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f\Imanya '' Yugoslavyada Alman 
~~~lliyeti,, diye bir mesele çıkardı 

1 Fransız - İtalyan ihti/Qf ı 
Fransa müzakere 
kapı larını kapamış 
Musolini bir nutuk daha söyliyerek 

''ltalya Akdenizde mahpus kalamaz,, dedi 

Mihveri muvazeneye getirmek istiyor 
(Yazısı S incide) - İngiliz karikat\irii --

lngiliz Nazırları 
arasında ihtilaf 

Mecburi askerlik ihdası mesele
sinden dolayı birkaç nazırın 

istifası bekleniyor 
Londra, 30 (A.A.) - Muhafaza

karlar federasyonu merkez komite
si bugün toplanmıştır. İngiliz kabi
nesinin ansızın vı.ıkubulan içtima 

dolayısile Çemberlayn bu içtimaa 
iştirak edememiştir. 

Hatiplerden biri, hükfunet.in si -
(Devamı 4 ünrude) 
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Milli Türk marşı 
(Yedi Giln) ün son sayısında aşağıdaki satırları oku. 

dt1k: 
Bundan aylarca evvel bir müsabaka vesilesile alaka

darlar, büyük Türk §airi Necib Fazıl KısakUrek'ten bir 
marş güftesi istediler. Bu güfte Türk müzisiyenlerine bes-

1

1 ~~t~~~c~ü:b:~:m::ti~:!~~e~~~~ti~d~:i~e ~:l 01:::~~~ 
cağını söyldi ve ila\•e etti: 

- Eğer benim sanat değerim üzerinde bir fikriniz var
ı sa benden 15 inci yıl marşını değil, milli Türk marşını ister· 

siniz, ben de yazanın. Milletimin bu mevzuu bence her 
mevzudan daha aziz ve heyecan vericidir. 

Şu kadar ki bu 5iirdc, millet mevzulannı hakir kılan 

(ismihas) ve göze girme unsurları bulunmıyacaktır. Mille
timi serbest bir duygu ve dUşünce zaviyesinden görece
ğim. 

Necib Fazıl'a hakiki sanat eserinin bu olduğu, kendi
sinden bunun istendiği söylendi, o da yazdı. Şiir o vakit, 
başta alakadarlar olmak üzere Anlrnra münevwrleri muhi· 
tinde derin bir alfıka uyandırdı. Anknranın bir münevveri 
şiir hakkında şu teşhisi koydu: 

- Bu §İir, istikbal rejiminin §iiridir. 

Atatürk'e arzedilmek üzere alA.kadarlann sakladığı şi

ir, hastalık manileri yUzUnden gösterilemedi ve nihayet bu 
güne kadar sahibile birkaç münevver ve edebiyat tarihi a. 
ruında saklı kaldı. Ycdigün, büyük sanatkarın bu ruhçu, 
ga.hsiyetçi, milliyetçi ve mefkureci kıymetleri en orijinal 
plAnda canlandıran tarihi eserini, malik olduğu geniş oku· 
yucu zUmresine takdim etmekle bahtiyarlık duyar. 

Tanrının, alnından öptüğü millet, 
Cüneşten başını göklere yükselt! 
Avlanır, kim sana atarsa kement, 
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet. 

Tanrının, alnından öptüğü millet, 
Cüneşten başını göklere yükselt! 

'f. 
Yürü altın nesli fft.tih Oğuzun! 
Adet küçUk. zaman çabuk, yol uzun. 
Nur dolu elinden tut, kılavuzun, 
Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun! 

YUrU altın nesli fatih Oğuzun! 
Adet küçük, zaman çabuk, yo1 uzun. .. 
Aynası ufkumun, ateşten bayrak, 
Babamın külleri, sen kara toprak! 
Şahit ol ey kılıç, kalem ve orak, ı 
Doğsun Büyük Doğu, benden doğarak' , 

Aynası ufkumun, ateşten bayrak, ,ı 

Babamın külleri, sen kara toprak! _ __ J 
·-----~--~--~--------~-'-ea_·p~F_a_zı~~~~ 

Ayasofyada 
kaldınlan 
levhalar 

Maarif Vekaleti bunları 
yerlerine koyduracak 
Ayasofya müzesi dahilinde bu

lunan ve eski Türk san'atma ait 
bcı Iev~anın bulurlduklan yerden 
qağıya indirilmelerinin sebepleri 
etrafında Maarafi Vekfıleti tarafın 
dan tahkikat yaptırılmaktadır. 

V ekfilct, lcvhalann indirilmesi 
hakkında alakadarlara hiçbir e
mir vermediği için indirilme keyfi. 
yetinin nereden çıktığı araştırıh
yor. 

Bazı kimselerce camiin .duvar 
kubesindeki eski mozayıkları bul-

Türk neşriyat . . 
sergısı 

Maarif Vekaleti, harf inkılabı. 
; mızın onuncu yıl.dönümü münase

betiyle Ankara:da sergi evinde açı
lacak olan on yıllık Türk neşri· 
yat sergisi,, için hazırlıklarda bu. 
lunmaktadır. Vekfiletin bu hazır
lıkları, bilhassa en geniş mikyas
ta neşriyat yapılmakta bulunan 
şehrimizde teksif edilmektedir. 

Maarif Vekaleti, sergiye konu
lacak eserleri esaslı üç kısma ayır. 
maktadır: 

1 - Devlet tarafından tabet
tirilmit eserler. 

2 - Tabiler' tarafından bastınl
mış eserler. 

m[ya ral şa V't b 3 - Bizzat miiellifler tarafın-:.- ı n ı murun u moza -
yıklan meydana çıkarmak üze. dan veya hususi teşekküller tara. 
re levhaların indirilmesini teklif fından tabettidlen eserler. 

ettiği söylenmekto:lir. Devlet tarafından tz.bettirilen 
eserler yurdun her tarafından res
mi .dairelerle veya devlet sermaye-
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"' Maliye l'tkili Fuat Ağralı A nkaradan şclzrimize gelmiştir. Vekil başladığım dün ;•azmış/ık. Vekil ö ğ/cden sonra mühim beyanatla bil" 
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Denizyolları 
kooperatifi 

Son toplantlsı gayri 
kanuni addedildi 

Deniz bankın teşekkülünden 

sonra ıda faaliyetine eski ıckliyle 
devam eden Denizyoları koopera
tifinin Denizbank kooperatifi ha
line getirilmesi için bundan uzun 
müddet evvel bir heyeti umumiye 
içtimai yapılmış ve Deizyolları ko
operatifinin nizmahmaseninin bir 
çok maddeleri yeni esaslara göre 
değiştirilmi~ti. 

Memleketimizin en çok ortaklı 
en büyük kooperatifi olan bu ko. 
operatifin ismi Denizbank ko
operatifine çevrilmiş ve nizamna
mede yeni şeklin tasdiki için tktı

sat Vekaletine gönderilmi~ti. 
tktısat Vekaleti toplantı hak. 

kında mürakip komiserin verdiği 
raporun tetkikinden &onra yapı

lan heyeti umumiyedeki mevcudun 
kooperatif nizamnamesince nizam 
name tadilatı için kafi olmasına 

mukabil cemiyetler kanununun 
bu gibi nizamname tadilatr için 
lüzum gösterdiği sülüsan ekesri
yeti haiz bıAunmadığmdan bu top
lantıyı gayrikanuni addetmiştir. 

Bu vaziyette nizamnamenin tadila 
tı da, kooperatifin isminin ve §ek. 
linin değiımesi de hükümsüz kal 
mıştır. 

Yeni vaziyette kooperatifin hey 
eti umumiyesinin tekrar ve bütün 
ortakların sülüsan ekseriyetle top
lanmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Böyle büyük bir toplantının yapıl. 
ması da şimdilik pek müşkül gö
rülmektedir. Kooperatifin evvelki 
gün yapılan aleUide heyeti umu
miyesinde ekseriyet temin edile
mediğinden içtima geri kalmıJtır. 
Gerek bu içtima, gerek fevkalade 
içtima tekrar yapılacaktır. 

--0-

lstanbulda satm alman 
şirketlerin idaresi 

Nafıa Vekaletince, devlet tara. 
fından yeni satın alınan lıtanbul 
Tramvay ve Tünel Şirketleri mu
vakkat idaresiyle Elektrik İdaresi
nin birleştirilerek müıterek bir 
idare kurulması hakkındaki ka -
mın projesi hazırlanmıştır. 

Bu projenin Büyük Millet 
Meclisinin ilk içtirnalarmdan bi. 
rinde müzakere edilmek üzere rüz 

Gemi siparişi dolagısile 

Almanlardan 2,5 
milyon mark 

tazminat alınacak 
Tezgahlar bu tazminatı kabul ettikten 

başka Etrüsk ve eşlerini de 
ıslah edecekler 

Ankara, 31 - Denizbankm Etrüsk tekrar tezgiı.ha konul-
Almanlara yaptırdığı gemilerin, mak üzere yakında Almanyaya 
inşaat nizamnamelerine uyma - gönderilecektir. Alman tezgah -
dıkları göri.llerek firmalarla or - larında EtrüskUn kazanlan de -
taya çıkan ihtilfıf lehimize halle ğiştirilecek, yapılmakta olan ay. 
dilmiştir. Gemileri yapmış olan ni tipeld Kadeş, Şalon ve Tırhan 
Neptün şirketi mümessillerile vapurlarında da büyük tadilat 
Ankarada cereyan eden müza - yapılacak ve birer kazan ilave c
kereler bitmiş ve şirket gerek dilecektir. 
Etrüskün, gerek diğer vapurla - Ayni tezgahlarla Karadeniz ti· 
nn noksanını, aynca para alma- pinde v.apurlar için yapılmış olar. 
dan tamamlamayı kabul etmiş _ mukavele feshedilmiş ve buna 
tir. • muke.bil 'Şirketin · ... ~;5 prı milyon 

Y enişehirde 
yıkılan apartman 
üç ahşap evin boşaltıl

masına karar verildi 
Y enişehirde yıkılan apartrman 

tahkikatına a.dliye tarafından de. 
vam edilmektedir. Yalnız, mühen
ldis heyeti henüz tesbit edilemedi
ği isin keşif dün de yapılamarruş-
tn. 

Tahkikat cümlesinden olarak 
şahitlerin dinlenilmes! bitirilmiş. 

tir. Atlas apartımanınm üstüne 
geçenler.de bir kat il1ivc edildiği 
hakkında verilon haberler doğru 

değildir. Yıkılma sebebi, enka.: 
kaldırıldıktan sonra anlaşılacaktır. 

Diğer taraftan, belediye o civar 
da bulunan kısmen ahşap üç evin 
vaziyetini ·de tehlikeli görmüş, 

içindekilerin çı'.rmaları için emir 
vermiştir. 

--o-

mark tazminat vermesi kararlaş 
tırılmı§tır. Buna dair de bir an. 
!aşma hazırlanmıştır. 

Denizbankın !ngiltcreye sipa -
riş ettiği ve son meseleler orta· 
ya çıkınca inşaatı durdurulan va 
purlar için yeniden bir mukave. 
le yapılmıstır. Dcnizbankın bu 
hususta İngiliz §İrketlerile son 
vardığı anla3ma vekalet tara • 
fından tetkik edilmektedir. Pro -
je tasdik edildikten sonra sipa . 
rişler verilecektir. 

Dcnizbank umum müdürü Yu
suf Ziya Erzin dün iktısnt vekil.· 
!etine giderek vekil Hüsnü Çakı. 
ra. banka işleri hakkında malü . 
mat vermiştir. 

Ana doluda 
dolaşan lsviçreli 

heyet 
Şehrimize geldi bugün 

. ~ 

Kimler gözlükçıı; 
lük yapabilecek· 

Meclise bir kanun 
ıayıhası verildi . uı: 

Ankara, 31 - Yeni rncclıSCgo!
verilen layiha mcmleketirn~zd~ıı.rııJ'.1 
lükçülük yapanlaradair. bır. ; 1\l3• 

projesidir. Sıhhat ve lçtuna~ ırla • 
venet Vekaleti tarafınd~ ~311 bil 
narak dün meclise veri~t~ 0 cııle • 
tayihaya göre, gözlükçülük .~I el 
rin Tüıi< olması, 25 yaşını 1 eılltııl 
miş ve en aşağı ortamektep rn fı bZ' 
bulunması lftzımdır. Bu e\'53~z]iiİ'' 
iz olan Vekaletin açacağ1 ~t! 
çülük kurslarına devam ed göı 
\'e imtihan verdikleri takdirde,j1Jlt' 
lükçü ticarethansi açrnak içill 
c;atnarne alacaklardır. fl3tlt • 
Yalnız, bir gözlükçü ticare~; e

sinde en aşağı dört ~ene çatı. 
0 

a • 
!anlarla, ecnebi memleketlerde tı13 • 
lmrmş ta5dildi gözlükçü ruııtr3 oe 
meleri bulunanlara bu k"\t~~t ııt1 
ı·am mecburiyeti olmadarı f tile · 

• :t 
tihana rnbi tutularak .iztO 

cekti r. ı dO~' 
Gözlükçülük edenler yalıı~k ,.er· 

torun reçetelerine göre gozhl 
mck salahiyetini haizdirler. 

--o-

Balıkpazarı 

cinayeti 
Vurulan kadın 

hastahanede .öl~r-' 
Evvelki akşam, metresı D d~ ~ 

yı Beyoğlunda Balıkpazarırı :ı 51dii' 
dasından çıkıp giderken yold~ 
ren şoför Mahmut dün het' f<I~ 
yapılan sıkı aıaştınnalara 

ele geçmcmistir. ol 
Diğe~ ~araftan ağır yaratı ~ 

Fran-:1z hastanesine yatırılaJ\ !lct(il' 
~ım1» 

pina da kurtarılamıyarak o# 
Despinanın cesedi, adliye g0ııı.ı 
tarafından yapılan muayene 
da defnedilmiştir. 

( 

Gümrükten hırsızllk etmek 
istedi 

--0-

Edirneye gidiyor i 
Suriye, Filistin ve Anadoluda Parasiz koro ders1~~e 

Galatada yeni yapılan gümrük sa 
lonundan, kablo ve elektrik levazı
mı gibi bazı şeyler çalarken Fahri 
isminde birisi yakalanmıştır. 

eski eserler tetkikatında bulunan 1 ce ..ı 
Şimdiye kadar bin er tiıııi*' 

bir İsviçreli heyet dün Ankaradan yetiştirmiş olan memlelc;ıi1' 6 
şehrimize gelmiştir. Bern üniver- en değerli ve tanınmış J11 • tıı . 
sites profesöerlernden eski eserler t 1 . d ofeso··r zııtı re men erın en pr 

Maarif Vekfileti bu kıymetli e
eıerleri tarihi olmaları dolayısile 

tekrar yerlerine koymayı uygun 
görmilştür, 

siyle idare edilen müesseselerden .nameye alınacagı muhakkak 
istenmşitir. Tabiler tarafından bas rülmektedir. 

gö- --o---

Kundura bıçağıyle .. 

mütehassısı Hans Hanlaserin baş- fından Nişantaşında kail\ eriİ# 
kanlığında bulunan heyet An.' Halkevinde Koro dersleri " 
karada dört gün kalmış, o civar. w b 1 t ' ge aş anmış ır • ;ı fıı -0-

İrana gidecek 
heyetimiz 

Nisan ortalarmda hareket 
edecek 

Ankara, 31 - Dost İran veliah
di Prens Şahpur ile Mısır kralı Fa 
rukun hemJiresi Prenses Fevziyc
nin düğünlerinde bulunmak üzere 
Tahrana gidecek olan hariciye 
heyetimiz Nisan ortalarında hare
ket edecektir. Heyce Hariciye Ve 
kilimizln başkanlığı altında bulu. 
nacak, heyetle beraber bir askeri 
kıta' ile btr tayyare filomuz !da 
ıidccektir. • 

tmlan eserlerin gerek teşhir ve 
ve gerekse satışı için tabilere ser. 
gide yer verilecektir. En mühim 

mesele kendi hesaplarına eser bas 
tırrruş olan müelliflerden ve hu-

susi teşekküllerden bu eserlerin 
toplanması telakki edilmektedir. 
Vekalet, bu şekilde müellifler ve 
ya hususi teşekküller tarafından 

bastırılmış eserlerin satış pavyo
nunda satılması ve teşhir işini de
ruhte edecektir. 

Satış ve teşhir işi için lazım ge. 
len şerait vekaletçe tesbit olun
muştur. Maarif Vekaletinin ıehri
mlz.deki Bıısma yazı ve derlemeğe 
direktörlüğil bu eserleri topla
makla meşgul olmaktadır, 

lnönündeki şehitler 
abidesi 

lnönündeki Şehitler abidesinin 
tamiri ve bulunduğu sahanın imarı 
kararlaştırılmıştır. Abidenin ci. 
\'arı tamamen yeşillen.dirilecektir. 

Ahırkapıda Aziz Ulvi ile Ahırka
pıda oturan Mustafa isminde iki 
adam sarhoşluk yüzünden kavga 
etmişler ve neticede l\lustafa Azizi 
kunduracı bıçağı ile yaralarnıstır. 

if©n'tcın amca 
ırnaırıı o~Ou 

d.a yapılan hafriyatı tetkik etmiş- Bu dersler haftada iki;.~ ~· 
tır • parasız olarak verilmekte ' ;,, 

Heyet bugün Edirneye gidece'k antaşı ve Şişli muhitinde 0 .pfl' 
orada da bir gün tetkikatta bulun iarın çocuklarını bu fırsattıı ~p~' 
duktan sonra hviçreye dönecek ve de ettirmek isteyeceklerine pflr 
Bern üniversitesinde tetkikat hak- ktu H ·· ög-1edctı el yo r. er gun ~ 

kında konferanslar verecekler- Şişli Halkevinde kayıt ınuıı 

dir • yapılmaktadır. 
D 

Sarhoşluk yUzUn~" 
yaraladı 

13( 

Dün Top kapıda üç ark ~i;,t 
ho~luk yüzünden kavga c ıır'"', 
Cavid isminde bir adaır al'~ )~ 
Mustafayı bacağından b~ 
ralanuştır. 
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hrin güzelliği 
OJ(AKLARA 3·er yer konulan 

ru.!lllcrQk leYhaları herhalde 
-.Oet 16rmil~ olacak ki şimdi 

n re.simleri cıktı. Tranway 
np birer birer asılıyor; da

Sln,de yok ama ynva~ yavaş 
Olıır, Muhtelif dükkAnlııra, kııh

re de giriyor; bilmem J9kan
dt •okuldu mu? Oralara da 
tamamdır: yemeğimizi yer· 

~e hlr başınızı kaldırı:rorsu
ıınıza tükilrmenin türlü ma 

~ ını anlatan levha çıkıyor. 
t resim var: kota göbekli, 
bir adam Adeta yağmuru an

"1-tsilAUı bir tükrük .savuru· 
~ lördfinfiz mil iştahınız bir 

•tılır ... 
~ketin ııhhati namına... lyi 

t•hre sıhhat kadar güzellik 
dır. Sokakta kendi halinde 

Ll'ttandaşı, sılıhııtl namına da 
•ııe tükrük resimleri ile iğren
lı ıioğru mudur? ... Bu yaşa ı;ıel
lr kere bile sokağa tükürdüAü-
r,.-lanııyorum; tükürenlere de 
."ltını, onlara ağır cez:ıkır YC

Qe taraftarım ... O ne pis man-
4ı ... Fakat insaf edilsin, onU!l 
~ kendisi kadar çiıjdndir. Bu 

1 
le asıl tilkürcnler değil, til-
köuı görenler, tükrükten 
r cczalandrılmış oluyor. 

Ortasında boğazlarını temizle· 
b ttkinmfyen aziz vatandaşla
~~- Yandan, onları ıslaha çalı· 
"i.lar bir yandan... Doirusu 
•oknklarında dolaşmak gün· 

e llıü~kfilleşi)·or. 
b lıt:ınbulu giızelleştirmek is
ı.ı:t~angi eski bir binayı yık-

• ~llınce .bütün medeniyet el
~ iş gibi gilrüllüyil koparan 

\'ar; onlar hu tükrük resiın
~tl,'.1 ses çıkıırmıyorlar? Köp
"ltunün bu gibi mide bulnn
~\'k iJe ancak menfi bir alü-
Sj nan resimlerle donalılmnsı, 
~ tirkinleştlrmi)·or mu? Bu· 

itiraz etmiyorlar? 
daılarımn:ı sokak ortasına 
k huyundan kurtarmak, on

!tıı Q.tınenfn lflerçek TC)"8 JneV· 
ltı lıltelerinl anlatmak isliyo-
~· hern de çok iyi ... ı~akat lıU 

itlerle, konferanslarla da 
b kabildir. Hııttl\ küçük bir 
~lırı!ıp evlere dal!ıtmak d:ı 
~ ferans verilen saııtlerde her 
~ l'oların kapntıldıiını blll:ro
~ ancak o .saatlerde kafala
~ t edcbildiii için radyo 
ta 4rında konfcrııns bulundu

tUnce bunu en büyük müi-
11 biri di)'C karşılıyoruz. Bu
la tükrük konferanslarının 
lı. '"erilmesini tavsiye edecek 
,~ fllcat spikerler günün haber 

lirken ara yerde lıu gibi na
~e de bulunabilirler. Daha 
~tareler de bulunabilir. Hal IA 
~ 'landaşları tükrük mücadele· 
~tt eınıck, tiıkiirenlcrl lıüyük 
~ teı.nsıno çarpıp iyice c:ıııla

;1ak. da kabildir. Heıısl, lıeıı
~at soknklıırdıı. o alcH'ıcaip 

~~Siınlerinln lıiclıir ı.uzuı~ı~ 
r hem insanın mıdesını 

• l'or, hem de şehri cirkinlcş_ 
tie güne Jrnrşı yakışıksız 
"'b k tt aş a .• 

kat tlın .sıhhati nıı.ınına ... Çok 
ı.eu''hhalinıizi düşünenler şeb
~ 11ini düşünmeli de unu.t
~ lieın bu gidişle şehirde bır 

ın ögürtü hastalığı çıkacak 
cııı, da imkAnsızdır diyeme-

NurullalJ ATAÇ 

Hariciye ~ -
Vekilimiz 
~~ın Hatay delege-
81-i kabul etti 
~ 31 (Hususi) - Dün 

' ttten Fransanın Hatay -
~ iihlusı Albay Colet öğle.. 

lta-iciye Vekilimiz ta • 
kabU edilmiştir. 
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Maarif şurası ve neşriyat 
kongresi 

W lif!!WWW 

M AARIF Vek~leti bir ıııaarif şôrası, ve bir Cfe neşri· 

yl\t kongresi hazırlıyor. 

Şura, bilfiil tedris ve kültür işlerinin, camiyatinıizin 

bugünkü tekamül ve inkılaplarına ınuvazatını temin gibi 
büyük bir organizasyon gayesini istihdaf etmektedir. 

Kongre, neşriyat işlerinin prensipleştirilmesi ve sis. 
• temleştirilmesi gibi yurdun çok muhtaç olduğu bir lıedefe 

bağlanıyor .. ŞOranın ve kongrenin ruznamelerine alınan 

meseleler, kültlir varlığımızın en ince teferrüatına kadar 
şümul alan değerde ve elıemmiyettedir. 

Türkiye iş tarihinde nice kongreler, şOralar, içtima
lar. müzakereler, birlıklcr. toµ:uııtılar ve hatta tetkikler 
ve hattl raporlar biliriz ki noksanları, ihtiyaçları birer de
fa dafıa yadetmekten ileri geçmiş değildirler. Müspet bir 
netice vermemişlerdir. 

Bunu söylemekle, Maarif Vekaletinin bu teşebbüsle

rinden de bedbin olduğumuzu söylemek istemiyoruz. Bila. 
kis, gerek şuranın ve gerekse kongrenin, Türkiye iş tari
hindeki fena misallere ve tekerrürlere benzenıiyeceğine ve 
müspet netice vereceğine şimdiden inanıyoru?. Ve işte bu 
inanışımızın sebebleri üzerinde durmak istiyoruz. 

Milli Şef ismet lnönü lstanbulu ziyaretlerinde halk 
mümessillerinden birile görüşürken: 

"Bu hususta bulunabilecek tedbiri siz verebilirsiniz.,, 
Demişti. 

Ve halk müınessillerile görüşmelerinin yüksek manacı 
muvacelıesinde müteheyyiçtik: 

Reisicumhur, lıükumetle halk arasında yapılanların 

tatbik noktasından tam muvazene ve ahengini ölçülenıek 
gibi bir lüzumu tebarüz ettirmiş bulunuyordu. Kuvvetini 
halktan alan tanı demokrat ve ideal bir devletin yaptıkla- • 
rı ve yapacakları ile halkının temsil ve temes:;ül kabiliyet 
ve randmanını ayarlaması, devlet ve lıükumetin mesai pıa.. 

nını daha müspet, daha kat'i, dalıa verimli bir kudretle te. 
barüz ettirir. 

Bu prensip ve sistemin, seçimde de ikinci müntelıib
lerle istişare şeklinde tezahürünü gördüğümüz gün tekrar 
inandık ki bir uzviyet gibi bütün olan Türkiyenin kafası, 
bu vücudun üzerindeki en küçük bir sivilcenin bile ıstıra
bını yenmeğe lıazırlanmış taze ve mUspet bir enerjidir. 

Reisicumlıurumuz, halk arasında fiilen bir anket 
yapmıı bulundular. 

Ve işte bugüne kadar kongrelerin, içtimaların, şOrala
rın, müzakerelerin, heyetlerin müspet bir neticeye varama. 
malan kendi hududları içinde kalıp bUtün memleketi ihtl· 
va eden ve bütün Türk varlığına şamil olan böyle bir pren
sipe yanaşmamalarından doğan h'eticedir. 

Kültür ve tedris işlerinde, bütün Türk vurdunun en 
ince teferrüatına varıncaya kadar tedalıül ed~bilecek mu. 
vaffak bir organizasyon veya bir inkılab veya bir tekamlil 
veya bir yenilik mevzubahs olurken bu vakıa ile uzak ya. 
kın ilgili memurların, muallimlerin, müdürlerin fikirlerin
den müstağni kalmağa imkAn tasavvur olunabilir mi? 

Ve yine bir neşriyat organizasyonu düşünülürken, ala
kadar dairelerin neşriyat i,ıeri mümessillerinin, matbaacı· 
ların, müelliflerin, tabilerin, gazetecilerin, muharrirlerin, 
ediblerin, muallimlerin ve nifıayet bütün alakadarlarının 
fikirlerinden istifade edilmeksizin müspet bir netice alma. 
ğa yine imkan düşüniilebilir mi? 

Bu varlıklar temsil olunmadıkça "bu hususta buluna
bilecek tedeir,, elde olunabilir mi? 

Şüplıe yok ki Maarif Veklleti, bu prensipin müspet 
realitesine Reisicumhurumuzun hareketile inanmış bulunu
yor. Ve biz de ayni inançla, kongre ve şuranın müspet va
rışlara, müspet neticelere ulaşacağına emniyet duyuyoruz. 

Cerek Şura, gerek kongre, bu işlerin yakın ve uzak 
alakalılarının topluluğundan temsili bir mahiyette hazır. 

tanış olduğuna göre nevema birer referandum, ve daha tam 
tabiriyle birer ankettir. Ve elbette ki, Maarif Vekaleti, şô
radan alacağı neticeye göre çizdiği mesai yolunda yüzde 
yüz bir isabet üzerinde olacaktır. Ve yine şüphe edilebilir 
ıııi ki neşriyat konıresinden alacağı neticeye müsteniı sis· 
tem ve prensiplerle bütün Türkiyeyi lıududu ve şumulüne 
alan bir realite yoluna girmiş bulunmıyacaktır. 

Türkiye devleti, seçimde ikinci ınüntehiblerle görüş

lerini karşılaştırmaktan nasıl Türk camiasının tam bir hu. 
lasası demek olan Biiyük Millet Meclisini kurabilmişse, 
kültür yolunda da bu tarzdaki hareket, tam bir millet ilıti
yaç, inkılab ve tekamülü esaslarına göre lıazırlanmış bir 
kültür pllnına !alıib olmağı temin edecektir. 

Dal. 
•., _________ -·---------·--

Siyasette ders 

~~ ~~- _jQ ~ rt\)R iitw@'@@;tim 
Mal sahipleri, istimlaki, ihti-
kara bir flrsat mı yaphlar? 
Bir saatçı, 
mal sahibi 

bitmek üzere olan konturatosunun 

büyük 
tarafından temdit edilmediğini ve 

bir zamla hava parası istendiği söyliyor 
Eminönü meydanının açılması 

münasebetile bu havalideki dük. 
kan sahibleri fena vaziyete düş
tüler. Bu hususta dünkü neşri
yatımız üzerine bu havalide sa
atçilik eden bir karıimiz bize mü. 
racaat ederek dedi ki: 

"Uzun müddettenberidir Emi
nönü tarafında iş yaparız. Dük
kanımız vardır ve senelerdenbe
ridir burada müessesiz. Fakat 
konturatımız bitmeğe yakınlaştı. 
Şimdi mal sahibi başımıza dikil. 
di. Kirayı arttırmamızı istiyor. 
Hem ne nispette tasavvur ede -
mezsiniz. Zaten evvelce, istimla
ke başlanıldığı sırada biten kon
turatımızı yenilerken bir zam 
yapmıştık, bu defa yeniden zam 
istiyor. 

Buna da sebeb, bu dükkanlara 
talih çok olmasıdır. 

Gerek istimlak suretile bulun. 
dukları dükkanları yıkılan ve bu 
suretle açıkta kalanlar ve gerek
se Sultanhamamı ve Bahçekapı 
yangınları münasebetile dükkan 
sız kalanlar, mal sahiblerine mü
racaat ederek fazla fiat vermek-
tedirler. . 

Bunlar da, bu fırsatı ka$ır . 
mak istemiyorlar ve bizim sırtı -
mıza biniyorlar. 

Zaten Eminönünden Sirkeciye 
kadar cadde üzerinde sıralanan 
dükkanlar ve yazıhaneler epeyce 
rağbet gördüğü için diğer semt· 
lere nazaran pahalıdır. Halbuki 
§İmdi büsbütün pahalılaştı. Si -
.ıin ya~dığınız gibi bir dükkanın 
kirası 200 liraya kadar, hatta Uç 
yilz liraya kadar çıkarıldı. 

Sonra burada bir rJOkta daha 
var. Mal sahibleri ayrıca kontu. 
ratı feshedip de dükkanı başka -
sına de>Te imkan bulurlarsa ha· 
va parası da alacaklardır. Teklif 
leri bu kadar aykındır. 

Eskiden bu hava parasına peş· 
temallık derlerdi ve yalnız çarşı. 
daki dükkanlara münhasırdı. 
Şimdi çarşıda dükkan!ar bom -
boştur, bu adet Eminönü meyda· 
nında ve havalisindeki dükkan -
larda yeniden türedi. 
Komşularımızdan bazılannın 

konturatlan bitmiştir. Bütiln 
ga)Tetlerine rağmen mal sa.hib. 
leri yeniden konturat yapını • 
yarlar ve içinde senelerce çalış
mış olmasına rağmen yine hava 
parası istiyorlar. 

Bu vaziyette ne yapacağımızı 
şaşırmış bir haldeyiz. Senelerden 
beri tesis ettiğimiz, firmamızı ve 
ismimizi tanıdığımız bir yer ol. 
masa bir dakika durmayız. Fa • 
kat dükkan bozmak, ev bark 
bozmak kadar kötü bir şeydir Ye 
niden tesis etmek, tanıtmak çok 
güçtür. Bu işleri belediyenin 
tanzim etmesi lazımgelmez mi? 

Alakadarlara müracaat ede. 
rek vaziyeti bildirdik. Ticaret o
dası da tahkikat yaptı. Filhakika 
ktralann arttığını tesbit etti. Siz 
de yazdınız ve yazıyorsunuz. 

Vaziyet böylece gün gibi mey. 
danda olduğu halde ne diye mal 
sahiblcrine bu fırsat verilmekte
dir? 

Burada yapılacak şey şudur: 
Bir dükkanın kirası ne ise o 

kira, içinde bulunanın kalması 

arzusuna göre ibka olunmalıdır. 
Eğer mal sahibi kcnturat yap • 
maktan istinkaf ederse bu tak -
dirde biz paramızı belediyeye ve. 
relim, mal sahibi ister alsın, is
ter almasın. Belediye ile hallet
sin. 

Ellerimizde konturatlar var. 
Dükkanın kirası malum. Haydı 
bir mikdar da zam edelim ama, 
bir dükkanın iki üç ve hatta 
dört beş misli zamla ayni müs. 
tecire konturat edilmesi tamami 

Yazıhaneler de ayni §ekilde pa 
pahalılandı. 'Mal sahibleri dört 
gözle konturatlan fesh için bir 
sebebin tekevvün ebncsini bekli· 
yorlar. 

l\:ira meselesi de belediyeye ta· 
allük eder bir iştir kanaatinde " 
\iz. 
· Şu vaziyeti halletmek için nli. 
kadarlann dikkat nazarını ccl • 
betmenizi rica ederim.,, 

Not: 
Dün ikinci sayfamızda vaziy&-4 

ti bir haber halinde yazmıştık. 
Bugün bizzat bu hadiseye maru2: 
kalanın daha mühim bir ooktaya 
temasını görerek onu da yazıyo .. le bir ihtikılrdır. Bunu önliye

bilmek için belediyenin kontu - ruz. 
ratlanmızı tetkik ederek 0 fiat- Bittabi dükkan kiraları böyle. 
lara göre yeniden konturat yap. ce artınca mal salıibleri bu fırsa· 
mağa mecbur etmesi 18..zımdır. tı gözliyeceklerdir. Ama, beledi .. 

yenin tamamile ihtikar olan v• 
Hatta içimizde dükkanını bı • esnaf 111, dükkan sahihlerinin za. 

rakmak mecburiyetinde kalanlar rarına bulunan böylo bir işe mU
olabilir. Nakil veya bir başka iş sanıalıa edemiyeceği aşikardır. 
tutmak suretile dükkanı boşa - Kariiınizin dediği gibi, yeni 
!anların yerine geleceklerin de konturatta zam istiyen mal sa.ı 
bu kadar fahiş kira altına girme- lıiblerini, eski konturattaki kira 
si doğru değildir. Hele peştemaL üzerinden veya bir nispet dalıi • 
lık denilen hava parası da ne o- linde küçük bir zamla konturatı 
luyor? tecdide mecbur etme!idir. 

Şehrin iman gibi bir hadise- işin mahiyeti ilıtikar olduğı.,na 
den dükkan sahihlerinin zarar göre böyle bir müdalıale caiz o· 
görmesi doğru olur mu? lur. 

Alman propa
ğanda nazın 

Orta Avrupa ve Balkan 
turnesine çıktı 

Atlna, 31 (A.A.) - Göbcls, 
dün saat 16 da tayyare ile buraya 
gelmiş ve yere inmiştir. Kendisini 
Atina valisi Cotzies ile Alman el. 
çisi karşılamrştır. 

Göbels, yarın Radosa gidecek· 
tir. 

Salahiyettar mahafil, mümailey
hin bu seyahatinin hususi mahiyet
te olduğunu beyan etmektedir. 

Peştede 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Al. 
manya propaganda nazırı !doktor 
Göbels, dün sabah Kral Naibi A
miral Horti tarafından kabul edil
miştir. 

Doktor Göbels, başvekil Faul 
Tcleki ve maarif ve mezahip nazırı 

Koman ile de görüşmüştür. Öğle 

üzeri Almanya elçisi, doktor Gö
bels şerefine bir ziyafet vermi~tir. 

Belgratda 

Belgrad, 30 (A.A.) - Tayyare 
ile Budapeştcden Atinaya gitmek. 
te olan doktor Göbels, yarım saat 

için bura.ela yere inmiş ve tayyare 
meydanında Yugoslav hava kuv
vetleri şefi general Yankoviç, hn· 
riciye protokol şefi Marinkoviç ve 
Almanyanın Belgrad elçisi tara
fından selamlanmıştır. 

ispanyada 
vaziyet 

Franko idaresi tevkifata 
başladı 

Paris, 31 - İspanyada Fran· 
konun eline düşmiyen §ehir kal. 
mamı~tır. Maclrid de teslim edil.
miştir. 

Albay Kasado ile mUdafaa ko· 
mitesi azası şehri daha evvel.ı 
den terketmişlerdir. Cumhuri • 
yetçi askerler üstüne beyaz bay.ı 
raklar çektikleri siperlerini terke 
dcrek şehre doğru gitmişlerdir. 

Frankocuların Madrld askeri 
valisi gerek hükumet merkezin· 
de, gerek Madrid '>ilayetinde ör .. 
fi idare ilan etmiştir. 

Vnlansiyadan bildirildiğine gö 
re şehre giren Franko kıt'aları 
sabık milli müdafaa komitesinin 
bazı azasını tevkif etmiştir. 

Romanya 
Başvekili 
BUkreş elçimizle 

mülakatta bulundu 
Bükreş, 30 (A. A.) - Bugiln 

başvekil Kalinesko Türkiye elçi
runi kabul etmiştir. 
Bükreş üniversitesinde son de 

fa ihdas edilmiş olan Türkiyat 
enstitüsü hakkında konuşuldu • 
ğu zannolunuy.:\r. 
Alınan haberlere göre maarif 

nazın enstitünün programını ha· 
zırlamakla meşguldür. 

1 ~ • • • ~ • ~ lngilterede bombah bir 
suikast daha 

Almanya Pragdan koca Danzigi is· 
tiye dursun, ama, biz refikimizden mi
nimini bir dikkat isteriz: E DEN Avustralyaya hitab eden 

ve radyo ile neşredilen bir teb
liğinde şöyle diyor: 

"Son aylardaki vakayi herkese 
ders olmuttur.,, 

"Abdal, ebleh, alil çocuk sahibi ol. 
mak istemiyorsan içki içme!,, 

Prag hükOmeti, Danzigi ne za1J1an 
aldı ki geri versin? 

Liverpol, 31 (A.A.) - Lfrerpol 
da patlayan bir bombadan birr;ok 
mağazaların camları kırılmıştır. Po 
lis, iki bomba daha bulmuştur. ------

Doğru, Almanya herkese verdi tal· 
kını, kendi yuttu salkımı ı 

*** 

Bir vecize 

Ç OCUK Esirıeme Kurumunun 
vecizelerinden: -

Demek çocuğu yoksa ve evli değil· ' 
se ve çocuğu yetişmişse ver yansın! 

.Yeşilayın kulakları çınlasın! 

*** 

Almanyanm bir isteği 

B ERLiN Praı hUkOmetinden 
Danzigin iadesini istiyor 1., 

*** 

Orduların tetkikatı 

F UMHURIYET yazıyor: 
"Franko kuvvetleri, Valanslya 

ya girdikten sonra birçok tC?tkikat yap. 
tılar.,. 

Biz de bir şey zannettik yahu. Me
ier orduların maksadı ilmi tetkikatmış! 

Mim. 

Çocuk, yurdun direği, yuva -
nm şenliğidir. Çoctij;ru se\'! Kim 
sesiz boynu bükük ) avroları 
kurtannak için yılda bir lira 
ver, Çoc\lk Esirgeme Kuruıwı • 
na üye ol! (Ç. E. KJ 
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ramvay aza 1 
d ğru uza ı aca 

aliye 
• • 

ıy e ze lstiinbulun imarı projesini Nafıa 
Vekaleti tetkik edecek Basta raf r 1 incide 

kul bir şekilde halledileceğini ü. 
mid cJ.liyorum. Çünkü Almanya 
bu memleket ile muslihane bir teş 
riki mesaiye büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedir ... 

lunacaktır. Akµm, Hariciye nezarc. l ya bir :ultımntom ''erilmiş olduğunu 
U, B. Bcck .şerefine bir .ziya!et \"ere. ya.lanlam15tır. Mnamafih, B. RJbbell. 
cekUr. Çarşamba gUntl yeni bazı gl:I. trop·un bu meseleler Uzerlndo dlplo. 
rUşmclcr de olacak ve lnglllz kralı B. motık gl:irU.5melere başlamak icin Po. 
Eeck"i Vindsor §lltosund:ı kabul ede. lonyanm nerırn bUyUk elçim nczdiııck> 
cckUr. Perşembe gUııU B. Bcck, l'ortıı bıw teııebllUaler y&prnriJ oldur;u mu. 
rnouUı'a harelcet edecek "e tnı;tliz do. hakltak ~il:iidlr. F'Ukat B. Bcck, bu te. 
ııanmruruım mancvralarmda hazır bu. §ebbUalerc flmdlyc kadar herhangi bir 

'

1 eni tramvay hatları, halk tipi radyo 
makineleri ve muhte1if Nafıa işleri etrafın

da Ali Çetinkayanm beyanatı 
Nazır, Danimarka, Mac:ıristan 

Jl milyon lira:r:ı )'akın ~ulama işleri ve sair memleketlerl::lelci Alman Nı.Jıa Vekili Ali Çctinkayanm 
dün Ankaradan sehrimize geldiğini, 
trarı.~ay ve tünel idarelerinde tet. 
kil<l yaptığını haber vermiştik. 

Vekf!!), tramvay şebekesinin ileride 
alac:~ ~ller üzerinde raporlar 
ve pıt.>jeler verilmiştir. Eyüp · Erni
nöIUl hattına ve Beyoğlunda tek 
tramvay hattı lnıllanılmasına dair 
ra~ar bu aradadır. Beyoğlundan 
yaluu gidiş tramvayları ge~ecek, 

dönQalcr Tarlabaşı yoliyle olacak -
tır. Yine, hazırlanan bir projede. 
.aynı biletle muhtelif arabalarda se
yahat edilmesi de ileri sürülmekte.. 
dir. 

All Ç".etinkaya gazetecilere bulun 
.duh beyanatta demiştir ki: 

T()şkilat projesi 
"-• Tramvay ve tünel idarelerinin 

rql..-l(gtı içln hazırlanacak olan pro
je hatr'krndcı tet1..1klcrde brılıırımak ıi· 
~ere tstanbtıla geldim ue te(ldklere 
başradım. Teş1:i1at projesini satın a1· 
ıma rmıkarıelesiulc birlikle \fecfise 
veu.ceği:." 

H~vagaxi Şirketinin satın 
l 'llması geri kaldı 

"·- Yııı>tı~ımız tetkiklerde lı:ı~:ıga
.zı ~lrketlcri '\":ııidnlının nııısr.ır ,.c 
s:ıtıa almn mu'knbilinde her sene öde· 
)~ccJırniz senelik taksitleri kıırşılı
yamırııcıısını anladık. Hu "scbepler
ıclen ıimdilik satın nlmn jşlerlni se· 
riYt bırnktık. F:ıkııt şirket dııbn nz 
p:ırc ile tesisatını satmak isterse ono 
~örı ınüznkerclere girişıne'k mümkün 
olncnktır." 

Şark memleketleri ile 
lb.ava seferleri 
"- ıran, Irtı'k ve Yan gıbl uzok ıue

safırlc• ar:ısınd:ı yolcu ve posla nak
llynt• -Yııpabilmck 1cin dah:ı 'kuvvetli 
tan·ı""Cler s:ıtın nlma'k üzereyiz. nu 
ta)nreler geldikten onrn ) uknrıdıı· 
ki ml"Vkilcr ııorsıııdn derhnl ~eni ha
va N..Uarı 'tesis edeceğiz.." 

Y ~ni tramvay hatları 
"-· Trnnn·:ıy tı:ıtlnrının hııngi semt 

Ierdr. ne suretle ıtemdit edilmesi 
mümkiln olııcağını ıcıtkik eclı:roru:ı. 

Trnmv:ıy hnltının Mııckııdnn llrşlk

ıoş:ı b:ığlıınması Ilc !::minônilnden A· 
'tntilrk ı.öprilsune lrndnr ııçıl:ıc:ık l ol 
fiıerlndc tnhdidi Ye d:ıh:ı sonra do 
J~yübc ikııdar \ızntılmıısı mnknrrcrdir. 
Bebekle yolun açılmasından sonrıı 

l>urada'kt lluuın llloğaziçinc doğru ge
nişletilmesi de ilk hntırn ıge1cnler o· 
~nsındndır. Hundan b:ış'ka tiinclin 
alt Ye Ost n ı:ıJ:ırıno kndnr olan kı
sımlıır dn ıslah edilecektir." 

Sabn alınacak diğer 

ecnebi şirketler 
"- lstanbUld:ı satın olınacnk lı:ış· 

ka ecnebi şirket knlrnnmışlır. Jzmir
de, ltnlr:ınlnnn 4mtiynzı 'Dltındn o
lan bnıı elektrik şlrkcllerini de s:ılııı 
nlm:ık iciıa nisnndnn itibaren muzn· 
lı:erelere bıışlıyacağız. 

Anklırn ve .Adnnaılıki elcktrık ve 
ha\·ııg:ızı şirketleri de tesisatlarını 

bize satmak k1n rnlirae:ıoıtn bulıııı
dul:ır. Vozil·eti milsıılt görlırsck bun 
lıır için de mil7.:tkerclcre girişeceiliz.' 

Haydarpaşa ile Sirkeci 
arasında. feribot 

lunacaktır. suretle cevap verme~tlr. Yalnız w. 
)':ıpılac:ıktır." ekalliyetlcrinden de bahsetmiş ve 

ve snir memleketlerdeki Alman e· 
kalliyetlcrinden <le bahsetmiş ve tc 
ntbi memleketlerinde Alman ekal 

Almanyanm istekleri nun i!::terinc Po1onya, ruiker'l tedbirler 
Londra, 30 {A.A.) - İyi bir mem. altntfbr. 

Yeni Telefon hatları 
" - ~1.:hıı ler arası lckluıı lı:ıtl:ıı ı 

.:iuri}cye ve dol:ıyıc;iylc Mısıra lı:ığ

t:ınmışıır. Bu ıncınlcke1lcr ~cıkınflıı 
'bizim yasılam:ııtia -"'Tupn ile konuş· lcketlerin Almnnyadaki ckalliret· 

b:ıuım teyit olunduğuna göre B. Von Nilınyet, Polonya. gazctclc.rlnln D~
ltıbbcntrop, Bcrllndeki Polonya sefiri rlyatı Ye resm1 Polonya mahllllcrlnhı 
B. Joscph Lipııky'yc gecen hııfta iı;in. bcy:ı.n:ı.Uan, ıu dhetıcri tllylt ctmtıı. 
de 8.§nğıdakl hususlar hakkında muza.. tir: 

mnil:ı başlı) ecaklardır. Bunun için lerine karşı bir mukab. leyi intaç 
Suriycdcld ın:ındntcr id:ıııcnin } np:ı- edeceğini ihtar etmiştir. 
c:ığı )eni tcsıs:ıt bır ıld a~ıı .kadar Ha.liseler 
l:ııııaııılan:ıc;,ık ıır. 1 

lznıir 1111111.ılaısınd:ı ıııuhl<'lır isti. Berlin, 31 (A.A.) - Alman mat· 
k:ımcUcrdc , il.iyeUer Ye knzalnr nra· buatı "Almanların Polonyada ma -
sındo reni telefon hatları ınşa cdıle- ruz kaldıkları fena muamelelere,. 
-celrıir. <'lair haberler r.c'ifetmektedir. Bu 

!13~ y~lınd:ı ~il telefon lıatl:ırı Eruı- cünlleden olarak Kotm•içten alınan 
nım ı:;tıkıımctmdc 11z:ıtıl:ıada1r. Bel· b" telf f l ·· ·· R"b 'kd b"l 
iki de :ıl·m sene içinde Er.rnrumla ıc- ır gra sa 1 gunu ı nı e ı · 
lefonla konuşmak miimlrun olacak- ı hassa vab;m hadiseler cereyan 'Ct -
ıır.'' tiğini haber \'CrtnCh"tedir. Bu ~ehir. 

Halk tipi radyo makineleri de mubtem Polonya cemiyetlerinin 
"-Halk tıpi nıd)o mnkıneleri kn- azası, aı .. an teşekküllerinin azasına 

nun projesi yuk111ıl.ı 'Meclise verıle· taarruz etmişlerdir. Genç Almanla· 
ccktir. Hu lılctlcr f\'İtı Ametikndnn nn giyd!ği hftya.z ı;otaplar Polonya· 
bir"ok uuuracaallnr 'aki ohı"'ştur. blarca bir Almanlık işareti olarak 
:\lodcllerlc gcliıı ımzarlığa girmek is- ıteiakki edilmclct.edir. B1rçok genç 
lcmişlcrdir. Bunl:ırı lıcklcnıekleyiz.. 

Holk ııtıl makineler rod.}omuzuıı, Almanlar tahkir edilrniı; ve dövül -
~urdun her köşesinde dinlenmesine müJür. Bundan maada 'Polonyalı 
fırsnl '·erece'klir. inazı )'Crlerue sobit nlhnayifçiler 1-0kantada oturan bazı 
\"C d:ıha ıziyucle sc.n ar ta mır atcl.} e· Almanlara t:ıarroz etmişler \'C teh
lcri , .e nlrnmul!ıHir doldurmn tcsls:ılı dillerine rağmen kendi lisanını ko
yaııılınası da bu ıırojc ile temin tdi· 
ıccckılr." nuşmağa de,:am eden bir Almam 

Ankara radyosunda dövmüı.'•"rd:r. Birçok lokanta ve 
kah velet ı:ie buna benzer hMiseler 

ıslahat 
·· - Anlrnra rad~ osunun alafnıııga 

,.e nlP.turkn musiki lı."tsımlııri~1c tem
sil kolunu ıcl:cmmel etlirmeğc çalı· 
şıyoruz. 

cereyan etmiştir. 
Lehistand milli birlik 
Ptıznan, 31 (A.A.) - Belediye 

meclisi bir karar sureti kabul ede -
rek belediyeyi lıava müdafaa iS'tik· 
razına i~tira'k Mm~ğe davet ctmi$ 

kereler açması teklifinde bulunmu!} • 
tlır: 

ı - Danzigln hAktmlyctı, 
2 - Ş:ırld Prusyayı, Polonya kori. 

doru ~ruııtasllc Almanyo.ya raptedecek 
olan otomobll yol.ı, 

3 - Polonyanın Roma - Bcrlln mlb 
verine karvı takıp edeceği battı ha~ 
reket. 

Gl:lr0şmclcl1n ertesi gU.nQ B. Ups_ 
ky, R. Beck ile görüşmek Uzere V:ıır. 

şo~ayn glbnlı;Ur. 

Polonya hUkOmctlnin şlmdJye kadar 
Alm:ın tckliOcrlnc bir cevap verme. 
mlş oldu~ rivayet edilmc'ktedtr. 

Londra, 30 (A.A ) - Havas muha. 
biri bUdiriyor: 

Buradaki (lllyia.lara g8re, Da.nzig U. 
zerindeki htıldmlyetl §ark! :Prusyayı 
AJmıınynya bat\'lıyacak otostrall yolu 
Vl' Polonyamn Ramıı - Bcrlin mlltve. 
ri knr§ıtımdakl hattı hareketi mesele. 
lcrl hakkındo. vaziyet ...ıması için, Al. 
manya, V.ar ova nezdinde taleplerde 
bulunmuştur. 

Yine bu şayialara göre, Poll)nyn lıU. 
kOmeti, lr.ı ilç mesele 'ilzerlnde munıı.. 
knşa etmeğt ·ve B. Br:ck te mUzakeTe 
için Berlinc ıı;ttmoği nıadetmlştlr. 

Vnrııo\·a rcsml .ınah!Illerl, Polonya. 

lngiliz 
ar Si 

Parıızit meselesinin esasından hal
li içlıı beynelmilel r(ld~·o ,kongresine 
üç murnhhos -göndcrdık. MuT:ıhhas
lnrıınız J,;onsrcdc lıiztmgclcn tcşch· 
büslcrde bulunncn'klnrdır. l>J/Jcr ın
r:ıftıın radl·omuzu mş.'l ellen şirkcllc 
de pnr:ıı.Jti knlclırmtık üzere ~eni bir 
makine için ıınl:ışm:ı y.ıptık. Hu mn
kinc de yerine konduktan sonra ıı:ı· 

rezil ml'sclcsi hnlletlilmiş olacaktır." 

tir. ı. 

lstanbulun imarı 

Bu karar suretinin kabulü milli llaştarajı l ı focide 
birlik lehinde bir Jlümayi~ rebep 'l"etini §İddetli bir lisanla tenkit 
olmu~tur. ctmistir. 

Jv1eclisin sağcenah muhalefet gru Dahili si}'asc't vaziyeti 'kan~ıktır. 
pu ile hük-Qmct grupu namına söz Parlfunento mahfellerin<le s<h:ıcn -
söyleyen reisi Gelichovski demistir diğine göre, mecburi as'kcrliğin şc· 
ki: killeri haklnnda kabinede ihtilat "- Şelıircilık mute?ı:ıssısı 1>rosl 

tnrnfıııd:m lıazırlnnnn h.ta:ınlıulu 'i· ~'Dahili kavgalarla vak'1t geçire • olmadığına dair yan resmi mahfe]. 
nınr proje inin ll'lkiki \'Ckuletimız.c cek zamanımız >"Oktur. Memleketin }erde rapılan beyanatın 'hiçbir kıy· 
tcklir -cuilmişlir. lsı:ıııLulun imım i· selô.meti jçin mü~terek bir gayret meti yoktur. 
.;in lıcledbe ile lıirlikle ilıti:roeıı gö- sarfetmek lazımdır. Samuel Hoarc veya Edenin isti -
re, bir şckıl ve esns kurnıo~:ı ç:ılışa· Hükumet grupu mümessili fasından evvel de bu istifalar hak. 
cnğıx. • zı 

llk iş olarak Lıniııönü mc)dıının- miralıı.y Vieekovski, bu .sö ere kındaki haberler tekzip edilmişti. 
unn Gııt. •.. ıııınn doğru lıir yol oçıl· iştirak etmiş, devletin ''C mille· ,'Muhafazakar mahfe1lerde hiç.bir 
ınası muı:ı:ı:ı;a\\'crdir. Bundan sonra tin haya.ti m-Onfantlcri mevzu • tahminde bulunulamıyacağı söy -
imar J<;lcri hır program dııhilıllllc sı· bahs olduğu bir sırada Polonya· lenmekle iktifa cclilmektedir. Bu 
rala konul:ıcaklır. füllrnsso lstinyc lılnr arasında hiçbir ihtilaf mev

Almanya - Poloeya mlltıııscebtlerl. 
.nin esasını ltl34 ademi tccavtlz beyan. 
nnmcsl t03kll <ıtmekte berdevamdır. 
Polonya, hcrhnnı;t 'blr bloka lltlhnlc cL 
mck arzusunda. değildir. Polan~·a.nm 

niyeti, lbUtnn komşularile iyi mtlnııse. 
lbetıcr idamo utmckt1r. Fakat ıu.zunıu 
ta.kdirindo Polonyn, haklnrını. ,.hudut. 
larını ve taUklAllnl, rıUOJı elde rntıda. 
fnaya da hazirdlr. 

Po\onyanın isbklali 
Varşova, SO (A.A.) - Polonya si. 

ynsctlnln istlklAl!ni!en bahscdt>n •"Kur 
jcr Pora:rıny,, diyor ki: 

Polonya, bntlttı blo1tlar&n &Banda 
kalnoaktır. Kendi araztsınl harpsiz 
terkodecck değildir. Fakat kcndl61no 
yabancı menfaatler Jçln do katlycn 
burp etmlyccektlr. Polonya, kenlil a. 
razlslndcn en ufak bir parça için bU. 
tlln kmımı veı'.Meğc huırdır. Fakat 
b:ı.tıkalannm menfaati lçln ise kanın • 
dan bir tek damla bile dınantycccktlr. 

Varşova, 30 (A.A.) - Hava mUda. 
!ansı lstlkrazına lşUrak miktarı şimdi. 

'den S6 tnllyon ZloUyl. gcı:mtşUr. 1ts. 
tntrn=n ka~'lt :muam~eıılnln Tcsmcn 
nncnk önUmUzdckl nisan symın bc,u!n. 
de ııcııa.ca~ knyd:ı. .pya.ndil". 

azır 1 
• a 1 

tiün ak~am Lord Hciliia'ks tarafın -
dan bazı Avrupa mem1cketlerine 
mütecavizlere k~ı bir ~yanname 
tanzim edilmesi hakkında \ı.ıkubu
lan teklif üzerine cereyan eden mü
iakereye dair son gelen raporları 
din1enmi~fir. Bazı diplomatik mah-
1ellerde bc~·an edildifüne göre bu 
beyanname, yalnız Fransa, lngiltc -
re \'C Sovyctler Birliğine inhisar 
edecektir. 

Giyin e nerakh 
ayanlara 

~oiu üzerinde durm:ıl.ıayını. llu rot- cut olamıyacağını söylemiştir.. mahfollerde Sir John Simon'un bü-1 
!arın bir on C\\'cl oçıhıı:ısı "c tnnzi· Mumaileyh şu sözleri ilave et· yük harp esnasında mecburi ac:'ker 1 
mi iı;in tedbirler olınnw;tır. Bir tn- miştir: lik hizmeti ihdas edildiği zaman da ı 
k1m fornuılıtcler işi hirsız tehir elle- "- P.olonya.nın a%a.metini ve istifa etmis olduğu il9.\·e edilmekte.. 
cck e de hu yıl :içinde ~oll.ırnı j kudretini vanyana müdafaa .et. dir. 

h·rurıadsrn 'httSlı~ SU'tctle g(',.. 
tirıtiğim .·nzhL: modrllmmi hir 
defa .görünüz. l _te~cnlcrc pl'O -
v,ıısız potroıı ~ıkarılır. 

bilirilınesiııe c:ılışılncnktll". ~ h • .Aynı mahfe1Jer, iihar edilen kana 
Bc1>ekten Dolmıtbnhçc s:ır:ıyrn:ı k:ı· mege a.zır.ız.,, l 

d:ır ol:ın gfızcrRiıhltı arn 1 <ıs::ı ı:rr <ln- Lehlilcr.e göre hadise erin ate göre, bütçe tamamile tasdik e-
hilinlle taıızirn edilme mc Nurrncıı wahiyeti dilmeden evvel Sir John Simonun 
cnlışılm:ıklndır. Ihı kısım üzerinde VarŞO\'a, 31 (A .• ~.) - Kurjer kabineden ayrılması ihtimali me\'. 
tetkikler ,.e istikşaf ~~pılmnsı ls- Varszavsld gazetesi !Katoviçten cut değilidir. 
tnnlml belet.llyesiııc tchlifı olunmuş· bildiriyor: Dün akşam Vestministerde topla· 
tur. lmnr ııliinınııı bnz.ı noktalarını ''Birkaç gündenbcri 'Polonya nan muhafazakarlar komitesinin 
nofııı göriışrıyıe rnıwnfık tıulınııdık. n d :ı::~ · R ·b ·k 
Mnanıafılı hııınbııhııı lcııhlen tunzim 3rııkan Sı ezya~n ~ ·aın 1 nı • milli hizmetin mecburi olın:ısı, nok 

,.e imım Cıkrfoc sure, bClcdiyc ılc ~a~~~m~d~~~~~u;,:yam:"~~~~~ tasında ısrar .. ettiği iyi h~bcr alan 
n:ırııı ••örü<:leri nr:ısındu J.:olll) lı'kl:ı 1 r 11 d so lerunekteclır 

"' ' lar myıncrre ba..,,amı:-ıardır. Ne • ma 1• c er c Y .. , ·. . . bir nnlnşm.ı yapılac.ağı şhı>hcsizdir. z,· "' ı;ı• 12' bari k t 
Her iki tarafın dn noktni noznrı, lıir zakctle yapılan ihtarlar bir ne· Dığer cihetten cı~e omı esı 

JJiplonı 1·cr.:i 

YAVUZ SEZEN 
lf>ariıı lüıdtn Ter:ı:ilık Akndmıi· 

inden. lk~oğlu Parnıakkaın 'l 13 
Gnyrct op:rrtmtrnı. Türk Foınr.vı 

üstünde 

ZA Yl - 911 _ 327 senesinde Fe)·
ziyc meJ.:tcbıntle11 :ıl<lığıın şah:ıclel -

1 namenti kn~ bettim. Yenisini nlocn • 
:.ımı1:m eskisinin hllkmü yok ıır. 

'Atustufa <ıi}ltt Sül~an Şllrıı1ı ı 

Kız kardeşine 
• 

tasallut edenı 
yaraladı 

-'<Sıti:ı 
Dün Haydarda bir yara--

kası olmuştur. . ·1](1e 
Hüseyin oğlu Ero!Jı ı:ıtılt i>ll' 

taxı dört yaşında Nebab3 
) r 

de bir kıza geçen hafta ~~ p 
mis ve dün de aynı hareketin 
mak istemis. fakat NebaJtı ra~ 
beysi Emin i~in farkına ,-a .p 
ğer Emini bıı;akla yaralat111~ 
Yaralı C'.errahpa~ ~k:ıts 

kaldmlmış ye zabıta tahk 
lamı§tır. 

~atalcada cinnyet53a~1J 
Dun gece sabaha karsı ~ 

de Çatalcada sarhoşluk ) 
bir cinayet olmustur. 

Çatalcada orta ol.."Ul \Jt, 
10 numaralı evde oturan j:Jtl 

talcada a~ Hüseyin Uçat' içP 
bir arkadaşile dün gece d!! .)(! 

sonra nedense araların ~ !%11 ~ 
çıkını~ ve Hüseyin tabZfl ef> 

_.,_..~del'· 
kerek Mkada~mr gog:ı .. •· 
k1YIP öldürmü.Ştür. };atı1l • 

Vaka yerine yeti5CfUer };JJ 
kaalnuşlardır. Ceset IJlOrgt 

nlmıştır. 

75 Numara 
geçirdi ~ 

Köprüden 13,~5 .de ka~~' 
ti Hayıiyenin 75 nuın'1r.ı>1 ıı;:; 
lstinye iskelesine uğra>"l~~ 
ettikten sonra makine. ~ 
bozulması yüzünden b.tr d 
tarla sürükleruneğe b~~: 

ıfalii.neler işlemcdiğin i·I 
tan. düdük -çalarak iındat 
tir. . urtı 
il~plarun iyi idaresı '~ p 

kmtı1arla 'Sahilin bi'r tn~~ 
ma!nna m:ıni olmu~ ve 18 ı 
imdada yeti~en Şir'ketıtı ' ~ 
ralı vapuru 73 i güçlükle i 
al rak Ycniköy iskclcsiııc 

tfir. ·~ 
Jleyecanlı dakikalar ~eçt !\! 

ıJjfl'" )ar 'burada vapurdan ç ar>-' 
ka bir vapurla yollarırı3 

mi~crdır. 

"- lfoydarpaşa ile Sirkeci nrıısııı 
dn Feribot i.Şlnlllınesi için lılr kanun 
projesi hazirl:ıdık. Ynkında proje B. 
'.:'il. 'Meclisine vcrilcce1'1ir. Tcsisot iki 
senede tıımaml:ınncnk ve derh::ıl iş

hnlnyn düşmeaeıılstaııbulun modern ticcv~m~i~ ~~n P~onynltlar ~~-~~~~~~~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

f ·· d l k b . b b · b. :-1. A ~manı ::::::::::::::::::::::::ı:::::::::t•:ı::::::::::: •-:ı:: 

letme işleri ~ıaŞttb·ncaJ.."tır. 

Demiryolları 
"- Demiryolu 939 yılı tcşrinicrıo· 

de 'Erzuruma '':ır.mış olııcnktır. Di
)arbakırclaıı \'an lstiknmcLinde yn· 
pıimııkta ol:ın demiryolu haltının ııı· 
şasın:ı ()a de,•oıu cdilıııcklcdir. Sflrde 
ynl:ın bir no'klııdan i'kb e ayrılacnk 

olan tuıllarılan lıirisi Ciırc \C Irnk 
huduclun:ı., dıjtcri de Yan istil.nmclln
de lran hudııdıınn 'kad:ır inş:ı c•dıle· 
ccktir. Sc-.nec.le ııoo il:ı 200 ldloınet· 
re inşa edildiği t:ıkdirdc dört, Jıc~ 

sene sonr:ı demlryolu \'onn 'arını~ 
olncaktır." 

Sulama i§leri 

ltıirııcınn gore :ı 111 rıs:ı ır ..zamnn· eyaz çora gıyen ıt.ıtaç .n: ::::::::::::::::::·:::::::::::::::: •• ::Y1;:x:::: m~::u: 
da imarJdır. yalrn:hyarak çorab1arını derbn1 

Bunda esas olan dıı heı hangi bir çıkartmışlardır. 
suretle snrledileeek pnra) ı yerinde Ayni gazete bu şekilde yapıl· 
ve yolun(lıı arfötıuck ve bir israrn 
el üşıııcm r.I. tir." 

T ayya~e kaçak
çılığı meseiesi 

Ruhinin lüzumu muhake
mesrne karar veri:di 

makta olan birkaç tahrik hare -
ketinin şiddetle tecziye edildiğini 
ilave eylemektedir. 

Bek, Pari.!e çağırıldı 
Paris, 31 (A. A.) - Öğrenildi. 

ığine gcire, Fransa 'llcriciye nazın 
Eonnet, yakında Londra.ya gide
cek olan Beck'i Parise uğramağa 
uavet etmiştir. 

Beck, prensip itibarile bu da· 
Ankara, 30 (Hususi) - Devlet veti kabul etmişse de bilahare 

Şurası ikinci dairesi tayyare ka
çakçılığı ha.disC10inde evrak saht:· 
karlığmdan dolayı mevkuf bulu· 

yapılacağını bildirdiği bu ziyare
tin tnrihi henüz tcsbit edilmemi..ı 
tir. 

Londraya ziyareti 

. " •t• 
Matinelerden itibaren T a k s i m sinemasında 

MiB~!g !n~s; fciv~IB!~~c!a~~ m!a>z~ mü~~ 
:::: HH leler filmi ba~lıyor. 

im Baş rol de: BU STER C R A ~BE 
:m Emsalsiz dekorlar arasında cereyan eden ve fccı 6ahnelcrle 
15:: müessir tabloları tasvir eden bu film:le Ar.r.a 1karşı Merih Yıl
im dızz • aünynnrn boır..bardnnanı .Merih yıldızının cmıavan .. 
füi Bay Tekin ve laf adamlar ve aairc ..• 15 safha - 30 kısım tck-
m: mili bir~. Seanslar: ı, ıs . 4,45 ve 8,30 dadır. ~~~:Y 
:::: ••• ••• ...... ••• • .... .-........... ~ ./ı 
::::::::::::::::::::::s:::::ı::::::::::a::::~Y.:::::r.:::x:::::::,lı;ı::e;::;::::;ran:::::::::::!"!:::iı:·: .::ı!..~=== ·:r ,..,._... 
;:::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::::::l~ı •• :u .. :ı:::::. ... -············-·· .. ·• ••• ;z-. .......... ~ 

" - '\'urdun her lnrnfındıı sul:ıınıı 
işlerinin bugüne kndnr mu:ımelrlr.ri 
tekemmül ediler<.'k mün:ıknsııyn kcı
nulnııış olıın kısımlnrı 28 mih on lr
raya Yarmıştır. Yakın :ı::ımonda lı:ı-

nan hariciye mcmul'larmdan Ru. 
hinin evrakını tetkik etmiş. mc
muriy:et vazifesini suiistimalden 
dolayı lüzmnu muhakemesine ka· 
rar vermiştir. Ruhiye bugünlerde 

Londrtı, 30 (A.A.) - Cazctc'cr, ıPo. 
lonya luırleiye nazın B. Bcck·ın zlyn_ 
ret! programını nej;lrctmektedlr. 

B. Beck, pnzntesl gUnU 1.ondrnyn 
varacak ve Btılr ~UnU n. Çemberlayn 
ve Lord Hnllfaks ile görU~clcrdc bu. 

1 
Güzclllk ve Gençlik Şal seri 

bütün rekorlm-.ı l:ınyor 
Son günlerden istlfudc eaini7.. 

akarlJt1 
SiNEMAsNVft 

,, ...ııll~- ı,.,,.nlılrh hı>r hl'r tebliğat yapılacaktır. 
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HABER''n 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır ~ 

1 

! No. 90 Beyoğlu Selime 
t OkuyucaJarmııza dağıtacağımız mlı'ldifatlarm kıymeti 800 lirayı 
t •~kındır. 
t 180 Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe takınılan, kıymetıf ceb 

1 
"e kol saatleri, muşambalar, cllıtselikler, istenilen eşyayı alablJ-
11lek salahlyetinl ,·eren 20, 15, ıo Jlra gibi para kıymetinde kart-
lar muhtelif ev oşyuı \'e saire. 

- İtalyan ihtilô.f z 

ransa müzcikere 
kapılarını kapamış 
•usolini bir nutuk daha söyliyerek 

lya Akdenizde mahpus kalamazll dedi 
~~Oma, 30 {A.A.) - Musolini, r ediyor. Ilıılhııki nıiis:ıddak suretler, 
lt...~~ah Cosenzada bir nutuk söy lıic bir z:ım:ııı. ·~culi ol~ııı~ıumı~tır. 
~tır. Hiçbir ecnebi muhabir Tunus mesele ının lıususı hır hal .su· 

ttJi değ'ld' ' reli ne rtıplı lıakkınclaki nıiiz:ıkcrclerc 
Sttran· 

1
• L • • • ise b:ışlanmamnmıştır bile. Holhuki 

litı ı Aıansı Musolınının ha. bu anlaşmonın birinci maddesi ınuei-
' !tleselelere telmih etmiş ve hince, hu h:ıl sureti, bizznt nııl:ışnıu 
~ •ıa "italya, Akdcnizde mah- ile meriyct mevki.ine girecekti. 

1t1.lmak niyetinde değildir ... Hatırlardndır kı nrıluşıııalıırın he-
~iı olduğunu bildirmektedir. ılcfi_ni, Fra!ısa -.1!nlyıııı dostluğunun 
&.hah .. v • gcnışlcmesı \'C ıkı delet arasında j. 

tıılıı. ve ogle gazetelerı, Dala1d- timallı bir işbirliği tesis edilmesi ill· 
e~ nutkunu, gayet kısa olarak, aliikadnr !Jir~·ok meselelerin birer lınl 

'ıtıt ~ük puntolu başlrklarla ver- suretine raplı teşkil etmekte idi. 1-
I le iktifa etmektedir. ıalya, bldnyette, 1935 muahedesi ile, 
ltlyanlara g öre Tunustaki ltalynnl:ırın hukuku mc-
~onı . selesinde ve 1915 I.ondra ııuktınırı 
t~r a, 30 (A:A.) G.ıorn.~le 13 üneiı m eldesi ınufibince kendisi· 

ıı ıa gazetesı Daladyenın dun. ne · rii huJ..lfikta nuazzam !cdn
}' lllltkunu mevzuu ?>ahsederek .kıirlıklardn bulundu ise, !Junu, .sırf 
,,fkr ki: Frans:ının, Şarkl Afrikada ltnlyanırı 
~Uıolininin nutkundan sonra genişleme i lüzumu karşısında Fran-

tiliz ga tel · 'kb' .. "k'' s:ının takip edeceği hürmetkar hat· 
~ ze erı nı ın ıgozu u- h k 1 . 1-r v .. tı :ıre ·et nazarıt dıkkute alarak yap· 
~ 'btı e muzakerc kapılarının a- nuştır. Fnkat ltalyn, :\egusiin hare-
\ b lunduğundan bahsediyorlat- !,elleri neticesinde, Jlabe~istan ile 

1.ladyenin dünkü nutku bu olan münasebetlerini kot'l surette lı:ıl 
Pt}.'ı tamamiyle kapamı~tır. , Jetınck mecburiyetinde kaldığı zumun 
.\1-anl .. ' Frnıısanın aldığı vaziyet, hu ni~c-
'h qı a ra gore . 
~trl' tine katıyen mu\'ahk bulunmnınıştır. 

ın, 31 (A.A.) - Daladyc. Biltıkis Fransanın bu h::ıreketi, tn-
~ nutkunu tetkı"k eden Alman nıoıniyle mulıalil olarıık tecelli et· 
~~ttleri vaziyetteki gerginliği miştir. 

tniJdiğinin hiHifma olarak iza- Hu suretlerdir ki 7 kanunusani 1935 
~~ediğini kaydediyorlar. :ınlaşrııalıırı, ruhunu knybetmı, ve lıu 
• ,a giin hnl!l meriyct mcvkiirıde teliıkki 

~h thtausgaben, Daladyenin, .. , l edilmez !Jir h:ıle gelmiştir. 
\ 

0 
ininin taleplerine "hayır,, - Bu anlaşnuılar, Iıaltü tnrilıl bakııtı-

te\t,. d•v• • lo .. p ver ıgını yazıyor. d:ın da eskimiştir. 
l>'r lcaı Anzeiger diyor ki: . Bu anlnşmnlar, fillıa~ikn, z~cri ted· 

'ansa ve italya arasında teati bırleri taklbe~en lıadısel er ıle çok 
tti il mektupların neşri de gös- ~~bu~ su;·etıe 

1 
dcğr?1nıiş1 .o:uıı uı;ıumi 

. .}or ki Fransa İtalyanın iste ır sıyaı; '1az ye t ı. e n :ı ·ndar ııılıı· 
oqtrj • ' ~ : • • rıııyordu. lnlynn ımparntorhığıınıın 
''elen~ pekala bılıyor. Fakat bu le • .i, çok bih iik clıenııniyelle yeni 
' ~ı enternasyonal siyaset sa-1 haklar 'e nıcnfa:ıller doğurmuştur. 

I\...~ ıntikal ettirmeyi tercih ey-
.'" Bunun içindir ki bugünkü nziy-
lf. yelle ve hizznt Fransız - hal~ an mü· 

\ı ~burger Fren.den'blatt ise, ııasebellerlnin iyileşm~si rnenfn:ıline 
*•ı'dYcnin eskiden söylcıdiği olarak, 1935 anlaşnınlnrı lııı nıiiıınse
'~a., Yerine bu kere "hayır,. de- lıetıerc ı.ırtık es:ıs l<'şkil etlı•rııez . E· 
1.. ıu- · l d • h r· · ğer Frunsız • lt:ılyan nıüna<>cbct l cri "lllı. ·Ctıy e ana a ıf bir lısan 
-..uıd ~ iyileştirilmek !steni~ or ise, şurası mu 
~ ıgrnr yazıyor. h:ıkknktır ki iki lılıkünıet arasında 
ıı atala r neıredildi yen iınüzakereler acılması \•e müşte-

l •rı 
"' 1 s, 30 {AA.) - Hn\'U ajansı, rek hir nrıtnnta \'arıl ııııısı sureli) le 

>a ~e,. 1938 künunuenelinde, 1- bu ınfinosebellerin aydınl:ılılması lü· t,11, arıefyc n:ızırı Kont Ciııno ile 7.ımdır. 
lı .•rıın Roma büyük elçisi Fr:ın. B. Frmıtois - Poncet, 2:> kıinunue\·· 

llll "l>oncct arasında tenli edilmiş vel 1938 tnrlhll cevabt ııo t asınd.ı eı· 
l{~laları neşretmiştir. cümle şö) le demektedir: 
l'ibıı Ciano, 17 klinunuevvel 1938 Fransa hükiı rneli, b~ mesele elrn· 
n 'a l'lotasında, Fransn hük(ımeti· rında aş:ığıdnki rnüşalıeclelcnlc lıu
lt "1cı~u bir suale cevap Hrmek· lunmnyı kendisine vnzife bilir: 
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IT@f!JLYÇCfirwlBr~~L~irmµJffilmdR 
•• S lova k - Macar r11u-

zake releri kesildi 
Türkiyed~ . 

1Macarlar işgal ettikleri araziden! (.O[~~) 
mebus seç ımı çekı'lmek ı'stemı'yorlar .3ir Yugoslav gazetesi seçim 

netic::~~~z ::t~~;:7etini Slovaklar ise Macarlar bu 
Belgrad, 31 (A.A.) - Geçenlerdi..' k I d k 1 d . k 

lÇERDE: 
• Şi~li Hnlke\'lndc snz, oJa ıııusi_ 

kisi, bando \'e nota derı;leri a~·Jlınış. 

l ır. Hu derslere ılc\'alll etmek isti~·en 
isteklilerin ev lıiırosıına ku) dcdılınc
lerı i~·in mürucıı.ıll.-ırı ric::ı olunııınk. 

tadır. Türkiyede yapılan teşrii intihabat f 0 p r a a r a n Ç e i m e 1 Ç e 
hakkında mütalaalar serdeden "Sa 1 • !)elırcıııini Jlulke' inde >arın ak. 
mopra\a,, gazetesi, ezcümle ııöyle müzakereye yanaşmıyor ar şam hızıluy JJust.ıhukıcı i\lt•ktebi öğ-
demektedir: ı·etrncrıleriııtleıı Fulıııa Eııercıı ıura -

Bı..-ldapeşte, 31 (A.A.) - Res. Yağmur dolayısiyl~ atıl kalan kı- !ındaıı (.Sılılı.ıt ve ılıııı:ıU .. ürlıldarı -
Pazar günkü intihabat, Türk mil- k ı · men bildirildiğine göre, yeni Ma- talar tahdidi hudut müza ere en- ınız) mc\:ıUuıHlu bir konfrr:ıns \'eri· 

!etinin ve onun en geniş kütlelerinin car - Slovak hudutlarını tayine nin neticesini beklemektedirler. lecektir. 
Kemal Atatürkün miras bırakını~ Si 'k k . Muhtelı't Macar • Slovak tahdı'. l\onrcrıın~taıı sonra tcmsil kolu ü. memur Macar - ova omısyo. 
olduğu siyaseti ve ideolojiyi ne de.. dı' hııdut 'komı'syonu bu sabah Bu- > elerinden Şına~i Ukıır t:ırıırından nunda yapılan müzakereler sıra- 1 k 
recede teyit etmekte olduklarını karugoz 0~ nalı uca tır. 

sın da Slovaklar bir takım arazi da peşte de toplanmıştır. • Beşiktaş ııaıt.c.n rndc tertip edi-
göstermistir. d sı k hh h t' M • metalibatında bulundukların an ova mura as eye ı acar len koııleı .ıııııl:ır, kuııı;t·rler, lcımıiller 

Bugün Türkiye, beynelmilel ha • k 1 · ı d'I sı k t .• k .• ' k L' bu metalibat Macarlar tarafından ıta arı, ı~ga e ı en ova op • uenııu elılll' ·teuı r. • unıı :ı ş:ııu na. 
yatın çok mümtaz bir rüknüdür. 1• :i'k .. L:ıtaş ı.ı,,esi turıh, cof:r:ıı) a muallııni 

reddedilmiştir. Bunun üzerine de raklarını tah ıye etmcı ı çe mu-
Ve rolü herkesin gözü önünde ve .S.ımılı !\:ırıı tarafıııdıuı mıll1 tarihi-

müzakereler yeniden inkitaa uğ· zakerelere başlamak istememekte. ıııız lı.ıkkınd .. ı !Jir :konferans veı-ile -
çok mühimdır. 

Reisicumhur lnönünün fırkası • 
nın böyle bir zaferi, devlet fikrinin 
bir muvaffakıyeti Ye Balkan antan 
tının mühim bir rüknü ve devleti· 
mizin, milletimizin sadık bir dostu 
olan yeniden hayata kavuşmuş Tür 

kiyenin taze bir kuvvet kazanması 

dernektir ... 

ramıştır. 

Slovak delegeleri yeni talimat 
istemek mecburlyetirl:ic oldukları. 
nı bildirmişlerdir. 

Slovaklara göre 
Bratislava, 28 ( A .A.) - Slo· 

vakyada sükunet avdet etmiştir • 

Sadıkzadenin 
yolcuları bu 

sabah geldiler 
Vapur yolcuları karaya bir halata 

bağh fıçı ile kurtarllmışlar 
Son büyük fırtınada Fenike 1 derek ilerlerken birden müthiş 

önlerinde kayalara oturan Sadık bi: ~irültü. ve sarsıntı oldu. G~: 
zade vapurunun kurtanlmasın - mımız adeta şahlanmı~tı. Devrılı 
dan vazgeçilmiştir. Vapur oldu - yonız sandık . Sonra Jalgalar ya· 
ğu yerde parçalanacak ve satıla- na yatmış olarak gemiyi tekrar 
caktır. Vapurdaki eşyaların kıy- lcayalann üstüne attı. Vapurun 
metlerini tesbit için sigorta eks- dibi artık tamamen kayaların ü
perlerile bitaraf eksperler çalış-- zerine yaslanmıştı. Derhal elek -
maktadır. trıkler si.mdü. Yolcular biiyük 

Sadıkzade vapurunda bulunan bir 1'orku ve telaşla ııe oldukla. 
yolculardan birçoğunu almış o • rım l'iaşırmış, perişan bir halde 
lan Anafarta vapuru da bu sa - idiler . 
bah erkenden limanımıza gelmiş Fakat kaptanın ve mürctteba
tir. Kazazedeler korkunç ve felii.- tın fevkalade soğukkanlı dav -
ketli geceyi şöyle anlatmaktadır- ranma.sı bu telfişı yatıştırdı. Her 
lar: tarafta petrol lambalan yakıldı. 

"21 Mart geceyansından son. Biraz sonra; içi halat dolu küçük 
ra idi. Antalyadan kalkan vapu - bir sandalı çok yakın olan sahilP. 
rumuz Fcnikeyc gidiyordu. Fır - yolhı.dık ve sahille g"'mi arasın -
tınanın en şiddetli zamanında da bir halat gerildi. B u halatın i.! 
Kolidonya adalan müntehasına 

1 

zerine ynleştirilen r:ıir fıçı bir 
yaklaşıyorduk. Bu tehlikeli yol - r.att lıa\•ai dekov!li vazüesini 
da. müthiş dalgalarla mücadele c görerek çoluk çocuk bütUn yol • 

zakercler rırogr:ıınını 1 lalyıın Iıiikü
met inc lc\'di l'llişlııde, Jt:ıly:ın harici· 
ye ıırzarcli, lıazı şekil illnız k:ıyı ı. 

lnrındnn boşka, 7 kfınuııusani 1935 

Afrika :ınlaşm:ısının tasdik mevkiine 
ginnesi hnkkınıtn hic bir itirazda hu
lunmamışlır. 

2 - O zanı:ınclanberi, Fr:ınsız lıü· 
kümeli, ltalyıııı hilkfınıetinin izhar el· 
tiği nrzıısuııu clei!işti relıilecrk nıa
hiyellc telôkki ohınnhilir her hangi 
siyast bir harekeıte lıulıınıhuş eleği!. 
dir. 

Frnnsız hükiınıeti, Jıilülds, Frnn· 
'iız - lı:ıly:ın nıüııase!Jetlerinin iyileş· 
nıesi icin fay<lalı olarak teklir edilen 
!Jüliin tcşeblıiisleri almışt ı r . 

cuları karaya çıkarmağa hizmet 
etti. 

Sabahleyin tam amen boşalmış 
olan vapur, azgın dalgala r tara· 
fından miitemadiyen döğillüyor
du,, 

Pirede 35 kişi tevkif 
edildi 

Atine, 30 (A.A.) - P olis P i
rede posta ve telgraf, gümrük ve 
banka memurlarından m ü rekk ep 

bir komünist teıkilitı meydana çı. 
karmıştır. Otuz be§ kiıi tevkif edil 
miştir. 

dirler. 

Slovak heyeti reisi müzakereleri 
aşağıdaki noktalara istinad ettir

mek tasavvurundadır: 
Kafi hududun tesbiti, Macar iş· 

gali dolayısiyle husule gelen si
yasi ve maddi zararların telafisi, 

mes'uliyetlerin tayini.. 

inhisarlar 
varidatı 

939 da 49,5 milyon lira 
tahmin ediliyor 

Ankaar, 30 (Husu i) - Inhisar
lar umum müdürlüğünün 1939 büt 
çe projesinde \"aridatı 1938 yılına 

_göre 1.206.500 lira fazJa iylc 49 
milyon 466.000 lira. masrafı ise 
1938 yılına göre 960.898 lira eksi -

ğiyle 7.370.350 liradır. 
Devlet Demiryolları isletme ida

resinin 1939 yılı \'aridatı geçer. se
neye göre 3.340.600 lira fazlasiyle 

:!9.130.000 liradır. 

Ma raf fazlahğr yeniden alınacak 
malzeme için Kamutaydan alınan 
16 mil\·on liralık masraf müsaade

sinin bu yıla isabet eden kısmıdır. 
-o-

Vazifeye tayin edilen 
eski mebuslar 

Ankara, 30 (Husu~i) - Münhal 
bulunan Eskişehir valiliğine eski Ça 
nakkale mebusu Şükrii Vasinin ta
yini yüksek tasdike arzedilmiştir. 

Eski Kastaamonu mebusu Şükrü 
Şenozanın sıhhat ve içtimai mua -
venet vekfileti sıhhi enstitüler labo. 
ratuar f;efliğine, e. ki Burdur mebu

su Halil Anaranın kömür şirketi i. 
dare meclisi azalığına tayinleri ka

rarlaşmıştır. 

Havayolları Umum müdürU Ha· 
~an Fehmi Belediyeler Bankası i -
dare meclisi azalığına tayin olun -
muştur. 

lş Bankasında münhal bulunan 
meclisi idare azalıklarına eski Trab 

zon mebusu Ali Becil ve eski Kay
seri mebu su Nahit intihap edilnıis
lerdir. Daha dört azalık münhaldir. 

--o-

Fransa - Romanya 
ticaret anlaşması 

cek, konfernnsı tcıusil grupunun u -
ı:uıı zuınaııdanlJcri hazırladığı ) eni 
lıir tcııısıl tukiıı cdeccktır. 

• 'l'eııııııuzd:ı Aııknr:ıda toplana 
c:ık olan ııe)ı 'ı.rat ı..oııilrc~ıııin günü
ııu tcsLit clıııek üzere lıugunlerde 

l\laarıC \ ekiılctinJe bir toplantı ya_ 
pılacaktı r. llasıııa l uzılııu toplama 
ıııudurü .'.Sclıııı ::\u.ı:ııet dun Ank:ıraya 
gıtıııışlıı". 

* J.Jcnı:ıhank t:ırafıncJan lıelon o -
hır:ık l uplıl'lJ:ın Pcıı<lık ı kelesinin 
ııış.ı:ılı .) akında lııtecclı;tir. 

• lııılııtu ) oku suloııuııuıı inşaatı 

lıitıuck üzcı·cdir. ~ulou uğuııto.sta a
•.-ıl:ıc.ıktır. 

~ llcledı) ede ) eni te~kll edilen is· 
liıııJ:lk rııudur!üğu dünden itibaren 
l:ıalı) ele ge\·ruı;ı;tır • 

• llc!edı) e leu lıeyeli wüdürü 
llüıınunüu ııııar ıııüdür1uğüne tayini 
lıakkınduki kaı·ar lıiluirılıııiştir. ).·e. 
ni \ ıızıfe.sıne .ranndaıı itibaren baş
lı,> ııeaktır. 'ıcrine ta:>ın edilen Mü -
lıendıs ı-.;uı·i de Ankaradan şehrimize 
gehm~tir. 

• llcJcdi) e lıiilcesi dün yapılaıı 

son !Jır tuplautı ıle lıitirılıniıtir. Bu. 
giındeıı ilılı:ıreu lJasımaya lıaılana • 
ı.:aktır. 

• lleleJiye cez:ılnrı kesilirken ne. 
den dola) J kesildiAiniu ) uzılınuı 

lıclcdı~ e tararından şubelere bildiri!. 
ıııiştir. 

"' liu rajl:ırda wuııgııl ) akıldıAı IÔ• 
dılcrek lıir kıızn,> a meydan ''enne • 
mck .iciıı bunun menedilmesi knrar
l:t~tırılını~tır. 

• Aı;foll.ı ~·e\THıııek iciu knzıla11 

ı\r.karıı caddesinden nakil vasıtal.ı • 
l'!nın .rulıı iZ gıdış \'e) a 11ellşte ge\· -
ıuelermc llın i nönü kayın:ıkamlıAı n ı n 
J,arur ' crıucııt lıeJedı) c tnruııııd.ın 

hildırıhuışlır. 

ııı <_.ıınukk:ılcde kar .. ya oturmuş o. 
lan lııgıliz ga;ı: \'apuru ıahllsiye ,)ir· 
J,cti tnr:ıfıııdnıı > üzdürülın!iş ve la .. 
ıuır için Çanııkkale Jiıııanınu götü -
riilıııüştür. 

• ~:ıl:ıt:ıı;arnylıların senl'lik lıalu· 

.su rıısaııın 8 ııci cuınarleı>i ak~aıııı 

'l okatlıyan saluıılurındu \ erHcceklır. 

• cuncu umuml rnüfetll~lik iktı. 
~:ıt ıuuşa\irlıiHno le Ticaret Umum 
l\lüdıil'luğü şirketler ,.c sigortalar mü 
<lürü Remzi Saka ta)·lıı cdilmi~tir. 

• Erenköy Kıı Lisesinin Çamlıca 
şubesi ıle Kabataş lisesinde birer ıe 
ce yatısı kısmı acılmasına knrar Te. 
rilmişlir. 

ıt: Karabük ''e Tursıın!Je.rdckinden 
başk:ı lıirkaç yerde daha orman u -
mum ırıildClrlfiAü tnrafından orman 
i'letmc tf'şkiltitı kurulacnktır. 

• Rio de Janeiro işıüderi 'fahıln 
merkeze nakledilmiştir. 

• Cniversiıe yalıaneı dil kursları 
e~ lUIJe bilecek ve kurstan çıkanlar 
staj !cin yabancı memleL:etlere gön
derilecektir. 

~· l-'ransa hükiımeti, ltalyaıı lıü- l - 7 kilrıııııusani 1935 anıa,ma· 
arı:llden, bu hükiımelin 7 kiınu- lıırı, 22 ve 21i mnrt 1935 tarihlerinde 
.... I935 tarihli Frnonsız - ltnl) :ın Fransıı ıı:ırl!lmentosu tnrııfıııdnn 9 
~··•al Ccııevrcde Fransız lıiikllnıeli, kcıı 
dit arı hüııt nıeri telfikkl edip muhnlir reye knrşı illifokl:ı tas,•ip o- disine hnlyanın llu!Jeşistan iiıeriıı-

Bunlar cürümlerini itiraf ve ko
münistliği t iddetle reddeden bir 
beyanname imza ettiklerinden h ak 
larmdaki sürgünlük kararı geri a
lınmıştır. 

Pariı, 30 (A.A.) - Fransa ile 
R omanya arasında b u akpm bir 
ticaret muahedenameıi imza edile 

t ektir. 

• llk tedrisat nıüfeltişl Hngıp Hıl
ke,·leri rıınrcııi~liğine tayiı1 cdilml.t· 
tir. noıc'rı~ \•e bu nnlnşmnların ltal· Junmuştur. Bu nnlaşnı:ıl:ırm musnd- deki Iıakimiyclini taııım:ık bahsinde 

ll laı n:ııanna göre, hiliı Fran dak suretleri, Tunus hakkındaki hal 
al hareket serheslisini gurauti edecek Yan mün:ısebellerinde esas :ı>urelinde tasdikten cv,·cl yapılm:ısı 

td' bir prensip lınllı harekeli takip e)le· 
ıp etmediğini sormuştur. icabcden lı:ızı değişiklikler sebelıi)le 

nt cı mişlir. nno, lıu mesele hakkında, teali edilmemiş ise, Fransn, lıalya-
Unue\·veı tarihli rnektubund:ı )·ı bu deitlşiklikkri istemeAe sevke- 3 - Fransanın Habeşistan meselesi 

, ır;e diyor ki: den şeraitten her lı:ılde ıııesııl de- ile nJAkadar hu hatlı harekeliııden 
~~nusani 1935 nnlıışmaları }.(. ~ildir. e,·velki lı:ıdi.selerc gelince, lıalyan 

tli karşılıklı meııl:ıatlere bir hal Bundan buşka, 1935 anl:ışııı:ıları, lıükümetl, Fransız siyasetinin, Frnn· 
d \eren bir anlaşma ve doğnı- Fransız lıüktiıneli, Cibuti demtryolu sanın entern:ıs:ronnl tcnhhiitleri ile 
~ °'1'tıya bu meseleye temas e- imli)•azlı şirketinde Fransız grupuna nlılkadar umumi ve daimi şeraitini 
~-ll'a.dd~t protokollnrd:ın mü- ait 2500 hisse senedinin ltnlyan gru- her z:ıman bilmişt ir. Bu teahhiitler, 
';:ı'• ~cdınei madde mucibince, puna denini g:ıranli ederken, fiilen znmnnınd:ı, o \'nkil Fransız hükl\me-

'9fnnın mcriyet me,·kiine gir- tatbik meYkiinc d:ılıi girrnişlir. 1 ti reisi bulunnn ll. J.a,·:ıı tarnfıncl:m 
ıc:ırı t:ısdik edilıne$İ \'C rniis:ıd· Bundan sonra, 14 rnort ,1938 tnri· lla)lan bükumetine dalma Jıalırlatıl-
sıırcferin leati olurımnsı icnp hinde, ı.·ransız mnslahatgüzarınıu mü mışhr. 

Falilı Sullı 3 11cıi llukıık lltıklmli
iii111lrn : Fııtilı Sofular M. Ycşillekke 
sok:ık 30 ııııınarnlı lınnede mukim i. 
ken Gönende ' efnl e<len Fa ima Me
leğin terekesine malıkenıemi7.ce ,-a
ziyct edilmiştir. J\lüteverriyenin le • 
rekcsi mcynnıııda Nuriye lehine bir 
\'Usiyetn:ıme zuhur ettiğinden bu va.: 
siyetn:ınıe 21-4.939 cuma günü snnl 
l 1 de mahkemede nçıl:ırak okunaca
~ııı<laıı ınütc~crrnnın ,-:ırislcrile aliı
k:ııların ınezk(ır giiıııle ,.e s:ııılle mah 
1,:ememizdc hnzır bulunmaları lüzu • 

Bu itilifname m u cibince Fran. 
sa, R omanyadan yapmak ta o)duğu 
petrol ithalatını iki misline çıka

racak ve Romany"nın zirai m ah
suller i tarifelerin.de t enzilat yapa· 

caktır. 

Y ugoslavya zirai mahıuıterinde 

de aynı t enzilat icra ed ilecektir. 

mıı biiliin alakadarlara tebliğ maka. 
mına kaim olm:ık fiıcre ilAn olunur. 

DIŞARDA: 
• Fransada iıyan ' 'e rııebusan mec 

lislcriniıı sosyalistler \ 'C koınfinist • 
Jer hariç olmak üure bütün ırup • 
l:ırı toplaııar:ık Reisicumhur ı;eçimln 
de tekrar nnmıetliAini L:o) mas1nı 

I.elırundnn ricoyı k::ırarl:ı,tıPmışlıır_ 

dır. , 

• Jı;,·ec adliye nezareti devletin hi 
ınayesl hususunda mevcut kanunlar 
dakl hQk{imlerl ıiddetlendiren yeni 
bJr k.anua IAyJhasa ıı.aırlanuştar. • 
k:ıııun liiyih::ısıncla casusluğa L:aı şı 

da cok şiddetli hükümler konulmuş_ 

tur. 



AtD~tö~liiill 
.İstanbul bölgesinin 1939 yıh açık 

hava müsabaka programı 
9 Nisan Saat 10.00 da. ( 
Altın çivili müsabakaları 
(Atmalar ve atlamalar Haydar· 

pa~a sahasında) , 
Kategori 1. GÜlle. Disk. Cirit. 

Yüksek. Uzun. Sırık atlamalar, üç 
adım atlama. 

Kategori III. Gülle, disk, cirit, 
yüksek, uzun smk atlamalar. 

Kategori IV. Gülle, dic;k, yük
sek ve uzun atlama. 

16 Nisan Saat 10.00 dan 14 de 
kadar. 
Altın Çivili müsabakaları 
(K~ular, Fenerbahçe sahasında) 
Kategori I. 100, 200, 400, 800. 

10.000, 110 mania, 4xl00, 
Kategori lll. 100, 200, 400, 800, 

110 mania, 4xl00, 
Kategori IV. 50,100, 4x50, 
23 Nisan Saat 10.00 da. 
İlkbahar müsabakaları 

:<Atmalar ve atlamalar Haydar-
pa~ sahasında) 

9 nisan müsabakalarının aynıdır. 
29 Nisan Cumartesi. 

Mektepliler 1939 birinciliği. (Bey 
oğlu halke\i tertip eder.) (Fener-
bahçe sahasında) . 

100, 200, 400, 800, 110 mania, 
4xl00, gülle, disk, cirit, yüksek at
lama, uzun atlama, sırıkla yüksek 
atlama, üç adım atlama. 

7 Mayis Saat 10.00 dan 14.00 
de kadar. 

llkbahar müsabakaları 
(Ko~ular - Fenerbahçe sahasın· 

da) 
Kategori 1. 100, 200, 400, 1500, 

ı, 4x200, 110 mania, ı 

.ategori III. 100, 200, 400, 800, 
00, 110 mania, 

<:ategori IV. 50, 100, 4xl00, 
14 Mayis. Saat 9.30 da. 
lstanbul atletizm bayramı esçme· 

.:ri. 
(Robert Kolej sahasında) 
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 

gülle, disk, cirit, yüksek, uzun, ile 
adım, sırık, 

19 Mayis. 

11 Haziran. Saat 10.00 da. 
Birinci kategori Gül seçmeleri 
100, 200, 400, 110 mania, 
Saat 14 de final, 
100, 200, 400, 800, 1500, 110 ma· 

nia, 4xl00. gülle, disk, cirit, yüksek 
uzun, sırık, üç adım. 

25 Haziran. 
Istanbuldan muhtelif atletizm ta 

kımlan Anadoluda temaslar y<ıpa
caklardır. 

1 Temmuz. Cumartesi. 
Dekatlon (Fenerbahçe stadında) , 
Saat 14 de 100 metre, saat 15 de 

uzun atlama, saat 16 da gülle atma, 
saat 17 de yüksek atlama, 18 de 
400 metre, 

2 Temmuz. Pazar. 
Dekatlona devam (Fenerbahçe 

stadında) 

Saat 10 da 110 mania, saat 11 de 
disk atma, saat 12 de smk ile atla· 
ma, saat 13 de cirit atma, saat 14 
de 1500 metre, 

8 Temmuz. Pazar. 
Pentatlon (Fenerbahce stadında) 
Saat 10 da uzun atlama ,saat 11 

de cirit atma, saat 12 de 200 metre, 
saat 13 de disk atma, saat 14 de 
1500 metre, 

16 Temmuz. Saat 10 da. 
lstanbul birincilikleri seçmeleri: 
Kategori iV. 50 metre - 100 met· 

re, 

Kategori III. 50 metre - 100 met
re - 200 metre - 400 metre - 110 
mania, 

Kategori 1. 200 metre mania, 
Saat 14 de 
Kategori IY. finalleri. 50-100· 

gülle - disk - yüksek atlama - uzun 
atlama - 4x50, 

Kategori 111. Finaller, 50·100· 
200-400-800-110 mania - 4::ı::l00 -
gülle - disk - cirit - yüksek atlama, 
uzun atmala, sırık ile atlama, 

Kategori I. 200 mania, 10.000 
metre \'e 4x400 metre final. 

Uç şehir birinciliği. 22 Temmuz. Cumartesi S aat 
28 Mayis. Saat 14.00 de. 
ı bul Ati 

. 14.00 de. 
stan etızm bayramı, onun İstanbul birincilikleri birinci kate 

cu yılı, 
gori seçmeleri. 50 metre, 100 metre, 

Robert Kolej sahasında. 
4 Haziran. Saat 10.00 da. 200 metre, 400 metre, 110 ve 400 

III. üncü ve iV. üncü kategoriler mania, 
Gül kupası seçmeleri. Saat 17,30 da 1500 metre final. 

23 T emmuz. Saat 14.00 de. Fener stadında. 50,100, 200, 400, 
110 mania, lstanbul birincilikleri birinci ka-

Saat 14 de finaller. tegori finalleri. 50 metre, 100 met-
Kategori IV. 50 metre, 100 metre re, 200 metre, 400 metre, 800 met

gülle, risk, yüksek atlama, uzun re, 5000 metre, 110 \'e 400 mania, 
atlama, 4xl00, gülle, atma, cirit atma, yük-

Kategori III. 100. 200, 400, 800, sek atmala, uzun atlama, üç adım 
110 mania, 4xl00, gülle, disk, cirit. :ıtlama, sırık ile atlama. 
yüksek atlama, uzun atlama, mık 6 Ağostos. Saat 14.00 de. 

ne 
? 

Yarınki 
netice 

maçlar 
verebilir • 

Vefalılardan Ateşspor karşısında; geçen haftaki muvaffakıyetsizliğ i 
unutturacak kadar güzel bir oyun beklemek icap eder 

Galatasaray da yeni kadrosile Ankarada oynıyacak 1 . c\J 

Yarın ve öbür gün milli kil- · , . . ·------.- ve santrforun iyi birer oyıl~ • 
me deplasman maçlarına gerek olduklarını ellerine (fırsat) ~ıı. • 
Ankara ve gerek lstanbulda de- çersc bunu mükemmelen lc~bi· 
vam olunacaktır. nabileceklerini anlıyoruz. J{ 

Galatasaray Ankarada Anka- lir? lt • 
ragücü ve Demirspora karşı hay- Yazımızı bitirmeden §U no 
li sıkı bir oyun oynamak mecbu· , taya da işaret etmek isteri~ıııı 
riyetinde kalacak, geçen hafta Yarınki oyunda Vefalı1 .• a· 
!stanbul lik maçlan şampiyonu beklediğimiz geçen haftald ~o 
Beşiktaşı kendi sahasında 2.1 nılmaz ve akın almaz de bir 
mağlfıb etmeğe muvaffak olan kötü oyunlannı unutturacak 
Ateş de 1stanbula gelerek Vefa maç yapsınlar... . teri 
Fenerbahçeyle olan müsabakala Milli kümeye tam bır alıll satı 
rını yapacaktır. ve güzel muvaffakıyeUerdell b\J· 
Görüşüğümüz bazı Beşiktaşlı ra girmiş olan takımla~uğtl· 

oyuncuların ifadesinden anlıyo - kümede oynamağa layık .01 }tere 
ruz ki bu takım maç yaparken nu efkan umumiyeye bil' 
adeta dokunduğunu yakan bir 'Atcşsporla karşılaşacak olan Vefalılar daha ispat etsinler. p.Ç 
"ateş" .kesili~ormuş. . Ola?,ilir! bozuk bir oyun neticesinde An- ticesinde H;i açığın, santrhafın 1 Muammer ~ 
Maruf bıl' !abn:. \'~:~ır. ..Heri karagücüne 3-1 mağliıb olan Ve - - - - · ı Ga 1 atasa raY 
h~roz kendı çoplUgunde oter- falıların aradaki zamandan isti. µ/ · .f (, 
mış.~, . fade ederek takımlarında bazı / V; v1 L/ Y ~ v 
lç~~~ tanınmış bır .tek o~~- tadilat yaptıktan ve bu meyan- ~ I fak 1m1 t' 

cu gozukmeren bu ekıp de ihti- da klüblerine intisab eden Gü - / / (/ J I •t 1 
mal canlı bır oyun oynam~k~- neş takımından eski Vefalı Gazi 1 I Bu sabah Ankaraya ~ıtJU 
dır. Fakat ne olursa olsun ısmı. ve İzmirli Haklaya izin almağa Galatasaray birinci futbOl t ~ aıı 
ni söylememek istediğimiz bir çalıştıkları söylenmektedir. E - .. 1 rını , "' 
B 'kt 1 ·r d · d k. ( bu sabah deplasman ma)-'aı• t"1i· 
eşı aş ının ı a esın e 1 za - ğer bu haberler tahakkkuk eder t c w 

mansız tekme) (vakitsiz of- se esasen iyi bir müdafaası olan mak üzere Ankaraya harclte nan ,c 
sayd) gibi şeyler de bütün fut. Vefanın forvet hattı da güzel tir. Kafile klüp veznedarı j\~ letiı1 
bol kaidelerinden evvel galib kurulmuş olacaktır. B unun için, , Alfteddin ile antrenör TaP e~:ıl1· 
gelmek için (zor bir nizam) de- yani Vefanın Atccı karcıısından idaresinde: Osman, LQtfİ, j\ .,,;cc· 
gı~·ı mi? ,. ... ın • bir galibiyetle ayrılması jçin Faruk, Musa, Yusuf, Ekrt

5 
'raiirtl• 

muavin hattının yeni baştan de. det, Süleyman, Murat, a 
ğil de cenahlarından ıslah edilip Bedri, Bedii'den ibarettir. ·1taıü:tı1 
Sulhinin de uzak:ardan şilt at - Salfthaddin ve Re~at, iıntı icJer· 
mağa değil, yakından küçük e- dolayısile Ankaraya gideil'I~ ~:ıÇ 
şapelerlc rakib müdafaasına dal dir. Bu gençler bundan son~~ard1r. 
masını temine çalışmak kafi ge- d tak m1 d ta~ 
lir kanaatindeviz. Ateş için bir lar a 1 arın a yer a ff_ırl\'et"' 

J San-Kırmızılılara muva ~·· 
şey söyliyemiyeceğiz. Çünkü ls. 
tanbula henüz ilk defa gelmek- _ıer_d_il_en_·z_. _____ _ 
tedir. Yalnız lzmirli bazı spor - ~ llJI g} b D 
culardan yaptığımız tahkikat ne Hokk:ıbnz e kı iııı talimi yapıyor ! _--. _ ,,,,,,. 

Fransa galip o0:ı 
Biz kış ortasında yaşarken, ctnıı~ l 
Amerikada yaz biitı7n şiddetile de 
vam ediyor t•e plajlarda bilhassa 
kadınlar binbir Wrlii yaz sporları 

P • t P k d- P ns c::tııdı · arıs e ar • o . .r? ~ bi e}:tP 
karşılaşan 15 şer kı~ılık Rug ıııaı1'.ı 

Merak ettik. lzmirde çıkan yapmaktadırlar. Resmimizde plajda 
bir gazetede maçın cereyan şek- top oynayarak spor yapan t'e vü
lini okuduk. Tövbeler olsun, Be. cut giizelliklerini muhafaza edetı 5 
şiktaşlılann yana yakıla bahset- Brezilyalı dilberi gö1iiyo1s111ııız. 
tikleri favllerden, "Hüsnünün 

leri maçında Fransa n:i1!1. ~4 _ı1 
Pirene .. Bijor muhtelıtını el' se
mağltlp etmiştir. Bu maç, g~eri!1' 
yirciler ve gerek oyu~cul~tıf· 
de çok müsait bir tesır bı ~ 

ve Hakkının her çıkışına bir 
ceza,, dan tek satır yoktu. O da 
olabilir! lzmirli n,.rkadaşımız mn 
çı (Ateş) kalesinClen seyretmiş-! 
tir. 

Biz şimdi bu takımın lstan. 
bulda alacağı netice}; münaka
şaya çalışalım: 

Vefa - Ateş 
atlama, Fenerbahçede rekor denemeleri, Geçen hafta. çok dağınık vr 
--------------------------------------------~~------------~ı 

tn~ettle af yanstan nıt•,-.ıfm 1 geJdJ. T..ondr:ıcJa b:ı5Tııyan ilk at y:ıl'l:zl:ırmıla en ltr.rlıte gelen n.t 
lıa)"\'ao gatfp bir tesadUr eı.erl olar nk & ) nı "amanda üz.erln intlf' l:i ı·ok rylc brrnuer yer-.• dii5tül:ır 'e t:ıhli 
birincili~ lray~tllle r. SeJircllcrdPn birinin trl•tlğl bu cn.<tlnnlane, bey glrlertlcn blrblylc cokr~ ini yerde, 
diğerinin cokeytnl de düşmek Ülero iken gii teriyor. 

-
\ 
I 
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VA Z J\ N: L. Buse lı 35 Yllım vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman teyyahı 

insanlar arasında fuhş daha.çok rağbettedir 
ı -· 

Basilaki yerlilerinin kocaları nmlıa rebede ö1mıi§ dulları ~ertf alômelle rile matem tutuyorlar. 

- 83 -
fuhşun her türlüsünden hali kalma· 
mıştır. 

Buna bilhassa bekar obaları, be
kar klüpleri saik oluyor. 

Valda bekarlar obası her köyde 
o köyün erkeklerinin yegane müş· 
terek içtima ve müzakere yerleri
dir. Bu obalarda yalnız bekar genç 

...,_ erkekler değil, birçok zamanlarda 
..... , e\·li erkekler de ikamet ederler. Bil· 

r hassa bütün köyü alakadar eden 

J 
, mühim meseleler daima bu obalar

.. -;f ı da toplanarak hal ve faslolunur. 
; Köye gelen misafirler bu obalarda 
f ~ ağırlanır. Misafir edilirler. 

' Maskeler, ayinlere lazım eşya bu· 
ralarda saklanır. 

Fakat köyün bekar delikanlıla· 
J nnın yaşadıkları bu obalara kadın 

daima gayrimeşru olarak girmekte· 
dir. 
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HABER' iN TARIHi ROMANI: 9 Yazan : M tUJza'fffe r M ulhBttnn 

Ertuğrul, bu dev cüsseli adamı belin
yakalıyarak kaldırdı ve bir 
testi gibi yere çaldı 

den 

Halk ve sUvarUcr arnsmdakl uğultu, rılıvernıivU. - Halkı scrb~t bırakırız, Kim kimse izler, Sungur ile G\indoğau-

bu rrrtmanm korkunç işaret ve alfil- Koca hakan oğlu, Kara Oğlanı kimi isterse onunla kalsm ! yu takip ettiler. Bu ayrılık, daha 
minden sayılabilirdi. gırtlab'Indan yakaladı ve kaldınp Hepsl birden haykırdılar : fazla kardcrzlerin bir lltfraı.., oldu. 

Kara Oğlan, atından ı:ı.tlıyaro.k Er-, kafa.smı blrkaı; kere yere çarptı. - Çok muvafık. Yoksa. kunettcn ancak pek az bir 
tuğrul vo diğer Uç karde§inln bir Kıı!a arkasından çatladı ve top- CU.mhurun reyine mUracaat, miktar Erhığruldıın ayrılmağa rlza 
metre ilerisinde simsiyah blr kaya rağm Uzerlne beyin parçaları sıçra- TUrk halkının bir ananeıi idi zaten. giktennlştl, 

gibi dildld.1 ve haykırdı : dı. Ertuğrul boru çalınarak aakerln Cami Cem Ayin, Ranatül~b _ 
- Kınığı paylaı;ıııb!ldlııiz mi ? Kara Oğlan kıvrılarak geberdi. toplanma.5Ulı emr~ttl. rar, Camlütte,·arlh, TcnldhUttna -
Millet dnğ bııtılnnndıı. hayvan rayı Belki bu hfı.diseden en çok haz Beklenilmedik bir zamanda çalı- rih bu rnüfareluıtln Sutcyman sa _ 

ile uğrn!5rnaktan yıldı artık. En bil- duyan Milrşft olmuatu. Mesele böy- ııan bu boru, çadırları heyecana hm boğulmasını mütcnklp olduğu
yUk pay stzln oluyor, neden ? lece, onun mildahalcsi olmadan hal- dU~UrmUş, herkes fırlıyarak bir hü- nu Ye iki oğlunun şıırl<ıı, .F.rtuğnıl 

Dünyanm en lıüyilk gemt11t ota rak yapılmakttı olan "'Rutn ı: 
bet,, vapuru lnglliz tr.zgahlarmda bl tmek üzeredir. Vapurun 
yalanda takılacak \ "e ilngtıterenln bu yeni trans3tlanttğf onttıttllıd 
ııenebıı-5mda Amerika seferlerine lııı 5byacaktır. 
--------~~~------~--~~----~----~-----___....-

Vay dm an davasında garip bir hadise 

Dansöz Jan Koven 
\,/ 

meger sağ imiş! 
Paristeki Vaydman davasında. 

karar verilmek üzereyken Ameri
kadan gelen bir telgraf herkesi ııa
şırtmış, ve adeta mahkemenin ka-

Çilnkil nşiftelcrlc, kahbclerle yi- !edilivermişti. Fakat Kara Oğlan cuma maruz imiş gibi silahına sa- ile Dündarrn dıı (Diyarı Rum) ıı 
yip zevk edeceksiniz. Hiç biriniz gibi, eski cfsanevf masalların kah- rılıp meydana gelmişti. gltti~rinl söylerler. rarma tesir edecek bir seldi göster-

ecdadınız.a Ui.y1k evlü.dlar değilsiniz. rnmıınlarına tna çıkaran bir serger- Dört kardeş atları üzerinde birer lliıltibehl t, 1\UratUled\'ar, Tuhbe- miştlr. 

mlşlerdir. Fakat dansözlln arUl 
hiçbir izahat veremcmiatlr. ?J ıı 
me bu kadının telgrafına e~e 
henımiyet vermiş, sonra, izahat 
lamaymca, Jddianm asılsıı bit 
olduğunu kabul et.mi5tir. 

Artık mi dlnlemlyonız, sizi reis ta- deyi, daha hcnllz toy ve taze bir heykel gibi durarak, cemaatin tüttc\'nrllı 1 e dört oğulon bl- Nevyorktan gelen bu telgrafı Diğer taraftan, dansöziln 'I/ 
man tarafından öldUrilldilğil 

Koven'in annesi göndermiştir. Bun çok delillerle tcsblt edihn~· 
• d ilk ı 1 E t ğ 1 bö 1 b' t 1 b kl dil Vaydrnanm öldUrdUğil dansöz Jan nnnıya~agız. e an ı o an r u ru un y e ır op anmasmı e e er. , rlblrinclen Bl nldıklnn \'e Mogol hU-

Ertuğrul blr hamlede Kara Oğla- sepet gibi yere çalarak kafasını Her şey hazir. cumları kar§ısmda cla;:"ll<lıklanm, 
nm Uzerlne atıldı. parçalayıp öldUrmesi yalnız askeri Ertuğrul haykırdı : yıılmz }~rtuğrnl ile Diindarm hicret 

Silval'ileri çepeçevre olup boş bir ve silvarileri değil, GUndoğdu ve - Biraderlerim Sungur ve GUn-
milsaraa meydanı bıraktılar. Diğer Sunguru da UrkUttU. doğdu buradan g~ isterler ve va-
tlı;; karde3 birer kenara çekilerek, Silvariler lınykırıştılar : tanı uliye dönmek dilerler. 

f'ttiğini yazarlar. 

:Slşancı, fbıılkcmal her kolu ayrı 
hicret ettirir. OörlUüyor ki hepsi bl-

da 13öyle deniyor: sasen katil de bunu itiraf euııif ~ 
''Dava"' durdurun! Kızımın sağ ft•ıl P" "· kızn Paristeki blr otelde n- .A 

olduğunu zannediyorum.,, geldiğini, kendisini naeıl ıcs.JIOI''" . 
Kadm, dansöz Jan Kovenin snğ ı;til otomobile alarak kö13küne g 

olduğunu zannettiğini sı>ylUyor. Fa lı.det ve ananeleri veçhilc müdahale - Barek nllah ! Benimle Dündar burada mekl!let-
ctmeden, fakat derin bir heyecan Fak.ıt bu hli.dise kardeşleri blrbl- mek isteriz. Cilmhur iki kıııımdan rlblrlnl nakmlrr. llaktkatte bu ay- kft nerede bulunduğunu söylemi. 
içinde seyirci oldular. rinden ayırmak için daha kuvvetli hangisine iltihak etmek isterse nlık bir geçlmslzllkden doğnnı' ''e yor. Sağ olduğuna dair delll de 

ğUnU anlatmıştır. 

Vaydm;n daha ilk tovkll ~ 
ği gUnlerde, köşkte araşt.ırıııJ tA. 
pılmış \'e katilin öldUrdilğU 18 

rağa gömdüğü kimllelerin eeft~ 
arasında dansözlln do cesedi 

mıştır. Bunu üzerindeki e 
tanımışlardır. Aynca, kıztn ° 
yanında taıııdığı fotoğraf ın ııtO 
de Vaydmanm odasında bulu 

Kara Oğlan Ertuğrulun ikisi ka- b1r mil§evvik olmufJtu. Ertesi gün serbesttir. Aranızdıı karar verip Ertuğrul Uc Dllnilnr cemaatin ha 1- gösteremiyor. 
dardı, Ertuğrulun ilk hamlesinde Sungur ve Gilndoğdu daha henliz Sungur ve·GUndoğdu ile gidecekler na gı-r.erek Pa11ln Ye Sllm1ell Çu - Kıtdmru Paristekl a\"llkatlan ken-
Kara Oğlan sarsıldı \'C blr iki adım gilneşin doğduğu anda, Ertuğrulu şöyle sırt kenarına tecemmu etsin- lmrdıı. ltıılmı hr. disinden bu hususta malUmııt iste-
gerlye sllrfiklendi. İki muhasım ho- çadırında ziyaret ettiler. ler ve benimle gelecekler dere bo-
roz gibi saçları dikilen Ertuğrul ve Ertuğrul, aşağı yukan bu ziya- yuna toplansınlar ! Çapraz eğlence: 
Kara Oğlan önce birbirini g5zle de- reli beklemiyor değildi. Süvariler arasında mahnerl andı-
nediler, ve dalaştılar. - Buyrunuz biraderlerim, buyru- ran bir kaynaşma oldu. 

Kara Oğlan öyle bir savlet etmlş- nuz ! Bir kısım eUvariler ve halk sırt • .,._+-+--+--+--+--
ti ki Ertuğrul kendini tutamıyarnk Diyerek oturduğu sedirden kapı- kenarında toplanıp Sunguru istedi- 'l ı--ı--t--
bacaklıırı arasına yuvarlandı. Kara ya koııan Ertuğrul, iki kardeşinin ler, Büyük kısım Ertuğrula geç- 3 ~~1--i 
O~lan, Ertuğrulun Uzerine blr külçe sararan benizleri Uzerinde korku ve U. (1) ( Deı.:amı ı·ar) 

gibi yatmış ve boynunu bacakları tercddlitlc kırpışan gözlerini gör- (1) Bu lıadlse Oı;manh nıü\'cr-

nrasına sıkıııtırıırak ayaklarını kIVI- mUş ve .ı;U)mU§tü. rlhlerlnl bir yaolı:;hğa '!CYketmi'ı' 

np bir kilnde ile yere çarpmağ:ı ha- - Elbette bir ayrılık meselesidir 1 buluduyor. A5ıkpş.şa zade, Caıni 
zırlanmıştı. görll§ceeğimiz değil mi Sungur,? CC'm Ayin, Jbnl Kemal, Camlüttc-

SUvarller başlarını eğdiler. DUn- Sungur Gilndoğduya baktı, Glin- varih, lllştl blhlşt, Xl~ancı, :\f"t;ti 
• dar tltriycrek geri geri çekilip ça- doğdu başını eğerek cevap verdi : ~firatı Kilinat, l\liratfüll'dvar, ı;r • 

dırn yaslandı. - Rahatımız için böyle lazım tuğrul ile kalanlol'.m beş yüz ile 4 
Ertuğrul, bir namerdin elinde can Ertuğrul ! yür. anısında ı:adırtlan ibt\ret oldu-

7 

8 

Bu~UnkU butma<'nmız: 

alan nesne - Bir rabnncı erkek adı. 
10 - Adam (öz tilrkçc) - Tilrk ha-
kanlarından biri. 

Yukardan ııa~ğı: 
1 - lstnnbulu alan _Yemek. 2 -

Ankaramızrn bulunduğu bUyUk ya. 
rnnnda - Bir nota. 3 - Bir insana 

tur. 

herhangi bir husu~iyetinden dolayı • 
verilmf§ Islm - Uzak yollar arnsın- ~ 

ea iş'lifen raylı vd!'itıi. ( - Knba-
hat bağışlama • Rak.sctmekten e. 
mir. 5 - Şehirleri muhafaza eden -
Anadolu ajansının remzi - Üçüncü 
şahl! zamiri. G - 1k1 §eyin ortası. ' 
- lki kişi veya müessese arasında
ki ihtilil.fı halleden. 7 - Elçimiz \"Crecekti. Birdenbire ne oldu, ne 

balk, ne karde~ler farkına vardılar. 
- Tensip ettiğiniz gibi olsun. An- ğunu kaydederler. • oldan sıığn: 

cak ben kardeşlerim adına her tür- Rclıçetütte\'arih, C'lhanniima, tb- ı _ Eski mahalle mekteblcrinde bulunan bir yer ·Yarı. 8 - Kusla. 

lil h:ık· • • - rm uçma vasılai!ı - H:ı.p. 9 - Adam TUrk dalma harlkal:ır yapar, mu
cizeler doğurur. Ertuğrul, Kara 
Oğlanın kendi beli kadar knlın b:ı

cnğını öyle blr şiddetle çe\irmişti 
ki Kara Oğlan bir ökliz gibi haykı

rarak üzerinde perende attı ve ye
re yuvarlandı. 

"' ımıyetten (eragat etmege a- nl 1\emnl tl\rthl l<:rtnğrulun sormak- çocuklara atılan dayak - CözUn 
ı füdürme. 10 - ÜzUmden yapılan bir 

made idim. Aramızdaki tesanüdün c;ızın a.c;l>f"rlle Karaca <lnğa geldiğini üstünde terin akmasını bckliyen. 2 

manasr, bu büyUk hRlkın yekpare yaıar. llııradname Kon~·aya glHi- _ Umumi harbde Çannkkalede şöh 
bir kitle halinde hiz!m arkamızda ğini bilıllrlr. 1'f'nklhütteurilı, Kon· 

l ret alım bir lınrb ve müdafaa yeri. 
olması demekti. Bu ayrılık, belki ya ııadlşa.hı Alaf"ddlnln Ertuğrulu 

3 - Şehirlerde b:ıyramlardt\ kuru. 
sürilden aynlmın kuzunun başına dawt ~ttığlnl ~öylM, 

lan kemer - mel'un. 4 - Memur_ 
gelen kurd 11ücumu fe!Aketi gibi Görüliiyorkl o~manh IDÜ\trrlh-
bir netice vereblllr. lerl hem }~rtuğrulla kalan halk n~ !arın bulunduklan daire - Hind 

Ama, elbette biraderlerim, ben- hem <le hicret hakkında birbirini beylerbeyleri. 5 - Karadeniz sabi-
den iyi dilşünmilşlerdir. tulmı,ran şeyler yazmış bulıınulor- !inde bir kaza - GUzel konuşan. 6 

- Yalnız Ertuğrul, bu halkı na- lar. l!:rtuj;'l'tılla kalan halk muaz- - HUkilmdarlar (eskl TUrklerde). 
sıl taksim edeceğiz ? Tam bir Türk kiitlcsi idi. Z:ıtf!n 80 7 - Tuzak (öz türkçe). - Abdallı. 

O rın-ada Dündarda gelmiş ve bir binden fazla miisellalı u,·ori a ker ğı ile maruf ehli ve kuatan boz.ma 
kenara diz çökerek kardeşlerinin me,·cuttu. Ayrıca yirmi bini nı\ite- hayvan. 8 - Bir nota - Abdal ve 
müzakeresine katılmıştı. Dündar ea' iz çadır halk rnrdr, ahmak mukabilinde kullanılan bir 

• t--+--+--+--+--ı 
2 ......... ~ı-;..ı 
3 -...----
7 

81--f-4~-
9.t='~h-....... ı..;. 
tOL.,;.,iı....;..ıı,..._.ı..;,,,,;,;-..,_;.,L..;,, 

Ertuğrul, bu dev clissell adamı 
belinden yakalryıırnk kaldırdı ve bir 
testi gibi yere çaldı. Kafanın yerde
ki taşlara '"Uruşundan çıkan boş ve 
bir hamam kubbesi aksi gıöl sesi se 
yircllerin tUylerlni Urpertti. Kara 
Oğlan yine yerinden fırlnmağa mu
vaffak olmue, fakat, gözleri kara
rarak Ertuğrulun dizleri önüne kıv • cevap verdl : Bunlardan ancak ihtiyarlar ve kelime. 9 - lnsnn glicünil Uzerine Dünkü buhna<'.a~ıızm hnlll: 

.! • . . 1 • .. .. ~ ,. •• • • • • 

ABER'in Eedbi Romam bıraktın beni?.. 1 - Ne dedin .. Evet.. Evet.. Şeke 
I\lintanmın yakası açık adam, ih· rim .. canım bırak Cemili, Cemil 

tiyar böyle ağladıkça gitgide asabi-

1 

~ersemin biridir .. Efendim toprak 
le5iyordu. Onu teselli etmek ister- telini arka pencereden a~a~ı versin 
ken ha~in, ha5in bağırmak: "Sus ler .. Evet a\'luya .. Ne dedin .. Yok. 

Fakat esmer hademe içeri girer 
girmez eliyle ona susmas1m işaret 

etti. Şimdi kendi konuşmıyor, din 
liyor ve sık, sık b::ı~ını !O:alhyarak: 

-9 

1 
artık, yeter,, demek ihtiyacım du-

1 

Yok canım .. Anten iyi konmaını5-

- E\'et, evet... evet diyordu. Çok 
şey! Çok şey!.. EYet .. Hayır şeke 
rim ısrar etmiyorum. Eğer olmaz 
.:,a yarın deği~tiririz .. Yahut da me
murunu çağmrız.. Anteni onlaı 

)'Uyordu. tır ... Muhakkak bir yere temas et-
0 böyle konuştukta gözünün ö- mektedir. lnan bana bu marka e · 

ııünde bir kadın hayali beliriyordu.! kisinden çok daha pahalı!. Katahat 
1 

Incecik yüzlü. incecik belli bir bende o!du makbuzu sana getirme yaparlar. Şimdi bir şarkı sesi du· 
kadın hayali .. Penbcle~n bir yüzle 1 dim. Buradadır yann getireceğim .. yuyonım .. Ne dedin? Berlin mi? 
çok kirpikli, iri gözler hayalin- Vallahi değil karıcığım .. Ne diyor- j' hayır. Bem mi? Anlayamadım. Be~ 
de canlanıyordu. sun .. \nkara~'l alıyor mu? Allah. lin ha!.. Anlayamıyorum .. lla an 

Memduhun anası!.. Allah .. Diıkkandan Ankarayı ~k l ıadım evet.. Bak sese ne iyi geli-
ı\h bari yanımla bir cıgarası ol- mükemmel aldığını söylediler .. O 

1 

yor! Gu1er niçin ağlıyor? Erdoğan-

! 
saydı! Irada na ıl tecrübe ederdim. Ankara ıa r.11 d0ğüştüler. E\et ne güzel işi-

K5.tip şimdi hir cıgara yakmıştı. ista yonunun işlediği saat değild, 1 tiliyordu R ! ... Susturun çocuğu 
Onu cıgara içerken gördükçe ondan ki... efendim .. l la~ .. 1·.vct, otuz ı:eki.ı: Peki, p:!!d affet şekerim .. Birisi gel 
bir tane io;tcmek niyetinde bulunu- modeli ka,.ıcı~ım .. Yarın ö~!edeı :ti. Beni ça~ırıyorlar. lla.,talardarı 
yor fakat tam a~zım açarken uta- onra beraber g'delim .. Vallahi otuz '>iri ağırla)tı galıba!.. Cemil rukarı 
mp 'azgeçiyordu. 1 sekiz modc'.i .. Cemil gene dMı:ı c;ık ık<:ın .. Ben birazdan "'C'1İ ararım. 

. Allahım ı;eni de onunla bir: Bun~" .. için gene. }:erinden kalk- :ın bir kere daha ~fendi:"·: Aynğın< ı Telefo:ıu kapadı. Dü~ünüyordu: 
günde kaybettim. Nerelerde.,,in! .. mı'j, kuçuk odanın ıçınde dolaşma· ıı~rnmec:ın. \ntenı duze.t ın. ''Çok ~eyL Neden Ankarayı alını 

Bütiln ömrümce seni içimde hh-sc- ğa b::ı)::ımı~tı. E ;mer hademe bir il.i kere kapıy~ yor ... l lalbu'd makineyi alırken on-
detdim. Neredesin? Yarabbi? .. Ben 1 *** vurmu~ fakat işittirememi<:H. ~i- 'ar::ı ev\c!fı bu suali sormuştu: 
~anıt da inanmazc;am kimlere inanı · E.:rncr ha ta bakıcı doktoru ı;::ı· ha~ et bir kere daha, rn-la ku\'vetli- - Ank::ırnn iyi ah} or mu? 
rım. Na'lll yaşnnm .. Bütun bir ö- fırmak için oda kapıc:ına vurdıığu c' vurunca nöbetı;i dol~tor i~erclerı Hırsız herıfier \'eS!'eH1m dire di.i 
mur sana inandıktan sonra ... Ben zaman içerden yQk~k !esle !!öyle - sert bir ıııe~le: ~ünüyordu. 

~imdi sensiz ne yapacağım? .. Niçin nen bu sözler duyuluyordu.: l - c;ir! dedi. Radyoyu satanlara ka~ı duydu-

~u hiddetle çatılmış yüzünü hade· 
meye çe\'İrdi. Ve çok sert bir sesll' 
~ordu: 

- Ne o? gene ne var? .. 
- Baş hemşire sizi çağırıyor. 

imdat otomobilile bir yaralı geldi 
Pcl> ağır bir vaziyette imiş. 

-Nedir, cinayet mi? 
Esmer hademe: 
- Galiba tramvay kaza ı ! di}'l 

-:evap \'erdi. 
.:'\öbetçi hekim sarısın, uzun boy· 

lu iri vücudlu bir gençti. Bir fen a 
Jamından daha fazla bir sporcuy< 
>eziyordu. 
- Geliyorum. diye ilerledi 
lçinden: 
"ı\llah vere de bizi uğra5tıracah 

°Jir i~ o~ma a,, diyordu. Bu gece e· 
a;en nöbette oluşu canını ıkıyor 

lu. Tam yeni rad~ o:mn e\·e gcldiğ 
~ün .. Kayını Cemile pek sinirleni· 
:ordu. , 

"Züppe' .. gura elektrik mühendı 
,i olmağa namzet! .. Bir anten ku
.ımıror .. 1 c:tidat. ız herif! .. 
Kah\'e rengi linolyorn'ar pek 

iyi parlatılmış Q.,tiinde elektrik am 
pulleri nden dökülen ı~tklar pırı~ 

Son seııetcrd<' 1ılrdenhlro ıt1 
olan Anısfu?lah yıldız Hedl J 
llollnıılun hllyUk bir srn:ırf0 ,.ı 
hıırrlri ve ~tüdyo ı;ahlbl G<'n11 

ile c\·lenml tir. d1 
l\lnrld, Con Benetfn kocJltil 

1 

llcdi J.amıırla evlenmek t~Jıı 
nyn1mıstır • 

pırıl yanıyordu. 'd rl 
Kuvvetli ilaç kokan k0~ df P 

dan geçti. Hastanın naklcdıl 
dara girdi. ~ 
Başhem~ire sağ kola, kal~.0 

,·et verici bir ilaç 51rınga ed\e 
Nöbetçi doktor, başherıışı 

yüzünden, kazaya uğrıra11111ı 
tehlikeli ye çok ümitsiz bir ,'3 

te olduğunu anladı. 
Tehlikeli ve ümitı:iz ,rtıkıı 

ba~hem,ire üst dişlerilc alt d 
!arım hafif. hafif ısırırdı. 

Doktora: r 
- Sol kol hurdehaş! dedi· ı1 ç 

'rnn zayi etmiş olacak .. ~tıh 
:ayıf.. ıa 

. ıs:· 
Do!•tor fazla dinlemcdı. l -şrıı' 

loğnı iğildi, bir miıddet ) ıı: 
nuarene etti. Kalktığı zari"· ııs 

- l lemen ameliyat ::ılo_ttı.ldır 
Emrini \erdı. Başmı ttı ıb 

zaman rengi biraz rolnnı~ ~ 

- Berbat bir ,·azi\•et. detl 
Ba~hem~irere: ~ 

1an hayır ~e'mez. c)muı 
tnı <lcaba? Şüphem var.. l3· 
yara da çok ehemmi} etli · 

( Dcvat111 t' 
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tadan kaldırarak servetine konmak 1 
ve onun şahsiyetine bürünmektir. Mühim bir keşif - Yalan! bunlar hep yalan .. 

- Bu kadın bence delidir. Ben 
ötedcnberi onun aklı başında oldu
ğundan şüpheliyim. 

Bu ses Tek gözlünün sesiydi. 
- llk gündenberi ben ondan en· 

di§e ediyordum. 
- Ben de o kanaatteyim. Evet 

bu kadın deli .. Zaten Dr. Kutz da 

Çeviren: LÜTFiYE GÜRLÜK 
LGtufkir bir arkadaşımın oku- hareketle ağzına götürdü. Par -

yup tercüme ettiği bir Çin yazısı ma'ldarmrn ucuna yapışan yanık 

insanların ilk yetmiş bin yıl zar- et parçaları ağzına hoş bir lezzet 
fında hayvan etini - bugün de Af.. vermişti. 

yemekte devam ediyordu. 

öyle söylüyor. r 

rikanın bazı yerlerin.de olduğu gi· İşte böylece Bobo, hayatında 
bi • çiy olarak yediklerini söylüyor ilk defa, daha doğrusu yeryuzun
ve "pişirme sanatının nasıl bir te- deki bütün insanlar arasında ilk 
&adüf eseri olarak ortaya çıktığı- olarak pişmiş et yiyordu. Bir az 
nr şöyle anlatıyordu: sonra tekrar eğilerek domuzları 

O müstekreh şeyi elinde gö
rünce iliklerine kadar ürperen Ho
ti oğlunu bu gayri tabii hareketin
den dolayı öldürüp öldürmemekte 
epey tereddüt etti. Fakat yanan 
parmaklarını oğlunun yaptıfı gibi 
ağzına götürdügü vakit kendisi de 
istemiyerek tattığı yanık .domuz 
etinin hoşuna gittiğini itiraf etti. 

- Evet, evet.. Peki öteki, kont ı 
dö Mozembar? 

- Sahi! O nerede? Asıl adı Sun
kistdi değil mi? 

Bir gün domuz çobanı Ho • ti yokladı; bu sefer elleri eskisi ka
oğu Bo boyu kulübesinde bıraka- dar yanmamıştı .. Fakat o alışkan

' rak ormana palamut toplamağa Irkla tekrar parmaklarını yaladı ve 
Neticede baba oğul oturarak 

kalan domuzların çoğunu yeyip 
bitirdiler. 

-Evet. 
- O da kont dö :Mozemban öl· Lt 

dürmekten suçlu! 

gitmişti. işliyen zekası nihayet bu nefis ko-
Küçük çocukların ekserisinde ku ve lezzetin domuzun yanık e

olduğu gibi Bobo da ateşle oyna· tinden geldiğini idrak edebildi. 
masmı çok severdi. O sabah gene Bobo, artık kendini tamamiyle 

Bobo bu sırrın aleme ifp edil
memesi için son derece &ayret e
diyordu. Çünkü komşuları duydu
ğu takdirde Allahın verdiği eti 
ıslah etmeğe kalkan o iki meul'un 
günahkarı muhakkak taşa tutar
lardı. 

Süzan Darreş gene yalvarmağa r "Bir vahıi hayvan ıi bi üzerine abldun.,, 
başladı: 

- Bırakın beni .. Müsaade edin 
de doktor Kutzla görüşeyim. Be· 
nim hiçbir suçum yok. Rober, yar
dım et bana .. 

- Yetişir bu kadar gevezelik. 
Ellerine kelepçe vurun da kaçmağa 
teşebbüs etmesin. Kaybedecek vak· 
timiz yok. Sunkisti de yakalamak 
limn .• Burada mıdır acaba? 

- Sanının ki evet. ' 
Beni de cinayetle itham ediyor· 

lardı. Kaçmak lazımdı; hem de 
süratle .. Birkaç saniye sonra jan· 
darmahtr yukarı çıkarak beni yaka· 
lıyaCaklardı. 

Odaya koştum. Pencereyi açarak 
baktım. Bahçede kimse yoktu. Evi 
sannağı düşünmemişlerdi. Budala· 
lar! 

Pencereden bir aya~ı uzattım. 
Atlıyacağım sırada dönüp baktım. 
Frans yatağında kımıldamıştı. Bel· 
ki ~ uyanıyordu. Beni görecekti. 
lliyz:. Görmemeliydi 

].1erdiverde ayak sesleri ... Geli· 
yarlar. Athdırn. Böyle birinci kat
tan atlaya-ak kaÇJ11ak hayatımda 

ilk ~fa ;ı;ı~una gelen bir iş değildi. 
Yumuşak toprağa düştüm ve arka
ma bakmadan koştum. 

Bahseden çıkınca yavaşladım. 

Şa~ şaşlnn koşmak neye yarar· 
dı? nftşilnmeli, vaziyeti muhakeme 
etmeli, ~e yapacağımı kararla~tır· 
malıydı11. Düşündüm ve kararımı 
verdim· Her şeyden evvel Tek göz
lünün hesabını temizlemek lazım
!<fı. En mühim iş buydu. :Vaziyeti· 
mt ô.ııdan SQnra tayin edecektim. 

Tekrar otelin bahçesine girerek 
et?lfı yeşillikle örtülü yolda sak
Wıdım. Tek gözlilnün muhakkak 
ıoradan geçeceğini hesaplıyordum. 
~edim. Jandarmaların bahçeyi 
aramaları, bu takdirde beni yakala· 
:malan pek muhtemeldi. Fakat ben 
bunu düşünmek bile istemiyordum. 
l'ek gözlüyü öldürmek bahasına 
t;hlikeyi göze almıştım. 

Yarım saat sonra jandarmarar 
Fransm evinden çıktılar. SUzan 
Darreşi beraber götürüyorlardı. 

Canlan sıkılmıştı. Evi mahzenin
~ çatısına kadar aradıkları halde 
Sunkisti bulamamışlardı. Nereye 
gitmişti bu adam? 

Mur da onlarla beraberdi. Söylen 
dilini işittim: 

- Sunkist haydudu gene elimden 
kaçtı. Ben onun gibi bir serseri da· 
ha görmedim; cıva gibi bir delikan· 
lı! Bununla tam beşinci defadır ki 
eliınlen kaçıyor. Maamafih aramak 
tan ..azgeçmiş de değilim. Köy civa
rını ~·ice aramalı .. 

Sesf!r yavaş yavaş uzaklaştılar. 
Gülmığe başladım. Budalalar! Be
ni valalayacaklarmı umuyorlar .. 
Genı bekledim; belki bir saat da· 

ha .. Scı>ah olmak üzereydi. Biraz 
eonra şfak sökecekti. Kuşlar tüne· 
dikleri allarda kımıldamağa başla· 
:rnışlard Hava çok güzeldi. Islak 
toprak • çimenlerden nefis bir ko· 
lm yayı\-. rdu. 
Fransı evinin kapısı açıldı ve 

nihayet 'ek gözlü göründü. Benim 
bulundulıoı yoldan geçerek otele 

gidecekti. Yanımdan geçıneğe mec· 
burdu. Elimi uzatıp olmuş bir ar
mut toplar gibi gırtlağına yapışmak 
tan başka bir işim kalmamıştı. 

Yapraklar arasından onun gelme· 
sini gözetledim. Kılığını değiştirmiş 
ti. Her zamanki dilenci kıyafetinde 
değildi. Jandarmaların geleceğini 
bildiği için yepyeni bir redingot giy 
miş, kolalı yakalık ve kravat tak
mıştı. Beyaz saçları muntazam ta· 
ranmıştı. 

deki kırk yedi bin frangı da zaval· 
lıyı öldürdükten sonra çalmıştı. 
Kurnaz herif kendisini deli san· 
malan jçin rol yapmağa belki kal
kışır; otele dair saçma sapan hika· 
yeler uydururdu ama buna kim ina· 
nır? Sonunda ya kafasını giyotinle 
keserler veya müebbed hapse tıkar
lardı. Tek gözlü keyfine bakabilirdi. 
Artık onu kimse rahatsız etmiye
cekti. 

ateşle oynarken odanın köşesin- elde ettiği bu emsalsiz ziyafetin 
deki saman yığınına ufak bir kı- zevkine kaptırmıştı. Elleriyle yan
vılcım sıçradı ve az zaman zarfın- mış ctler1den büyük parçalar kopa
da yangın bütün kulübeyi sardı. rıp hayvani bir iştiha ile yerken 
Eğer yanan yalnız kulübe olsay babası içeriye girdi. 

dı Bobo oka.dar üzülmiyccekti. Oğlunu o vazi-yette gören Hoti, 
Çünkü bir kaç kuru dal ve iki eline kalın bir .sopa alarak rastge

saatlik çalışmanın mahsulü olan o le indirmiye başladı. 
evi kolaylıkla yeniden yapabilir- Fakat biribiri arkasına yediği 

!erdi. Zavallı çocuğu asıl düşündü· sopalar Boboya bir sivri sinek ısı
ren cihet, kulübe ile beraber yanan rışı kadar bile tesir etmiyordu. 
9 adet domuz yavrusu idi. Yediği etten aldığı zevk onu ba-

Maamafih gene ortalıkta bazı 

şayialar odalşamağa başla.dz. Çün 
kil Hotinin kulübesinde sık sık 

yangın çıktığı görülüyor ve ihti· 
yar çoban, oğlunu cezalandıracağı 
yerde eskisinden daha müsamaha
kar davranıyordu. 

Nihayet uzun tetkiklerden son .. 
ra müthiş sır meydana çıktı ve 
baba ile oğlu muhakeme edilmek 
üzere Pekine götürüldüler. 

Ağır ağır, elindeki gümüş saplı 

bir bastona dayana dayana halin
den memnun bir tavırla geliyordu. 
işler yolunda gitmişti. Hakkı da 
yok değild:. Süzan Darreşten kur
tulmuştu. Kadıncağız doğru söyle
diğine kimseyi inandıramıyacaktı. 
Ne söylerse deli sözü telakki edile
cekti. Akibeti bir timarhaneydi. 

Yanıma geldiği zaman birden ü· 
zerine atılmak fikrindeydim. Fakat 
oğluna teslim ettiğim parayı hatır· 
lıyarak başka türlü hareketi müna
sip gördüm. 

(Şunu da söyliyeyim ki ta ilk basının eskiden o kadar korktuğu 
devirlerdenbcri Çin domuzları bü- dayağına karşı hissiz yapmıştı. 
tün şark için bir lüks sayılırdı.) Midesini iyice doldurup biraz 

Kafası, babasına vereceği ce- kendine gelince baba ile oğul ara· 
vapla meşgul olan Bobo, ellerini sınf:Ja şu muhavere cereyan etti: 
uğuşturarak vakitsiz mahvolan ''Seni gidi günahkar köpek; ora-

Jiiri reisi, mücrimlerden bir 
parça yanmış et getirmclerini ri
ca etti. Bir kutu içinde jüri heye
tine tak!dim edilen ete reis ve aza· 
lar sırayla dokununca hepsinin de 
parmakları yandı ve hepsi Bobo 
ile babası gibi yaptılar; yanı par· 
maklarını ağızlarına götürdüler .. 
Sonra mahkeme salonunda top
lanan şehir halkını hayrette bıra -
kan bir şey oldu; eldeki bütün de
lillere rağmen hakimler biribirle
riyle müzakereye bile lüzum gör
meden Hoto ile oğlunu affettiler. 

- Hey, ihtiyar! 
Dalgın giderken sıçradı. Etrafına 

bakındı ve kaçmağa davrandı. 
Yalvarır gibi: 

hayvanlara bakarken birdenbire da oturmuş neler yutuyorsun. Ab· 
burnuna şimdiye kadar hiç duy- dalca oynad.ğın oyunlar yüzün -
madığt bir koku geldi. Acaba bu den evimi yaktığın yetişmiyormu~ 
koku nereden geliyordu?. gibi şimdi de oturmuş ateş parı;a-

Klay!tan da kurtulmuştu. Bütün 
cinayetler onun üstüne yüklenecek, 
tevkifi için her taraf ara~tınlacak, 
cesedi bulunmıyacağı cihetle kaçıp 
kurtulduğuna hükmedilecekti. 

- Gel buraya, dedim. Seninle 
konuşmak isterim. Buradan aynl· 
mağa cesaret edemiyorum. Polisler
den kork\ıyorum. 

Cam sıkdml§tı. F.akat gene gel· 
di. 

(Her halde kül olan kulübeden larrnı yiyorsun değil mi?. 
değil.) Yangın kokusunu pekala Çabuk söyle orada ne yapıyor-
tanıyoröu; çünkil bu, dikkatSl~Ii- sun?.,, 
ği yüzünden yaktığı üçüncü ev- "Ah babacığım; domuz, domuz. 
di. Çobuk gel de yanan domuzlardan 

- Ne istiyorsun? Şimdiye ka:lar tesadüf ettiği bir parçacık ta ... Geriye bir Sunkist kalmıştı. Fa
kat onun da hesabı görülmüş dc
melcti. Pek uzağa gidemezdi, mu
hakkak yakalanacaktı. Herkes onun 
kont dö Morzemban öldürdükten 

- Beni kurtaracağını söylemiş· herhangi bir çiçek veya ot koku- Hoti dehşetle irkildi. Oğluna, 

suna da tıcnzemiyordu. O }lalde ne ve böyel bir çocuğun babası oldu
idi ?. ğu için de kendi kendine lanetler 

tin. 
Alay etti: 

sonra maktulün yerine geçtiğini sa· 
nacaktı. Bunu isbat edecek deliller 

- Sen de inanmıştın değil mi? 
Korkudan titrer gibi davranarak: 
- Allah aşkına, dedim, hiç ol-

Korkusundan şaşkına dönen' okudu. Aynı zamanda Bobo, ikinci 
çocuk, domuzların öldüğüne iyice domuzdan kopardığı büyük bir 
kanaat getirmek için eğilerek par parça eti zorla babasırun eline sı
mağiyle bir tanesine dokundu ı kıştırarak, "ye baba, ye; yanmış 

ve okqyucuların da tahmin edece· ı domuzdan ye; bir kerecik olsun 

Muhakeme hitam bulduktan 
sonra reis gizlice giderek ıehirde 
ne kadar domuz bulduysa h.cpsini 
satın aldı. 

Bir kaç gün sonra zatı asilanelc
rinin muazzam konağından alev
ler çıktığı göriildü. Yavaş, yavaş 

bu adet herkese sirayet etti, ar-

sürü ile mevcuttu. mazsa beni ne ile itham ettiklerini 
söyle .. Sunkist bir gün kontun ''M~rse

des,,i ile otele gelmiş, kendisini 
kont diye tanıtmıştı. Kontun cebin· 

İhtiyar, gülerek ce\'ap verdi: 
(Arkası var) 

ği sıcak etle temasa gelerek ya- ta.elma bak!,, diye bağırıyor, diğer 
nan parmaklarını mihaniki bir taraftan kendisi .de tıkanırcasına ( L1ltf en sayfayı çeviriniz) 
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Bambo ıimdi, yine dizleri ü -
zerinde sürünerek geri çekilme. 
ğe başladı. Oda kapısının karşı· 
aında hem pen,cere hem de kapı 
vazifesini gören bir yer vardı. 

Bunu odaya girince etrafı tetkik 
ederken görmÜ§tÜ. 

En ufak bir çıtmiıya bile mey
dan vermemeğe eon derce çalışa
rak bu kapıya yaklaştı. Bin ihtL 
marnla açtı. Ahıra !doğru yürü -
dü. 

Fakat bundan birdenbire vaz. 
geçti. Ahırdan atını çıkarmak, 

•cğerlemek için ne kadar dikkat 
etse yine az ço'k: bir gürültü o -
lurdu, daha sonra ahırın büyük 
ve yegane medhali de hariçten 
kilitlenmişti. 

' Şimdi pe yapacaktı? 
Yumruklarını sıktı. Korku ve 

dehşetten hıçkırığı boğazını yırt

tı. 

Tekrar dinledi. 
Yeni yolculara tehalükle yi -

yecek hazırlayan otelci ile karı • 
sının ayak 11eslcrini duydu. 

Hemen bahçenin alçak duva • 
rından dııarı atladı. 

- Zarar yok, yayan giderim. 
Yayan olarak kaçarım, yeter ki 
bir an evvel 'kurtulayım. 

Diye mırıldandı. Son sürati 
bacaklarına vererek ekin tarlala
rı içinden koşuyordu. Bir müd -
det sonra Apenin dağları kena _ 

rına varmış ve ıüratini kesme • 
den tırmanmağa başlamıştı. Yol. 
.da birldenbire duruyor, arkasın
dan takip edilmekte olduğunu 

zannediyor. Tabancasını çekerek 
hemen geri dönüyor, müdafaa va 
ziyeti alıyor, sonra kimsenin gel· 
mediğini görünce tekrar koşma
ğa başlıyordu. Takip edecek o • 
!anların aynı yoldan gelecekleri. 
ni düşününce artık büsbütün ira· 
de ve muhakemesini elinden ka· 
çırdı. Doğru yolidan ayrılarak 

çapraşık yerlere saptı. Dikenlere 
sürünerek, hen.deklerden atlaya
rak yokuşlardan yuvarlanarak, 
tehlike falan demeden mütema • 
diyen ko§uyordu. 

Önüne ne kadar uçurumlar, de 
reler, nehirler çıktı. Bunlardan 
nasıl geçti? Yoluna nasıl devam 
edebildi? Bunu kendisi ide bile • 
mez söyliye.mezdi. 

Yalnız sabah olupta güneş yük 
selmeğe başladığı sıra.da 'keçile
rini alarak otlatmağa çıkan ço -
banın biri bir uçurumun dibin -
de boylu boyuna uzanmış bir a· 
dam gördü. Yanına yaklaştı. A. 
caba uçurumdan aşağıya mı yu· 
varlanmıştı? Hayır, çünkü ölme 
rniş, sadece bayılmıştı. Vücudun
da yara eseri de yoktu. 

Çoban matrasın:lan baygına • 
damın dudaklan arasına birkaç 
damla ıarap akıttı. Biraz sonra 
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ba.şla.dı. Kendini bekliyen gondo
la atladı. Gölün karşı yakasın

daki kumsal sahile ayak atar at
maz derin bir nefes aldı v~ koşa
rak gözden kayboldu. 

13 
CEBRIYOROYOŞ 

Bambo Venediği ve civarını 

tamamen biliyordu. Binaenaleyh 
karaya ayak basar basmaz laalet. 
tayin bir istikamete doğru son 
süratle koşmağa başladı. 

Nereye gidiyordu? Berki kcn
<lisini karaya çıkaran gondülcü -
lcrin merakla arkasından takip e
deceklerini düşünerek izini kay
bettirmek için dolaşık bir yol in 
tihap etmişti, veyahut da sadece 
kurtulmak için nereye olursa ol -
aun kaçmak koşmak istiyordu. 

Müthiş bir heyecan ve korku 
içindeydi. 

Gondülde gölü geçerken o ka. 
dar uğraşmış fakat bir türlü sü
kunet bulamamıştı. 
ölmüş Biyankayı artık düşün· 

mü yordu bile. O ıda, Emperya gi
bi zavallı kızı unutmuştu. Nite. 
kim fahişe gözü önünde Sandri
gonun hançerlendiğini görür gör 
mez ona karşı hissettiği arzu ve 
ihtiras tamamen gitmişti. 

Bambo Biyankayı çılgın bir 
ihtirasla sevmişti. Onu tehdit, 
cebir veya mülayimetle elde et. 
meyi ok isti or u. Fa 

ğünü gördükten sonra arzu ve 
ihtirasının artık yerine getiril • 
mesi gayri mümkün bir rüya ol· 
duğuna kanaat getirdi. Boı ril
ya ve·hülyalarla geçirecek vakti 
yoktu Venedikten uzaklaıtıkça 
Biyankarun hayali de nazarların· 
da gittikçe ufalıyor, kayboluyor. 
du. 

Bambo Biyankayı çoktan unut 
muştu, yalnız benliğinde milthit 
bir korku hükmünü silrüyordu. 
Kulaklarında hala bedbaht kızın 
60n nefesinde Rolanı çağırması, 

Rolana veda etmesi meıum bir 
uğultu ile akisler bırakıyordu. 

Sonra odanın kapısına vurulan 
darbeler, Biyankanın imdadına 

koşanlar. Hiç şüphesiz Rolandı. 
Fakat Rolan acaba izi,ni bula • 

bilecek miydi? Bu noktaya ge • 
lince Bambo biraz müsterih ol " 
du. 

- İtalya çok genişti. Romaya 
gittiğimi nereden bilecek. Sonra 
benim Romada bulun:iuğumu bil 
se, öğrense bile peşims·ra gel • 
mekte ne faydası olabilir? Vene 
dikte kendi işlerine karışarak 

bozduğum içindir ki beni takip 
ediyordu. Şimdi artık Venedikte 
değilim. Binaenaleyh işlerine en· 
gel olamam. Niçin arkamsıra gel 
sin, hem gelse, intikamı aııkam. 
dan koşsa hile Roma Venedl"1r: ı'-
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Kim kuvvetli? 
( Baştaraf ı 7 incide) 1 - Demokratik devletler ara-

müdafaa edenlerin de işine yara • larında derhal siyası ve teknik el 
dığını İspanyada müşahede et • 
mişlerdir. Bu müellifler Majino 
hattımn bir sürprizle aş.lamıya -
cağıru ve kısa bir zaman i~ersinde 
arkadan çevirmeğe de i.mk§n ol • 
mıyacağını ilave etmektedirler. 

?ıirliği kurmalıdır. 

Çocuk bilmecesinde hediye 
kazananlar 

2 - Erkanıharbiyeler biribirle
rile uyuşarak ani hücumlara karşı 
süratli mukavemetler hanı:lama -

11-3-939 tarihli bilmecemizin hal. BlRER ÇlKOL\TA KAZANAN· 
li şöyle idi: L.AR: 

Kitaııları 2~ 11wlıtelif şekilde yer. 
lı, bu suretle düşmanın harbi bir [eştirmek kabildi. 

Bir kmm Alman müellifleri ise: 
ilk hareketlerin müstakbel harp • 
let için teminat teşl..-il edecek nok 
talara tevcihini tavsiye ediyorlar. 
Bunlar ''ilk harekette harp uza -
dığı takdirde askerlik ve ikt:ısat 
noktai nazarından ehemmiyetli 
noktaların işgali münasiptir,, di -
yarlar. Bunlara göre, Alman or -
dusu ille harekette (ingilterenin, 
Rusyanm ve Amerikanın askeri 
ve mali müdahalesine mani olmak 
maksadile) Manş limanalrım isti
la etmeli ve bir taraftan (ihtiyaç • 
ları olan yiyecek ve iptidai mad · 

kac hafta içersirııde bitirmesi im -
"anlan ortadan kaldırılmalıdır. BlR KOL SAATl KAZıL'\AN': 

3 - insan ve iptidai maddeler 
itibariyle bir ihtiyat hazinesi olan 
Sovyet Rusya ile sıkı bir temas 
muhafaza etmeliuir. 

4 - Totaliter devletlerin muhte 
lif vesilelerle Akdenizde, Orta 
Avrupada veya Afrikada lıarbi u· 
zatmalarma yardım edebilecek 
mevziler zaptına mani olmalıdxr. 

Birinci: Selma Banton, Kurtuluş 
No. 18. 

B!R KİLO ÇİKOLATA KAZA -
NAN: 

lkinci: Fatma, Selçuk Ankara ilk 
okul. 

YARIM KlLO ÇIKOLATA KA -
ZAN AN: 

* * * Üçüncü Nurettin Küçük 16 ncı 
Demokrat devletler, el birliğiy- ilkokul. 

le hareket ederlerse kendilerini BlRER KUTU B1KUVİ KAZA -
tehdit eden tehlikeleri azaltabilir. 
ler. 

deleri temin etmek maksadile) 
şarki Avrupaya doğru yürümeli • O vakıt bütün beynelmilel me-
clir. selelerin halli için umumi bir ka-
. Bu ffroje, cüretkarane bir pro - ide koymak mümkün olur. Hiç 
jı:dir. Almanya yalnız bu plim korkmadan, Almanya ve İtalya bu 
tatbik ederek muvaffak olabilir. sulh dünyasının vücudc getirilme· 
Bu, Kont Fon Şilayfen'in planının si için teşriki mesaiye davet edile 
tYenilennıişidir. Fakat hem zor - bilir. Bu suretle dünyada ve mil· 
ıdur ve hem de tehlikeli. Jetler haysiyetlerini koruyarak ve 

Demokrat devletler 1939 da bir çalışarak saadet içersinde yaş ya
.harp tehlikesinin önüne geçmek bilir. 
. üzere ne yapmalıdırlar?. Aksi takdirlde medeniyetin ze-

Me*lenin malum nokta,mı te. valine çok güç mani olunabilecek 
tir. 

NAı. 'LAR: 
1 - B. Çağlı Samatya M. M. 

Cad. 52, 2 - S. Sabah Beyoğlu 

45 nci okul S. 5, 3 - Salahattin 
Boğaziçi lisesi 3·14, 4 - Rauf, K.a. 
radcniz Gelenbcvi O. O. 2-A 431, 
5 - Şükran Ozçelikba~. Kwnkapı, 
:\'i~nca cami sokak No. 10, 6 -
Ya--ar Kural, Osküdar 1 nci O. O. 

~ 

3-B ~5. 7 - ~ezahat Çoı:.:kun, Be-
şiktaş Kibı;alı 9, 8 - Süzan Kapı -
ağzı mektep sokak 10, 9 - lcmail 
Hayat 28 nci okul 3.B 7, 10 - Or • 
han Bo,.tancıoğlu K::ıı:.:ımpa~ Ca -
miikebir Dörkuyu Fmn sokak 27 . 

11 - Aziz. Pertevniyal lisesi 5 -
.\ 764, 12 - Ozcan Otay Galatasa-

ray 1 nci sınıf 5, 13 - Muazzez 
Karagümrük 20 nci okul, 14 - ' 

Seher, Ye5ilairek. Numara 8, 15 
- Cahit Şehremini Sarayrneydanı 

Cad. No. 64, 16 - :Necip, Kumka.. 
pı Kenan bey sokak 16, 17 Neca.. 
ti Birinci Kumkapı orta okulu, 18 

za Süley: kız orta okulu Jülide 
- Fahrettin Özgül Yenikapı O. O. 
2-A 90, 19 - Jan Ağzıpek Senbe
nuva lisesinden, 20 - Aksaray Tah 
sin. 

BİRER DEFTER KAZANAN • 
LAR: 

21 - Kemal Barü, Erkek liscsı 
4 No. 428, 22 - Melahat Ersan, 

Aksaray Uzunyusuf Sok. 15, 23 -
Bedri lnce Beylerbeyi Küplüce yolu 

32, 2-ı - Salfıhattin User Kumka. 
pı O. O. 3 • B 306, 25 --S. Banu 
Beyoğlu O. O., 26. - Ali Ertürk, 

Beyazıt Demiröz apr. 13, 27 - Ha
mit Görgün Galata Necatibey Cad. 

Karanlık Sok. 6, 28 - Ali Sağlam 
Cağaloğlu O. O. 183, 29 - Yurda

gül ÇeYik Sirkeci Hocapaşa, 30 -
Omer Enm P. T. T. memuru Sü • 
reyya oğ. 

Bahar temizliği 
I.ondra hayvanat bahçesinde ~ok 

bliyük n tok yqlı kaptumbağlt.lıır 
nırdır. Bunlar ~ me,-simfnl l>alo. 

.barüz ettirelim. Almanya uzun 
bir harbi kazanamaz. O halde sul
bü garantiye bağlam.ak için Al -
manyayı uzun bir harble karşı kar 
pya bırakacak vasıtalara müraca· 
at etmek lazımdır. Bunun için dört 
istikametten hareket edilir: 

KURŞUN K.l\LEM YAZISI SIL. riCcrlc ısıtılmış hu u'-i ualrelerde 

Tu··rk Hava Kurumu :\'!EK İÇİN BİRER LASTİK KA geçirirler. Sayısı ;>lnnl kadar olu 
bu kaplumbag•a.larm en l>ü"·üğünün ZAN ANLAR: " 
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Tun us kıyafeti 
çok moda 

Fransa.da Twtoı, b~hklar 
Ut cılerek ya.pılıı.n ı:a.pkalar 
reco modadır. na şapkalara 
ha. ismi wıiJmektcdlr. Bu 
tıpkı fese bl"nzer, kırmız k 
\-apılmıs ön tarafı ı:lı:ekJcrJ . ' 
l<'nmistir. Artaısında ipek k 
bir pöskfilil \"!lnhr· 

Bor is 
operası B • 11 • • k p • ve en yu.şlısmın adı Ceymis<lir. Cey 

k bi ·· k ·· kil ı 31 - Behçet Baykut Vefa lisesi 
:tık ne tarafa bakılsa alevden baı- u y u 1 ya n g o s u mi9 tam yüz elli :ra.~mdadır. kabu-

a r ıcy gorme mum n o mu ğunun geni§llği 1,25 metredir. Bu Ge"enlerdc '"•UzÜncı.i '"'ll 
d 2-B 119, 32 -- Ziya Yazıcı Fatih :ı- J J 

yor u .. Altıncı keşide •· 1 J Nisan 93 9 dadır. o. O. 3..A 205, 33 - Haydar 44 kaplumbağruıın turnletine Mıa.ret münasebetıle isnıi anılan Rı 
Ate§ ve domuzun kıymeti fev- etinclc üzere hususi bir bakıcısı rnr l·a·rı Cı'mussorttski, "Bori 

k lld 'ik lmi • s· ıl B Ü 29 0000 ,ncü okul, 34 - Ali Türkay lst. Er. • 2> a e yu ıe ttı. ıgortac ar l.'7 J.t ft'll.l .'7 t j i.. 8 d (.. drr. Ifayvan, c1aireslnc\en.,Jtıkmadan nov .. ic::mindeki onPrası bu 
:ı...•tı bl ffl"' t b Jadıl .,,, HMIJ-" kek lisesi 5-E 724. 35 - M. I~m. r ."'. 
~• tr rer otS e meye aı ar. B '--_ı b '- '>l! ı.::_ . cvnl hizmctçfıd tarafından mruı. ile ma operasınaa emsil edilı 
111ıf 1ı ~ d h ıl UIMlan dl, ... • 40.00D ~ ~ 15 bin.. 10 bin Besiktaş 38 nci okul.81.,36 - Bur~ rı .... alanır. 
o n ar o .na ar e ven yap ıyor- ~ ... N>ra pazar gecesı.· :Napol, 
ki hatta mimari tamamen ortadan liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık han Dir::ıel. Üsküdar 1 nci O. O. 2-E ı;; gecesi de Turıno gruµı 
kalkmak tehlikesi geçirdi ve bu iki adet mükafat vardır. 37 - Tüzin Berk.oy P. T. T. me- O •• · A akl ı d 
hal b. "li ' ta ıka ak d muru Muhittin km, 38 - Lutfi r · 1t0Ca0tfln fasagun hın ile n o un u. 

, ır cı mın or ya ç r , o- l\/(ussargski bu Onı>"arun 
muz .3 h d y usu he hang· b'r Özün, Emirgan, 39 - Haşim Top. Sabahları B.30 a kııdıır; akşan•- .. 1 _. 

• .ua a ogr r 1 1 hırı 17 den sonra l.aleli T:ıyyar<' unu Puşkini · tarihi bir pİj 
hayvanın etinin, kızartmak (on- kapı Fazhpaşa Cad. 40 - O::;man j .\p. Daire 2: ~o. 17 de hnstnlnrını almıc;tır. Puşkin bu eserind 

ıa.rınb~isaru~ca y~~ak) içinl . bli- Maarif ve ki iliğinden : :p~~~~ 4 lKas~~ae~a s~~~~:~:~ .:llı:llu•J lled·c·r·--(·T·t·lt.(o·n·: .2.39·5·3·) ,., birıd tahrif etmı' "ş ~yılır. 
tün ır evın yı ı masına iızum J Boris GudonO\ tarıhte m 
olmadığım keşfetmesine kakiar de- Kendi hesaplarına eser bastırmış olan müelliflerden \'e hususi te. Kız li~esi 9.14. 42 - Kemal Cağa_ .. 
vam etti. ·şek.küllerden, Ankara'da Sergievinde Maarif Vekilliği tarafından tertip loğlu O. O., 43 - Cemil Güler 1 t. ,.; •-.. refah \'C asayışı temin için 

1ıte bundan sonra etler ilk ön- edilen "on yıllık Türk Neşriyat Sergisi,. satış paviyonunda e.:erlerini Sıhhat o. 387, 4 ı - Hatice l\loral rr alog Dr. l<emal Ozsanl bir hükümdar Olarak tanın 
. . d pu,;kin onu çok zalim 

ce iptidai ızgaralarda, tahminen sattırmak istiyenlerin iştirak ~artlannı öğrenmek üzer<', Ankara'da Çcngelkör. 45 - Malik Gcikmnak İrlrnr rollıırı, dcrı "e frengı has· e, " 
iki aıır sonra da tiılerle kızartı]- Vekillik Yayın DirektörlüJ;.rtinc. ı~tJnbul'da Babıali caddesinde Ba ,ma Ortaköy 39 ncu okul. 194, 46 - T. lalıklnrı ıııtil~hassısı miştir. · 

Tıinrlh::ı~ı lstikl:il '"<!desi N'o. Bununla beraber, 1\1usso 
mağa başlandı. yazı \'C resimleri Derleme Direktörlüğüne müracaat etmeleri il§.n olu- 7.. Asmalrmescit 19, 17 - Mehmut d 

:Jııo nur~.ı p:ı~:ırı ıı~ı;ı.,. 1 ı 1:!:1:i cc:erinde Gu onov ikinci pi'" 
"Charlea Lamb' 'tan nur. "2089,, Feyzi Şişli. www - el ıl 

---------------------------------------------------------------- lrr. opera a as rolü kala 

22 KAHRAMAN HA YDUD 

yade iktidar sahibiyim. Bizzat 
pıpa bile icabında beni muhafaza 
ve mildafaaya mecburdur. 

Böyle dilşünetek dimağını is
tila eden korkudan kurtulmağa 

~alı§ıyorclu. 

Fakat nasıl düşünürse düşün. 
aUn bir tlirlil fikrinden Rolanı 

Çlkaramıyor, onun hedefini ıa -
ıırmaz intikamından, kurtulmak 
mUmkün olmadığını anlıyor ve : 

- Kaçalım, daima kurtulmak 
için ka?lım .. 

Diye mırıldanıyordu. Gecenin 
karanlığı içinde, kulaklarını et. 
rafmda en küçük bir çıtırdıya 

dikmiı, yuvasından fırlamış göz
leriyle gecenin zulmetini delme· 
ğe çalışarak, küme teşkil eden 
çalı yığınları karşısında Rola • 
nın hayalini gördüğünü zanne -
lderck, ağaçlardan kopan kuru 
dal parçalarının seslerini duyun. 
ca saklanmak için yüzükoyun 
yere yatarak ilerliyor, tabanca -
srnın kabzasını sımsıkı yakala -
mış, durmadan, dinlenmeden, ne. 
fes almadan sıçrayarak koşuyor
du. 

Ara sıra duruyor, etrafını .din. 
liyor, sonra delice bir hissin te • 
..:ra.. bpılarak: 

- WJ•, -'ı:m:a.c\an geliyor. 
!l'tyor w tekrar koşmağa başlt • 

yüşten sonra Pado ka&abaa·na 
vardı. 

İlk iş olarak hemen bir at ve 
bir ıde süvari eJbisesi satın aldı. 

Arkasındaki elbiseleri çıkara • 
rak bir paket yaptı. Yolun bir 
köşesine fırlatıp attı. 

Yeni elbisesini giydikten ve 
bir lokantada adamakıllı karnını 
doyurduktan ve iki saat kadar uy 
ku kestir.dikten sonra atına bindi. 
dörtnala Ferrara giden yolu ka. 
tetmeğe başladı. 

Güneş yükselmiş, kızgın hara
reti ile tenha olan yolu yakmağa 
başlamıştx. Kardinal artik tama· 
men emniyet altında bulunduğu. 
nu hissetti. Süratle yukarı !tal • 
yayı ve Ferran geçti. Birkaç gün 
sonra Apenin ldağları eteklerine 
vasıl oldu. 

Romaya gitmek için bu da!İ. 

1ardan geçmek mecburiyetinde 
idi. Küçük Floransa tesmiye edi
len Frenzola kasabasında bulu -
nuyordu. Bu kasaba.da ise hem 
otel hem de lokanta vazifesini 
gören küçük bir bina vardı. 

Bambo Rolanın takibinden ta· 
mamen kurtulduğuna, hiç olmaz. 
sa bir müddet için izini kaybet -
titı:Hğine kani oldu. 

Cebri seyahatinden yorulmu;, .. 
tu. Yoluna tekrar aynr suratlı 

u kasa -
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müddet istirahat etmeğe karar 
ver.di. 

Filhakika ak~am da olmağa 

başlamıştı. Otelci Bamboyu ko • 
şarak atından inmesine yardım 

etti. 
Bambo karnını doyurduktan 

sonra otelciyi çağırdı: 
- Zannederim otelinize pek 

çok müşteri uğramıyor. 
- Çok müşteri mi dediniz. 

Monsinyör 7 Eğer ara sıra zatı 

devletiniz gibi muhterem ııinyör
ler uğramamr;ı olsa çoktan dilen_ 
meğe başlardım. 

- O halde şimdi otelinizde 
başka kimse yok .demek. 

- Zatıalinizden başka kitn'!e 
yok monsinyör. 

- PekAla. geceyi burada ge -
çirmek istiyorum. 

- Yataklarımız mükemmel -
dir. Çok rahat edeceğinize emi -
nim. 

- Benim de istediğim bu .. 
Meth~ttiğiniz yataklarınızdan bi
rini gösteriniz bakalım. 

- Şimui monsinyör. Şimdi, 

Hit[en beni takip buyurunuz. 

Otelci bir meşale alarak yürü. 
cl:i. Hiştere~ bir salondan geçe· 
r k b:r oda kapısını açtı. İçeri 

giT"di. Bumda dar ve kiicük bir 
karyola vardı. tJzerindeki yata • 
'Tın sert ve halis ot olduğu ilk na-

- Oh ala, tam benim istedi • 
ğim oda .. Yatak da ho§uma gitti. 
Geceyi burada geçireceğim. 

Dedi. Otelci müşterinin mem
nuniyeti karşısmda fevkalade ııe_ 
vinere:C çekildi. 

Kardinal yalnız kalınca soyun
ma.dan bu pis ve katr yatağın U. 
zerine uzandı. Meşaleyi söndür
dü. Mantosunu yorgan gibi üs -
tüne örttü. Bir haftalık mütema
di: yorgunluktan bitap bir halde 
gözlerini kapadt, ve U} l du ... 

Bir müddet sonra, tam uyku ~ 
sunun tatlı bir devrinde kulağına 
birtakım sesler dks~~tı. Gözleri· 
ni açtı. Yatakta biraz doğruldu. 
Dirsekleri üzerine dayanaı a:.. 
dinle.di. 

Kulagına akseden seselcr uy • 
ku arasında otele gelen iki yol • 
cunun otelci ile olan muhaver! • 
leriycli. 

Bambonun, birdenbire ren:;i 
attı. Büt;ln v·:cvdu t;trc :H. D:ş· 
!eri korkudan tirilıirine ç;:ır;:ı;:ıa. 
ğa başladı. 

Hemen yatağından atladı \'C 

çizmelerinin gürült:i yapmasın -
dan korkarak dizüstü sürüne EÜ. 

rünc kapıya kadar geldi Kub.ğını 
<layadı. 

Alnından soğuk terler y2na'.< • 
tarı lizcrine mütemadiyen akıyor 
du. Saçları dimdik olmuştu. 

halk kiitlesi 0 Ynamakta ve 
isvanı anlatmaktadır. 

"tık defa olarak 1874 de 
ratta tenısil edilmiş olan b 
büyiik bir nıuvaffakiyet k 
mıştı. !ki sene sonra Rim 
sakoV tarafından yeniden 
geçirilen beste ile oynanmış 
ziyade o zanıan tanınmıştı 

Geçen sene ölen meşhur 
tözii Ç3lyapinin "Boris 
operasındaki ternsilleri sa 
ıcrin daima hatırında kal 

VAKiT kita 
Dün ve yarın ter 

külliyatı 

No. 
11 

ı t -20 ikinci seri 
onrio baba 

12 
13 

vcıııiı1in l'6ikolojisi 
ilkbahar 6tlleri 

r-:nserı?k dUcUınu 
n.ıısin külliyatı III 
Samimi Saadet 

17 tstııtistik 

14 
15 
16 

18 Çocuk düşürtenler 
19 tıı.m ve fcJ:ıere 
20 Mevcudu ltalınadı 

ı 

Bu scrinln flatı ~.sr, 
Hepsini alanlara l'uzde 
to ) :ıpılır. Raıan 4.21 
1 24 kuruşu Pe ı_ 

1 • "ı ıı. ınar 
bakisi a}da birt:r lira 

ait .. , 
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Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kcs./120. Kw. T. A. Q. 
19,74 m. 15195 Kcs./Kw. T. A. P. 
31,70 m. 9t65 Kcs./20 .Kw. 

TÜRKiYE SAATİYLE 

TÜRKiYE RADYODİFÜZYON 

POSTALARI 

CU)fA - 31/3/1939 

Yabancı Radyolard8.I\ . 
Seçilmit Pat"çalal' 

Pro4ramda~ ua.klllu Tilrktuc eoo
tt ıl:utrıe ve lj{Jluleıı sonraki ıaat 
olarak vtrllmiılir. 

OPERALAR YE SENFONİ 
KONSERLER( 

8. Stuttşrart: "Fauııt" (Gounod). 
9. Londra (N.): "İl Trovatore" 

(Verdi). 
9.10 Münib: Konçerto ve senfoni. 

10.30 Paris (PTT): D' Indy, Sainı 
S:ıens. 

10.30 Strasburg: Beethovenln "Eroi 
kıı" senfonisi. 

12. Budapcşte: Senfoni (Şmidt). 

1. Radio Paris: Berlioz, Mas· 
senet. 

12.30 Program. 12.35 Türk miizi- ODA .MUSiKiSi YE KONSERLER 
fi - pi. 13 Memleket saat ayarı, ajom, 5.15 
llleleoroloji haberleri. 13.15 - 14 J\lü
zik (Muhtelif neşeli plftklar). 17.30 7.15 
Konuşma (lnkılAp tarihi dersleri _ 10.30 
Halkevinden naklen). 18.30 Prog
ram. 18.35 Müzik (Oda müziği - pl). 10.30 
19 Konuşma. 19.15 Türk müziği (Fa· 11. 
sıl he:rcti): Celdl Tok:;es ve arkacl:ış- 1 '' 
ları Hakkı Derman, Eşrer Kadri, Ha

Radi o Pııris: Viyolonccyllo 
şarkı. 

Bükreş: Hügo Yolr şarkıları. 
Kolonya: Piyano, Viyolon
cello. 

Roma gr.: Keman, piyano. 
Ey!el: Şumnnn progr, 
Berlin (Uzun d.): Nefesli çal 
gılar konseri. 

HAFİF MUS1Kl VE OPERETLER 
an Gllr, Hamdi Tokny, Basri tlrıer. 
O Ajens, mteoroloji haberleri, ziraat 
orsaı;ı (fiyat). 20.15 Türk nıiiziği. 6.25 Paris (PTT): Ham parcaalr. 

Calanlar: Zühtü Bardakoğlu, ce,•det 8.5 Varşova: Halk musikisi. 
a, Rerik Fers:ın, Kemal l'\iy:ızi 8.30 .Strasburg: Halk orkestrası. 

Seyhun. Okuyanlar: Hahık Recai, 9.10 Lcipzig: Opera parçalan. 

'
l~adife Neydik. 1 - Osman beyin _ 9.30 Berlln: Vaıner proır. 
ltl;şşak peşrevi. 2 - Leıninin - Uşşak 11. Budapeşte: Çignn orkestrası. 

r;:ırkı - Neler tektim neler cannn. 11.20 Yarşova: Leh ve Jsveç rad 
3 - Faiz Kapancı - Uşşak ,şarkı • yolarında karşılıklı neşriyat 
Uayali çıkmıyor birdem iÖnüldea. 11.30 Hirt·ok Alman islasyonlurı. 
~ - Haldun Menemencioğlu - Nlha- Hafif musiki. 

801\'ent şarkı - Gülzara salın. 5 - Zühtü DAl\S MCSlKlSl 
aı'İiardakoğlu - Taksim. 6 - Arif be- 11.20 Napoli gr.; 12.15 Roma ve· 

eapjYin - Hicazkar şarkı - Güldü açıldı Turino grupları; 12.20 f.ondra (H.); 
adlt'rine tül yüzlü yar. 7 - Sadettin Kay 1 Lon<lra (N.). 
1 falın . Hicaz şarkı - Benim gönlüm VARYET9 VE KAfl.\RELER 

re 'l>Qtün sevmek. 8 - Yesari Asınım • 
koc\ıicaz şarkı - Bilmem niye bir buse- 9.50 Londra (R.); 10.40 Hilv"r-

ni. 9 - Osman Nihadın • Hicazkar sum 1; 12.1 O Brüksel 1. 
arkı - Ellere uzaklan bak. 10 - Şük· llİYES, KOXFEHAXS \'E 

rü Osmanın • Puselik şarkı - Gönül KO~UŞ'.\IALAR 

ntarareti sönmez. 21 Memleket saat 5. Paris PTT: "Panoma konalı". 
ayarı. 21 Konuşma. 21.15 Esham, talı- 7.30 Lille: lngilizce konuşma. 
villt. kambiyo - nukut borsası (riyal) 10.30 Londra (R.): "Love from a. 
21.25 Ne~ell p!Aklar - R. 21.30 Mü- StranBer". 

ıld"tik (Riyaseti cumhur filarmonik or- 10.30 Turlııo: "l.orettaa". 
01ıestrası). Şef: Hasan Ferit Alnar: 

.us l -:- Jan Sibelius - 2 nci senfoni Re 1 ij 
ıs <naJör, Op. 43. Allegrello, Tempo 
ha'n.dıınle, ınn rubato, Vivacissimo - Fi 

ŞEHiR TIYA TR OSU 
~~ ~ 3 • 39 Çıı.m3ı a\,şamı 

20.30 thı 
Tcepbaşı J\orkuııç qecrı. 

'liy{f d, Allegro moderato. "2 - M • .Me\IS· 

af,Orgsk"!' - Sorocintsi ruvarı, Enlro· 
Komedi kısmı: Bir muhasip arcııııyor 

H X BE R - l\lif8D1 Posfıln 

Türkçe -
Dilleri 

f"" ......... 

1

12 LOgat kitabı 
bir arada 

J 
Türkçe - Fran."ızca 

l Türkçe - İnglllzce 

} Türkçe _ Almanca 

J Fransızca - Türkçe 
j tngilizce _ Türkçe 

1 
Almanca - 'türkçe 

Fransızca - İngilizce 

Fraruıızca _ Almanca 

İngilizce • Frunsızca 

ln~illzl·e _Almanca 

A.laıa.mcıa • İngilizee 

Fransızca 
üzerine 

· Ingilizce - Almanca 

,.,...-.---.·--· -·---.-~, 
r, Ansikiopedik, c 

Teknik ve Pratik 

ç düksytn. 3 - M. Moussorgsky - Çıp
".ıak d~ başında bir gece. 4 - F. Sme 
tan~· "Satılmış nişanlı" operasından 

wıv~r'ilr. 23,30 Müzik ( Lieder • J)I.). 
·yesfl3 l\lü:ıik (Cazbnnd - pi). 23.45 - 2.ı 

HALK OPEHETl 
Bu aksnın 9 da 

ZOZO DAL!\IAS, lılcıcw 
Baleti, (ÇARD.\Ş) 

l\Iüzik: KAl.MıLV 

\ Almanca -!~a~~ 
Bu büyük eserm, yakm bir zamanda, forma forma neşrine başlanacaktır 

eon ajans haberleri \'e yarınki pros· e • . 
Çi •m. 

CUM.~RTESt - 1/4/1939 

in v 
ndığ 13.30 Program. 13.35 Müzik (Mil

gt:lk bol, kabare ve saire pi). 14 l\Icm· 
eket saat ayarı, ajans ''e meteoroloji 
htberleri. 14.10 Türk müziği. Ça

~r~nlar: Refik Fersan, J:o'ohire Fcr:;an. 
laıY.l,>'kuyan: Sadi Hoşses. 1 - Osman be

abalrin - SegAh peşrevi. 2 - Kawsker 
e esııu~tafa izzet - Segah şarkı - Doldur 

ıetir ey saki. 3 - Bimen Şen - Se
,ah şarkı - Sunda içsin. 4 - Fahire 

e Pı..ersaıı • Kemençe ı:ıksimi. 5 - Se
bu qadın - Hüzzam şarkı - Cefayı hic
azaıinle göynlım ~·ıkılsın. 6 - }laik tifr
ski·üsü - Bağa girdim. 7 - Halk tiirkü

u - Haticcm. 14.40 Müzik (Cazband 
g pi.). 15.30 Konuşınn (Hukuk ilmi 

ış ve,ayına kurumu - Ranun hakimiyeti). 
tır. aalkcvinden nııklen. B. Sıddık Sami 

Rwnnr. 17.30 Program. 17.35 Müzik 
GociıDan!; saati - pi.). 18.15 Türk müzi-

t i (Fasıl heyeti). Oklly:ınlor: Tah· 
na in Karakuş, ve Safiye 1'ok:ır. Çaloıı
lnuş~r: Hakkı Derman, Eşref Kadri, llu

:ın Gür, Hamdi Tokay, Basri Crıer. 
9 Konu'.';m:ı (Dış politika hiidisele
~). 19.15 Türk müziği (llalk rnu~i-

b~
'si) Sh·aslı Aşık \'eysel ve llırıılıiın. 
akdim eden: Saıli Yaver Ataman. 
.35 Türk müziği (Eski eserlerden 

·ıüteşekkil program). Cal:ınl:ır: Ve-
rCl.ibe, Reşat Erer, Rıışcn Kum, Cevdet 

.ozan. Okuyan: Muallim Nuri Halil 
•ovraz. 20 Ajans, mcleoroloji haber· 
•ri, ziraat borsası (fiyat). :W.15 Tem-

i it (Fuzuli gecesi). Tt>rtip edcnler: 
krem Reşit ,.e İbrahim Delideniz. 
emsile Ankara radyosu kiinıe oku
ucuları Mesut Cemilin iıloresiııde 

rak edecektir. 21.l:i .'.\lrııılcket s:ı· 
ayarı. 21.15 Esham, lalı\'il;'ıt, kaııı

lyo - nukut borı;ası (fiyat). 21.25 
lcşcli plıiklnr - Jl. 21.:ıo Folklor 
~lalil Bedi Yiinell(en). 21.oi:l l\liizik 
Dans plı1kları). 22 Haftalık post:ı 

usıı. :!2.30 ;\llızik ( KP•· "ik orkeslrıı 
~f: Necip Aşkın). 1 - Köı>ı> - Yaz 
aşanu süiti. :! - Clessnıcr - Sabah 
sG'ıını crnntezi). 3 - C:ilıish - Çakır 
11.dim (\'i:rıı n:ı şark ısı). 4 - Ueli
lv - Koprk:ı h,ıl!'siıııll'n ta·lırk ıl:ırı· 

1 kru"J) Y.ıllrr - Srraııı:ıt. 23 '.\Hizi\.. 
., . H·hılnıl - nl.). 23. l~ı - '..! 1 ~ 'l!l tıi:ııt' 
"ısı ı . k" ı rr crı ~·c ) urın ı program. 
ur 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alfilcadar herkesin, dilcilerin. umumiyetle okur yazarların. Türkün ve yabancının, dil elren 
mele istiyenlerin, seyyahların, iş a damlannm, askerin. teknik ve meslt·ki mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamıyacaklan bir e9!r 

,,,... TURAN TİYATROSU 

360 küsur planş, 2000 sayfaya ya kın bu büyük !Qgat dört dilden 200 bift tabir ve ıstılahı içinde topla 
maktadır. füerin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik lftgatinde bulmanıza imkan yoktur. 

r 1 ~ (Bu ak şanı) 
'.J Filistin radyosu okuyu 

Eser hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 
p cusu Zeki~e Hnmdnıı 

ve saz heyeti 
Ertuğrul Sadi Tek ve :ırk:ıdaşları 

$ER1.~TÇASI (\'oıluil 3 Jl.) 

" Resimle Büyük Lugat ,, Pos~a kutusu 214 

lstanbul 
(Se) Atilı1 Revüsü - Mice Pencrf 

Varyetesi Ad re.sine müracaat edebilirler 

l_iN_HiS_AR_LA_R _U_MU_M __ M_OD_OR_LOG_~ON_DE_N 1 
Cinsi .Mikdarı Muh. Bedeli % 7,5 Muvak- Eksiltmenin 

Teknik ~letl 
Sarı toz yaldız 
Çıralı tahta 

,, kaals 

20 kalem 
300 Kgr. 

18M3 
14.426 M3 

Uzun ve kısa konçlu 840 çift 

Lira Krş. 
1258 10 
345-

1426 74: 

kat Te. 
Lira Krş. 

94 35 
25 87 

107 

Şekli Saati 

Açık eksiltme 14 
.. .. 15 
.. " 15.30 

3r;:40 - 265 50 lastik çizme .., '' " 16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cin; ve mikdarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizaalrında gösterilmiş· 
tir. 

m - Eksiltme 11-4-939 salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaı:ıt Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve sartname!er parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi yal-
nız ntimunesi de görüleblir. · 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mez.. 
kfır komisyona gelmeleri. (2023) 

Acele Satıhk otomobil 

Sahibi A\TUpaya · gideceğinden 
henüz 22 bin kilometre yapmış rad-

yolu ve sandıklı lüks bir otomobil 

acele satılıktır. Karaköyde Ali Rıza 
Gebzeliye müracaat. Telefon: 49194 

Z.\ YI - İran konsoloshanesin -
den aldığım pasaportumu ,.e sicil 
\'arakamı za} i ettim. Yenisini çıka. 
ra~ağımdan eskilerinin hükümleri 
yoktur. Taht aka le Telef on sokak 
No. 14 Hasan oğlu Melımet Ali 

Cinsi 

Nigasta Kola 
Mobilya 

" 

* * * 
Mikdan Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 
18.425 Kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15.30 
13 kalem 2598 65 194 89 ,, ,, 16 
10 fi 384 00 28 80 ,, ,, 16,30 

1 - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartname. 
leri mucibince yapılaca!< cins ve mikdarı müfredat listesinde 
yazılı 13 parça eşya ile yukarıda mikdarı yazılı Nişasta kola, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat ıeminatları, eksiltme şe
kil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

fil - Eksiltme 20-4-939 perşembe günü hizalarında göste. 
rilen saatterde Kabataşta Levazım şubesindeki alım komisyonun . 
da yapılacaktır. 

iV - Şaratname ve listeler her gün sözil geçen şubeden alı. 

,= ~t~o~~ ~~~et!.~~~i~~~~!a~~~aE~t~~alarırun 
tesisi, makineler, kurutma aleti, kalıplar ve saire alitrnm 

te:iariki için muktezi her nev'i izahati vermeğe amade bu

lunduğunu bildirir. Tel. 41513 -42689. 

Posta kutusu Galata 1113 

Devlet Demiryoilar1 ,ye -'Limanlar1 
.iş.letme Umum ·idaresi· ilan lan 

Muhammen hedeli 40000 lira olan takriben 2000 ton hurda bandaj 
çeliği 10 nisan 1939 pazartesi gi.ınü saat 15,30 da kapalı zarf usulii ile 
Ankarad:ı idartt binasında arttımıaya konulmuştur .• 

Bu işe girmek istiyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine \'ermtıleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara \'e Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (1930) 

* * * 
Portakal nakliyatı 

D. D. Yollan Umum MiidürWğ:.tnden: 
1-4-939 tarihinden itibaren meriyet mevkiine konulan 

105 numaralı tarifenin birinci zeyline nazaran İstanbul - (Ora. 
goman hudut) mesafeıüni geçmek suretile 14 şubat bqmdan 13 
şubat sonuna kadar olan bir senelik müddet zarfında l:SOO tor 
ve daha fazla portakal sevkeden mUrsillere TUrk Frsnko Elen•·. 
ve Bulgar demriyollannda meri doğru müşterek 105 numaralı t:-..• 
rife mucibince tediye ettikleri idaremize ait nakil ücretlerinden % 
25 i ikramiye olarak iade olunur. 

Fazla t&fsilit için Sirkeci istasyonuna müracaat olnnmuı, 
(11~41 (215') 

nabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

% 7,5 gUvenme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri. (2136) 
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CAFER MUSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir· Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz l 

Bütün ağnlann panzehiridir 

Bftr '\tek !Kaşe 

Nevrozin 
Bu muannid baş, ve diş ağrı
larını sür' at le izaleye kafi
dir. Romatizma evcaı, sinir, 
mafsal ve adale ıstırapları 

NEVROiN'le tedavi edilir. 

Nezle, ırip ve bronşite karşı 
en müessir ilaç NEVROZlN 
dir. 

Nevrozin'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

İsmine dikkat, taklitlerinden sak.mnız ve NEVROZİN yerine 
ba§ka bir marka verirlerse yi:idetle reddediniz. 

----
,1Mı~m11> DAVETİYE 

ilkbahar ve yaz mevsimleri münasebetiyle 
mızda teşhir ettiğimiz SON MODA ve ZENGİN 
miti görmek için • 

GAILAirADA 

SE 
Bilyük Elbise Ticarethanesini ziyaret etmeniz 

icabıdır: 

~ııınııııım"ii 
salonları

çeşitleri-

KADINLARA 
SON MODA MANTO

LAR, PARDESULER ve 1 
İPEKL! MUŞAMBALAR. 

Erkek ve Çocuklara ~~~Dı;:;hL~~sTUM ~ 
Hususi Dairemizde her cinsten en iyi YERLİ ve lNGiLtZ 

kumaşlaı:fdan ISMARLAMA 'kostüm ve pardesüler. 

Teşhir ettiğimiz mallar 
rekabet kabul etmez. TAKSİTLE 

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galata.da EKSELStYOR büyük elbiıJe 

direktörlüğü 

ticarethanesi 

~~m.I 

SAÇ EKSiRi 
Satı.arı besler, köklerini kuvvet lendtrir, dökülmeıini önler~ 

kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lsta..""lbul 
. . ' ' : ~ . '~ ~-.. .. ... ~ : ;. '\. ~ .t f " : 

---·· •DOKToR ÇıPRUT• 
Dr. Hafız Cemal • Cildiye ve zuııreviye • 

LOKMAN HE Kl M 
Dahiliye mütehassısı. Bcyo~lu Yerli :\l:ıll:ır Pazarı 

1 
mülchassısı 

tstanbul Divanyolu. karşısında Posla sokağı köşesin- ı 
No, 104, Tel: 22398 ele :\leymcnet apartımnn ı. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-~~l!!I!!!~ Tel. 433:13 = == ·~~~~~~~ 

Resimli Hafta'nın 
Zenxin hediyeli müsabaka

sına iştırak ediniz I 
....................................... _ ...... . .............................. ·-·-·-----

DIŞ DOKTORU fı 

Necati Pakşi ii 

Yalnız bir tek tüp kul
landıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADYOLIN 
. 
an 

l\Iiikcmnıcliyetl hald.""lllda. en 
son ,·e doğru sözü size 

o söyliyecektir. 

Dem be.raz pırıl pırıl parlıyan 
dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatli diş etleri, t~miz bir dil, 

mikropsuz bir ağız ..• lşte. 

Badyoııa 
in eseri l 

Ilugüntlcn itibaren sabah, 
öğle '\'C ıı.ko;:am her yemekten 

sonra. 

günde üç defa 

Kullanmıya başlayınız f 
Makastar Selami __ , 

Rahı;-ekapıda HASAN deposu füıtiindcki yanan tcrzillıancsini OROZ· 

DİBAK karşısında. gözlükçü Art.ıry:ının üzerindeki AS~IA KATA nnk· 

Ictmiş olduğunu sayın müşterilerine :ırzedcr • 

(BUGÜN·KUMB~RANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURuj] 
ii Hergün sabahtan alqama ka- ~ 
!t c!ı1r hastalarır:ı.ı muayene eder. !: 
~ r U Karaköy Tünelmeydanı No.12 ii 
.. n a:::::::::::::r.r.:::::::::::::r.:.-:=:21111 •• 

--... - -. -

----

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
- • 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

1 
Dr. iRFAN KAYRA 1 

RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

1 
si ka;şısında eski Klod Farcı 
sokak N-;>. 8 - 10. Öğleden son 

ra 3 ten 7 ye kadar. ·====================~~~!! ·----Iyi bir terzi mi arıyorsunuz? 

tşte size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
113 I3cyoğlu P:ırrrwkknpı G:ıyrcl a· 

Asipin K~nan 
Sizi soğuk algınlığından, nezled~n~ ~pten, baı ve rliı 

ağrılanndan koruyacak en ıyı ılaç hudur. 

• •••••• ı"smine dikkat buyurulması: •••••• rarlımnnı Türk Foto evi üslürıcle , 

-. -•ımı~ı~ı•••-••-111111111• r __ , 

·iBu hakikatı herkes bilmeli 
~ = Grip, nezle cnfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı B10GE~!NE 
§§kan ve derman haplarile sig ortalayınız. 
§§ BlOGEN!NE, daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsiz.Iiği giderir ve hariçten gelecek 
§§her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir, ve adaleleri sağlamlaştırır, zc. 
~ kayı yükseltir. Bel gcv~ekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 
il B10GEN1NE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğukt_an ve havaların deği.şme-

l sinden müteessir olmazlar. Çünkil vücudil her zaman genç ve dınç bulunduracak harıçten 
gelecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, nez.. 

i le, enfloenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büY?kler s~
bah akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanlarm kurtulması için de bu mık tar \ ır 

misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulun - . 

·-


