa ayni adamın kansının bır 
(klan) dan o~lu, diğer (klan) a men
·UP olan kıziyle e\ lenehilirler! 

Yani (esco~anie) denilen ve mut· 
aka başka bir (klan) dan k1z alma 
u~ulünün bakim olduğu kabilelerde 
kan akrabalığı yoktur!. (Klan) ak· 
rabalığı vardır!.. Melanezyada, ay· 
ni zamanda (Levirat) denilen u~ul 
pek yayılmı~lır. Bu adet de bir er· 
kek öldüğü zaman onun dul karısı
nı kardeşinin, kardeşi olmadığı tak
dirde en yakın akrabasının alrnağa 
hakkı olmasından ibarettir. 

(Deyamı var) 
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<< Mucize gösteren 
Sahte doktorluk suçu 

kız >' 
ile mah-

HABER' iN TARiHİ ROMANI : il Yazan: MlUlzaffer M tYJ lh ıtt n n 

kemeye verildi, annesi de kızına 
müşteri bulmakla ittiham ediliyor 
Franl'ada .. Mucize gösteren kIZ,, ğini iddia eden kendisi değildir· 0: 

diye m~hur olan matmazel Andre 1 nun mucizesini görenlrr ve inaıı" 
Maurel tevki! edilmL, ve sahte dok. lar kendisine koııup geliyorlar. ,,. ihtilô.f ını orduya sirayet Kardeş 

ettirmek kusur olurdu 
torluk suçu ile mahkemeye veriL Bundan baııka, tedavi ettiği b , 
miatir. tnlarm hiçbirine bir za.rnr geııııeut• 

Bundan evvel de kendisinden çok mi{ltir. Bilakis, hepsi iyi olmuşt 
ba.h.'!edilmi.ş olan bu kız, ellnl sUr- Binaenaleyh ortada suç yoktur··; . .J ,. •ıp 

Kara Oğlan güzel bir adam de _ kuş süratlyle §ehre doğru ilerliyen 1 hliş ctmiıılerdi. Onlar çok ila bilir. 
ğildi a.m:ı, ne çıkardı? Kınık onun bu güzel ve fettan kızı kaybolunca lerdi. ki G~ndo~~u, M~rşid~ yanın. 
karısı olup da biıyük kUtle başına ya kadar seyrettiler. da hır cellad gıbı gezdırirdı ve ona 
bir imparatoriçe olduktan sonra ki- Gündoğdu, Ertuğrula yaklaşa • her verilml§ emirde bir aile knpa-

- Kara Oğlanm. 
Gündoğdu yerinden 11ıçnyaraı:, 

herkesin duyabileceği kadar hay -
kırmı~tı: 

- Ne, Kara Oğlan mı? 

mckle hastaları hi ettiği iddiasın - Mahkeme, Andre Maurcl ın 'J 
dadır. Daha doğrusu bu iddiayı o- ettiği,, hastaları da ı:;ahid oiır8. 
nun eliyle iyi olnn hastalar ileri dinlemiştir. Bunlardan hiç-biri ıcıı di
sUrmektedir. dan şikayet etmemiş, bllüki! ıtenb'' 

Aıidre Maurel, mahkemede §Öyle sinden ~-ok memnun olduklıırınr, 1 
diyor: yaUarmı ona borçlu bulundukl•rrıı mi istese ayağına kapandıramnzdı, rak söyledi: nırdı. 

ne istese baııaramazdı? - Pasin ve sürmeli Çukura gidi. Acaba yine bu ll:UI'§ld baykuııu Milrşid korkarak etrafına baktı 

ve sW5tu. 

_ Bir gUn babam hastalanmıştı. söylemiıJlerdir. r 
B ... ucundan ayrılmıyordum. Fakir. "Mucize gösteren kız" la bet'$bt Bu itibarla Ertuğrulu gönlün - yoruz. hangi biçarenin ocağında hııykıra-

den kendi tırnakları ile sökUp ata- Bu havali bizi tatmin edemez Er- caktı? 
...,. . tır· 

dik, doktor geUrtemiyorduk. Kendi. annesi de mahkemeye verUın\3 • 
bilirdi. 

Şimdi ona düşen, derhal Kara 
Oğlanı bulup, 'azlycti anlatmak ve 
hu başarısından dolayı yine önüne 
dökUlecek değer biçilmez milcev • 
hcrlere kavuşmaktı. 

Yol çok sakin geçti. Sanki bu 
Türk kolu, bir cenaze götürüyor -
mue gibi sessizdi. Gündoğdu, kaç 
kere Sunguru, Ertuğrulu apayrı 

mc\'zulnr· Uzerlne çekmcğc çalışın~. 
fakat, tek kelimelerle cevabdan faz
lasına scvkedememiştl. Bu hô.dise, 
mutlaka onları parçalıyacak ve ga. 
liba kardeşler arasındaki münase -
betin sonu olacaktı. 

Gündoğdu, Sungurun meydanda 

tuğrul. Sungur, Dündar buna ka -
rar vermiştik. Seninle görilşmeden 
hareket etmeği muvafık bulmadık. 
Mogollann bu taraflara doğru a _ 
kınları L5itiliyor. Her geçen saatin 
değeri vardır. 

Her yeni yıl aramızdan birkac; yüz 
ev ayt'Ihyor. Her yeni yıl biraz da
ha eksiliyoruz. Ne dersin Ertuğrul? 

Ertuğrul, sakın dUşUnecek halde 
değildi. Hatta bu .söylenenleri de 
muhakeme edemiyordu. Fakat ken. 
disine bir sual sorulmuştu ve niha
yet bu sualin mnnasr, zaten cedle
rinden devam edegelen bir haldi, 
yenilik değildi. Yine göç edecekler_ 
dl 

MüI'§id, yuvarlanır gibi koııarak 

Gündoğdunun huzurunda diz çöktü: 
- Emret hakanım! 
- Dlnle beni Mürşid. Olanı gör-

dün. Buna ne tedbir etsek , düşün 
bakalım. 

MUrşid tıpkı yUzUnden derileri 
soyulmuş bir ölü kafası çirklnliğile, 
dişlerini sanki güler gibi göstermiş 
veya kendince gUlmilştU. Belli ki 
MüI'§id, çoktan tedbirini dtişünmüş 
bulunuyordu. Cevab verdi: 

- Her şey hazır hakannn. 

- Nasıl? 

Gilndoğdu da bu feryadile kırdı. 
ğı potu anlamııı ve gfıya, hayreti 
bir gülünç hadiseden geliyormuı 

gibi gülmllştü, ama, duyanlar bu 
gü!UşUn zorluğunu sezdiler. 

Kara Oğlan hiç kimseye yabancı 
değildi. Onun cirit oyunlarındaki 

meharetine hakanlar da varamazdı. 

Kara Oğlan "bir palada Uç dev vU
cutlu insanı, yerinden kıpırdamak
sızın kesiverirdi. Bazusundaki kuv
vet, okundaki isabet, pala~rndaki 

haşmet ve nihayet yUzündeki deh. 
şet malümdu. Acaba Mürşid, Gün. 
doğduya ne demişti ki, koca hakan 
o*lu böyle stingU yemi§ bir boğa gi 

Mürşid kulağına eğilerek: 
bi haykırmıştı? 

- Kınık baıııboş değildir ha-

sine ben elimden geldiği kadar ba- Kadın, kızma müşteri bulmnk ~ t 
kıyordum. çuyla itham edilmektedir. fslc;~ 

Aracian üç gün geçti. Bir ısabah, tedavi görenler kendisini ~n I, 
babamı elimle okşadan. Birdenbire Maurcl'in annesinin getirmcdjğill, 
gözlerine fer geldiğini vı:ı sevinçle kızm §Öhretini bnşkalnrmdan d;it· 
güldüğünü gördüm. Babam iyi ol - yarak geldiklerini .:ıöylemcklC' 
muatu. Derhal ayağa kalktı ve: ler. 11 

_ Kızım, beni .sı>n i)i ettin, dedi. Bu sihirbaz doktorun davası ';r 
O günden sonra bütün hısım ak· sada herkesi meşgul ctmekt dıt 

rabada hasta kim varsa hepsi bana Andrc Maurel henüz 16 :raşında , 
kO§tular. Onları da elimi dokundu - ve bu işle bir seneye yakın bir ~
rur dokundurmaz iyi ettim. mandanberi meşgul olmaktadır. bil 

Bunun !5ırrmı ben de bilmiyor - zun müddet gizli kalmış olan f!P 
dum. Boş bir ııey iddia ctml~•orum. sahte doktor adliyeye birisi tat'$ 

Tecrübelerle, mucizelerime inanan
lar gittikçe çoğaldı. 

dan ihbar edilmiştir. 
11
, 

Andre Maurelin davası hukukÇ 1 

kalmış bir damar gibi muntazam - Pekl, dedi. Gideriz. kanun. Gündoğdu Mürşidi omuzundan 

Bir gün 1;eldi k1 bütün bizim ka· 
sabada ve civar köylerde ismim meş 
bur oldu. Kimin hastası varsa bana 
koşuyorlardı. Bunların hepsini de 
iyi ettim. Elimi sUrüp de i~i etme
diğim hiçbir hasta yok ... ,, 

!ardan başka doktorları da ~~~~ 
etmektedir. Kızın böyle bir ı!lbırb. 
kudretini haiz olacağına kimse 

1
; bir seklide inip kabaran elmacık Dıığdan sızan ince ve soğuk su. - Ne demek istiyorsun Mürşid? tutarak daha yanma çekti ve sor-

onıı 
nanmamakla beraber, acabn rı kemikleri üzerindeki avurd boşlu _ dan atlan suladılar. Avuç nvuç ken - Şunu demt'k isterim ki §C\'· du: 
''eli ile,, iyi olanların hastaJıkl• •• 
neydi diye doktorlar merak etJtlt 

t','Unu gördükçe, onun ne müthiş 

bir kin ve ıstrrab içinde kıvrandığı
nı takdir ediyordu. Ertuğrul da öm 
rilnde belki ilk defa bu kadar sarı 
idi. 

Artık yaklaşıyorlar. Ertuğrul ge-
riye dönerek Kınığa seslendi: , 

- Kınık! 

- Emret Ertuğrul! 
- Biz şehre S'frmeden Cince ça. 

dırına dön. 
Ertuğrul doğru dllşUnmU11tü. 

Halkm, merak ve tecessüsle sejTet
mclerl mümkün ve muhtemel olan 
böyle bir kol içinde Kınığı izah e. 
dememesi birtakım suitcfehhUmler 
,.e rivayetler, §ayialar, dedikodular 
çıkarabilirdi. 

dileri de içip feralılandılar. ketıü hakanım, Kınık bir alettir. 
Knrar muhakkak ki kat'i idi. Pa- bir d"sisedir, bir hud'adır arııda. 

sin ovasına ve Sürmeli Çukura in- - Kimin aleti? 
mckte zaruret vardı. Fakat bu mev 
ki, Süleyman oğulları arasında bir v 

Be.bil kulesi efsanesi hazrrlıyacak · Çap r al e g ı 0 0 C 9 : 
meş'um bir yer mi olacaktı? 1 2~"'1ft•;i'9~ 

Biribirlcrinin dillerinden anlamı. 

yarak dağılacakları bir yurd mu o_ 
lacaktı? 

Bu lhtlmaller üzerinde en çok fi. 
kir yoran GUndoğdu idi. Nihayet o
na düııen bir vazife de vardı. Gün
doğdu Sunguru, Ertuğruldan çok 
seviyordu. Anın, bütün tarih sey _ 
rince muvaffak olabilmeleri ancak 
dört kardesin elele vermesile müm. 
kündü. 
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- !~ara Oğlan bunu ne maksatla 
irtikap ediyor Mürşid? 

( Dcuamı uarJ 

Soldan sağa : 

Kı.zm avukatı da diyor kl ~ 
- Matma:r:el Andre Maurel'in 

vaziyetini hiçbir ~ekllde, suç teşkil 
etmez. Çünkü, hastaları iyi edece. 

tcdirler. d"' 
".Mucize gösteren kız,, hakl<tıl d• 

ki mahkeme kararı bu hafta iclrı 
verilecektir. 

Kınık cevab verdi: Bu itibarla herhangi bir iftiraka, 
- l'eki! tefrikaya sebebiyet vermemek Jfı • Yukardan aşağı: 

1 - r-..rebu3larrn kuracağı, 2 -
Ec;kiden alman bir nevi vergi ki 
cumhuriyet idaresinin başlaması ile 
kaldrrılch • hükümd:lr (iiz türkr;e), 
3 - Terzil edilmiş· kuyu, 4 -~le} 
dan (öz türkçe) • yüzü güzellik 
Yeren küçük siyah noktalı olana de
nen, 5 - Ziyade, • kış habercisi -
bir Türk harfi, 6 - Bu sütunun 
baştaki iki harfi ile sondaki iki har 
fi birle~tirilince hiç okumamış an· 
la~ılır - içinde içki \'e kabare olar. 
yer - bir nota, 7 - Sağlamlık, 8 -
llave - kendine münkat E'tme. 9 -
<.:akmak taşile yanan nesne - bir ne 
Yi hayvan ha<ıtalığı ki insalara da 
geçer ve korkunçtur. 10 - Bir ne,·i 
merye - kapıların c;alındığmı bildi
rir. 

- Haydi, ı;imdJ sen Herle. Biz zrmdı. Halbuki ne Sungur ve ne de 
• 1 - Karha • hinba~ıdan albaya 

biraz burada nram niyetindeyiz. Ertuğrul böyle bitaraf düşUnebilc- kadar, 2 _ Tayukların toprağı ka-
Bu, aşağı yukarı bir emir de sa- cek haldeydilrr. Belki onlar kafala- rr~tırma hareketleri. :i _ Bir Türk 

yılırdı. Asker itaat ederek durdu - rından, bil'ibirinden intikam ala • kadın adı - ter ·inden okuyunca be
hr. Sungur da durdu. Bu emre onun bilmeği hesaplıyorlardı. raz olur, 4 - Bazı yaralardan deşi· 
vereceği ·muhalif bir emir, anarsi Gündoğdu '\'anıbaşmdan hiç ayır · lince akan - yağmur, 5 - Bir şc-yin 
do~ururdu. madığı kan~u~ :Mür idin bövle hfi._ çerçe\·esi, 6 -;- Wi\:~ - memurların 

. ş • · maa~Jarma aıt tead11l kanununun 
Nihayet bir kardeş ihtilafını yur- dıseler karşısındaki zeka ve hulus- umumi adı. 7 __ Sülerman ~ahın, 

da \'C orduya sirayet ett;""lek bU. larma itimat ederdi. atından dii~üp boi:rulcluğu Fırat su· 
yük bir kusur olurdu. - Mül"§it! yu yanındaki meşhur kale· \'Ücudu· 

Durdular. Diye haykırdı. muzdan ~ıcak ha\·ada çıkan su, 8 -
Sungur, Ertuğrul, Gilndoğdu ve _ Biraz yanıma gel! l\lelun ·yemeklere ~onm~yı~nca lez-

·ı ·ı t u · d · 1 s·· ·ı . . tü 1 rl d'k"J . 

1 

zet almaz, 9 - ln.eme öır renk, m van er, n ı zerın e pcn masa. uvan erın yıne y c ı ı mış, 10 _ Ci'er • noktalar atılmak <:u-
brınm peri giizelleri gibi rfugii.rda bu emri duyunca bir bayku~ ötu - retile ya:ııan e ki falcılıklardan bir 
snçla11 dalgn dalga uçuşarak bir ııünden Urken insanlar gibi tedeh- nevi, 
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HABER'in Edebi Romam , nin etrafı mor halkalarla çevrilmi~. Gözlerini sediyeye çe\'irdi. 1 giyini~i bir doktor, bir eczacı , hasta· tu \'e sediye ü~tünde ~öyle bir daki-
: elli be5, altmış ya~larmda bir adam - H iç kıtnılclanmıyor; ölcli.i ga-

1 

bakıcıdan sonra daha fazla bir ha· ka kadar meşgul olduktan sonra duymamıştı. 
oturu~or. liba! demeye benziyen pos. bıyıklı ~dam yerinden doğruldu. Ye telfı)ı sert Bugün perşembe pazann:ı git~ 

Titnycn başını güçlükle dik tutu- Diye endi~ı;ini tekrar söyledi.
1 
dı,·arda asılı duran hır· pelerın al· bir se~le: olan küçük 1\lemduh belki de Ç'" 

} or. Elleri dizlerinin üstünde.. Sonradan odaya girmi5 olan adam mıştı. - Çabuk nöbetçi doktorunu çağı- çalı;mıştı. Ondan böyle yorgurı 

1 
Herhalde bir hasta olacak. sordu: Katip, harnerin majü küllerini rınız. Hastayı ilk teda,·i oda<:ma <Sütçü beygirleri gibi) ayakta tJ 

_ Kaza nerede oldu? _ Siz akraba-;ı rnmnız? sü~liye süsliye kemali itina ile bir naklediniz. Haydı çabuk .. çabuk.. yordu. diye dü~ünüyordu. 
1 - Ah öldü. Galiba! Gi>ğ::;ü kımıl- - Hayır kom~usuyum.. Dizim deftere bir şeyler kaydetmeğe de· Diye bağırdı .. Oradaki hademeleı I . . d" 
danmıvor .. Doktor gelse.. mahallenin rocugvudur. Elimizde 1 \"am ediyordu. · !"' ld ı:ı · b Başhemşıreye şım ı: . Gı .; ) 

1 
ara~ında bır te .ı~ o u. -ıep~ı a~· _ ?\asıl. tehlikede mi? dırc 

Kfıtip tok bir s,ec;]c: biiyüdü .. Köfecilık yapıyord~. Ana· Dn>a~a dayalı. du~an .. . ?~~ tahtr hem:irenin emrini yerine getirmek 
- Siz telaş etmeyiniz. J Ierkes işi· cığı ha.-:ta da ... Bir ananın bır yav 1 ~ıradakı adam ~ımdı yuzunu m·w,;· için sağa sola koşuştular. ediyeyı muştu. k 0j;tıı' 

1 k ı. d t v· 1 ·ı k t 11 deme kadınlar Kadın başını çedrip ·en '"'ı1 ııi bilir .. Başhemşireye haber gitti! ru;;uydu .. Hac:ta ·a·vnm e- "gı.. arı e ·apa..'11ı~ 1• a takip etmek istiyen adama sarı~m :w 
di ... ·or. ı ... simdi duyunca kadın çıldırır \al· naltl konu~makta devam .. ed~).·orlar h d cevap \·ermemi~ti. Acaba dtı) J1l 11( 

.; j - d h · a eme: mıydı? Yoksa sözüne kulak rnı 
1 Girdikleri zaman gözü saatine ili,'r !ahi. .. dı . Şi~ ka_rı~1h hamam höccgı a a _ Siz orada kalacakc:ınız! dedi. 

mic:ti Dokuzu \'irmi geçiyordu. "im j k ı 11 d 1 dıvarın dıbıne varmamı~tı. Ec:mer hademe doktoru çagvırma~a mamıştı? 
• · · . " Onun çıp'ak ava so.rn ~ar a rn5· .. v· .. l v b' ·ı l .· .; b d • . . na \)lı' 

di ancak dokuzu ,·irmi chjrt geçİ\'or. v v • . •• .. 1 Bu boc~gın oy e agır ır 1 ere} 1~ 't · t' Bu hastahane e nıçın ınsa 
• - maga ba<:~adı~ı zamanlar guzıınun . ,ı mı ~ ı . 

Halbuki o bir saattir hckleniliyor .. .. • . . .1 •• <: • vardı kı. .. le muamele ediliyordu? 

1 
on11ne geldı .. Burun clıre~~-~.ı .ız 1 Saatine haktı. Saat dokuzu yirm; Ko~koca adam dizlerinin titredi .1. 

zannında.. )adı Onun ha'\kmda çok l\"I reyler . . d'V' d beri o lw 
Bu arada içeri giren beyaz gem· ' · • 

1 
. -d. ~ 

1 
altı geçıyordu. iini hbsediyordu. Ilay aksi şeytan' . Burava gır ıgın ?n d 

. . . .. . sôylem~k ıhtiyacmı us~ ıyorc u. Kadın gibi bir şey olmuştu bu ge· ii ini bir suçlu gibi hi ediyor l~ 
1 leklı bır erkek. .. Sedıyeye ~yle bır - Çok İ) i ahlaklı çocuktu. ı ·e Bird~n dı~ardan, bir ayal~ sesi du- ce. Keski bu ak ... am kahveye çıkma Kim ... :! ona iyi bir muaıııele et 

baktı Ye sordu. haylazlık bilirdi .. Ne bir ~:.-r .. : :'\~e· yu~du. Ta~'arın i.i-tünde kızmış ~·e .a,··clı. Bu !;aza\'~ ra t"'elmcsevdi. yor. Herke" ona ert, crt bak1:,, 
A ıı;lkıl bl·r ampul ,..,nı ... ·or Ü tu·· - ı--·e o' ... Bir kaza mı? • · ı ki ... k ı 1 • b J d ,.,., z • - " .; - s ,.,. le'c gibi... 1' a ·abı bır a ıen. e <hCn aya. :es .. en.. ne olurdu? vüzlerde "recenin dokuıun an 

~iyah çiç..,kli gumi.işi ta-:tnn zemin- - E\e~.. • Ye gene korku ile c;edi)eye baktı: \"e s~nra açık kapının onunde ra tam herke~in istirah~t edece~ 
de koca ka .. mlı bir hamam böce~ı IIa..,ta ıle beraber gclmış olan a· _ 1Iİ" kımıldan .. ınn·o:-.. Nefes a- bembeyaz önlüğü, bone;;i koladar Caddenin öteki tarafından doğru ralarda mı gelinir?., di)ıen bir (1111 

dola.ıyor. dam söze atıldı. . h"ı bile belli değil; öldü, muhaıdcak! pırıl pırıl yanan zayıf, kısa boylu rorgun argın gelen çocuğu na ıl ol-
Bir kenarda iki ha tane hademe::.i - !\tüthiş bir kaza ... Bır tram,~ay 

1 

,Di\·e tekrarlJ:!ı . 1 beyaz sa~lı bir kadın göründü, :nu~tu da ko-koca araba biran için \'a~~ı~ta istiskal gibi bir c:ey .. ıt 
biri e~m"r. hiı:i san~ın... Başba~a l,:ızac;ı .. Traımay altında !:ald ı . h.o · 

0 1 1
. b' Ie altına alı,·ernıi~ti! ">lm:u:sa çocu~un ne ,<ı-ıyctt" nl" 

,·ermic;,'er. giı\ii erek hir ",")'er ko· lu !wpmu" gibi bir c:~·y .. Çok kan za Ve im•bd ic;ter gibi etrafına ba- Sdiyeyc bir baktı. ~ine~ ııç ıı 
· h ı ı ı anı V t an 1 hbahati "'Oktu· çaı'l ~unu bilseydi. nu uyo·lnr .. Ken:ırda!.i <:ır::ı:!a, yü· yi etti... Kaz:.ı.:cJ .. dc mLithi~ biı- ya· kın:J ı. Etrafta de:-in bir huzur var· kım"eye a.;:mac an fer ı~ em~.):• · a m, ı ı \< • J • 

ılı. ·sap an, a\'urtları çökük, gözleri-! ra \"ar. ( dı. Sonradan iı;cri girmis olan \'e n::ı gitti eğildi. I Iaı;tanın bilegını tut çalmıstı .. 
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~· 
buı1: llonra tepeye epey tırmanmış 
~ U~·orduk. Yol artık çok bozuk 
~tı. :,ekerlekler yarısına kadar 
~ gomülüyordu. Bir dört yol 
~ . Klayf otobüsü durdurdu. 

"' ltldi ve arkasına bakmadan 
1' ~likaya ıjaptı. 
~ t( b?zlü yerinden kalktı ve o· 
~ lleşınden gitti. Ben de onları 
~~ etmekten başka ne yapabilir
~ · A~1klar )'U\'asında neler cere· 

edeceğini merak ediyordum. 

~kl~r )'llvası ilkbaharda pek şa
bır }'er olmak gerekti. Aşık· 
~ lllehtapta oraya gidip başbaşa 
~ an ço~ zevkli bir şiir olabi- . 
~1'.._ ~~ıklar yuvası ismi boşuna 
!r.~"'lletni~ti. Burası küçük bir ku· 
t di. 
akat bu akşam A.şıklar yu\'asın· 
~ k Ve alaka mevzuubahs değil· 

layf oraya varmış ve kapının 
l e iğilmişti. Kilidi mi zorluyor-

~k &özlü sağ tarafımda, birkaç 
nıc~afede bir ağacın arkasına 

erırni,ti. Kulübenin öte tarafına 
k üzere yürürken ayak sesle· 

dikkatini çekti. Bir hamlede 
~.atıldı. Elinde bir bıçak var· 

....._ • ı tanıyınca şaşırdı: 
Oıı l'\e Yapıyorsun burada? 
....._~gibi fısıldadım: 
....._ "'=Yl'ediyorum. 

nu merakının sana pahalıya 
Olabil V• • h trned' '? ....._ ecegını esap e ın mı. 

. nıaçğın beni korkutmuyor. 
&ibi çok kimse beni bıçakla 

~etmişti. 
.._ Urdandı: 

bostun Klayf senin burada 
u biliyor. Beraber çalışı· 

Uı. 

liayır. Klayfla beraber deği
~. bana oyun oynarnağa kalktı 
:?'lece bir ders istedi. 
O dersi şimdi alacak. Merak 

l>eki sen burada nasıl bulu
? Bir tesadüf mü? 

~~lki! Herhalde paranın bura· 
, Ulunu zannettiğimi sanma. 

f:> halde? 
takat Klayf budalası öyle sa· 

~ atıp dolu tutmak endise· 
~tkru- davranıyordum. Tek 
&aşırmıştı. Oraya kendisile 
geldiğimi aklına bile getir 

~u. 

.R A B E R - Ak§am Poıle11 g 

Nalkeden: 

"Paraları bulmuştımı.,, 

"Tek gözlii çıl~m bir serincle 
giiliiyordu.,. 

Tek gözlü gülüyordu. Çılgınca 

bir se\'inç içindeydi. 
- Görüdün ya? düşmanlarımı na 

sıl hakladığımı artık biliyorsun. A· 
şıklar yuvası ha! Oraya benden i· 
zinsiz girenler sağ çıkamazlar. Orası 
benim vahşi hayvanlarımın uyudu· 
ğu kafestir. 

Yüzüne baktım ve ürperdim a· 
man yarabbi! Ne korkunç bir su
rattı onun bu hali! Ondan şimdi 

ben de korkuyordum. 

Birden :ona ,arkamı {evirdim-ve 
otobüse doğru ·oş{um.""F'~at ktfi· 
ne arabayı hareket ettirinceye ka
dar sakat ihtiyar bana yetişti ve a
rabaya atladı. Hareket ettim, heı 

tehlikeyi göze alarak son süratle 
arabayı sürdüm. 

- Burada dur. 
Fransın evi civarına gelmiştik. 

Ayağımla frene bastım. Artık irade
me sahip değildim. 
A)ıklar yu\'asından hareketimiz· 

denberi Tek gözlü bana ilk defa hi· 

tap ediyordu. Evet itaat ettim. Çün 
kü aklımda bir tek düşünce vardı: 

lhtiyan öldlinnek! Bu adamın öl· 
dürülmesi uğrunda birisinin kendi· 
sini feda etmesi lazımdı. Bu biris.i 
ancak ben olabilirdim. 
Başım, bir demir çcnber içinde 

sıkı~tmhyormuş gibi ağrırnaktaydı. 
- İhtiyatlı olmamız lazım, anla

şıldı mı? Jandarmalar şimdiden ote· 
Je gelmişlerdir belki de .. Süzan Dar
reşi te\'kif edecekler. Görürlerse se· 
ni de yakalarlar. Onlar şimdi Klay· 
f ı arıyorlardır. 

Güldü ve daha ziyade yanıma 

yaklaşarak de\·am etti: 
- Vaziyeti ka\'nyorsun ya? Bana 

teı;ekkür et. Otele dönmene mani 
ol~akla hayatını kurtarmış oluyo· 
rum. Çünkü seni yakalamalanm is· 
tcmiyonım. 

Beni iyi dinle .. Klayf öldü,. Bun· 
dan pek memnunum. O budalanın 
biriydi. Sen zekisin. Ona birçok şey 
leri söylemcmi~tim Sana söyliyebi
lirim. Sen bana ihanet etmezsin. 
Çünkü Franc:la evleneceksin, onu se· 
viyorsun. Evet, mesut olacaksın, 

seni parlak bir istikbal bekliyor. 

Söylediklerini bir rüyada gibi 
dinliyordum. Boğuk ses bana uzak· 
lardan, korkunç bir kabusun hudut· 
larından geliyordu. Ve fikri sabit 
beynimin içinde çalışıyor, gitgide 
ilerliyordu: Bu adamı öldürmek! 

Boynuna baktım. İnceydi \'e gırt· 
la~rı bir çocuk yumruğu gibi dı53rı 
fırlamıştı. Bir elimi uzatıp dört par 
mağımla ensesine, baş pannağımla 
da gırtlağının bu şişkin noktasına 

bassam bir iki saniyede öteki dün
ya)'l boylardı. 

Gözlerimden düşüncemi okumuş 
olmalı ki cebinden bıçağım çıkardı. 

- EYet hoşuma gidiyorsun Sun· 
~ist! Sana itimat ediyorum. Bense· 
ni anladım ve tanıdım. Biraz delisin 
ama bu da Fransı se\menden ileri 
geliyor .. lşte bu sebebledir ki asla 
beni öldünneğe teşebbüs etmezsin. 
Çünkü bu takdirde Fransla evlene
mezsin. K1Zcağız, büyük babasının 
katilini se\'cmcz, bilakis ondan nef
ret eder. Sen haklı olduğunu iddia 
etsen bile ona anlatamazsın ki; 
Frans ne de olsa bir kadındır. Be
nim fena bir adam olduğuma asla 
onu inandıramazsm. 

(Arkası var) 

Kimsesiz adam! 
Çeviren: Suat Derviş 

Pancurlan yan açık duran salon· elinde bir iş işlerken tasa\'vur edi- ismini öğrendikten sonra da, onu 
da gülümseyen yüzüyle onu karşı· yordu. sah\'ermemiş, beraber çay içmek i-
smda görünce çok şa5ırdı. Ve söze Eğer o, kırk elli senedir bu evde çin onu Verandaya götünnüş; örtü· 
başlamak için bir müddet kendini onun eYinde, onun yanında yaşa· sü çiçekli masada ona bir çay ikram 
toplamağa uğraştı. lhtiyar kadının mış ve böyle ihtiyarlamış olsaydı, etmişti. Ve orada kendine: 
üstlindc siyah bir etek, beyaz bir bu ne hoş. ne güzel bir şey olacaktı. - Biz sizinle o kadar yabancı de· 
bluz vardı. Ruşlarla süslenmiş bu Bunları düşünürken ihtiyar adam ğiliz, demişti. Teyzeniz Gtöfin Yal· 
csld moda bluzun dik yakası çene- gönlünde derin bir teessür ve ayni dov ile annem bir leyli mektepte 0 . 

sine kadar yükseliyordu. Keten gibi zamanda tarifi mümkün olmıyan kumu5lar. Teyzeniz beni öz kızı gi· 
beyaz saçları başının arkasına bü- bir hasret hissediyordu. bi severdi. Muhakkak siz de benım 
yük bir topuz olarak toplanmı~tı. Ömrü ne yalnız, ne boş geçmiş· !>abamın ismini tanırsınız. Babam 
Herr Böhle onnu görür görmez ta· ti. Niçin sevgiyi, kadını barların, general von Radovdu. 
rudı. lhtiyar kadın ona bir koltuk sefahet yerlerinin münzevi kucağın - Sizi nasıl tanımam bayan c:~ 
göstererek: da aramıştı? di. Babanızı Graf Valdovun yanın· 

- Buyurunuz biraz dinleniniz, 1 Halbuki eğer o vaktinde başka da bir kaç kere gönnü~tüm. 
dedi. Kocam şimdi evde yok. l\1aa· bir erkek olsaydı. Ve ıbu kadına vak - Hele av mevsirrıi biz annemle 
mafih köşkü gezersiniz. ümit ede tinde tesadüf etseydi, bu kadın o- Grafinin davetlisiydik. Bütün me\'· 
rim ki hoşunuza gidecektir. nun kadını olsaydı, uzun seneler sim teyzeniz sizi beyhude yere bek-

Herr Böhle birinci defa olarak bu boş ve soğuk evini, o tatlı mevcu li. Haftalarca bize sizden ba'~ t 
bundan bir hafta evvel Hallen See diyetile doldurmuş olsaydı, şimdi ti. Sizin geleceğinizi çok ümit edi
otobüsünde gördüğü bu çok sevimli ne kadar bahtiyar olacaktı. Şimdi yordu. Zannederim siz 0 zaman A
ve çok kibar tavırlı ihtiyar kadını, evi böyle soğuk ve sessiz olmıyacak merikadan yeni,dönmüştünüz gali· 
Pot damda satın almak istediği etrafında çocukları ve torunları bu- ba de~ril mi? Siz gelmediniz diye tey 
bu köşkte bulacağını tasavvur bile junacaktı. Bunları ideta acıya ya- zenizin ne kadar neşesi kaçmıştı. 
etmemişti.. km bir ecssiifle düşündü. * * +:· 

Bu ona üçüncü tesadüfüydü. Bir * * * Herr Böhle, ihHyar \ ücudunun a-
hafta evvel Hallen See otobüsünde Birkaç gün sonra gene ayni kadı- ğırhğını bastonuna yükliyerek oto-
karşısmda oturmuş olan ihtiyar bir m bir kere daha, Patsdammda bir -mobile doğru ilerlerken sonsuz hüs
kadın çehresinin sevimliliği, hala arkadaşını ziyarete geldiği zaman ran içindeydi. ihtiyar kadının söz· 
içleri gülen ma\·i gözlerinin tatlılı· gönnüştü. Otomobille dönerken, a· lcrini dinledikten sonra o da geçmiş 
ğı, fi1di5i rengindeki buruşuk yü· ğır, ağır yürüyen iki kadın yanın- günleri bütün tefcrrüatile hatırla 
zünün muntazam çizgilerile nazarı dan geçmi~ti. mıştı. 
dikkatini celbetmişti. Koyu ıaci\'ert, Bunlardan biri sarışın genç bir ka· Amerikadan döndüğü zamanlar · 
bir manto giymiş olan bu sevimli dın, diğeri tıpkı ilk gördüğij gün da teyzesi Gröfin Valdov onu şato
ve kibar ta\'uh ihtiyar kadının yak· gibi giyinen ihtiyar kadındı. Onu suna davet etmişti. Maksadı, bu ha 
tile çok güzel olduğu a~ikardı. U- hemencecik tanımıştı. şan, ele avuca sığmaz yeğeni yak,n-
zun seneler eski güzcllif,rini büsbü· O gün, dostundan Patsdamında dan tanıdığı ve çok sevdiği bir genç 
tün kaybetmemişti. Von Ruskelerin köşldinün satılmak kızla evlendirmckti. 

•.izere oldui:,runu öğrenmişti. Bu kız general von Rodvun kı 
Herr Bühle biran için, onun otuz Ticaret hayatından çekildikten zıydı: 

sene evvelki halini~bayyül etmiş· 
ti. 

Otobüsten indikten sonra ihtiyar 
kadın tamamile aklından çıkmı;tı. 
Fakat Vilmersdarfcs Ştrascdcki bu 
kimsesiz ve mefhum evine girince, 
onun hayali birden gözünün önün· 
de belirmiş ve bir daha onu bırak· 
mamıştı. 

Onu otobüste bir kere görüp de 
tasav\rur ettiği otuz sene ev\·elki ha
liyle değil fakat bugün olduğu gibi 
görüyordu. Beyaz saçları, neşeli ih· 
tirar gözlerile karşıdaki koltukta 

sonra Berlinin içinde oturmak iste· "Georey sana ben o kızı almak 
miyor. Ç:Ok sevdiği Berlin civann· istiyorum.,. diye yazmıştı. 
da bir kösk satın almağı düşünüyor- Halbuki o zaman hayatı yalnız 
du. O gün ziyaretine gittiği arkada· "serazat,, olmak zanneden Georg· 
şı ona: Böhle bu da\'eli kabul ctmemi,.ti. 

- Köşkü bileceksin, demişti. Ko- Bir "kaz yavnısile,, hayatını t§CTik 
ronun karşısındaki beyaz köşk. Ge- etmek istememişti. 
neral yon Hodev'undu. General öl- Garip bir tesadüf, bu kadar uzun 
dükten sonra uzun müddet boş kal· senelerden sonra boş ve soğuk bir 
dr. yalnızlık içinde geçmiş olan haya· 

* * * tının, acılığını ona büsbütün hisset· 
1htiyar kadın, neşeli ve terbiyeli tinnek istemiş gibi pek yakından 

bir gülümseme ile ona bahçeyi ve geçen bir saadetin hayalini onun 
kö~kü gezdirmişti. (Lut/en sayfayı çcvirfrıiz) 

~Unun ehenuniyeti yok! 
f~f hkapıyı açmıştı. Eşiği geçti. ( 
, &ozlü fısıldadı: 

.Seninle sonra görüşürüz. Sen 
ll\anazrayı seyret. Bak ben 
laruru nasıl temizlerim. Bu 

~ b'r ders olur. 

~ bu anda müthiş bir çığlık 
~f Ses kulübeden geliyordu. 

ttıı') 

~ ~l benimle beraber .• 
1~ar kolumdan tutmu~tu. Beni 

e do~rru adeta sürükledi. I· 
t ~ feryat gene geliyordu. Fa· 

zayıflamıştı, bir inleme şek· 
~ Slkıyordu. 

~ ~Öılü kulübenin kapısını açtı 
na döndü: 

~ l\orkma! Senin sıran gelmedi. 

billden bir elektrik feneri çı· 
.'Yaktı. Korkunç bir manzara 
~ lllin önünde belirdi. 

~f )'erde yatıyordu. Bakara 
• den sonra beni dôğen, otele 
il defa geldiğim gece bahçede 
~ ttrafında danseden dilenci

t <>~un üstüne atılmışlardı. El
<>c-:.~ parçalamışlardı. Ellerin· 
~ ~n bıçaklar vardı. 

~}·le pek hassas bir adam 
tu ir. Fakat manzaranın deh

l>!~trimi diken diken etti. Ka
~ nasıl çalıştıklarım bilirsi
~l tni.? Klayf işte tıpkı onlar 

ı ~t eket eden dilencilerin bıçak 
l'; 1

ncta can verdi. 
'lt . 

teclım. Tek gözlünün koluna 
·~· 

·a~·: Ç'.ok ~orkunç şey! gidelim .. 
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saraya yeni gelmiş yeni bir hiz
metçi zannediyordu. 

Genç hizmetçilerin ise biraz 
sonra Aratenin metresi oldukla
rını biliyordu Bu itibarla efen· 
disinin hakkında fazla izahat 
verdiğine pişman oklu. 

Biyanka tekrar sormuştu: 
- Sizler mi? Siz ka~ kişisi

' niz? Burada ne yaparsınız?. 
- Yedi kişiyiz.. Şairin hiz

metine bakarız .• 

· Perina bu sözleri söylerken o 
kadar kızariruJ ve o kadar sıkıl
mış idi ki Biyanka bunun farkı
ıa vardı. 

Perina no:Ien kızarnuş ve ne
den sıkılmıştı. 

Aratenin hizmetçilerinin ye
di tane olmasına şaşmıştı. Çün
kü anesinin sarayında pek faz
la hizmet~i vardı. 

Bir müddet sonra tekrar sôl'du: 
- Demek efendiniz sinyör A

ratcn iyi bir adamdır. 
- Evet, daha doğrusu bizim 

için iyidir, fakat bilmem ki na
tııl söyliyeyim, siz bir parça on
dan sakınmalısınız. 

- Sakınmalı mıyım? Niçin ?. 
- Sevgili sinyorina, bu hu-

susta bana sual sormayınız .. Yü
zünüzde ve güzel gözleriniz.de 
safiyet izleri o kadar bariz ki, 

karşınızda nasıl söz söyleyece -
ğimi, maksadımı nasıl anlataca~ 

ğımı şaşırıyorum. Ancak soraca
ğım suallere cevap vermek !Ut· 
funda bulunursanız belki size 
faydalı olabilirim. Çünkü bizim 
bulunduğumuz mevkie düşme-

ğe layık olmadığınızı görüyorum. 

Biyanka endişe içinde sordu: 
- Sizin bulunduğunuz mev

ki nedir?. 
- Beni dinleyiniz. Arateni 

tanımadığınızı söylediniz değil 
mi? Sizi buraya getiren o mu
dur? Yani bu saraya bir hizmet
çi olarak mı getirildiniz?. 

- Hayır, beni buraya getiren 
adam biraz evvel efendinizin 
yanında gördüğünüz adamdır. 

- Bambo mu?. 
- Evet ... 
- Oooo .. Bu adam çok fena-

dır. Eğer onun eline tamamen 
düşmüşseniz halinize acının. 

Fakat sizden ne istiyor? Onunla 
beraber buraya nasıl ve niçin 
geldiniz ?. 

Biyanka bütün hayatını sa
kin bir tavırla, basit bir tarz .. 
da anlattı .. 

Perina, zavallının meşhur, fa· 
hişe Emperyanın kızı okluğunu 

öğrendi. 

Ormanda, Bambo ile arala• 
rmda geçen hadiseyi de du· 
yunca vaziyetin vahametini an
ladı. Göz yaşlarını zaptedemiye
rek ağlamağa başladı. 
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ğin kızın ismi neydi?. 
· -Perina .. 

- Sen şimdi Perinayı çağı

racaksın. Biyanka odasında 

yalnız kalsın.. Sonra da bana 
bulunduğu odayı göstereceksin .. 
Bu inatçı kızı beni takibe razı 

etmem lazım. 
Araten endişe içinde mırıl

dandı: 

- Annesi duyarsa sonra ne 
der?. 

- Merak etme .. Esasen onun 
yaruna gideceğiz. Görüyorsun 
ya, korkmaklrğına hiç bir sebep 
yok!. 

- Verdiğin paranın acrsını 

çok pahalı çıkartıyorsun. 

Bambo omuzlarını silkerek 'lie
vam etti: 

- Haydi dediğim gibi Peri
nayı çağır, bana da Biyankanın 
odasını göster kızı ikna ettikten 
sonra da saraydan gizlice çıka

bilmemizi temin edersin .. 
- Pekala.. Burada biraz bek

le. 
Araten odadan çıktı. 

Bambo ayağa kalkmıştı. 
Bekledi.. Kalbi heyecanla 

çarpıyordu. Yüzünün iğrenç ta
kallt1satı ormandaki gibi kor
kunç bir §ekil almıştı. 

Bir kaç dakika sonra şair ise
ri giI'di ve: 

-Gel!., 

Dedi .. Kardinalın bütün vü
cudu titredi. Bir müddet tered
düt eder gibi oldu. 

Sonra vahşi bir kararla Ara
teni takip etti. 

Araten, Bamboyu bir çok da
irelerden geçirdi.. Zifiri karan
lık içinde bulunan uzun bir ko
ridorun nihayetine gelince bir 
kapının önünde .durdu ve: 

- işte, burası! dedi. 

-12-

FAHJŞENİN KIZI 

Biraz evvel, Aratenin, Bam· 
bonun emri üzerine hizmetçisi

ni saraydan uzaklaştırmak üze
re kendisini uzak bir yere sav
dını yazmıştık. 

Bu uşak, şairin gözü önünde 
bir gondola binmiş ve sarayC:an 
hemen uzaklaşmıştı. Araten de 
müsterih olarak Bambonun ya
nına dönmüştü. 

Fakat gondol saraydan beş 

yüz metre kadar uzaklaşınca 

hemen rıhtıma yanaştı .. 

Uşak içinden karaya atladı ve 
Olivolo adası istikametine 
doğru koşmağa başladı. Biraz 
sonra Dandolonun evi önüne 
gclmiı ve aanki yabancı defil
miş gibi hemen içeri girmişti. 

İhtiyar Filip bunu görünce 
tatlı bir yüzle karııladı. 
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nn lrorkulmnkfadır. Zira ihtiyar 
n.ruıtk!rm piyanosunun başına ynv 

ı~ş yanış yürüyerek geldiği, parma 
klarmm tuşlnr üzerinde eskisi gibi 
ateşli blr şekilde hareket etmediği 
ı;örillmli tür. 

karşısına çıkarıyordu. Eğer o za· 
man istemiş olsaydı! 
Şimdi ac:km bir çehre ile otomobi· ı 

linc girerken döneceği kimc;esiz evi 
d(ışündükçe Meta ağlamak ihtiya· 
cım hissediyordu. 

- Almancadan -

!.Icrsiıı eknrıncl:ı lnı:;ilit. yalnn~arlı: Ncilson tcfldlmt heyeti farnfm
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tekrar lspnt eden hu c ·erler r;chir \C hisar harııhclcridlr. Rslmlcrden 

'>oldnldnıle mcyılan:ı !:ıl<nn Jınraheler. sağdaldnılc ılc mllü.clılnıı S600 sc-
no f'\'\•elslno nit olthığu tnlınıiıı l'c1ilc• n bir taş ve dunır göı•iilıncktedir. 

Dıl\ ardaki penı:crcnin, clışnrıyu ok nhnak için lmllnnılllıb'l zanncdlll. 

~·or. 
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- Bonjur Jiyanto! .. dedi. 
Bu uşak evvelce, Mester yo

lu üzerinde Iskala Brino ile ar· 
kadaşlık eden genç bahriyeliydi. 
O zaman (Altın Çapa) meyha
nesi sahibi usta Bartolo ile San
drigonun hesabına çal·şıyordu ... 

Fakat iskala Brinonun tekli
fi üzerine bilatereddüt • Rotanın 
hizmetine girmeği kabul etmiş

ti. 
Rotan Kandiyano da şairin ya

nına yerleştirdi .. Bundan maksa
dı hem Arateni tarassud altında 
bulundurmak, hem de sarayda 
olup biten §eylerden haber ala· 
bilmekti. 

Jiyanto, Filibe sordu! 
- Ustad burada değil mi?. 
- Hayır gece gelmişti. Son-

ra gene çıktı. 
- Acaba tekrar gelir mi?. 
- Belki akşama .doğru ge-

lir .. 
- O halde beklerim .. 

Jiyanto, Olivolo adasında Ro
laru bekleyedursun, biz de A· 
ratenin sarayında Biyankanın 

kapısı önünde bıraktığımız 

Bamboya gelelim:. 
Araten: 
- İşte burası. 
!>emfttt.. Bambo kapıyı açtı .. 

Odaya girdi. 
Biyanka bir masanın yanın· 

da oturuyordu. Bamboyu görün· 

ce, hemen yerinden sıçradı. Ma
sayı ken.dine siper yaptı. Bu su
retle Kardinal ile kendi arasın· 
da bir sed teşkil etmişti. 

Bambo seri bir gözle odayı 

tetkik etti. Oda basit bir tarzda 
ıclöşenmişti.. Aratcnin hasis tahi
ati burada da kendini gösteri
yordu. Her'kesin görebileceği 

salonları, daireleri fevkalfide 
döşemiş. fakat hususi ~aireleri, 

kimsenin göremiyeceği yerleri 
tamamen çıplak denecek bir hal

de bırakmıştı .. 
Biyankanın oturma~ına ayrı

lan odanın mob:iyesi i~e ufak bir 
karyola, orta yerde bir masa ve 
iki sandalyeden ibııretti. 

Kapının karşısında J.-alın per
deli bir pencere vardr. 

Bambo, odaya girer girmez 
kapıyı :ırkaı::ından kilidledi. A· 
nahtarını cebine koydu, sonra 
sanki Biyankaya .dikkat etme
miş gibi pencerenin önüne doğ
ru yürüdü .. Açtı ve dışarıya dog· 

ru eğildi. Bu pencere kanal üze· 
rinde değildi. Dar ve tenha bir 
sokağa açılıyordu. Bambo bu so
kağın karanlık olduğunu gördü. 

Pencere -ancak sokal:tan iki üç 
metre yükseklikte bulunuyor

du. 
Kardhal. Biyankaya döndü .• 
Genç kızın elin.de ha\a ıivri 

ve k:.içük hançeri v:ırd1 

KArffiAMAN HA YDUD 

Bamb::ı acı acı güldü. Bu se
fer öyle ufak tefek yaralarla 
maksadından dönmemeğc az
metmişti. Bambonun giilmesinc 
karşr Biyanka büyük bir cür'et, 
cesaret ve kin okunaa parlak na
znrları ile cevap vcrdı. 

Kurunuu1ada yaşayan kah-
raman muhc:ıripler gilıi Jimdik 
duruy.:ır ve Bambonun taarruzu· 
uu mctanrtle bekliyor<:'u. Esa
sen bütün günü tamamen sakin 
bir halde geçmişti. 

Perinanın koluna dayanarak, 
Araten ve Bambonuıı yanından 

ayrıldığı zaman pek bitkin ve 
harap bir vaziyetteydi. Bir giin 
evvelki yorgunluğu, orman.c:J.a 
satalerce süren mücadelesi biça· 
re kızın maddi ve manevi kuv· 
vetlerini kırmıştı. Eğer bu anda 
Bambo yeni bir taarruza daha 
kalkışmış olsaydı, muhakkak ga
lip gelirdi. 

Perinanın kolunda odaya gi· 
rer girmez ken:linden geçti, ba
yıldı. Elinde sımsıkı tutmakta 
olduğu hançeri yere düştü. Pe· 
rina bunu gördü. Eğilerek aldı, 
uzun müddet bu tehlikeli oyun
cağa bakarak daldı, sonra göz
lerini Biyankaya çevirdi: 

- Zavallı kızcağJz ! diye mı
rıldandı. 

Himaye ve muhafazasına bı

rakılan betbahtı ayıltmağa ça· 

lıştı .• Biyanka bir miiddet sonra 
l;endine geldi .. Korkulu nazar
larla kaybettiği bir şeyi arıyor· 
muş gibi etrahna bakındı. 

Perina anladı.. Hançeri uz::ı

tarak: 
- İşte aradığın z .. 
Dedi. Biyanka kendisini m.i

dafaa edecek olan yegane vası
tayı Perinanın elinden adeta ka· 
parcası .1a aldı. Sonra yeni arka
daşını tetkike başladı. Tebes· 
süm ctmeğe çalışarak sordu: 

- Siz dost musunuz, düşman 
mı?. 

- Dostum .. Benden korkma-
yınl 

- Artık korkmıyorum .• Fak:ıt 

ben neredeyim?. 
- Aratenin sarayındasmız .. 
Biya-ıkanın şaşkın şaşk n ken

ılisine baktığım gören Perina 
devam etti: 

- Arateni tanımıyor musu
nuz 7. 'Meşhur bir şairdir. Bii
tün dünya onu tanır.. Herkes 
hicviyelcrinden korkar. Şiirleri
ni bütün alem takdir eder. Çok 
kazanıyor. Biraz fazla gürültii 
eder, bağırırsa da fena a:iam 
değildir. Biz onu yakındım tanı
dığımız için herkesin o kac!ar 
korkmasına şaşıyoruz. Bilahssa 
lıizlere karşı çok naziktir. 

- Sizlere mi? · 
Perina kızardı.. Biyankayr 

ram. 

Yabancı Radyol~ 
rdıı." 

S ·ı . p ce-\lll' eçı mış ar., 
J;'JJ' s 

Prooramdakl valdtlcr tur r~~i sC 
tl üzerine ve öğlede ıısoıı 
olarak verilmiştir. 

~t 
OPERALAR VE Sf:.;'i='O• 

KONSERJ,Eld lr0gr· t 
!l.1 O Kolonyn: Şnn1nnn 1 

1 u"tr 
10. Londrn (N.): ön'llrı 5cnl 

ru (\Teber}; G ncı < 

(Ç:ıykovski). . Glldcıll 
10. 1.'urino gr.: "Borıo; prrP~1 

<.Mıı">'>Orgski) ~oıun ° 
d.ın n:ıklcıı. cııf" il s 1 

10.30 Strasburs: 4 üne ı:oııcrr 
( <.:umaıırı) · 1'<'"1'

111 

' ' ' ) , cS· (fİ ' 
su (Mcndclssohn d' 

. • "Schrntıı c ıc 10..15 P:m'> PTl: ,.,ı( rl 
m~l.i Korslko\'); ı~oıı" 
nn ası (Yclıcr); 
(Dvorj::ık) vcs. 

·scı•tJ Jl 
ODA :\ll'SlldSl \'E KO:-;~;ı; !>1 

8.20 1.ondr:ı (N.): Mu ' 
proı,ıramı. 

tO. Yıır~o\'a: Chopin. 
10.15 Bukrcş: ::;arkıJ:ır. . 
10.:!0 Mıınilı: OrEl ı.on<;cr•· 
ıo ..• o Stutıı;::ırt: Kuarte~ ıct11ol1· ~ı 
1 ı.ı:ı Kolonyn: Bııch, c(c; 1ıt11P 11 

tl.30 llanıhurs: Phn110 .. 

P
tc"nr.'fl f,~ 

11 \ FIF ~tUSl K 1 VE O '" ırıı· cı<s 
3 5 Radio Pnris: Orkcs 111 

· (1JOl· 
ı. \'arşo\'a: Ş:ırkı 1 

ku K:ımirısk:ı). 1uıt • y yete 
.ı lamlıursı·~ r?rr n:ırÇ ı .. ~ı. 

\ r~o,a: ,;ı ı .. ıu 1 

" 30 Frnııkfurl: İ<;\ et 11 
1J ,ı. ı "" .. rıııı"'" tı !l. J o Bcrlın: \ ıyııno 1,r•• 

O "re~l w·, [)nns tın' n 9.1 I> ~ 
lllUMkİ. ti J11l1SI 

!l.10 :'ılunıh: llcr ınıtlc ~ I• 

10.30 !.ille: H.ııtyo orl:sl ~ 
11 Pukreş: Orkestra. •·cdrP . , ç· :ın or" (-• 
11.20 lhıd:ıpcşte: ıF: • •• pro 
2. l'r,ıf:ı :.! : ~tııssorı: 1 f. 

u \NS :\lt.:51KtS :t\3P0tı ~ 
ı ı ncromiınster; 11.3o 1drll ( 

1 12.ı:ı Roın:ı ı;tr.; 12.25 ı,oı 
ı ı.onclr:ı (::\.). \Jlf.Lı:.11 

\'AJn'I:TJ-: n: K \(1 

!l.50 Londr:ı (H.); ~ete)• 
1 ı. H:ıdio Pnris <~;~nt>3 rt'l' 
ı. Postc Pı:ıri<ı1ien ~S ,.ı; 

PiYES, KO:"Ff)li\•R· 
KO~l'Ş:\I ı.~ · "· • • :ıg ıııll 

R.1:; Snttcn'i: "!\likro~· 
9. 10 Stııllsıırl: 1'.ol11c ldclı\;. r 1 

ıo. Homa ı;:r.: Cc: Jll': h ı,P 
:o. ı O Brc'iln' : 1 ıl' rrıı 1 

ı· 

pi~ es. "llc~d;ı G:ılılrr" 
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1 Türkçe -, Devlet . Demiryoi1an v Lıoıanıarı 
işletme Umum idaresi ilanrarı 

~ AiUhammen bedeli 40000 lira olan takriben 2000 ton hurda bandaj 
4ııı~~ 10 nisan 1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
~a idare binasında arttırmaya konulmuştur .. 
~Bu işe girmek istiyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile kanu
~ tayjn ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 

8Yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

~ı..Sartnameıer 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
~dır. (1930) 

inhisarlar·· ··AU. ~· "'Udürlüğüoden ,: 
ıı.._ l - 27 • 2 • 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz 
""1'& kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
1\ '/lt,n - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 li. 

lturu,tur. 
"at liı - Pazarlık 3~-939 tarihine raatlıyan Perşembe g\iJlü 
~ı~ l' de Kabatqta Levazım oubesi müdürlUğUndeki alım. ko· 
~llunda yapılacaktır. 
'tı.. ~ - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alı. 

·uılır. 

~ \r - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün, ve saatte mez. 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
~ 'S. ~ğlu P.T.T. binas: tamiratı ol baptaki keşifnamesi dahilinde 
~ tksıltrr.rye konulmuştur. Eksiltme 12-4-939 çarşamba saat 15 de 
'l>ostahane binasında müfettişlik odasında toplanacak alım satun 
rqt 'Yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 4768,31 lira muvakkat temi-

358 liradır . 
. ~ l~eklilerin mu.'<:avele, eksiltme ve fennt prtnamelerile keşifname

"-u &~ek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma ııün ve 
~l!rinde meıktir müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
~ b,cten bir hafta evvel en az üç bin liralık bu işe benıer iş yaptığına 
~dairelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vilaye
' rtıüteşekkil komisyondan ehliyet ve 939 senesine ait ticaret vesi
tıııcıe \'e muvakkat teminat makbuzile komisyona eksiltme gün ve saa-

~ lllilracaatlan (1973)' 

GüZELLiGiNiZ 
iÇiN 

REM BALSAMiı I 
K.ANZUk 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı . 
N o. 11 -20 ikinci seri 
11 Gorio baba 

12 Dellltgln p11kolojiıi 
13 İlkbahar selleri 

14 Engerek dtiğümü 
115 Rasin küllfyatı .ırr 
16 Samimi Saadet 

17 İstatistik 

18 Çocuk düşürtenler 
19 İlim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Kr. 
100 

&O 
-- . 75 

60 
7ı> 

50 

30 
60 

30 . . 
1530 

Bu serinin fiatı 15.30 kuruıtur. 
}lepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 Jnınıtun 

1,24 kuruşu peşin alınarak mllte
bakisi ayda birer lira ödenmek 
üzere üç taksite ltağlanır. 

Fransızca 
Dilleri üzerine 

12 LOgat kitabı 

bir arada 
Türkçe - Fransızca 

Türkçe • İnglllzce 

Türkçe • Almanca 

Fransızca - Türkçe 
lngUlzce _ Türkçe 

Almanca - Türkçe 
Fransızca - lngf Uzce 

Fransızca_ Almanca 

İngilizce - Frunsızca 

İngilizce _ Almanca 

Almanca _ tngtlizce 

Almanca - Fransızca 

.. Ingilizce -Almanca 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

Bu buyuk eserin, yakm bir zamanda, forma forma neşrine başlanacakbr 
Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herkesin, dılcilerin, umumiyetle okur yazarların, Türkün ve yabancının, dil lSfren 
mek istiyenlerin, seyyahların, iş adamlarının. askerin, teknik ve mesleki mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamıyacakları bir eser 

360 küsur plfinş, 2000 sayfaya yakın bu büyük lfigat dört dilden 200 bi,. tabir ve ıstılahı içinde topla 
maktadır. E serin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik lftgatinde bulmanıza imkln yoktur. 

Eser hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

" Resimle Büyük Lugat ,, Pos~a kutusu 214 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

'Gtun dünyaca takdir edilmiş 
llbııt güzellik kremleridir. Gece 

itin Yağlı, gündüz için yağsız 
~halis acı badem çeşitleri husu· 

" l \'azo ve tüplerde satılır. 
~Ctuz KANZUK ECZANE

sı BEYOGLU - lSTANBUL 

Kar!ci~l~d~~~:~r~~ ~:ırıeırc ll!!ll•••••• 
l

a::r.:::::Nı:D:.e-ı·c=şa:::t:i:::-P.:s:ı~ık=;·==,~·-=====-~ü' balı ce, e 1 c k t r i k. 1 erk os, k Ulll. A ıJ re s: 
Şehremini \'eledi Karnb:ış nıııhallesi 
Hacı E\•liya camiişeriri sokağı :r\o. 

1 
Hergün sabahtan aktama ka- •• 17. Par.arlık için: Devlet H:ı~ımcvi 

Ademi iktidar 
ve Be1 GevşekOhğlne Karş• 

U ıııiicl'llİI Snlıri Yaıııkc-un. 
dar hastalarını muayene eder. ft ------------

h Karaköy Tünelmeydanı No.12 J 
< "'2'.2-~~~~~~~-

mamıını ııı '"' ı ı •"••·-ft lyi bir terzi mi arıyorsunuz? 

İşte size bir adres 
HORMOBi N 

•' 

Saç 11akımı 
Cllzelliğin en 

• 

tPetroı Nizam 
~klerı ve saç dökülmesin 

'il eden tesiri mücerreb bu 
ilaçtır 

~Dr. RFAN KAYRA 
~~l'GEN MOTEHASSISI 

lj ~tbe, Bozkurd Kıraathane. 
'o~ rıııında eski Klod Fareı t, it No. 8. 10. Öğleden son 
~n 7 ye kadar. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim -Talimhane Urra apartman 

Telefon: 41553. Muayene: Pazardan 
başka her gün 14 - 18 e kodar. 

Diplom tem 

YAVUZ SEZEM 
113 Beyoğlu Parmakkapı Gayret a· 

rartımanı Türk Foto evi üstünde 

• 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altme1 keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyUk lkramlyP. 20,0000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle ( 200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Ol.sürenlere ve 
IÖiüa oezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

. ,. ,. . - Tabletleri her eczanede arayınız. Posta kutusu 12:S5 Hormobba-· · ··· 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Satıhk Emlak 
Esas Yeri 

678 Beyoğlu, Emekyemez mah. Şiş 
hane sokağı No. eski 27, yeni 
31 taj 31 

820 Sarıyer Büyllkdere Sevimli so

kak No. eski 22 yeni 22. 
496 Beylerbeyi bostancı başı Ab

dullahağa mah. eski Aziziye ye 
ni arabacılar sokağı No. eski 
7 yeni 17, 19 

730 Fatih, Sofular mah. Sofular 
cad. eski 50, 52 yeni 66, 68 
726 Kadıköy Caferağa İnah. Mura

diye sokağı No. eski 34 yeni 42, 
44, 46 

796 Beyoğlu Hüseyinağa mah. Ki· 
Iit sokağı No. eski 8 yeni 8. 

KJymeti 
7031.25 

1000.-

1430.60 

482.-

1537.50 

1000.-

Nevi 
Apartman 15/ 16 

hisse 

Bir ev yarı hi&se 

Tarla 

. Hamamm 3/ 28 his
se. 
İki ev ve bir dilk· 
kln 90/120 hisse. 

Ev 

Mesahıuıı 

1 hektar 4306 M2 

Depozito 
14 06.2:5 

200.-

286.12 

96.40.-

101.so-

--
Adresi yukarıda yazılı gayrimenkuller ac:ık s.rttrrma usulne fatsllh,seldz taksitle :11abtaca1rtrr. !hale 

12/4/939 çarşamba gllnll saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gUn ve saatta nüfu.s tezkeresi ft Oo veıdka· 
w 



......... tltltllnee ... vanealom ilk t.ec1hlr 

GRIPIN 
Almak olmahdar 

GRIPIN 

H~BER- 1Jlpm POllİlll 

ikisi de Birbirine Hayran 

Güzelliklerinin aynası olan parlak cli§leıinde binöirine karşı besledik 
Ieri sevgiyi görüyorlar. Onlarm bahtiyarblım ve saadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa muntazaman 

kullandıkları 

RADYOLiN 
Pirinç • Mercimek • Arpa • JCornRör •:Yulaf• 

tatea unu ve l&İr miiatahzarab ı 

Yavrularınızı neşe ve sıhha 
ulaştıran bir zafer yoludur. 

Df llddetll ... ve dit alnlarmı 
deıll8I dbu1lrlr. 

G • • Bel, llnlr, romatız.vıa ain1a 
rı p 1 n rmda hararetıe tavafye edilir 

Yarattı. tOnldl RADYOLtN sadece dişleri temblemekle kalmaz, diş Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA 
etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, aiıza giren ~lan öldürür, 

böylece bütün vOcudiln sıhhatini temin eder. -
Barhn hattı birinci postası 
!stanbuldan Çarpmba gUnlerl aaat 18 de kalkan Bartm 

hattı birinci postalan 4: Nll&ndan itibaren Salı gilnleri 18 de 
Cak ve Cuma ğlliifl aat 10da lltanbula döneceklerdir. 

ınız a 

• 
sıpın 

Sizi solak .......... lap, ........ plptım, ... -
a1n1um.ı.a ~ • lfi Bas ....... . 

........ illDine dikkat buyurulmuı ••111111 
·--Makastar S~lami ..-
BahçeUpıda BASAN deposu ti\Mekl Jalla1l Willlaanedal 

DIBAK Jnı~ıtı11dtti1Mlbet1 l~tlln azerlndetl ASMA KATA: 

letmı, olctulQb11 •)'Ul mDtterllerlne anecler • 

a ın 

BuyUk Anneler 
Et ve sebzelerin pifmemeainden, meyvalann güzelce yıkanmamasmdan, içilen aulann temiz ve aaf o,ıman1&18'!; 

dan biaıl olan solucan dediiimiz barsak kurtlan en muzir hayvanlardır. Bunlari baraaim iç zanna ,.apqara1c .. 
emerek yetifir ve ürerler.. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. Genç ve taze gllrDnmak 

i9in n m it usulu 
tecrDba ediniz 

Halaizlik, kansızlık, Hammaızlık. kann ·ainlan, karın t itmeleri, burun, makat kapnmaaı, ialial, öbatluk, 
dönmesi, salya alanaaı, sar' aya benzer halleri, gece korkulan , görmede, ifitmecle bomklak hep ha kartlum-t • • 

iSMET SOLUCAN BiSKUViTı 
Bu kurtlann en birinci devasıdır. Büyük vo küÇüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer... ~ 

senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat aonra solucanlar dütmezse çocuiunuz- .olu 
olmaclığma itimat ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yanhdır. 

DiKKAT : Piyasaya taklit olarak başka Solucan bisküvitleri çıkrnşfır. 
Lütfen kutuların üzerinde i S M E T markasını arayınız. 

FiYATI HER ECZANEDE (20) KURUŞTUR. 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - lıfujla villyetl dahilinde Mufla - Davas - Denizli yola tll8lin 

detf Dlphan Jıluratlar ft ~ kes prWeriııin betonarme olarak yeııl
deıı lqaatı (13' 000) lira k~ be deli Uzerlnden kapalı zarf usum. 

Ylnal 1enedenbe.rl tuDanılmakta ebiltmeye çıkarılınqtır. 
olan m.,Lur (yatsız) beyaz renkte- 2 _ Ekalltme 14/4 939 tarihine mlllladif ~ gOııQ 1Ut (te)da. 
kJ Tablon pudruının mahrem lor- • 
mlllilu laakim "' tasfiye edilmlı Nafia Veklletlnde aose ve köprlller relaliği odum.da yap ı.tcak,tu'. 
ant kremu .., ZqUn a 1, sair kıy 3 - Eblltme prlnamesl ve buna mUtefprri dlier nrü (670) 
melli cevberJerle kanıtırılmaktadır. kurul mukabilinde adı ıeçen relalik ten alınabilir. 
Bu krem clldinjzl serian besle1" ve ' - tatetlllerbı ebil~e tarihinden en az sekls itin evvel bir latl
ıençleıur. r. Ve tenin buruşuklukla· da l1e Nafia VeklletJne mtlracaatla bu glbl inpatı ;npabllecekl'1ine 
noı Ye aair pyrl san maddelerinJ dair ehliyet ve11Dcuı aJmalan JAmn dU'. 
ıldmr, e dl taze ve nerm n kılar ve . 

fıs ... 1 k..... b k F zı k u & - Eksiltmeye gireceklerin dördilncll maidede babeedll n "81ka ae u r uau ır ır. a a ı arın 

faaliiVetİD• li h 1 ı verir. Buıllnkll De Ticaret Odam vesikasını ft (7950) llrahk muvakkat temlrıa8Cl'm1 
lnsaalar birka sene evveUulerlne havl olarak 2490 sayılı kanunun tarlfatt dairesinde hazırhyacaklan u 
nazaraıt daba ıO en J~•ı ~ir hald palı :zarf1anm ikinci müdede ya.zıh vakitten bir saat evveline kadar 
dırlel". Ulltebasaıslar bu py nı bay ~yon relallifne makbuz mukabl llnde vermeleri muktazldir. 
nt tebeddüHlıl sebebini umumiyell (1052) (1957) 
Toka1on kreminin i timaline alfedl· ---------------------
1orlar. Aylık sarr r lı hemen bir ,~ n ~9 R . l . u if 
:..:;;,~b.:.:..:...ct;·.Sbad .7J. esım ına ta 
J yınıs. Ve h• aabab d h ıen 16-
rilnilall. lılemannlyelbabş ere
ler prantbldlr. A.bi halde J)aranıı 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftahk azeteaidir 


