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çıkarın ağa 
So_v_y_e_t _R_u_s_y_a_ lL ~ lh Ü~ 1t c§l lfll 

başladılar 

1 Dunya sulhunu korumak uzere Danzigi işgal 
ngiltere ve F ranSaya 
tekliflerde bulundu etmeği düşünüyor 

~osk1 ova verilen garantilerin başka Leh Hariciye Nazırı, Almanyadan 
~·em eketlere teşmilini istiyor ve 9.~~~it~~kkı~~~. !~~}~.~~. ~.~y~~~~.~.~~·~ 
t..~ garantilere iştiraki kabul ediyor :~;::::1::~u:~: Jı:;:~k1.:~tb:!: 1'"::~dise çıkaran Almanlar 
ti bra, 1 (A. A.) - Sovyet tek.. liflerde bulundukları kaydedilmek - tmm son günlerde aldıgwı vaziyete Varşova, 2 (A.A.) - Kurjer 

~,_ _ u liabahk! _ ~elerinln gazetelerin ba.~- teclir: karşı protesto makamına olarak, Varzavski gazetesinin Alman 
~tedlr n nıevzuunu teşkil et- 1 - Sovyetler Birliği, Fransa Dantzig ve Almanya gazete ve Silezyasmda Grossteelitz'ten al

Ye<J..e ;, nıakaJelerde sureti u- ve İngiltere arasında bir garanti mecmualarını boykot etmeğe ka. dığı malUmata göre, Hitlerciler -
vyetlerin aşağıdaki tclt teatisi, (Devamı 5 incide) rar vermişlerdir. den mürekkep bir grup, ellerinde 

A 
Boykotaj, normal vaziyetin te- sopalar olduğu halde Katoviçten r n av u ti u k K ra l ı essününe ka.dar devam edecektir. tiyatro heyetinin vereceği temsile 
Varşova müvezzileri, ayni za- mani olmak üzere, tiyatro binası-

KrŞ( h r im ize geliyor mandTtüu~n. Prolkonya miıh'vezazilev. acı ı;·g:~·~i;~·J 
rrı ~. Zogonun memleketimiz 

ultecj olarak yerleşmesine büyük matemi 
müsaade edildi Tahran dönüşü tayyarelerimizden ikisi 

Ati na, 2 - Es. b - · · 
ki Arnavutlu'k mBC Ufl lnlŞ yaptl 

:ir~1:e!~:0 ~~:~ iki tayyarecimiz 
sa.dan Selfiniğe 

gitmiş ve ora. şe h ·ıt d u·. ştu•. 
dan da İstanbu-

Ia mütevecci. 
hen hareket et

Tahran, 30 (A.A.) - Anadolu mek üzere Tahrandan hareket et-

miştir. ajansının hususi muhabiri bildiri- miş olan tan•are filo!l1:1z saat 10,30 

Sabık kralın ya. 
nmda refikası 

kraliçe Jeral-

din ve küçük 
çocuğu ile eski 

Arnavutluk baş 
vekili, nazırlar 

meclisi reisi ve 

maiyeti erkanı 

vardır. Maiyeti 
70 kişi kadar-
dır. 

Hususi trene 
bağlanan üç 
dört vagonlda 

yor; 

29 nisan sabahı memlekete dön. 

; :~:;;~lifinin rok mülıim bir nıuvaffaldyet elde elliğini ajans telgraflan ha~ vermişti. ı:o. 
ı:) e' 11lıfosk 17, tanarcci ile arkadaşlarının idare cl(ği ".ıtoskova,. isimli bir Sovyet tayyarrsi hiç yere 
l'~e bira ovadan Ncvyorka t1çmağa teşebbüs elmi~ti. Sıfırın altında 48 santigradı bulan roğuklukta 
~ • dof:ı,;ı~aya 1.•ğrayınca Kana dada yere inmiştir. Buna rağmen tayyareciler 22 saat lıiç yere inmeden :'la ki lıare;n. kılomctre katetmek sure tile bir muraffaltiyet elde etmişlerdir. Resimlerimi::cle tayyareci 
lede Yaz 

1 
etuıden evvel Moskotıada gazetecilerle güriişürkm t'e madam Kokinaki 1~ocasma dair bir 

raddelerinde Tebriz fü:tünde şiddet

( Devamı 5 incide) 

Romanya başvekilinin 
nutku 

Bükreş 2 - Rorn~nya başvekili 

Kalinesco, dün bir toplantıda irat 
ettiği bir nutukta Bulga:istanm Ho 
manyaya kar ı ileri sürdüğü arazi 

lngiltereye, Sovyet Rıısyamn yeni tekliflerini bildirmiş 
Rusyamn Lo11dra eiç;si Maiski zev cesile berabc:-... 

olan Sovyet 

Sütten 27 kişi 
zehirlendi 

Dkl sütçü yalkaDan©ln 

Müddeiumumilik ve zabıta tah
girişerek mandıra 

sahiplerini isticvaba başladı 
ki kata 

Dün Yedikule, Fati, Topkapı, 

Çırçır, Samatya ve Karagümrük. 
te oturan bir çok kimseler sütten 
zehirlenerek hastahaneye kaldml. 
mıştır. 

İlk hadise, Karagümrükte Ka • 

rabaş mahallesinde Cambaz soka. 
ğmda oturan mütekaid Mehmet 
Alinin çocuklarının hastalanmasi. 
le vukua gelmiştir. 

Çocuklar sokaktaki sütçüden a .. 
(Devamı 4 üncüde) 

Nafıa Vekilinin 
Haber'e beyanatı 

(Yazısı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

Ürpertici levha 
Geçen Paznr İı;;tanbula. lıım<'k üzere, oturıluğum köyün vapur ı ko

lcsine geldim. Bekleme oda.-;mıla ild mckieb ~ocuğu. l"a5ları en 
fa7.hı on dört, on bes. Resmi kaı;;kctlerini a7.ami bir yanpiriliklo ba.~la.. 
rma geçirmişler, ayaklarını n.1.arui bir kayıtsızlıkla üst üste atını,.. 
Iar, elgaralannı tüttürüyorlar. Karşılnrmda, kadınlı erkekli bir ya..5-
blar halka.<>r, hayret ,.o deh5etle bu manzaraya b:ı.1.'Jfor. Daha üzerle
rinde tüy bitmemi5 bu mac;um yüzlerin, kendi kendilerino üıy:ık gör. 
dükleri bu eda. ,.e anz a.'8z lliin ettikleri bu başıboşluk bent o kndar 
mütee slr etti ki yerimde cluram:ıdffil, npuru dı arda , .e aynk1.a bek. 

ledim. 
1\leğer O gün talebe tipinin, her balnmd:uı \'C CD oorindcn duy

du,'11 murakabestzlik duygusu üzerinde, beni U t üste Ye lknlar bekli· 
yormuş. Vapurda ne görsem beğenirsiniz? Ka~ıllklı iki sıra etrn... 
fmda, deminkllerden biraz daha yaslı sekiz on talebe, vapuru hiçbir 
zaman ,.e mekinda tasan ur edilemez bir laubalilik dumanına boğ_ 
mu,tu. Gırtlaklarmm bütün giicii ile b:ığınyorlar, mübalfığa etmiyo
rum, ~ılz metre ilerden duyulacak tarzda. b:ığrnyorlnr, lıiribirlerlylo 

alay ediyorlar, biribirlerlnc hakaret s:ı' uruyorlar, hiçbir küfelik sar
ho un bile düsmiyecej:,ri bir ncfü l.:ontrolsiiı:lüA;ri.i ile J!;nrib ~arib 5arkı. 
lar söylüyorlar, naralar atıyorlar, ~üntlelik hayatlannı gülünı:lc,.c;firL 

yorlar ve bn arada, aman Allahım, pokf'r Zİ) nnlarmılan, üç papa.sa tı
knnlmr-. floı;;Jardan filitn dem nıruyorlnrılı. 

Vapurda yine ı::ı~km, ~ine Yurgıın, ~ine ölgün, )ine yılgın bir 
halk kümc. ... ı. 

Türkiye kadar geni., 1Jir tablodan, vnpur Jtamarnsı ka.clar küçük 
bir kısmı ı;österen bu le\ hsyr, ona hiçbir kıymet hUkmU eklemeksizin 
gözönüne ~eriyorum. :Cu le\ hanın Urperticl dlllnden dalın. tesirli ne 
söyliyebillrlm? Bu rnziyetle alakadar l:aç ki5i nrsa, fcab ett1il gibl 
diişilnaün n hareket etsin! 

Bu ,·azlyetle nlalcadar ı.:a~ klı;;I Yar biliyor muc;unuz? 
18 mil.) on lıc<;abllc 12 milyon kiJ. 

1 au/arı okmk Devamı 4 üncüde), ..:....----=------- Necib Fazıl KISA.KÜREK 
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Dünya sulhünü bitaraflar 
kurtarabilir ! 

Yazan: H. Muhittin Dalkılıç 
Amerika devlet reisi de bir da. 

ııa tekrar e'Clemiyeceği tavassutu
nu yaptığı halı.le, milletlerarası 

umumi durum h!Ç degişmemiş o. 
larak !duruyor. 

Amerika devlet reisinin yaptığı 
son sondaj, belki, dünyanın, içi
ne yuvarlandığı müthiş komplek. 
ain derinliğini ve çetinliğini bir 
defa daha göstermiş olmaktan 
başka .bir netice vermemiştir. 

Buhran konferanslarla halledL 
lemeyince hal· sureti kalmamış gi. 
bidir. 

Halbuki bugünkü milletlerarası 
durum son J::lerece elimdir: 

Korkunç bir logaritma ile mli. 
temcr:iiyen silahlanmanın milletler 
için normal bir h·aı almış olması 
yetmiyormuş gibi şimdi .de tedbir. 
li, yani seferber halde bulunmak 
tabii bir keyfiyet haline girmiştir. 

milel vaziyet ve gerek Çin - Japon 
eselesini mutlak hak ve adalet 

prensiplerine göre hal ve tasfiye 

e!:lerek bir hakem komitesi marife. 
tiyle kat'i kararlara bağlayabilir 

ve bu kararların kabulü beşeriyet 
sulhü namına taraflara rica oluna
bilir. 

Buna mukabil de 50 sene müd.' 
detle dünya statükosunun müey. 
yedeli bir surette muhafazası ga
ranti altına alxmr. 

Bitaraflar tavassut ve hakem 
konferansının bu teşebbüsteki mü 
eyyedesi ise mutlaktır. 

Zira her hangi taraf hak ve ada. 
!etin hükmünü redl:lettiği takdirde 
bütün bitaraf devletler diğer ta. 

Kasımpaşada bir 
cinayet oldu 

Katil bu sabah yakalandı 
ve itirafta bulundu 

rafa ittifakla iltihak edeceklerini Dün geceyarısı Kasımpaşada cad. 
ilan edebileceklerdir. de ortasında bir cinayet işlenmiş, 

Be§eriyete 50 sene müddetle bir adam tabancayla karnından v11-
mutlak bir sulhun feyiz ve saadeti rularak öldürülmU§tür. 

ni kazandırabilecek olan, 'dünyayı Geceyarısı ortalığın tenha. bir za 
bitaraf devletlerin bu tavassut ve manında arka arkaya birkaç el si-
hakemlik hareketini Türkiye dev

leti ·bir Türk projesi olarak ele al
makla aynı zamanda insanlık t ari. 
hinde nihayetsiz şereflere yürü
müş olacaktır. 

- .... - -
Mecidiyeköyıi. yollarınd" /JalıaJ bnyramı dolayısile gezmt•!e çıkanlar .. 

~~~ 
Yalova kaplıcaları Sıhhat 

Vekaletine bağlanıyor · 
iki yd içinde bina yapmak şartile 
isteyene Yalovada arazi verilecek 

Yalova kaplıcalarının Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
bağlanması hakkın.da bir kanun 
projesi hazırlanmıştır. V ekalet 
projenin hazırlanmasını mucip se
bepleri layihasında şöyle izah et. 
mektedir : 

Kaplıca mmtakasının umumi 
planı ile mıntakada yapılacak bi. 
naların mevki ve inşa şekilleri, 

sınırları Sıhhat ve içtimai Mua. 
venet Vekaletince tesbit ve ilan 
olunacaktır. Bu projenin kanu. 
niyet kesbetmesin.:len sonra yapı

lan bütün binalar tam kağir ve be. 
ton olacaktır. 

1 

sayıla 
lzmit ser 

teşh i 
İzmit müddt 

müstehcen saj 
len altı tablo 
ne a!'rlması k 
İzmit halke.,: 

İzmit Ye civar 
terdiği büyük 
ta daha a;1k b 
-~ide teşhir edi 
nesi halk part 
ye tarafından 
sübahri ile t"' 

Zira, yalnız bunu kat'i ve açık 
aurettc ilin eden Hitler değil, bü. 
~n milletler, buhranx yaratan bü. 
tün meseleler hal ve tasfiye olun. 
madık~a, ve milletlerarasr yeni ve 
müeyyedeli bir emniyet sistemi 
bulunmadıkça elinden silahı bı. 
l'akımyacaklardır. Bir cihan harbi 
nazariye!en imkans!z olsa dahi, 
yalnız bu hal beşeriyet için hakiki 
felaketlerin en büyüğü.dür. 

Bugünkü Avrupayı kasıp kavu. 
ran ihtiraslardan tamamiyle mü. 
nezzeh olan Türkiye, içinden !iI

kılmaz bir halde biribirinin boğa. 

zına atılacak vaziyete gelmiş olan 
insanlığa bu iyiliği yapacak kadar 
ulv~dir • 

Lah sesi işitenler, bahriye caddesine 
koştukları zaman yerde kanlar i -
çinde bir adamın yatmakta olduğu
nu görmüşlerdir, Etrafta başka 

klmse yoktur. Yaralı üade veremL 
yecek bir vaziyette olduğundan 

yalnız inlemektedir. Yetiijenler der. 
hal bir otomobil bulmuşlar ve ya
ralıyı alarak Beyoğlu hastanesine 
doğru yola çıkmışlardır. Fakat has 
taneye yaklaşıldığı bir sırada yara
lı ölmüııtUr. 

"1929 senesinde Ebedi Şef A
tatürkün yüksek emir ve işaretle
riyle o zamanlar Seyrisefain ildare. 
si tarafından idare edilmek üzere 
inkişafına çalışılan Yalova kaplı

caları, bilahare Akay idaresine in. 
tikal etmiş ve daha sonra Yalova 
kaphcalariyle, kaplıcalar mınta. 

kasının idaresi Akay idaresi i~let. 
mesının murakabesi altında tesi.; 

olunan hükmi şahsiyeti haiz bir 

tablo almağa 
HALKA VERiLECEK ARAZI : Halk tarafmd 

Demokrat ve totaliter devletler 
arasında bir tavassut yapabilecek 
•on büyük devlet olan Amerika. 
Jıın tavassutu ise, evvelce de kay. 

dettiğimiz gibi taraflı ve bütün 
meselelere hal çaresi bulamryan 
bir sistem olduğu için muvaffak 
olamarıuş, bu muvaffakıyetsiz. 
Ukse dünyanın ayatka lı>c.\.\.,.ı;.ğ; 

aulh emniyetini e:ı büyük ümit. 
ıizlik içine yuvarlamış bulunuyor. 

Amerika devlet reisinin son te. 
şebbüsiyle de kat'i surette anla
şılan bir cihet var.dır ki o da bü. 

yük devletlerin kendi aralarında 
anlaşmalanna ameli bir imkan bu. 

lunmadığıdır. 

Bunun ana sebebi ide tarafların 
milletlere hükmeden hakikatleri 
hak ve adalet prensiplerine göre 
almalarımn milli menfaatlerden 
ziyade, milli izzetinefsler haline 
girmiş olmaların.dan ileri geldiği 

aşikardır. 

Şu halde beşeriyeti bu korkunç 
girdaptan kurtarmak uğrunda son 
ve en müessir vazife bitaraflara 

düşmektedir. 

Bitaraflar yüksekten hareket 
etmiyecekleri ve sulh ve beşeriyet 
namına hareket edebilecekleri için 

hak ve adalet prensiplerine göre 
ve mutlak surette nüfuz altında 
olmaksızın yapacakları bu hakiki 

tavassüta tarafların bir .diyecekle. 
ri kalrruyacaktır. 

işte beşeriyeti bu girdibad.dan 

cezri surette kurtarmak için bL 
taraf ıdev1etlerin bu tavassut ha

reketi başına, hakiki sulhcülüğüne 

ve bütün dünyanın sempatisini ka 

zannuJ olmasına dayanarak Tür. 
kiye geçebilir. 

O takdirde büyük devletler te. 
şebbüsün mahiyetinden haber.dar 

edildikten sonra Avrupa, Asya ve 
Cenubi Amerikanın bütiın bitaraf 
devletleri evvelce istimzaç oluna. 

rak bir sulh şehri olan İstanbul. 

öa bir bitaraflar tavassut konfe. 
ransına davet olunabilirler. Bu 

konferans gerek totaliter, gerek 
demokrat ve gerek Sovyetlerin 
ha'kiki metalibini sorabilir ve·bu 

devletlerle ayrı ayh müzakereye 
girebilir. 

Bu konferans, gerek müstem
lekelerin iadesi, -gerek hayati sa. 
halar hakkındaki metalip, gerek 
tahdidi teslihat, gerek beynelmilel 
ticaret " pazarlar sistemi, gerek 
dahili barp1erd~ alınacak beyneL 

Mareşal f~y;zi 
Çakmak 

Gdneral Veygand şerefine 
bir ziyafet verdi 

Ankara, 1 (A. A.) - lran veli
alıtının düğün şenliklerinde Fran. 
sayı temsil elmiş olan heyet reisi 
General Vcygand, beraberinde 
mihmandarı Genel Kurmay istihba_ 
rat dairesi reisi albay Baha olduğu 
halde bu sabah Toros ekspresile 
Ankaraya gelmiş ve istasyonda 
Milli Müdafaa Vekaleti or-
du dairesi Reisi Tümgene -
ral Abdi Pandir, Hariciye Veka. 
leti birinci daire reis vekili Se • 
dat Zeki Örz, Ankara Merkez Ku 
mandam albay Demir ve Fransız 
büyük elçisi Massigli ve elçilik 
erkanı tarafmdan karşılanmıştır. 
Misafirimiz bugün öğle ve ak ~ 

şam yemeklerini husUBi surette 
yiyeceklerdir. Yarın gen.elkur -
may başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak tarafından şerefine bir öğle, 
Fransız büylik elçisi tarafından 

da bir akşam yemeği verilecek 
ve bu yemeği bir suare takip e. 
decektir. 

General Veygand Çanka-
yada Riyaseticumhur köşküne 

giderek defteri mahsusu imzala. 
mış, müteakiben Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlunu. genelkurmay 

başkam l\Iareşal Fevzi Çakmağı, 
Baş\ ekil Dr. Refik Saydamı, öğ. 
leden sonra da Milli Müdafaa Ve

kili general Naci Tınazı ziyaret 
etmi~ ve bu ziyaretler iade olun. 
muştur. 

Misafirimiz bu ak§am yeme . 
ğini Fransız büyük elçiliğinde hu. 
susi olarak yemişler<.lir. 

Marasta su isleri ' . 
1\lara~. 1 (A.A.) !\1ııraş su iş-

leri üzerinde tctk1l,!e:- yapmak Ü

zere l\faraııa gelmiş olan mülkiye 

müfettişlerinden Se> n ve mühendis 
Memduh yapılma!·:ta o!:'lrı su yolla· 
rmı gözden geçirmi~lerd"r. Su işle
rindeki faaliyet günden güne ilerle. 
mektedlr. 

Vakaya polis ve müddeiumumilik 
el koymuş, yapılan tahkikatta öle
nin Kasrmpaşada sabun fabrikasın. 
da. calısan Cemal isminde biri oldu
ğu anlaşılmı tır. 

~ t ,.J-... 

idareye verilmişti. 
.&.~q.l'll"'"•....._. ""'""' .... _.., ...... _..,...._ .... _ ucı .&.JC--

nizbe.nlal • int:ikal etmiştir.J. 
Tahkikat daha derinleştirildiği Haddizatinde tamamen sıhhi 

zaman cinayeti garson Şerafeddin mahiyeti haiz olan bu teşekkülün 
isminde birinin işlediği anlqxlmış diğer sıhhi müesseseler gibi Sıh. 
ve katil bu sabah yakalanmıştır. hat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Şerafeddin verdiği üadede dün ak- tarafından idaresi ve halkımızın 
şam Cemalle beraber içtiklerini, buna taalluk e.den ihtiya~larınc Ia
Yolda giderken arkadaşının üzeri- yıkiyle karşılayabilecek bir şekiL 
ne atılarak kendisini döğmeye baş- de inkişafı zaruri görüldüğü ci. 
ladığınr ve nihayet müdafaai nefs betle bu maksaldı temin için bu 
maksadile tabancasile ateş ederek layiha hazırlanmıştır. ,, 
Cemali vurduğunu söylemiştir. 

Milddeiu.mumillk ve zabıta tahkL 
katı bir an evvel bltirmeğe çalış -
maktadırlar. 

Katil cUrmilmeşhud kanunu hü -
kümlerine göre bu akşam adHyeye 
verilecek ve derhal muhakemee1ne 
başlanacaktır. 

--o-

Şaka ile başl~yan bir 
yaralama hadisesi 

Alibeyköytinde oturan İbrahim 
oğlu Süleymanla ayni köyden Ali 
biribirleriyle şaka ederlerken i~i 

kavgaya dökmUııler, Ali Süleymanı 

bıçakla karnından yaralamıştır. A· 
ğır yaralanan SUleyman, baygın bir 
halde Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mıştır. 

-0-

Bir otomobil kazası 
Bu sabah Aksarayda bir adamın 

ağır surette yaralanma!lllc biten bir 

otomobli kazası olmu~tur. 

PROJENlN ESASLAR! : 
Projenin ih tiva ettiği esaslara 

göre Yalova kazası içinde olup ic
ra vekilleri heyetince musaddak 
haritasında gösterilen sınır için
deki devlete ait sıcak ve soğuk ııu 
kaynaklariyle kaplıcaları ve bun. 
!ara ait binaların kaplrcalar tesi
satının ve arazisinin istismar, in
tifa ve idaresi bütün huku ile Sıh. 
hat ve İçtimai Muavenet Vekale
tine bağlı bir idareye verilmekte

dir. 
Yalova kaplıcaları işletme ida. 

resi namiyle tesis olunacak idare 
hükmi şahsiyeti haiz ve müt edavil 
sermaye ile idare olunur bir teşek

kül olacaktır. 

KAPLICALARDA 
CAK iNŞAAT: 

YAPILA. 

:MollagUranide oturan Ali oğlu 

Said lıir otomobilin sademesine ma. 

ruz kalmış ve ayaklarından ~arala. 

nnrak Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmıştır. Kazadan sonra kaçan O· ı 
tomobitin 5oförU aranmaktadır. 

Sıhhat ve içt imai Muavenet 
Vekiletincc tayin olunan mınta. 
katarda hususi mesken, otel, pan. 
siyon, kapalı eğlence yerleri, ga. 
zino, lokanta ve dükkan inşa ve 
tesis etmek isteyenlere parasız o. 
tarak hazineye ait arazi temlik e. 

dilebilecektir. 

li©'1""+oli'i) amca 
b(Q) s 

öS1re ~ı vor 

Kaphca mıntakası dahilinde in
şaat yaptırmak istiyen her şahsa 
2000 metre kare metre yer verile
cektir. Binaların şekil vı- iotim,.ı 

tarzları fazla araziye ihtiyaç his. 
..- J. Q. ''°'"\.-UJ.C::O 

,.,.ttirdiği t" ı,.~: -
heyetinden karar alınacaktır .... 

Kaplıca mıntakasmda bıtışık 
arazııe sınırdan 500 metre mesa • 
fedc: ve Yalova iskelesinden kap
lıcaya giden ara yol kenarlarında 
yapılacak bina ve dük1ı::anlar vila. 
yetçe tesbit olunacaktır. V erilen 
arazide tescil edildikten sonra iki 
yıl icinde bina yapılmadığı takdir
de arazi yeniden hükumete in
tikal edecektir. iki senelik müddet 
içinde binanın keşif bedelinin 
dörte biri miktarında inşaat yap. 
mış olanlara bir sene daha müddet 

• 
verilecektir. 

KAPLICADA VERGi 
YETLERI: 

MUAFl. 

Yalova kaplıcaları işletme ida. 
resince yapılacak binalar, on se. 
ne müddetle bina vergisinden mu. 
af olacaktır. 

Kaplıcalar ticari usullere göre 
idare edilecek ve muameleleri di. 
van vizesine, arttırma ve eksilt. 
me kanunu hükümlerine tabi tu. 
tulmıyacaktır. 

Kaplıcada müstahdem bulunan 
memurların ıdahil bulundukları 

Denizbank tekaüd sandığındaki 

yüz.de beş aidat ve iştirak hisseleri 
yeni idareye devrolunacak ve ida
re tarafından kurulacak sandığa 

yatmlacaktxr. 
Kaplıcaya ait tarife Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaletince 
teşkil olunacak bir heyet tarafın. 

dan tesbit edilecektir. 

MUVAKKAT MADDE : 
Projeye bağlı muvakkat mad

deye göre Yalova kaplıcaları iş

letme idaresi müstahdemlerinin 
mayıs 1939 sonuna kadar olan üc. 
retleri ve kaplıcaların diğer mas. 
rafları -Sıhhat ve İçtimai Muave
net Bakanlığının 1939 bütçesin • 
de açılacak hususi bir fasıldan tes 
viye olunacaktır. 

Taksim 
ba.l ı y'-'1v ı 

ki çalışmalara 
Şehircilik mi.it 
a\·ini Gotye 
vapmaktadır. 

Büyük kapı 
Taksim tarafı 
çrlacaktrr. 

Bahçenin b 
buraya büyük 
caktır. 

Diğer tara! ' 
:>ısı Tepebaşı 

şile de meşgul 
bar yıkıldıkta 
tırılacak bar b 
tarafında olac 
ler yapılmakt 

Şirketihayriy 

makta olan A 
şaatı ilerlemiş. 

binelerin yapıl 
tır. Ailelere m 
kabineler de i 
duş ve yıkan 

maktadır. 

Vapur iskele 
üzeredir. Pl!ja 
doğrudan doğ 

dır. Plajda bil) 
~ olunacaktır. 

Tekirdağ. 1 
ne talebesinde 
orta okulunda 
öğretmenlcrile 

bulunmak üzer 
lerdir. Bu ilim 
halkevi tarafın 
ıle 100 kişilik 
miştir. 

Tokatta 

Tokat, 
içme suyu dep 
töreni mülki v 
umu.rot mecli~. 
zaları, parti er 
bir halk kütlesi 
tezahürleri içinı 
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Hususi mektep muallimleri, 1 Türkün Bahar hayra~;, Slllıı6; PO S T A S ' 
"1as oe Neıriqat Mütliirii 

l>ARE El!!~ Rasırn U s 
'""' ıaı..~: ısıanbuı Ankara caddesi 
Y •lt · 1 . 21

4. 1"1"1 drau • ltıı•hl MAIEI 
ldar, lf erı telefonu . 23872 
ilin • • : 24370 

f ·A~ • .-. • . : 20335 

l Yazan: M. DALKILIÇ 
M aar i ~ten istik hal ı D ÜN baJuır bayraı~ıyd.r. Bir milletin nc:;:ı.i) .ıı.tır~bı, '~nı:;lan, 

t QONE• •ş•A• ~ • • • • • • .. a "TLARI ı I l!~g, 11 ~ Tlrk·1t (.,,,., 1 

J . 1 ba.,a.rt§l::ı.rı 'e bılhassa. lıu:ımr ye enmıyctı 'e~ a al,;sı tcza.. 

t 
• • • t • [ 1 

hürleri bayramlarında bclll olur. ı ' lY1ılı 14
•00 ıı" n .oo Kr. 1 

• • ·~lık '.sn • ı .ı..oo • 1 
,,.. 1 •1ı11ı. 4.nn • R.oo • 1 

llıı11ıı •• ._:.~o • 1.0\I ---------· g a r a n l s l l s ıy o r a r Hatta dünl anın ge!:irıliği lıcrhan~i bir n:.tırab veya elcnıJn a. 
ldslerinl, en sakin, bitaraf 'e alakasız ~ a!)ıyan bir l•ö~e millet.in 

M "f b .., 1 b 1 h " kt bnyrammdıı. bile sezmek mümkün olur. T amamile aarı e ag 1 u unan ususı me ep Bayramlar, millet t-011luluJ;;runun mü~tcrck ruhi haletlerini tcs-

b 1 1 
his edebilmeğo en isabetli va-sattır. 

fJ.ata daic' - muallimlerinin bütçeye ar 0 mama ar1. Bu bahar bayramında yurduncln bir tek kalb ;ibi işliyen \'e 

Mustakbel emniyetlerinin ihmalini mi mucip oluyor ? 1 ~.~.'~u:::~b~b:.::;.~,:::~:~~~·~f:·~~::~:·,:·.:~ı;::;::;: Kin devri 
HAI\p olac · 'I ın ? ak nıı • "lmırttt·uk 
·• 

1 olacak '• bı.ınt sa ne f>znıan ola 

Bir çok vilayetlerimizde hususi 1 de resmi mektep değil. Orada çalı- ı re yine tensib. ettiği takdirde re.e
adı altında ilk ve orta mekteplerle şacağına resmi mektepte çalışıp me mt veya hususı mekt_e~e verebihr, 
. d saini hak müktesep haline getir. verebilmelidir, vermelıdır. 

ıı • nr belli ı ~· < -

,, l 
grJtüp b'J . 1 eg:l aıı,a hepimi· lıseler var ır. . • 

k 1 b. Ke<>ki da.ha bö~·ıe ytizlercı:ı roek- Bır hususı mektep hocasının ·ve-
~ il 1 dı~. . . 

eııek gımrz: lııl' 'C'' v·ıı·· Bilhassa ilk mc tep er epeyce ır ,.. J • • • 

' aras 1 . v ·' < • 

ile kı.ıv . · 1111 nkı kıır ll•r ~ünden 

f 
!I ~ııı \ellcniy 

· B kt le · 1 resmi tep açılıp da yavrularımız arasında Ievkı tedrıs hayatı hususı mekleb 
yekun tutar. u me ep rıı . . . 

kt 1 l 1 ndakı. fark valnız tahsil imkanından mahrum kimse- ıçınde geçmış bulunsun. Yarın res-
(1 e lıir . ., or .• \ n·.ıııa ~:ızcle_ 

~·ı~tiııi .. ııoz ııcztlirnıek, insanın 
Urııertnı ,, k. . 

me ep ere ara arı J • • t.~. 
· · · h • 1 dig-erı'nı·n cikler bırakılmasa ve sınıflarda yet- mi mekteplerden bırıne geç ıgı za-ca bırının ususı o uşu ve .. . -· 

d 
y k t d · t miş mevcut görülmese, ne çıkar ? man bu müddet onun tekaullilgilnde kr' ıJe ı. . e.,c ·uı ı ~eliyor hep 

• "anıcr· · · ' 
~Urlar ını şu veya lıu nıi1lcli, 

resmi bulunuşu ur. o sa e rısa d d . d müessir 
bakımından, kontrol bakımından ve Nihayet bütçeye bar olma.dan ayni ve maaşın a., erecesın e 

ıııııı ın il 
lllanı • ' a arın:ıı, caıılarııuıı 

r "3Yına" d 111, keıı 1. aa "-"el cd ı Yor Her-
resmi mekteplerin tabi olduğu her hedefi tahakkuk ettirmek gilnahmt· olmalıdır. 

d ? 800 kuruşla muallimliğe girmiş 
" 1 ı dili d • . 
'11lden Ve n en, kl·ı11.li ıneııılc. 

iş bakımından hususi mekteple rcs- ır · 1 
B.. ı b. t k b' 1·m ;.,tik.bati biri, uzun bir tedriıı müddetini ma-mi mektep arasında katiycn bir fark oy e ır man ı ız .., -tıı oıın . la sadeı:c kentli fikrin· 

ıl:ın h . 
ııı b.. . .. er ın~ana: "Bu aı.lam 

a ~111 ıılciü b' 

. h . t k ı·çı'n bir arif idaresinden aunlıp htLSusi bir gözetilemez, Maarif idareleri hususi mıze e emmıye vermeme J 

· d.- mtistenı· t teşkil etmez. mektepte geçirmiştir diye, yeniden 
lı hıcni . re ılır., tliyc bak-
hb ~or. Hcın ·ı • · etten 1 .. .. "t .iımscııın mu 
arı • ıutuıı · r c~ı 1 ı .. ı ıııs:ı,ıJar arasında 
h "' "~'·il .ı -lıkıa 11 , 0

• ~~ uı.ı • tlu~lluktan, ah-
' Ull'tlııl'I . 

b~Jısetti'" ennc tahaıııınüL 
hin . gı olınuH,r. 
t ' lıılhrıssa 1 . 
teın· . ıır ct•rııiyclin ı.li«er 

1 ~eıe k' " 
· Olanı . . ıııi katlar çirkin bir az, Bır . 
tçin ııısaııdaıı kötü oldu· 

'lltl'f kend . . 
•U!eye el . ını tlu~ünüıı J.ıa~ka 
tfr ıcıııını•et . . . . . et erle! .1 . . • ~crıııctlığı ıçın 
t ı. ıı ıruu · 11ab,lıJir r t ona kin beslemem 
~ansız ı\l. ·akaı lıiı; ııir kimseyi 
\Q • • ınan ,. . 

l~in k·· ~ ' ... ııılı, 1'.ı ttıı;on oltlu-
tı otu say ~ • kin lıe 1 mak, on::ı karşı nef_ 

ı.,g tıııu hiçh~ ctnek eliınclerı gelmez. 
V '"t· rı ır zaın::ın k b . b1 ... 1 

..... ,.~, . a ul edemem, 
' l "' a 1 1 ~ ...... , ... ~e 1 .. , 2 

11 e bite 1 °" '':ı7ıı..,·mc~e. 
lıarb· 1 0lınak !l le lııık~ızlık etme· 

\'(li L· 
1 t!:<.ı1a~ 1 n, tn.'1.,.,; ,., 101 t.10111 

J I"' n CÜ•\ \ '•il \ k 

t~ er[ 
01 

e ' -~·aıın1n >Ulün di.ıııyatla bu 
\\.) anı duKıınu l;'d~· '..ıı.ü,H kötii te<;ir _ 

t r J:-
1
.n :ırı Şİddc!Jc ul;, uıı ınlrnu in· 

A ın ~ ~ ı_zın: ''.\lı apı::ııı::ı~ıır<lı. Bir 
u~ıkı . nan,.,, ı . . .. 

Şııı:ı• . . , " c ıııı J) ı şaır, ıyı 
Olf '• IYı f'J ld ·,er s 1iyJeııı . ı o~rır •:ıknwz., Rihi 

1 ı . nÖ) le .. esı aııtııltıkl:ııı lıu~k:ı ne 
·llerı bir'b~07 leri lılİIÜn tli!nya ııııl
::r: hatta 

1 
birleri lıa1'k 111 la ı>ii) ledi_ 

11ına 11 . Unlara aldı bı~ııHla cliye 
ij l'ill dıı. 1 ~1&anıarm işliı :ık ellikleri 
~•Jnun 1 Unlar hiç şüphesi?. insan 

bııtckeıı ıa~·sıYcliııi rencide eden 
~·ı erdı. . . ..., adı. • ~ııntlı ı.;cııc ö ~ le şeyler 

Jıılien 1.1 
U(jUlitırn erı_.d::ınııı lı i r kilalıınd::ı o· 
~ce harın· l;rıre Srıinoıa: "~ulh sa 

ıın l -r,, ılcr . 0 ın:unn"it ı.ırnıck değil· 
tJı.. rnı~ H .. . 

"' ~ı fiih· " ugun, ~ ı. 1111 sene ev· 
"l~L l \llllU • 1 • 

11. i1:iıı " 11ll ırı· h:ıı·hc ııı:ıni oL 
a~ 1 h, Snin~.ı~ı.şılıyor; f.-ıknl h:ıkikt 
~lh · oz.ı ııııı 1· - ı ,, ._. · . . 

h lçj ~ ~ ı.:uıgı ı.:rbı hır 'lô . I\ lııı, .. ,. . 
, ~le nıi]I • u' lıır 5l y ) :ıpılmı) or. 

AJI tıJrn,1s 1 etler :ırası rırJ::ı ki ıı in kızış-
1 Uııhc et' ~nl:ırııı lıirilıiı·lcrirıden 
) a ı. ıııegr b' · ı . 
il ıı .11r:ırku •

1 
' ırı ıırlrr 'uc ı.:nraı. vc-

1!• ~ ~arın 1 
c lıakıııaRa ö.ıYcl edilme_ 

t ,, ~~b · çok Yal · o.. lliı· ,. ıım ııl'I ıı:cler tevlit 
~ it • ah' llıııt ını ııclieclrr derken y:ıl a 1<ırcı · • -e ı !l cla ,, >eyı kasdctıııiyorum; on· 
' t ualıa 1 .. -j'lf · ' ıunık fl'Jakclkr olulıi-

• hı 
~ıf ın e<Jcııil et . 

n <le, hir 1 k lıı_lh:ı~~a bııı.tiin kii ha_ 
~ ı lıiçL' c nııllctın rsl'ı ı rki(ildir; 

ı...j tııı~7.· 1'r ıııillct tek lı:ı~ıııa icl:ırnc 
il Jj ' lCJ>s' . 
·•fV t C1le1· .. k ınııı ıınl.ış:ımk ı·lbirli-1'" 'In ~ \'O.[ · ' _ıı 1 

1lc\'r· . ışnı:ılnrı li 11ıııdır. Dlı acw ıra . ııı 1 rı i 1 .. 
ı 111 r:ı1r ~ l' oylc 1ı : r cllıirliğiııc 

dı ıııı. ııası k· 1 · . 
1 

•tls 17 1ık . '1 11 lılır . .Mulcrn:ıdrycıı 
ile ılı: ır:ıııdc Y:t'l''uıı lıirilıirle· 
~ı "~lııaıı l' · · ' ~rı 0 r.1 r 1) c lıtık:ı.ı ıııillellcrin, 

f'I 1 " lltııııı ' . .. . . . 
el' \·:ızir 1, . : cı ~ uzırıııl, kı nıeılenı_ 

~· e crırıı ti" .. , ıın ,. . ıışıınııl' )(·ı ine pek 
ı ı . crıJcıııA Z . . 

1
"' l>ck .. "z •• ntcıı cı vazıkııııı 

t '\ıl, ı\v tluşiiııutın.•d ı j:!ı : ıi Ul' ~örii· 
tl ~ •t leı" ruııa'nın nıııh,e lil lıih iik 

f'.'"' ı . tııl). . 
e ı/" ıı.a~u 1 c, nsıl şcrd'erı - •\iinıle. 

~ i t ..... rın r 
ı-1· •lcrı c\k rıalc • ilmi \' c s:ı 

lf ~! Clnıı·k , . . -.•. ıt arı11 I • ı;cııt'}lc lı ı ır l\ olan ın-
·ııv ı c a · ı · ı 1 l!<ılar 1 ıtır.ısl.ı :ıı ı ll c t \ c sınıf 

dC, Uı. ıı.ı:ı k·ıı·ışl 11 .. " )" ~ :ı •ıaı 1 .. · ı ' .ıı·ı Honı uyor. 
fılt l(J\ 1 1 

111' l • ~<lclc k' c 1 l:rnııı cd l'l''C i nsaıılu. 
ye 1 ~ 1 1 IJc \ '. 11 lt·rı, kol'l.ut:ırı, ırıcrıfa:ıl· 
· ,-r ~ ~Şı\~r 1 , • ti J 'l)ıtı· . "l lll' fll'\'I :ıs:ı~I nı::ıh· 

•tı •ll;ı rı 1 . 
Ilı 11 

1 >lıııca ;ıo;ı: lı!: plıştıı:ı. 
~~ı nıııurı 

hır· 1 lckrıır \'alı~cır ılüıırnc-
· .. ,~ltı~~-e İıııkiınsız ıı:·i(ilılir. Kin 

ı~eıı :ılç:ıltır. 

Nurullah ATAÇ 

Maliye Vekili 
Ankaraya döndü 

~İt' 

mekteplerin biltün umuru ıle, ıger 
Hiç süphesiz ki " biz hususi mek- intisabında eski 800 kuruş ilemi baş 

mektepler derecesinde meşgul ve a- , 
t t l 1 f k t t ı{au .. tltig~u"mu" JI~·acaktır ? Şimdi böu!edir. Fa.kat 

IS.kadar oldukları halde yalnız mual· cp e ça ışa rm, a a e J J 

.. d 1 t t · t · d ek v .... ; bu hem adilane bir hareket degwildir, timlerinin garanlilcrine katiyen ala- zu ev e emın e sın,, em ~-
yetinde değiliz. Fakat devlet hususi hem de yerinde bir i§ olamaz.,, 

ka duymamışlardır. 
Hususi mekteplerin muallimleri 

de şeraiti kanuniyeyi diğer mektep 
hocaları gibi ha.iz olmak ve hatta 
Maarifce tasdiki müteakip iş almak 
vaziyetinde bulundukları halde is
tikballeri için hiç bir emniyete sahip 

değildirler. 

Bir hususi mekteb hocası elli yıl 
da hizmet etmiş bulunsa, mektebin-
den ayrıldığ1 zaman bu yarım asır

lık hizmctidcn dolayı bir hak iddia-
sına kalkamaz. 

mektep bütçelerinden bu müvazene- NOT : 
nin teminini ve bu istikbal emniye- Maarif idaresinin, Maarif Şiı~"' 
tini yani umumiyetle muallim ha.. müna.scbetlle bu eilıctlere büyük 
yatının garantisini istiyebilir ve eb ('mmlyet atfetm~I lbımı;ellr ka.
yaptırabilir. na.a.tlndeyiz. Bittabi böyle nsılla.rı 

Kendi bütçesinde nasıl bir tUıul hab: yüzlerce mua.lllm ,·ardır. Bun
ittihaz etmişse bunu o mektepte de lann da istikbal emnl~·etlerinl n e 

ittihaz ettirip pek ala va.ziyctimizi 
koruyabilir. 

Ve bu mektebin her hangi bir §e

kil ve surette kapanması karıısında 
o muallimi bütün tedris hayatının 

türlü oluna olsun, ayni hedefin en 
feraga.tkar uzu Yla.n bulunmak ltiba.
rilc, meydana getirmek bir , ·azife· 
dir. İsmJnin hususi olması, mua lllm 
hayatı için bir J:&ranti teminine asla 

safahatına göre geçirdiği devreleri mani teşkil etme z. 
-- • - - • · .,,~ııiqiine daha te- f .. h "h b ısadüf ediyoruz. Mesela resmi mek- müktesep hak kabul ederek ona gö- d~a.ob hr hrd mf hm omf rn r 

teplerdcn birinde muayyen bir maaş 
alıp ta, bir müno.scbclle ve bcl.k1 ac 
Maarif idarasile har hangi bir ihti
lattan basıl olmamak üzere normal 
şerait ile resmi mcktC'bc geçip orada 
yıllarca tedris vazifesini yapan bir 
muallim, tekrar Maarüe döndüğü 
zamıı.n bıraktığı dereceden başlamak 
mecburiyetinde tutuluyor. Onun hu
susi mektepteki faaliyet ve mesaisi 
hiç bir kıymet ifade etmiyor. 

Nihayet her ikisinin de gayesi 
birdir. Çikan talebe hususi mektep
ten veya resmi mektepten çıkmış bu
lunsun, kanun nazarında ayni hakkı 
iktisap ediyor. Yani talebe arasında 
fark yok, kontrol arasında fark yok, 
kanun, nizam Ye talimatnamelerle 
mukayyet bulunmak arasında fark 
yok. Fakat biri devlet bütçesinden, 
diğeri hususi bir bütçeden para al
dıklan için birinin istikbal garantisi 
var, diğerinin yok. 

Bittabi bu katiyen yanlıştır. Niha 
yet bir ticarethanede çall!jan 18.let
tayi.n bir ~üstahdem bile müddeti 
hizmetine göre muhtelif suretlerle 
taltif olunur, hayatı ve istikbali em

niyet altına alınır. 

Bankalar ve saircde bir memurun 
istikbali, sandıklarla müemmen bulu 
nur, Buna mukabil memleketin kül
tür sahası gibi en mübarek hedefi 
üzerinde göz nuru döken, hayat kör
leten, enerji ve say tüketen, nihayet 
çöküp işe yaramaz bir hale gelen 
bir Tilrk hocası, en küçük bir istik
bal emniyetine sahip olamıyor. 

:Maarif idaresinin ehemmiyetle le
vcccüh etmesi lfızımgclen nokta _ 
!ardan en mühimini teşkil eden bu 
mesele etrafında alaka.dnr hocalar
dan birisile görüştük. On be~ senelik 
tedris hayalı olan bu muallim di
yor ki : 

"Biz hakikaten bugünkU vaziyeli
mize göre leyleğin attığı yavrular 

halindeyiz. 

Her noktadan ve hatta tedris 
kudret Ye ehliyeti bakımınd::ın da 
kiiltür kanun ve nizaml:ı.rına tabi 
bulunuyoruz. Yani C\'lii.dız, ama, ü
vey evlat. 

On yıllık 
1 1 

sargısı 

neşriyat 
açıldı 

Maarif Vekili nutkunda, harf inkılabı d. a ı~siyle 
Ebedi Şefimizin aziz hatırasını ant ı 

Ankara, 1 (A.A.) - Maarif ve
kaleti tarafından hazy· lanan on 
yıllık neşriyat sergısı l'ugün açıl

mıştır. 

Açılış merasiminde b~~vekil Re. 
fik Saydam ile parti genel sekreteri 
Fikri Tuzel, mebuslar, '\·ckaletler i
leri gelenleri, sefirler VE' sefaretler 
erkanı neşriyat kongreı.;inc iştırak 

etmek üzere buraya gelmi~ bulunan 
delegeler, matbuat r.ıumes'Silleri ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Maarif Vekilinin nutku 
Maarif yekili Hasan Ali Yücel 

söylediği bir nutu1~la yeni Türk 
harflerinin kabulündrnhcri geçen 
on yıllık kültür hart-ketler~nin kı~a 

bir tarihçesini yapmış 'c başYekil 
Refik Saydamdan .;crgiyi açmak 
lGtfunda hulunmalanm rica etmiş. 

tir,. 
Refik Saydam muvaffakiyet te· 

menni sile kordeJayı kc:~eı ek büyük 
bir muvaffakiyetle ll'rtip edilmiş o
lan sergiyi ge7.miş Ye t::ıkdirlerini i. 

fade eylemi5tir. 
Maarif vekili Hasan Ali Yücel 

bugün on yıllık neşr:~·:ıt Eergisini a
~arken ~u nutku ~öylem;ştir: 
"Sayın baş\·ekilim, ~ayın davetli· 

!erimiz, 

biri olmuş bulunan eski r.arfleri bı
rakıp rasyonel ve talbil:aıile daha 
kolay bir harf sistemi koymak Ye 
medeni vasıfların iı::~ ol:::n okur ra
zarlık dayasını Tü:-klct için kökün
den halletmek harel<eti••in başında, 
gene onu gördük. F.trt..'<i1 Şef, aynı 
zamanda Türklerin, ebıv::i başöğret
menidir. Bütün yüreğimizle bağlı 

olduKumUZ hatırasına :-:.evgi, saygl 
ve minnetlerimizi tekrar etmek be. 
nim için bir ze\'k, fakat hazin bir 
zevk oluyor. 

Biraz sonra içeri girdiğiniz za· 
man. onun ba~ladı~r ye Milli Şefi
miz büyük lsmet Inônünün sarsıl. 
maz bir insan ve yorulrr.az bir ira
de ile, diğer bütün i~lt·rde olduğu 

gı bi parlak bir surette tıh:ıkk :.k et· 
tirdiği bu inkılabın y~~ıyan eserle. 
rini göreceksiniz. 10 ) ıl içinde res· 
mi, hususi kurumların. devletin ve 
~alısın teşebbüslerile bar.:ılmış ki· 
taplar., mecmualar, y;a1ctcler ıtö
zünüzü alacak ve cnıiniın ki gö~üs· 
lerinizi iftiharla doldur:ıcaktır. Ha
yalinizde yapacağmıı küçük mu. 
kayeseler bile, benim lJu tahminim· 
de aldanmadığrmı ~ii'~terecektir. 
Dün bizim okuduğun.uz elifbelerle 
bugün Türk çocuğuna okuttuğumuz 
'llf abcler, dün millete ve efkarı u· 
mumiyeye Yerdiğim;z ~azeteler ve 
mecmualarla bugün takdim ettikle
rimiz, umumiyetle dün basılan ki· 
taplarla bugün basılmış olanlar .... 
bunları birkaç dakika -;onra gözleri· 
nizle gördüğünüz vakit hayalinizde 
yaptığınız mukaye5~lerin hakikate 
ne kadar yerinde :Je ol<luğu meyda 

na çıkacaktır. 

ıta,. ~ 

'<t:ı Xr gllndenb::!ri H 1rimizde bu-
., ' alh·e ,. '· ·ı· ı· \~ 1 

Bu zamana kadar kimsecikler bi
zim istikbal emniyetimiz için bir şey 
dtişünmcğ~ lilzum görmemiştir. 

Bundan on yıl Ön\·e küitür hara
tımızm en mühim dönıımlerindcn 
biri olan yeni Tü~k harflerinin ka
bulü Ye bütün memlcke1lc· derhal 
tatbikine geçilmesi inkıtaı:- tarihi· 
mizin en mühim safhalaı mdan biri 
olmuştur. Türk cem;yl't ini, ilerleme 
~c engel her türlü ha~hı dan kopa
rıp kurtarmış olan EX'di Şefimiz 
.\tatürkü milletine ettiÇi hizmet \'C 

iyiliklerin en önde ~eknlc rinden bi· 
rini bu mevzuda yapnirc; olmak \'e· 

~ilesile de anma~ı mi'..i bir vazife 
'.)ilirim. Asırlar ve :.mrldr irfan nL 
metinden Türk m!lldi;ıi güç istifa

de ettirmekte en t.c.:ıirli amillerden 

Türk inkılabı, büyük Türk tari
hinin hiçbir safha~ında tesadüf edil 
:niycn bir sürat ve i~abet1e, başladı
ğı her işte muvaffa~ r!du. Bunun 
e:ı büyük sebebi, inket~ı ruhunun 
çok şey istemesi, ço!.;: :ey yapmağa 

!· ' a!tşa J e.,ı.ı uat ; gra ı 
rn .\nkanra c.iönmü~tür. Denilebilirki niçin hususi mektep 

ı zülmcmiş muztarib dhnnın umumi endi~e ve buhranı kar51smtlaki 
İ ne5e Ye sükunu, huzuru, blrliii;i, siyaset hatlbclerinin iç yüzlerini ı.a. 

ran maskara.lıkların mahiyetini j:\östermt'ğe yarıya~ak bir liütlc tc-

1 
i 
: 
i • 
i 

zahürüdür. 
Türk yurdu bahar bayramını, her türfü emniyet \'C güven ha· 

\'ası içinde bir b:har tazeliği, diriliği ,.c huzuru ile idral;: ettiği bah· 
liyarlığım, saadetini on beş )tl ~lbi millet tarihleri, cihan ta.k' lmi 
için belkJ bir saniye kadar kısa demek olan zaman içinde tahakkuk 

etfutli. 
Büyük, küçük dünya milletlerine, halt , ·e muYaifakı~·et yolun. 

da. ,-a.Inız alnının tcrile lıayranlıklar uyamhran Yarışlara, kemale, ! ·' , a 
inkıliiblara ka\ usan Türk Yarlığı en düı·üı.t ve en hayatlı Ye muzaf- ; 

fer bir örnek oıO:uştur. ! 

ı 

Biz, bütün cihanı bir la.v gibl kavurup yakarak lnhilii.l eden İ 
tarih içinden, yer yer ate~, kan Ye barut t ükn büyük bir saltanat 1 
enkazı üzerinde, bütün muhteris mllletledn birer sırtlan Ye .\kba.ba j 
gibi kemirmeğe ü5ü~tüklerl perişan bir ylll'd i-.kelctinden, bugün· ! 
kü bahar bayramını tnm bir emniyet, huzur YC kemal }4:i111le idrak 

edeblle<>ek, yeni bir yurd, ycnl bir de\'let, : .. :;ıam n kadir bir 

cumhuriyet kurabilmiıı milletiz. 

1 
Alın terimizin mübarek kanımızın, meçhul şehldlerlnıizin mü. 

J 

rün etini bu kadar dar bir maıl içinde ldral< etıniı:; bulunmakla. en 1 
• 
i 

mes'ut millet oltluğumuztla. !)Üphı:ı yoktur. İ 
Dünkü mütercddl saltanat \e dünkü hasta adam yerine bugün • • 

kainata göğiis ~eren genç Türl• Cumhuriyeti, bütün dünya siyasctL i 
nin mih\ cri olmak ı:;ibi şerrlli bir ene mazhardır. : 

: . 

1 . . 
! 

ı~te Türk lıalkını dün 760 bin kilometre mesaha üzerine tam 
bir huzur n emniyetle, inan n~ imanla nese \'(\ 7.eYkle ~eriıl serpen 
bahar bayramı böyle bir mnnı::ırnyı, böyle aziz bir tarihi tekrar 
idrak ettirdi. 

i 
~ 

Ye sanılmasın ki Türk bütilnliiğU, cihanın bu karışıl{ sanılan 
seyrine lakayt, kendi l•endinin ba<.ıarrsı Ye muYaff:ıkıyetleri Yecclile 
m est bir biganelik içindedir ve~·a lıotlbindir. Ililakls Türk btltiln-

: • lüğiinün bu manzarası, cihan sf~·asetinln maskar~ıhğmı elle tutulup 
\ ~özle g-örü.lebilen delillerle tluymuş, muhal<eme etmiş ve netice bak· 
i kında karar , .e hükrnünii \'emıiş) bu siyaset mudhikcslnin ma.c;l>esL 
E ni indirerek clüny:ı.nm öküzün bo~·nuzu üzerinde değil, milli km·,·et 

= 
! ,.e birlik temelleri Ü7.erfnc1c clurahilE'<'<'k\inl bilınJ5 ,.c bütün tarih bo. 

• yunra millet kargaşalıklannın nfı.nm, lıami ye ayan olmak gibi la-
!. yık olduğu me,kii bu~ün de elde chni5 olduğunun beliğ bir ifa.elc-
i ıslcllr. 
İ ".Ne mutlu Türltiim diyene!" : ........... --.-............................................ .-.................................... : 

19 Mayıs idmar 1 f ayyare ile yok u 
şenlikle ri nakliyatı 

Bu sene Fenerbahçl 
stadmda yapılacak 

Seferlere bu sabahtan 
itibaren baş land ı 

Bu sabah vilayette ,·::ıli LCıtfi Kır
darın başkanlığında i:ıır 1oplantr ya· 
pılmış ve 19 mayıs ıı.:!man bayra. 

Ankara - Istanb ıl · İzmir \·e x_ .. 
dana ~ehirleri ara ;l':'!da tnyyare ile 
yolcu nakliyatına bu sabahtan iti· 

mınm programı h:ı.zırlanmı';tır. Va· baren ba~lanmı~tı:-. Saat 9,30 da 
li Lfıtfi Kırdar Tak~im stadının ilk tayyare Ye~ilköyc!en hareket et
çirkin manzarasını gön:rek şenlik· 

lerin Fenerbahçe qt-?.dmda yapılma. 
sını muvafık bulmt:;tur. 

mi~tir. !stanbuldan izm.!ı ve Ada,. 
naya gidecekler A~a:-ada tayyare 
değişlirecrklerdir. HaYayolları ls

Gelecek seneki şenlikkr 
bahçede inşa ediler;~ı, :;eni 
yapılacaktır. 

Dolma· 1 tanbulda kalkacak bir 1ayyarenin 
stadda üç şehir yolcularrna k~tfi gelemiye

19 mayıs günü dairele • ve mektep 
ler tatil olacaktır. 

teşebbüs etmesi fakat memleket hiz 
metlerinde yaptıklarile asla kendini 
yeter bulmamasıdır. Bu <•n sene içe
risinde basılmış he:- nc,' İ eserlerin 
yekunu ihmal edilrrez bir kemiyet 
te~kil etmekle beralt:r. dt ıhal ifade 
etmeliyim ki içimiı: rar.ııt eltirmi~ 

ve bizi doyurmu~ dr~ilcfr. 

ccğini hesaphyar3K icalıında fazla 
tayyare uçurmak içirı tedbirler al. 
mıştır. 

emrinde ve deninde gerçekleştir • 
mek ,.c basarmak, bizim için saadet 
verici bir gaye, bütün varlığımı

za yayılmış bir imandır. 
Onun, daima hatırımda tuttuğum 

şu sözilnil bir kere daha huzurunuz.... 
da tekrar edeceğim: 

"Yüksek , medeni, ileri bir millet 

Hatta yazıcılık basrm ve kitnb olmak davası oyuncak mıdır?,, 
tekniği bakımından her iki manada Medeni bir millet olmak da\·asın

Türk sanatı keyfiyet itibarile büyük da ve medeniyette ilcrkml'k iddia
bir terakki eseri göstermiş olsa da, ım1da bulunduğumııza göre, ?.Tilli 
bunun daha iyisini yapmak arzusu ŞC'fimizin bu sözilnü her sahada ol. 
bu yoldaki isteklerimizi tahakkuk duğu gibi kültür alanında da tahak-

ettirecek esaslı bir programın ha -
zırlanmasında ancak bizi teşvik edL 
ci bir amil oluyor. 

Tamamlanmamış bulduğumuz ve 
yarrn için daha mükemmelini yap -
mağa var irademizle karar aldığL 
mız memleket işlerini, bütün yü~ck 
emellerimizin yilce şahsında top -
]andığını görmekle bahtiyar oldu -
ğumuz Milli Şef lsmet !nönü'nün 

kuk ettirmek ödevinde~·iz. 

Bu hızla ve bu imanla çnlışmak, 
yapılanların daha i:,isini yapmak 
azminde ,.e kar:ırmdayız. Onun • 
çin, ı=;imdi görcccbrinizdcn daha ol 
gun ve zengin bir milli nc..;ri~•at 
dim etmek \'il.adini, lfıtkn dın·et.lmi
ze icabet buyurmanızın bir şUkm,,1 
olarak kabul elmenizi l.ıilhass:ı ricıı 

ederim.,, 



4 R X B ER - i\k§anı Poııtur 

.c ·afıa Ve i in 
ah r·e beyanatı 

Dobrice ve 
Bulgristan 

Bakışlarile arslanı 
uyutan adam! Bastarah l ıncıde 

talcu!erinden bahscdere · demiştir ı ''Al d 1 f • • · ı ı t• • ki: . I\.ırk .r:ı5lnrındn kotlar lıııhınon YC man eve relSI mi e im ize H' b. b" .. T H ı mı A\ers:ı Hl:ıu·nııııı ol ıı ııındli 

Ş f • h 1 k 1 b k -- ıç ır e~ne : . :11~m~ .ı. o- htı) \·nnhı·ııı üzerinde ıııuılıış lıır nıı-Ve e ımize ayran 1 annı İrÇO ~anyaya a~ı terxa ıçın hıçbır tek- ruıa malik oıan, ı:ınıı,ınrı. t.ws11111ıın 
ı lıf Ye ve telkınde /)l1lı.nmam15tır. liıııs:ılılnrı ''c ııslnııl:ırı lıııkı~Jnrilc i • · ı 1 J f k ı d Romanya, komşula-ile iktisadi ).'C dnre cdrn .ş:ıyonı dikknt hir iıı'>nııdır. 

vesı e er e e ra r a 1. 11 kiiltürel şahada tc_şr~ j r esaiye ha- . Hl'ııgi rok solgun olnıı hu odnmııı 
· · • · · · " • · . ::ırdır fakat kendi t~mami ·eti mül· 81

.} :ıh sııçl:ırı ''e ~ iizilnii çevre(('~ rıı Şehnmızde bulunan Naf1a. Vekilı-ı 'Yeni Alman devlet ncalı, husu . .' . } . 1 siyah gür, kıvırcık hir snkıılı vnr. 
miz General Ali Fuat Cebrsoy, bu sile Hariciye Nazın Fon Ribbcn- kıye 1 aleyhıne ya?.ıl:c~ herhangı dır. lıi i~ah Rihlcni, Hm'>ahl.ırı ıaş
sabah Perapabs otelinde beni ka.. j trop da memleketimize ve hcyetL j h2reket \'C te~ebbu.;c <::.c:l~etle mu- lao;lır,ı:ı, nsl.ml:ır.ı m ul:ın, rıııirlı r 
bul ederek beyanatta bulundu. lkl mlze karşı pek samimi hisler ,.e ifa- ka\·emet etmege azmeım ~ttr... 'crınegc 1ııuktcclır ol:rn lı;;ırikuliıılc 
gün evvel BC'rlinden dönen Nafia delerle l•'ilhrer"lerinin hissi) atma Kaline co, Rumen mı!ktini silah_ Mr çift ttöıclür. Hir sirkle mını.ıı .ı 
Vekilimiz, Alman devlet reisi HiL aynca iştirak etmiş bulunmaktadır. !anmak jçin her feda;..arhğa katlan- y.ırı~ıakı:ı ~loıı _ıııı rıdn! 11• hn) rnııl. rı 

• w • hakıkaten ıı> .,,. '" clınıYor <lu oııl.ıı:ı lerin ellinl'i dogum yıldönilmünü, "Merasimden sonra Almanyanm maga davet etmek st•rc:tı1e nutkunu _ . : _ 
l k · · k ti l h b b"t" · 1. hoylc ıpnollzc olmuş gıhı ı.ıurfıııı•cck mem c etımız namına u u ıyan e irçok şehirlerini gezip dolaştık. ı ırrnıc; ır. 

yete riyaset etmekteydi. Devlet merkezinde olduğu gibi 0 •

1 
•••••mmm•ı-m, şcy~crdi öğlr~lll'~>lliyohrsiul, hu da şi~ııdi-. . .. . D .. b ki d".., .-. )'c ·ıı ar ııç ıır \"R ş ın:n·an nıürcb· 

Bu münasebetle görduklen husu- rnlarda. dahi samimiyet ve hilsniika- unyanın e e IQI lıisinin gijslcremrılilli lıir ııııııı:ıl'ıı nl. 
si nliika ve samimiyetten, Türk mil- bul gördUk. N k • • clıı~ıı için lı:ıkiknkıı ş:ıy:ını lı:ıyrct 
letinc ve dirljanlarına karşı besle- "Esasen ben ve arkadaşlarımın evyor sergısı ,·c 1<iiri'ılıncğc l!ı~ ık IJir şeydir. 
dikleri takdir ve saygı hislerlnden ekserisi Almanyayı pek eskiden ta. 
bahseden General Ali Fuat dedi ki: nırız Fakat bu defa gördUğümüz açıldı 
"- Almanynya girişimizde ve o. Almanya, UçUncU Rayş idaresi al- tik kolite ile gidenler Türk 

rad:ı ikamNimizde olduğu kadar, tında dnha geniş ve şümullü bir te. paviyonunu takdirle 
Almanyayı terkederken de her ta.. kCımtil ve faaliyet göstermektedir. seyrettiler. 
rafta heyetimize karşı gösterilen "Bu değişiklikler arasında bilhas- Göğsümüzü kab!.trtan 
büyük hilsnll knbuHl ve dostane mu- sa askerin, partinin ve milletin kay- bir p'ivİyonuzu Türk 
ameleyi bilhassa kaydetmek ve nnşmasma ve tek bir varlık haline 

1 
günündeki eğlenceleri 

h3.kknnızda gösterilen bu duygular- gelmesine vesile o'aeak muntazam görmek isterseniz?.? 
dan dolayı da müteşekkir olduğu- mUesscseler vUcuda getirilmiştir. 1 5 Temmuz ve 
muzu söylemek isterim. Sana)-i, inşaat ve imar, her taraf- g Temmuzda 

"Nis:ınm yirminci gtinU öğleden ta fevkalade bllyUk bir inkişıf gös. 
sonrn Almnn devlet reisi, ellinci yı.. tcrmekte olduğu gibi yeni otomobil 
lını kutlulıynn misafirlerini kabul yolları şebekesinin mükemmeliyeti, 
ettikleri sırada heyetimize karşı hava mUnakaltl.tı :faaliyeti, ve dizel 
hus~ blr nlt'ıkn ve nezaket. göster- motörlerlyle işllyen trenler Alman
mLsler ve sözleri arasında milletimi- yadn mesafe ve zıımnn mefhumunu 
ze, Atatllrke ve Milli Şefimize kar- ortadan kaldırmıştır. 
eı birçok vesilelerle takdirklirlık ve 
hayranlık duygularını tekrar eyle. 
mişlerdlr. 

"Şerefli milletimizin ve BilyUk 
Şeflerimizin yabancı bir memleketin 
dostluk havası içinde büyük bir 
devlet rcJsl nf;'Zmdan samimi ifade
lerle takdiri, heyctlıniri çok müte
hassis etmtstir. 

"Almanyadn gördüğUmUz bu ge
niş tclı:ılmUlü burada bir iki cümle 
ile anlatmanın kabil olnmıyacağını 
elbette siz de takdir edersiniz. Fa
kat Ankarayn hareketim \•e vaktin 
darltğr dolayıııile bu kadarla iktifa 
ediyorum.,, 

knlkaO'Jk gruplarda en iyi 
~ralan şimdiden 

kapatınız. 

N AT TA 
I

GALATASARAY - nın·oaı,u 1 
TEL: 44914 

W:W**€Lt 
Hrt11ürııl Sadi 7 el: 

Sclızadchaşı (TU. 
RA'N} tlyntrosuııdıı 
hu gece (Hnlk) ge_ 

ce~ı. (..t·ııır 11t :ı Yanmasın Alillıı rc-
\'ÜSÜ, okuyucu Unynn Aysel. 

"İnsan Türklüğün ve TUrk olma
nın ecrcf ve iftiharını böyle frrsnt. 
lnrda ne geniş bir vus·atle h'lSsCdi

yor ! 

Nnfin Vekilimiz General Ali Fu.. 
at Cebesoy, beraberinde husu.si ka
lem mUdilrU Ziya Meriç olduğu hı:ıl
de bu akşrun ~nkrı.m\'a hareket ~
decekUr. 

JlİKMET ~ıt'NtR 

Süt ten 27 kişi 
ze hirlendi 

Lehistan ve 
hddiseler 

Baştarafı 1 incid< 
Iınan sütleri içtikten bir mücPdet 
sonra "karnımız ağrıyor,,, diye 
ağlamıya başlamışlardır. Anneleri 
de sancılandığmdan s ı h h i 
imdat otomobiline telefon edilmiş 
kadın ile beş çocuğu hemen Ha -
saki hastanesine götürülmüşlerdir. 
Çocuklarla kadın otomobilden in
dirildikleri zaman baygın bir hal· 
de idiler. Nöbetçi !doktor Hilmi he· 
men hastalan muayene etmiş, süt 
ten zehirlen.diklerini anlayınca mi 
delerini yıkamış ve İftirahat etme 
lerini temin eylemiştir. 

Doktor bunlarla meşgulken 
hastanenin kapısına biribirı ardın 
ca otomobiller gelmiye ve içlerin
den yarı baygın bir ıhalde hastalar 
çıkmıya başlamıştır. 

Bir saat içinde hastaneye gelen 
)erin sayısı 27 yi bulmuştur. 

Gelenlerin hepsinin mideleri yr 
kanmış, iğneler yapılmış, vaziyet
leri ağır olanlar yatırılmış, diğer· 
leri biraz istirahatten sonra evle
rine gönderilmiştir. Zehirlenenler 
arasını::la şunlar vardır. Samatya 
da oturan Sava, Yorgi, Sofiya ve 
iki çocuğu, Samiye, Eteni, Fatih
te oturan Mihriban, Hayriye, Şük 
rüyc, Hikmet, Hasan, Leman, Mc 
liha, Fehime. Ahmet, 'karısı Nazik 
ve üç çocukları. 

Yaka.dan zabıta haberdar olun· 
ca hemen tahkikata başlanmış, 

~ehirli sütü satanın bir kişi olma· 
yıp birkaç kişi olduğu tesbit edil 
mi§tir. Bu sütçülerin kimler olduk 
lan anlaşılmıştır. Bugün tutulup 
sorguya çekilece!:lerdir. 

Haber aldığımıza göre, sütçü. 
lcrden kisi yahal::ınmıştır. 

9tstatııııc!e bu1unan hastala. 
nn raporlan mL:ldeiumumiligc 
vernmiştlr. 'Zabıta ve müddeiumu. 
lik bütün mandıra sahiplerini de 

sorguya çekmektedirler. Alakadar. 
lar hadisenin ya sütlerin pis kap
lara konulmasından ve yahut inek 
lerin zehirli ot yemesinden ileri 
geldiğini söylemektci:lirler. 

Cerrah paşada 
bir cinayet 

Bir adam, eski karısının 
yeni kocasını öldürdü 

Evvelki akşam C-:rr:ılıpaşada bir 
cina}'et olmuş bir adam bıçakla ya. 
ralanarak hastanede clmüştür. 

Aksaray Cerrahpa~~ı.·a açıkgöz 
ı;okağmda oturan V~!! Vr müddet 
evvel bir kadınla ev!:-nnı;~tir. Fakat 
a.-adan bir müddet ~eç·ııce kadının 
e~i koca"I Arap ~ 1ahrr.ut ıc;minde 
birisi Veliye mu:;alla! 0:muş \'C onu 
kansile e' lendibri içia ıel1dit etme-
1c ba~lam15tır. 

lki gün kadar evvel de Aksa-
rayda bir kain ede otıı-urlarken bu 

lllll"" B~tarafı 1 incide Holft.nda, 1sknndtna,-,~ .. a 'e şl -
nı sarmışlar ve temsile mani ol. mali İtalya - Trlyeste - U~rrinde 

muşlardır. de emeller besleınektf><Hr. 
Temsil heyeti reisi bulunan Hatip, Billerin bıu·u:tnn bah-

Katoviç tiyatrosu direktörü, fena sederken bir tnarrtı7. !ıazırln -

muameleye maruz 'kalmış ve ara- mak için vakıt knzanıııak iste -
basının lastikleri patlatılmıştır. dfğini bildirmiş, P olonyamn hı 

Mütecavizler, ayni zamanda ti. til\HUlnl kazanm:ısı iı:ln Çekos
yatro binası civarutda toplanmrş lovakvn ,.0 :ıııc-mcli ~eri alıuası 
bulunan birçok Polonyahları hır~ 1 için d.e Litvnnyaya ;aı •lım et _ 
paladıkları gibi Polonyalılara ait mesl Hlzımgcldlğlnl ılıh 0 etmiş 
evlerin camlarını da krrmışlardır. ,.0 Polon yanın !ngllteı e Frnn _ 

Varşovada siyasi temaslar sa ve Romanya ile ittitakını bU· 
Vnrşova, 1 (A.A.) - Polonya yUk bir mcmnunlyt>Uf' l·nrşıln -

hariciye nazırı Bel;: bugUn Fan dıktnn sonra Sovyefü r Birliği 
sız sefiri Noeli kabul etmiştir. ve Litvnnya ııe olan it!lfakm 

Diğer taraftan dt:n V::r,..ovnyn genişletilmesi lehfndc. 1 u1u11 -

dbnen Polonyanın D<ırlin l>UyUk muştur. 
el~lsl ı.fpskl ile de, öııUmtızdckl Alman taleplerine 
hafta Alman muhfır .. ··~1a Yere- mukavemet 

hukukunun muhah\ZaH., ıçin garan 
tiler istiyecektir. 

Bu garantilerin m::ıhiyf'ti hakkın. 
da hiçbir şey sö}'le"'mcmcHedir. an
cak birçok gazete1f·r &?rbc t şehu 

üzerinde Polonya h may::-=ınin tesisı 
t:llehi nde hulıınmcı \ t :\clı:-hr. 

Kurier Varsza,;,hi gazet<'si, Dan· 
.tigin"Polonya tarafından i~gali ih. 
timalinin de nazaıı dıkk1ıtcn dur 
tutulmaması icap etti~ım yazmak
tadır. 

Polonya sosyalist partisinin 
kararı 

Yarşova. ı (A.A.) ı::osyalıst 

partisi yaptığı bir torlantıda. 

hugUn Hltlcrd Almnuyıı şcl,lln 
le tcznhilr eden <'nt<'ınrıı::yonnl 

ccği ccYnı> hususuuiin gnrilş - Varşovn, 2 (A. A.) - 1 Mayıs faşist tehlikesine kurşı durnı 0 k 

mllştilr. 

Danzigte hadisele r 
Varşorn, 1 (A.A.) - Danzige 

gelen haberlere göre, 1· 1 r takım 

meçhul l'Şbns Danzigctekl Po -
lonya kilisesinin camını rnı taş
lıynrak kırmış ve diğr· hlrçok 
Polonyalı dUkkl\nların da kapı-

günü bütün memlekette mutlak bir 
sUkiin içinde geçmi.5lir. BcynelmL 
lel vaziyet dolayısilc, çok seneler. 
dcnbcri birinci defa olarak açıkta 
tezahürat yapılmamıştır. Toplantı -
lar, yıılnız lmpah yerlerde yapıl

mıştır. Bu toplruıtılarda söz söyli
yen Sosyalist hatibler, amele küL 
lelerinln milli müdnfa.a davasmdnkl larını kntran:ı. boyanıı.,tır. 

Polis hu h1l.dlsc>le. J mfıni ol- fedakarlık ruhu üzerinde ısrar et -

zarnretiııi kaydeılen I>'• karar 

;urNI kabul eylemi.1tir. 

Bitlerin nutkundan t ı•rl Al· 
mnıı elı,;:lliğ1 clvnrındn bı·lundu· 

rulan muhnfnzn kuvH"ti, Al 
manya nleyhlndcı tez:ıhllrnt nı 
1rnu ihtimaline binuı">u tıugUrı 

utırılm ıştır. 

h~ldki 
yüzden kavgaya ou!ı.:~:nu~lar, yeti. 
şenler tarafından .,.ü;liikle aynlmı~- mak icin hiçbir teşet-l.aı:.tc bu -

Almanyanın 

emelleri mişkrdir. Toplantıların sonunda, 
Almanya tarafından Polonya devle- Varşova, 1 (A.A.) - Eipres 

!ardır. lunmo.mıştır. 

En·elki gece ı\r:ıp l\fahmut sar· 
hoş bir halde Veli il..: kansının O

turdui:ru eve gelmi~ \C lrapıyı vura· 
rak küfrctmcğe ha.l~F.ıu;tn. Bu ta
rizlere kızan \'eli <le iç :<len aldığı 
bxçakla kapıdan fırleüoı:_ ve Arap 
Mahmudun ıizcrine atı}:t!ak bir çok 
yerlerinden ve bilh.ı-.ra giJt,..,üılden 

:;:;terlerine kadar i .. li~t-n bir bıçak 
darbtsilc yere scrmi~lir. Hadiseden 
.;onra l la~i ha ta~ ıre kaldırılan 

Kurjer \'arszavski gazetesi, Al -
man Silczynsındaki Oppeln'de Leh 
aleyhtarı bazı hadiseler vukubuldu
ğunu kaydeylemckledir. 

''Harpten içtinap 
imkansız3ır. ,, 

etmek 

Varşo\'a, 1 (A.A.) 1\1.illi 
parti şeflcı·lnin topl<lntısmda 

söz ahın Kvnlski şu '1ı;) an atta 
bulunmuştur: 

•·ıınrpt n lı,;tlnap 1o:'r,1nsız -

Arap Mahmul bir l'l"iidrlft sonra öl. dır. Zira Alman~a y:ılnı~ orta 

müştür. Firar roen \"o!i c,c yaknlan 
1 
Avrupa flp doğu A.' ı •;pnı;ının 

nmtır. MüddeiumJr.:.ilik \'e zabıta l•ontrolUnll 1 tc-mckl~ J.ralmn · 

tahkikata deyam ct:nc:-tedir. 1 malt ta, aym zamanclı:ı. Belçika, 

tinin tamamiyeti aleyhine yapılacak Poranny gazetesi yazıyor: 

her türlü taarruı-.a karşı mukave- "Dantzig meselesi, Almanların 
met lüzumunu ilan l"den karar su- dii§ünmekte oldukları §ekilde Po. 
retleri ltabul cdilmi tir. lonya için mevcut değildi. Yalnız 

Bir!;ok fabrikn.lardn. amele?eı' Polonya, Milletler Cemiyetinin nü 
bir gündcliklerfnl. milli mUdafaaya !uzunu kaybetmesi dolayısiyle ser 
tahsis ctmeğc karar vcrtni!jlerdir. b:st şehrin statüsünı:ie bir tadil 

Lehistamn cevabı yapılmasına te ebbils edilmesi z<> 
Varşcwa, 2 (A .• \.) - - Mehusan n.: ri olduğu mülahazasında bulu. 

meclisinin 5 m:ırıstrki 1çtimaında nuyordu. 

ağlebiihtimal, hari~)C %ZJn Bek Dıtntzig, "meselesi,, şirr.diki ma 
beyanatta bulunacal:tır. nasında, resmi Alman teşebbüsleri 

lyi maliimat almakta ;•,an maha- ile m:vzuu bahsolmuştur ve bin. 
file ghrc>. Bek, Alm:-nyaıı•n ~cçen netice bu meselenin Alman 
cuma giinkii muhtırn .. ına 'crrrclti setinin usul ve esularına 

ce\'apta "Po1onyaı.ırı l>anzigtekı tetkik edilmesi icap eder. 

Memel arazisinin ne sıırf 
gal edildiği ve İngiltere ve 

' ya ile olan itilaflarının rıc 

fcshedildi~i göı:: önünde b~ 
ğundan bu usullerin ne o 
takdir etmek çok kolaydır• 
dan böyle bu siyasi usull' 
usullere ihlas derecesine "~ 
akid itilafların tefsirine irıtl 
mek zarureti vardır. Metfl' 
galinden ve Dantzig hal>• 
Alman metalibatrrufan soııt 
man siyasetinin Baltık dcf\1 

kında siyasetinin gnyeıerı 
vazihtir. Bu gayele;den f. 
müsteban olduğuna göre 
ya, Polonynnın Baltık deıtl 

V. ti> 
muvasalasmr kesmek, ıs 

r:nin munsabını ele geçir~ 
l.ıüt:.in coğrafi, tarihi ve 

1 
scl.ıeplerden dolayı poto~ 
"hayati sahası .. na mcnsuP ~ 1 
raziı:ie nufuzunu kuvvetle~c 
istemektdir. Şu hııJclc ~ 
hükumetinin Polony:ının it 
ıigdeki gnrantilerini ,hulc'\ 
kumetinin Polonyanın parıti1 
ki garantilerini, hukuk ve 

1
. 

ni teJis edecek olan rrıetıı J 
•,;:il> 

her zaman olduğundan ıı~ ıı 
ri şürmck mccburiyctiııdC 
duğu aşikaroır.,, 

41~~~ 

Resimli Haff8 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

,.,,ıı 

3irçok giiz{') yazıla:- '<' ~ 
dolurlıır. ı\lm:ı"?ı , •nın:>"11 
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HABER' in 

Güzel gözler müsabakası 
Bugün bitti 

No: 117 Panpttı: Meli.bat 
~ ~- mUlıUa'll,. ... , .... 100 UnJ'I ........ 
:' .. ~ lılr n.17o, laWal lllle talamlan, laJa•tll celt 

lııol ~ _. ........... ellıllelllder, lltealm etnJI alabtl· 
::' ~ Vel'ell :O, 1~, 10 Ura slltl para iaJmetbule lwi

... tent " etJUI , .. ulre. 

Musabakamıza iştirak edenlere 
.._._Bir mUddettenberi devam eden ık mU.bakamız bu re
-a&e birlikte nihayete ermiı bulunuyor. Umdulumuıdan 
~~ faıl& allka uyandırdıiını cördiliUmUı ıöı mlllabakaıma 
•ıqraJc eden kadın olruyucularnnuın adedi 117 yl bu!liu • 

Oku1UCUlanmız, bu ıözler arasından en rBnl bulduk 
~ ~ ıözUn numaralannı, topladıklan 60 kuponla birlik.tc. 
Ull' haziran 1939 tarihine kadar idarehanemize ıöndennelidır 

Cevaplarını poıta ile ıönderecek olanlar, mektuplan içi
ne llzerine adresleri yuılm ı ve pullanmıt birer de zarf illvt 
•bnelidir. 

ltuponJariyle birlikte cevaplannın almdıtına dair idare. 
~ tarafmdan ıör.lderilecek numaralar bu zarfla ken. 
dilerine yollanacaktır. Olruyucularnmz hediye kuandık. 
ları takdirde hediyelerini, kendilerine gönderilecek bulunan 
bu 11Ulnaralarla alabilecekleri için iyi muhafaza etmelidirler. 

Haziran içinde cevapların tasnifine batlanacak ve 11 ine 
kadar da bitirilmiye çahıılacaktır. Bu yüzden bir hazirandan 
lolara elinüze geçecek cevaplar müsabakaya ithal d:lilemiye. 

~·~..----~---.N'~_..,..~~~~ 

H A B E R - Aktam Postası 

ll!IUJdtılll@ir~fr4L~@rllJ4-
1 Mayıs b yr 
nasıl geçti? 

·----------------------
S ov g et Rusgada ~ J-'4;~ Erdün Emirinin 

oğlu Ankarada 
Ankara, 1 (A.A.) - Maverayı 

erdiln emtri Abdullah buretlerinin 
ikinci otlu prenı Naip bu sabahki 
TorO'I ekıpreaiyle Ankaraya ıeı. 
miı ve iıtaıyonda muhafız kıtaatı 
komutanı Albay tamail Hakkı, Ri. 
yuetiçumhur yaverleriri:len Ca. 
bit tarafından karıılanmııtır. 

Mareşal Voroşilof Kızılordunun 1~~~~1 fevka!Ade ~t" iı~ ha. 

Sulh bekçisi oldugv unu söyledi ~ıı!:~nd;; ~~~~!r.~a:rf:-

Almanyada yapılan merasimde de 
Hitler iki nutuk irat etti 

Cumhurrei•i lamet tnl:Snil, Emtr 
Naibi kötklerinde kabul ederek ai. 
leleri efradı da hazır bulundukları 
halde l:Slle yemeiinl beraber ye. 
mitlerdir. Emir Naip, Cumhurreiıi 
l1met tnönilniln fahrt yaverliiini 
yapacak ve aynı zamanda muhafız 
alayında ıtaj ıCSrece'ktir. 

Moıkova, ı (A.A.) - Bir Ma. takdirle babsetm,s. dlil r ıl -
yıı bayramı Kwl Meydanda Sta. mamdarları harbi lırtemakle it. 
lin, Kalenin ve dipr parti ve hl1· 
kCimet erklnmm huzurunda kut. 
lanmııtır. 

Mtld&f1& komileri Marepl Vo. 
rotllof aöyleclljl nutukta Kıaıl 
Ordunun vuifeelııl tebaıils ettir. ml• ve bu orduyu ıulhun h&kikl 

h 1 w muhafım olarak tavalf ederek de. Türk avacı ıgın~n mittir kl: 

b • "Kml Ordu, yuvamızm etili • UyUk matem ı nı zorla agmak 1steyen1ere kar-
11dır ve onları imha edecektir. 

~am etmı,ur . 
B~ynelmllel mıttbuatın 1a • 

lanlarından bah•eden hatip. 
netice olarak beyn,.lntllel ıa · 
rantllerden ılyade ~arp lıtlh· 

!tAmlarına ruven·llflnl t.')yle -
mlotlr. 

BerJin operuındald 
meraıim 

konulmuatur . 
• Yeni sene kadroları iı;in Ank 

raya ıiden inhisa. ı:ır wmm mU<h 
rü Adnan Halet TE!-:; ··'es" c!'hrim 
ııe dönmü,tür . 

• Japonya bedeiı ta~a· ld öden
mek QJere memleı<:et1miı"tn 60 mil 
yon kilo tuz ala::akt1r. 

• Sahir meclisi '>ugıin toplanac.:a · 
belediye masraf bütı,•t-"rt mOzake 
edecektir. 

• Deniıbank wuı..m miıdür mı.. 
vinlerindln Hamdı F.mır. Çap vaıı 
fesinden istifa etmıt ve maliye \"e
kAleti kırtasiye unumı miidürlül\L 
,e tayin edilmiştir. 

• Bir kaza neti~~nde e.tn kon~. 
vatuvar keman muallbıi lske.nde
Ardanm cenuesi dün k"ldmlm 
tır. Cenue rneruır..inde komer. 
tuvar muallim w talebel,,-; ile mt 
bumun dosttan bulunmu,tur. (BGf tarafı ı nctck) Kızıl Ordu harbe kartı duran ha. 

li bir sis tabakasile uıata edilmiı ve kiki bir kuvvettir.,. • Pltka resimlerinin benzin ü e 
şimdiye kadar gelen rıa~fımata na- Bu nutku müteakip 20000 as _ meraılmle açılmı,tır rinden alınmasını istiyen §Oförler 

Berlln, ı (A.A.) - Ahı.an kUl 
tUr odası tarafından le Up edi
len ı mayıı aenelllt nazı bayra. 
mı bu aabab Berlla ufı'5raaında 

zaran tayyarelerimizden bir kısmı ker geçit resmi yapmıı ve 700 ka Merasime, Httler. yUkack Al· cemiyetinin bu maracaatı bir kanun 
Tebrize bir kısmı M,sk!n köyü d- dar bombardıman ve avcı tayya. man ıahıtyetlerl, Tclekl, Cıaky meeelesi addedile!ek dahi'iye vekA
vanna ve biri de avdt:t e<ierek Tah- reai meydanın u~-..rinde uc;uılar RQma vallıl Prens Coloaına n leline bildirilmiıtir. 
rana inmeğe mecbur u'mışlardır. yapmııtır. ftalya sefiri lştlrair etn.ltl•r - • Çor8p fabrik3ti•rltri ıpek kadı, 
Filo içerisinden yalnız t-ir tayyare- Frauada dlr. çıoraplamun sailam bir ~kilde ima 
nı·n bQUln mil""üllta raltnen yolu- Parlı, ı (A.A'.) - Uıuı. •ene- Dr. Oöbela, bir a•1tuk aorıt • edilmelerini temiıı için buıün tica 

~ ret odasmda tekrar t< p•ar.acaklar 

U 1 D 
• l' t na devam ederek Diyarbakıra ~ ıerdenberl ilk defa oJara'lr bU - yerek nazı rejiminin Alrııaa kUJ dır. 

B 111 c 1G8 r 8 ~~ aeten tel~ttan a~ - :::e~:·n::~:.:m~:~~~~~.LC::na~ ::;u:::r!:~~~:~~ ":::!~~~~:a~ m:ımo:~v~~rn~~ri:: gc-

--------~:..._ __ _,_ ___________________ __ 

Mii.t:~rlu" uv u'1 la e ·yor ayyarelerln Tebrizde to•n. •ebe.Pı beynelmtıet va7.tyet dola- babıetmlştlr. mfıtir. UUU maları ve hava rnusş.ıt oıaugu yıılle ber tUrlU meru;m n te - Mumaileyh den•o'krat devlet· ------------
takdirde tekrar uçarak memle • zabttratı Uca için aı~ele &eneli • lerl tlddetle tenkit eıtıu!;tlr. • ZAYi T ij k kete avdet etmeleri mukarrerdir. kaları tarafından •ttlh.ıı edil- Göbelı, bulua o!arak dl1or Sahibi balanduimn 

r iye sahillerinde alh mıntakada Harbiye vezirliği ile TUrkiye mit olan k•rardır. kl: aayılı kamyonetimin k elçlllği arumda tayyarecllerlml. AJmanyada "Bls hlhltat halini• tulunan say! ettim. Yenilin! 

3T&2 plüa 
bir pllkuım 
alacalmıdan 

nıer ez liman teşkilatı kurulacak :ın a::'ası~~ı=~=~ıt 1. Bertin, 1 (A.A.) - HiUer, bu a- bu demokrullerdel\ hiçbir den, htıkmtl yolı:tur. 
ı.... leıaı deniz tetkllltlan '--LL-..1- t-Lu.aUanna bağlı ol---'-lardır. Tayyarelerimizden ikisi mec. bah 1 mayıs münao;eı>etıie iki hita· hiçbir nasihat kabul etr.ıl10 - ....._ ...... Wseıe.t No. 
-.ı UG.&&ID..._ ....,aua IM'a& be · t etmi f ruı. Onlarm ablAt preuılplerl 10 lleluHt 0119 8allll '-..ı!!'°J•ler haıırlanmış, kat'l tekil.. tzmır ve Jatanbul merkez liman buri bir inif neticeılnde kazaya ıra 1 ır. bl•l ancak ınıdUrcblllyor." v•--• 
...: ..... • 1- v h biri u tteba Olimpi)•a stadmd.t Hitler gençlili .. .._ ırı...... -"1ardır. Son verilen ma- relıılerinin maqlan 7S lira olacak, ugramıı ve er m re - . . . r:-ta röre, latanbul Denls Tica· bu lk1 yerde birer de muavinlik bu- 1 tından birini maalelef fe)ıit ver. n~ hıtap eden Alnı.!.l <..tvlet re~sı 
Ilı lltıcturıtıtu teıkilltmm l&tvedll ıunacaktır. Difer meriez liman re- mittir. Difer mtırettebat ııhhat. bı~ ~y~uı ~~lel~ ~-
._:ı ~e buradaki yüze yakın me • isleri 5S lira maq alacaklardır. tedir. letlenn en kuvvetlile:ınc.en bın ol-

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

Sovyet Rusyu 1.b~ Türkiye aahillerindekl li _ Gerek liman tetkllltı, gerekse Iranın mateme ittiraki dulunu söyltmiıtir. 
--va tevzu kararlqtmım11ur. Denizyolları umum mUdUrinftl ile Tayyarelerlmi&bı memlekete Bitler, diler memleketlerin _. Bqtora/ı l 111ti4t ' Daily teleıraph, Moakovadalııa 
"1~ Ttcant XlldUrltıiQnUn ili Limanlar umum mlldUrlUfUnU ida • dönmek üzere cumarteai gUnU u. Almanyanın hayati aahatını 2 - Sovyetlerin İngiltere ve incim bilytlk elçiline bu hafta 
"ıa IOIU'a TUrklye aabllleri altı re için Münakale ve muhabere ve. çuıtarı e1Dumda ilci tayyareci • k.endiılne vermek lıtaruedl1'le • Fransa tarafmdan Polonya ve Ro bt'i taliniat verileceiini zanne
--la'ıı&n •Ynlacak ve her mmta- klletlnde merkezi bir umum mtı • mizin phadeti ile neticelenen ve rlnden flklyet etmı,~tı • Muma- manyaya verilen garantilere ifti. diJor • 
.__. ~ llMl'ba liman teıkllltı bu· dUrlUk tqkilltı kurulacak ve batı- hepimi&i mateme prkedeıı mu • lle1h ftlür a:yrılıkları dnrlnlD ralderi, Bu ıuıteye ıtire. So91etlır tıs 
·-.c&lltır. na deniz itlerinden anlar mtltebu - euif kaza karp1mda doet ve kar .\lmanyada ıona erd•:tDI aö1 • 3 _ Fral11tz _ tngills ıaran. taraflı bir tnıilis _ Pranuz _ .,.:•r'cq llmanıan lıtanbul, h • ı11 bir kimle tayin edilecektir. det İran çok candan a1lka. 161. lemlttlr. Taarruıa ulradıiı tak tilerinin Litvanya. Letonya ve El Sovyet ittifakının teıkilini teklif 
'I'-~ lıltnin, 7.onsuldalı:, Samaun ve Deniz Ticaret mlldUrlllfUnUn ili termiı ve bu acımm aamim! ve dtrde Alman milleti ve otlbaua tonyaya da teımili, etmifltrdlr. 
~·:oıonda olacaktır. Bu IU!'ttle • vile kurulacak merkez liman tetld- içten paylaşmıftır. gençlik Almanyanın .tı•ı• rlyetlnl 4 - Holanda, Belçika ve lı • r ... ~herlayn'm izabati 
"""'llell doL Müessif kazanın ve iki tayya mUdafaa etmek User., ıaıttttefi • ~ 
c1.1_ • •U& tane olan Uman teacil lltlan hallran bafmda Denllyollan · viçreye verilen garantilere Sov- Londra, 1 (A.A.) - Avam ka· 
~eri de altıya indlrilmektedir ve limanlar umum mUdllrlUltleri tq recimizin ~ehadetinin tah~kkuku can harekete geçece\th. yetlerin iltlrakl, marumda aonılan bir ıuale ce-
~ ~~~ bulunan dlter ~ killtlarmda birkaç gün içinde tatbL üzerine dün aabah Haricıye Ve. Hltler, ikinci nutkunu ölle Bu ılatemtn tahakkuk etme • vap veren Çemberlayn, Sovyet-
---.ıı reJallkleri merka Uman ka bqlanacaktır. ziri Alim, TUrk heyetinin miaL zamanı lmparatorluk ıaar~yının 3i Umidini izhar etmekle beraber lerblrllli hükCtmeti ile milukere-______ fir bulunduğu konafa ıelerek he. ı ~ .. __ • '"-•'• 

1 
h önttnde ve nuyonal • ~oı1allat Daily Te epapu IUlu:e&, .,..... lere devam edilmekte oldufunu. 

ran Parlamentosunda Hariciye :::!k;!i:·:?.=::: ~::.~~,: .... ··· k ....... J • .ey. ::..::.:: =:. =: ~ıı;u:y=::·i~!: 
1 

Mumalıevb Bolıevl· a.t ilk sinde oldutunu yamıaktachr. Me. ... _, __ milt .... :. bulundu~· .. u be· 

V 
ı 1 11 1 

metl adma taziyede bulunmut • ' .. • · -,. ·- •-ez ı rı muhım beyanatta bulundu ı tu~aricl,.. Vealri. pııelkurmay :::::. ı::::~.cı:.:~.~ıı:-r.·~: :=7:$:~ .... ::: .... , 
T.ıı . . bq~anı ve hava komutanı da makla Jtham etmlttlr. Sn:ıf mu takdirde Polonya ne yapacak - Çembtrla)'ft, SoTyet Ruayedaa 

~j ran, 1 (A.A.) - Anaıioh: ve bu huauataki mukaveleler ım- Tllrk h yetine ve orgeneral KA. cadelelerlnl, demokrat ıı..tlaad - tır? birtakım teklifler almmıt oldula· 
)Or~llnın huaust muhabiri bildiri.. salanmıftrr. zmı oı:.y'a ayrıca tuiyede bu. çılarını ve mtınevverlf','lDl ten- nun ve lltfprelere deftm edil· 

ıa' Bu 1tne de Afıaniıtanla olan lunmUf} rdır. Hariciye Veziri A. kit etmlftlr. llltler, ıı.tıttehlt Niyuz Kronik!, töyle yasıyor: mekte bulundutunun dofru oldu-
~llınentonun dünkü toplan- hudut tahdidi ıona er.dirilmittir. lAm bU~k elçillfe de giderek Almanyanuı mncu1lyctıne IU· "Sovyet htlkillnetinln ~ • tunu kabul etmiftlr. 
hııiııta ha~iye veziri Alim, Af. Irakla hudut tahdidi komisyonla.. büyllk elçiyi '9hinpb ve h~ • z~m göıteren ba1ttt! •"bi' naza· reUe ortaya attıfı yapıoı pllnm Bapekil tedricen ilerlemekte 
leı.· ~ ımzalanmıı posta ve rı da halen çabfmaktadır. trakla, met namma taziye etıoiştir. riyealnl müdafaa et'lJl;t1r. Ha ameıt bir tesir icra edebilmeli olan bu ~6.ıakereler hak'kmııla 
:.. la.. ~unanebetleri mukavelena. Türkiye ve Afcaniıtanla imzalan- Ba§vekiJ Cem büyük elçimiz tip, bazı ecnebi cez~telr rlnln i~in der~ ıiyul ve. aalcerl ıö. tahillta cfritmenin çok mOfkll 
~e~:!:!i~~nd ıuları~~,_tak- mh ıdt m

1 
u~hedelalere __ ~iltbahih mua- Enis Akaygen'e 'hükflmetin tazi. iddialarına rağmen 2111.:Jcı karşı rUımelenne baılamak limndır.,, oldufunu llSylemit ve fCSyle de-

li il) onunun muz-ere. e e er ımza na'"6Atır. yelerini bildiren bir mektup gön. :>lan b•llılılını teyit t1w·,, nas Daily M~ gueteaine ~ vam etmiıtir. 
ıı.:iiııaacbetiyle beyanatta bulu. Saadabat paktı konseyinin bu dermiıtir. Afgan hariciye veziri, yonal • Soayallımtn ""U'-ude se sulh cephe11 ancak kendisinı Bu mesele bizim hükCtmetimb· 
~ bunıann son an'aımalan I defa Tahranda yap lan toplantısı Afganistanm Tahran btlyUk elçi. UrdlA'l eseri metbddt1r•k Umarı meydana getirmJı olan ideale den bqka dlğer hükumetlerin tle 
de.ı ıyled~ini bildirm'ı ve iki samimi bir dostluk havuz için:ie al ve Afganlıtanm Moekova btt.. yaJı bUtUn vuıtalar11 ruılracaat mllateniden tefekkill edebilir. Bu nuan iti.hare alınmaıJ ıuntlle 
-..;: •ru nda muallikta hi9bir 1 vukua ıelmit ve tam bir antantla 1 yUk elçili 1abık Ankara bUyUk ederek aUAhlandndılını ..nyle ideal, milletleri taarrusa kartı mevzuu bahsedilmeli lhımplell 
ttla • .~maımt oldufunu teba· neticelenmiftir. elçili Sultan Ahmet Ban da be. mittir. korumak ve onlara iatedilderl htt.. • . 
~ttirdikten sonra Sad:iabat Saadabat paktının mesut neti..I rayi tulfe heyeti ve bllytlk elçi- kbıet tekllnl temin etmekten i. bır m~ledir. 
iti. hakkında uc:ilmle demittir celerini yeniden izaha muhtaç 1ar 

1 

lilt ziyaret etmltlerdir • HlUer, Alman milletin• lttibı bareWr. İdeolojik meeelelerin bu EJçılerle temular . 
:. mUyorum. Bu paktın iımaamdan- Irak heyeti ve Irak elçlllil er. da daYet etmlt. ~rauurd• lttl· ideal için bir mani tqkll etmeli. Londra, 1 (A.A.) - Kabmenla 

Ilı .._ Saadabat paktı devletleriyle beri •uiUlbmalar araundald dOlt klnı da berayı taziye btlyUk el. hat olmaua mah,ol"Jıuı, d"eml ne hiç bir saman mUsaade etme- bucOnkU toplantısından ıonra ı.
tJaaıı..Jcer, edilen bUtiln me1elele. luk ve iyi antant muntuam ıuret çillfimiıl slyaret etmltlerdir. tir. Bıkl neallle~D mer.raunl · melidir. JnsUterenlıı de Sovyet. rldye num Loıd Halifab badcl-

ta11ı bir fikir beraberlili ile 1 te fulalaflll&kta devam eytemlı Afgaıp.tan heyeti matemimiz 1•tllılltlle latlbu ederek onla· ıer Birllfine kartı neticeleri pm. ye nenretlnde Fransa bllytık elgi· 
~endllhü ıizlere 'blldirmek. I ye bUtlln mUnuiilnfih meaeleler sebebiyle S&Wbat Paktı mtlmel ra sençllll mlıal O•f\ralt IÖI - diden tahmi nedilmiyecek olan al, Yunan elçialnl ve Alman elçlal 
~JUmL TGrldye ile hat mapereır menfa• lelaine haDe. alllerlııe vereeeli tif1e ziyafetin. termııur. HIUer, Aluıan &imam taahhtltJere slrilmemell lllnn • Dl'" Alman matlahaqillarmı Jııaa 

~ ~ .... ...... .. ........ . . den feragat etmfftlr. du!armm, &d ••tJil•IDclla dır. ... •• ';Ilı. 



Dün T"alkslm s'lea<dlnında yapıUan lhluslYJsô maçta 

Galatasaray Fenerbahçeyi 4-1 yend 
S ar1kırmızıhlar renklerinin ifade ettiği · ·m;.;.- ·.,., ,,-

meşhur enerjileri ile oynadılar ' · , .. fo<ı,. t' Güreşçilerinıiı 
.. t.. b" d b ~ i JI' Yarın Finlandiyalılar 

ve u~ un ır oyun an sonra u "LI lıl •ı milli bir maç yapacak 
farkla galibiyet kazanddar ~ l..;19' Norveçtekı Avrupa şampiyon 

1 dan dönen güreş milli tak 

Yazan: ~acB'lt t01~et 
Maç oynanmadan 1,5 saat önce 

çıkan (Haber) de yaptığımız tah
minde, Galatasarrıym yüzde 65 ga._ 
libiyet ş:ınsmı izah etmiş ve muha.. 
cim hıı.ttmm normal oyunu ile bu 
neticeye ulaşabileceğini söylemiş

tik. 

Takunlar sahaya çıkıp da Fene -
rin başta Ali Rlzıı., Rebil ve Lebib 
olduğu halde HUsameddinin de bu
lunmayışı, tahminimizin derccecsinl 
yilzda seksene çıkarmıştı. 

Buna mukabil Galatasaray for _ 
vet hattmm n6.zıını sayılan Sala.. 
haddinin vazifesi dolayısile yerini 
alamamış olması da Galatasarayın 

fırsat kaçmnakta pek meşhur for 
hattmı bir hayli kuvvetten düşür
mU§lÜ, 

Takımlar 
Fenerbahçenin noksan bir kadro 

ile sırrılan~ığmı görüyoruz. Takım
ları şöyle: 

Nuri _ Muzaffer, Saim - Haldun, 
Angelldls, Re ad _ Semih, Basri, 
~ad, Esad, Fikret. 

Galatasaray ise, Demirspora çı

kardığı ve muvaffak bir oyun oynı
yan takım.mı esas itibariyle muha
faza ediyor. Mehmet Cel§.li de ara~ 
larma almış olarak sahada §Öyle 
diziliyorlar: 

Osman - Faruk, Adnan - l\luu, 
Yusuf, Celal - Sara fim, Murad, NL 
no, Budurl, Necdet. 

Balkonlarda, triblinlerde, uzun 
süren hakem taharriyatrndan sonra 
nihayet Nuri Bosut razı ediliyor. 

ve oyun saat beşi yirmi 
beşi geçe başlıyor 

Fakat dünkU maçta, sol tarafta 
Sarafim ve Budurinin fcvkal8.de gü
zel oyunu, muhacim hattmm her za 
manld randmanını kat kat yüksel- Galatasaray akmda. Soldan akı _ 
tirken, mUdafaada da başta Adnan yorlar. İlk beş dakika, Galatasaray 
olmak Uzere Faruk'un canlı oyunu, muhacim hattının Fener müdafaa 
Galatasaraya Sa!A.haddinin yoksul _ hatları arasında mekik dokuduğunu 
luğunu örtecek bir maç çıkarttı. seyrediyoruz. Galatasaray bütün 

San • kırmızı kaleyi müdafaa va
zlfesini deruhte ~ta olan O mmlll, 

diln ilzerine düşen vazüeyi, taklllll
nın canlı oyunuyla mütenasib bir 
§ekilde güzel ba§ardı. 

sıkletiyle Fener müdafaasına a -
bnnm.13 vaı.i1·etta. 

6 mcı dakikada Sarafimden Mu-
radın önilne gelen topu Murad ka. 
çırdı. Muradın yerinde bir müdaha
lesi veyahut topu, müsaid vaziyeL 

yarcı Finlandiya milll takımı ile 
kargrla§ma yapacaktır. 

--o-

Askeri liseler 
spor bayramı 
Ve senelik atletizrn 

müsabakaları 
Her sene, askeri liseleirmiz 

smda tertib edilmekte olan Jil 

1 

~:ıkalar bu sene de Kuleli, B 
\:laltcpe ve deniz liselerinin 

ı Kile 7 Mayıs pazar glinU T 
stadında yapılacaktır. 

Romadaki birinci 
müsabaka 

Sporculuk noktainazanndan 
tesna bir gün olan bu pazar · tle 
her lise kendi muhitinde bara 
çıı.lı§maktadır. 

Ayni gün, dört liseden harb oJı' 
luna geçmis olan talebelerden '1an 
derece almış olanlarına da mubıtk n:ı 
lif mükafat tevzii merasL'llle yııı'ar o 
lacaktır. 

Cevat Gürkan altıncı oldu 
O gtin stadda spor hareketlW 

n-.l\..Ll..1- ı...---L - ı..--'İ 

Diğer süvarilerimiz bu 
den istifıınl\ Pıfüprek yaprldığııı~ g 
receğiz. Bu arada mUzlkli i;il 

müsabakaya girmediler 'kaldırma, müzikli boks, mu~zil. 
jimnastik barekelleri lıc'rltıttacı 

Rom:ı 1 r ıl...AJ - Huracla va_ 
pılması mukarrer olan muhtelif en· 
temasyonal birincilik müsabakala· 
nna, dünkü pazar g~nü öğleden 
evvel Espuilino mükafatı ile başlan. 

adındaki ::ıt::ı hinım P~J.-il.-::ıh vilı.h:ı· 
şı Gonze kazanmıştır. 

,cnL- ho:'l-onilm~i!. ~ Türk bini• .1 . .. bak . . ek . enteresan olacaktır. 
cı en musa ·a}'a gımurer pıstte ' IU b k 1 d ir'd .. ,.. sa a a ar arasın ıı. e ı , 
tecrube parkurları yapmakları yap. müsabakalarından başka GrekorC 
malda iktifa etmişlerdi ... 

Neticeler şunlardır: 
men ve Japon güreşini de bira 
görmek imkanını elde edeceğiz. 

Saha 
te bulunan Ninonun önüne dÜ§Üre- ır.ıştır. 

Yağmur yüzündeR pi5tin yurnu· 
şayıp ağırlaşması ye 15 zorlu ma
niası olması yüzünd'?n çok çetin o
lan bu müsabakada, altıncılığı alan 
yüzbaşı Cevat Gürkanm parkuru 

1 - Belçikalı yüzbaşı Gonze, 
"Ali Baba .. sıfır hata i!e 1 dakika 

Bundan başka hendbol ve ho 
müsabakaları da yapılacakbr. bilmesi taknnına bir gol hediye e- Bu ilk müsabakayı "Ali Baba,, 

Milli kilme temnsmı yapmamış 

olan iki kıymetli taknnm bu karşı
laşması taraftarlar arasında haklı 
bir alfı.ka uyandırmıştı. 

de bilirdi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sahaya biriken 7000 e yakın bir 
seyirci kUtlesi önünde ilk defa Fe_ 
nerbahçe göründü. Arkasından Ga
latasaray da taraftıı.rlarmm alkış _ 
lan arasında sabada yerlerini aldı
lar. 

Arkasından 4 dakika sonra Nec. 
det sürüp silrUp Fener kalesi önü
ne getirdiği topu ayağından açtığı 1 

için kaçırıyor. Bu da kaçan bir gol 
fırsatıdır. 

14 üncil dakikada Galatasaray 
forlarmın baskısı altında bunalan 
Fener müdafaası bir korner yapı.. 

(Devamı 10 uncuda} 

Ankarada yapılan 
atletizm 

müsabakaları 
Atletier iki yeni Ankara 

rekoru tesis ettiler 
Evvelki gün Ankara bölgesinin 1 arasınıda el topu atma ve bayrak 

tertip ettiği atlethm müsabakala- yarışı müsabakaları yapılmıştır. 
rına 19 mayıs stadyomunun iç sa-

1 
Neticede bayrak yarışını takım ha 

hasında devam edilmiştir. Bu mü 
1 
linde kız lisesi kazanmıştır. Top 

sabakaları stadı dolduran bin- atışı müsabakasını ise takım halin
lerce meraklı zevkle takip etmiş -

1 
de i smet Paşa Kız Enstitüsü ka -

lcrdir. zanmıştır. 

Mektep talebelerinin fert ve ta Maarif Cemiyeti lisesi sahayr J 

kım halinde iştirak ettikleri bu mü gelmediklerinden hükmen mağlLir. 

sabakalarda iki yeni Ankara reko- 1 sayılmışlardır. 
ru elde e1ilmiştir. Rekorlardan 1 Alman teknik neticeler şunlar 
birini büyükler arasındaki disk at dır : 

mada Harbiye idman yurdundan ı B üyükler 110 m. engelli : 1 

Yusuf Yıldırım 41.10 ile ve diğe- ı Faik 16.l", 2 Ziya H. t. Y.' 
rini de olimpik bayrak yarışında 18.1", 3 Celal H . I. Y. 20.5". 
Demirspor bayrak takımı 3-51-6

1 

Büyükler 200 m.: 
da koşmak suretiyle rekor tesis ı Şevki D. S. 24, 2 Etem H . i. 
etmişlerdir. ı Y. 24.3", 3 Nuri D. S. 24.4". 

Kızlar arasında 60X20 bayrak Büyükler 5.000 m. : 
yarışı da çok heyecanlı olmuştur., ı Mustafa Kaplan D. S. 16.31,4 
Ve tek adımda da Maarif Cemiye- 2 Edip. 
t~ kollejinden Solmaz Tua 4.03met1 Büyükler 800 m. : 
re :ıtlıyarak rakiplerine nazaran ı Galip Dar tınaz D. S. 2.2,6", 
çok mühim bir vaziyet kazanmış- 2 Mitat A. G. 

tır. l Küçükler orta mukavemet 600 
Aynı samanda Kız Lisesi ile ts· 1 nı. ı 

met Paşa Kız Enstitüsü talebeleri· _.... Devamı 10 wtcuda 

Galatasaraylı B!ldıtri Fener kalesi önünde gol atmağa çal:~ı) or. 

Galatasrrray muTzaclmlc:-i Fener mıidafaası' ile cmkle§İyorlar. 

17 saniyede. 
2 - İtalyan yüzbaşı Lobardo, 
Hodano., sıfır hata i:e 1 dakika 

.ö saniyede. 

:Müsabakalara şeref vermek Uz 
bütün kumandıın~ar, İstanbul vn 
polis mildilrü, üniversite rektör, 
kan \'C profesörleri, yüksek mel< 

3 - Alman yüzba;ı 
"Oberst,, dört hata ile, 

Brinkman ve lise mlidürleri, matbuat erk 
ve klilbler davetli bulunmaktad 

4 - Alman yüzbaşı !lasse, "To· 
ra,, sekiz hata ile, 

5 - Lehli yüzbaşı Kulinz, "Os· 
tra,, 12 hata ile, 

6 - Türk yüzba51 Cevat Gürkan, 
12 hata ile . 

Bu sabahki Cumhur:yet gazetesi
nin Romadan aldığı hmusi telgraf
larda ise müsabakalar içın şu taf
silfit verilmektedir: 

OçuncUIUk ve sekizincilik 

'

' aldığımıza ait malUmat 
Roma 1 - Romaa-ı yapılan ath 

ınüsabakalara dün ba~1~p;dı. Müsa. 
Jakalara, Türkiye, !tılfa, Alman
ya, lngiltere, Porte.\:?., Polonya, 
Romanya, Belçika giıdi. Dünkü 
mü abakalara 120 at girdi. Türk 
ekipinden Gürkan "Yrldız,,la üçün· 
cü, Polatkan "Sane,. ile sekizinci 

tar. 

GOL! .. '· 
ld 1 Ek

. . d·~ . 'J~rl. cfC ~U 
o u ar. • ·ıpın ıg~r suvan e t (! 

iyi dereceler aldı. teş 

lzmirdeki at yarışları _1~· lzmir, 1 (A.A.) - BugUn hu_ LO.trinin Güzeli ikinci gcııniŞ ı.~r 
rnst muhasebenin ilkbahar at tir. ücUncU Buca koşusu fd U 
·arışları Buca alanında yapıl_ Dört ve daha yukarı vnştald yt:ı' tu 

• klarll L'lt 
aııştır. Birinci kermes tay dene- rım kan İngiliz at ve kısra tl 
ne koşusu idl. 3 yaşınuaıd ya- mahsus olup mesafesi 2400 ınc tt')[ 

i 4 ' ·e rım kan İngiliz erkek vo dişi ro olan bu koşuya 4 hayvnn • t 
•aylara mahsus olup mPsafesl tlrak etmiştir. Fahri Atııntll a 
l 000 metre olan bu koşuya G Andrebudini ikinci Salih Te~~ lal 
tay iştirA.k etmiştir. lin CeyUl.nı UçUncU yine Sn b 

Birinci Rıfat KA.hya oğlunun Temelin Mahmuresl gelmfştlt·ıJ llt 
Yılmazı, ikinci Nihal Altının DördUncU handlk l P koŞU~I ıe 
Tlğl, ucuncil İrfan Enesin Tun idi; 4 ve daha yukarı yaşt~ıı· •irı 
cası gelmiştir. halis kan İngiliz at ve kısrak 0 

lkinci ilk kurşu.ı koşusu: Üı,: rına mahsus olup mesafesi 240 '"'· 
ı n>" "'ı.t 

vaşmdaki yerli yarım kan Araıı metre olan bu koşuyn r; 1 /Y 
ve halis kan Arap erkf>k \'O dişi han !ştir!l.k etmiştir. nırınci 

1 1 
!.aylara mahsus olup 1200 met. sım Çırpanın Dandlsi, ikiDC :ı ~ 
re mesafmıi olan bn 1·r-:;11yn ti<: Ahmed A t manm özrlenıirl . ,: 
tay iştir[lk etmiştir. Hamit Ö7- çlincU yine .Asım Çırpanın 'fol 
Si"':lntinin Gazeli biriı;ci Feyzi ru'su gelmiştir~ 



dağcıhk idmanları 

7 

V ı4\ Z ı\ N: L. Buse a 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Nihayet kadmlar ateşin başmda sevinçli bir 
çığlıkla bağrışmağa başladılar 

-1113-

Bu bir oburluk duası olsa gerek· 
ti! Nitekim beş dakika geçmeden 
bizim sarkık karınlı re1sin gözleri 
dönmeye başlamıştı. KJz!ım bu göz 
terin manasını herhalde pek güzel 
biliyorlar ki reisin iştihacıını kapat
mak için önüne bir leğın dolusu bal 
getirip tıktılar! .• 

Mu!wddes Çuringayı görmeden önce tabu olan Arımla aşireti bekarları 

' 

Demeye kalmadı, orun da önüne 
imlan derakap ikinci bir porsiyon 
daha yetiştirh·ermişlerdi: 

Çıngıraklı yılana benziyen kalın 
bir yılanın anlaşılan en mutena ta· 
rafı olan baş tarafı, başile beraber! 

(Devamı var) 



8 
El 

H "J\ B ! R - Alitam Posla.._ 

HABER'IN T ARIHİ ROMANI : 41 Yazan: M uzaff e r M uhitt in 

-
Pariste bir balıklar 

hastanesi var ! 

'' Alın ve hapsedin. iznim olmadan 
hiç kimseyle temO.s etmigecektir. ,, 

Balıklara, klorformla uyutulara 
nasıl ameliyat yapılıyor ? 

rotasını tanzim ederken diğer ta - 'lıyarak durdu ve Durlukun yllzilne 
raftan Osmanın şahsı etrafında ha baktı. 

zırlan:ın bu hile ve hud'alara ve bil - Evet de.,.letlfim. Elime geçir • 
hass:ı suik:ıste büyük ehemmiyet memek için koynuna koydu. Fırla
veriyordu. Hele kızının izdivacında dım, boğazından yakaladım. Hay. 
1'u rncl'unlarm izharı raz edi§lerJ kınrkcn ağzını tıkadım ve aldım. 

yordu. 1 tekfuru ile mUhimce bir mUzakere. 
Köse Mihal nasıl kendinden geç- ye girifmlıU. Bilecik tekfuru beklr 

mcsln, nasıl fenalaşmasın ki, Ani. dı. Yarhl!ar tekfurunun da nurtopu 
tanın teklifi hadisenin can damarı- gibi bir kızcafıtı vardı. 
nı te9kll ederdi. 

karşmnda Köse Mlhalin blisbiltün - Peki, ama, lblcttayin bir mek 
Filhakika Anita yerden göke ka

dar haklıydı. Eğer Köse .Mihal iza. 
le edilirse, Osman bu masumiyeti 
içinden çoktan kurban cdilebillrdi, 

bir teyakkuz halinde bulunması pek 
tablt görülmelidir. 

Henüz bu izdivacın Uzerinden u. 
zun mliddet gcçmlı; değildi. Bir sa
bah bir elçi l{öse Mihali evin _ 
ce ziyaret etti ve kendisine Bilecik 
Tekfurunun Yarhisar Tekfuru kızı 

ııe Çakırpınarda evleneceklerini ha
ber vererek onu ve .silah arhdnş

lıırını ve ha~rnn Osmam davet etti. 
Köse Mihnl, bu mukabeleyi bekle

miyor ıkl;ıldi. Nihayet Tckfurlann 
Köse M.ıh'llc ve bilhassa hakan Os
mnn.t tir mukabeleye hnzırlanmala. 
rı pek tabii olmak gerekti. 

Binaenaleyh J{öse Mihnl düşün

meden kabul et~ v!' elçi ile Tek
furlara selamlarının iblağını söyle
mi3: 

- Ben, dem.işti. Hakandan da 
rica ederim. Ümit ederimki bu dave-

tupsa! 
- Hayır, yine evvel -

ki gece hazırladı ve adamlarından 
birine vermek Uezrc tertibat aldı, 
ama ben acele ettim. 

Köse Mihal, vaziyetin nezaketini 
kavraml§tı. Maahaza Durlukun yap 
tığı, kendisini bUyUk bir tehlikeye 
alarak, Köse l\Iihalln emrini yerine 
getirmekti. Onu muhafaza etmek va 
zücsi Köse Mihnle dUşUyordu. 

- Sen. Dedi, ı;imdi benim mah
pusum olacaksın. Seni derhal tevkil 
ettirip zindana attıracağım. Fakat 
bunu bilhassa hayatını kurtarmak 
için yapıyorum. lş halledildikten 
sonra seni taltü edeceğim . Şimdilik 

böyle yapmak lfızımgeliyor. 

Heriflerin aklına bu vaziyeti ge
tirmek, tehlikeyi Köse .Mihala da 
tevcih etmek olacaktı. 

Köse l\lihal bir taraftan da kızın 
zekasına ve fetanetlne hayret et • 
mişti, BütUn tekfurlardan daha iyi 
görüyor, daha dUrUst dilşünliyordu. 

Şimdi artık Anitn yalnız hakan 
için değil, kendisi için de bir tehli
ke t~şkil ediyordu. 

Köse Mihall yerinde oturamaz 
hale getiren bu hadise, Yarhlsar 
t.ekfuru ile Bilecik tekfurunu da ge
celerce uykusuz bırakmıştı. Onlar 
da yeniden hazırlıyncaklan bu fIT. 
satın ellerinden kaçmasını istemi -
yorlardı. Bu takdirde bir daha im. - Nasıl irade edersen öyle oL 

ımn devletlfım ! kan kalmaz ve belki de bunun ce
gi- zasını çok ağır çekerlerdi. Köse Mihal ellerini vurdu ve 

U kabul buyursunlar. ren iki askere haykırdı: Bilecik tekfuru ile Yarhl!ar tek· 
İnsan haleti nıhiyesl çok garip- _ Bu mel'un, hakan sarayında furunu teselli eden bir nokta var. 

dı. O da, bUtUn tekfurlann ayni 
noktalnazara iştirak etmiş bulun • 
malan ve bu l§e yardım vandetmle 
olmalanydı. 

tir. Köse Mihııl mUtemadlyen Osman 1 mcllnet irtiklp etmekten haber et. 
etrafında dönen entrikalarla meş

gul iken, bu dUğUnU 1:ok samimi bir 
davet gibi dU!lünmUg ve nsla bir şüp
heye dUşmemi~tl. Ve eğer yine blr 

tesadüf olmo.'laydı, bu §Üphe etme. 
mek Osmnnı da, Köse Mihali de fena 
blr vartaya dU§UrmUıı olacaktı. 

Köee '.Mihe.\, o ~... ~lı\- ~ 

(Durluk) adındnk! adamının kendi
sinden bir az heyecanla bir muıa. 

kat arzu etiğini öğrenmiş ve derhal 
kabul ederek. bir az hususi bir yere 
çekilip konu~muglardı. 

Durluk, kimseciklerin olmadığına 
emin olduktan sonra söylemJşti : 

- DevletlO.m, Anitnl}m bir mek

memf§, bir de utanmadan, haya et
meden beni iz'aca gelmiş. Şu herifi 
alın ve hapsedin. lznim olmadan 
hiç kimseyle temas etmiyecektir. 

Durluku sUrUyerek götürdüler. 
Bu i§ tamamdı. Duı-luk, odadan 

ayrılı.fk~n Köıse M.ihalin gözlerine o 
... ....._ ~ - o ktMta~ l>'ll.iaQ'li. ..,. 

iltica ile bakmıştı, ki Mihalin gözle
ri yaşardı. Nihayet bu adam da, ha. 
kanının hayatını kurtarmak için 
muvakkaten de olsa böyle sUrUkle· 
nerek zindana gitmcğe ratı oluyor. 
du. 

Köse Mlhal gözlerini kırparak, 

hadisenin bir desise olmakta devam 

Bilt:ıcik tekfuru, yine Yarhiııar 

Çaraz 

tubunu ele geçirdim. 
Köse Mihnl yerinden 

haykırdı: 

ettiğini izhar etmiş ve Durlukn bu 
fırlıyarak teselli olmu§tu. 

Köse Mlhal hemen mektubun tet-
- Ne zaman? kikine başlamıatı. Yine ayni adamı S.oldan sağa: 

- Bu sabah devletlOm. çağırtarak mektubu okumağa c;;a -
- Nasıl? Çabuk ver bana! lı~tılar. 1 - Bir nevi bayıltıcı ilaç • yiyL 

ci, 2 - Blirük • bal. 3 - Gururlu 
(bürüklük ta !ayan). 4 - Bol ça
murlu yer • yetişen (cemi: dere
cei ,·ilayete nail olanlar yani 
veli olanlar) , 5 - Köpek • yemek. 
6 - Bir edat - matem, 7 - Reha· 
,·et _ kör, 8 ·- Söz - yükselme, 9 -
Hububat süzgeci - Dl\·arcının alet
lerinden en mühimmi, 10 - içki 
yanındaki ufak ) irccekler • gövde. 
(nebatatla), 

Durl'Uk koynundan bir mektub çı. Kelimelerin hilviyeti meydana 
karp Köse Mihale verirken söylü- çıktıkça Köse Mlhalin benzi solu _ 
yordu: yor, saçtan dikiliyor, kalbi çatlı)·a

- Fako.t, dc\'leUüm, ben bu işi eak kadar göğsUnU sıkıştırıyordu. 
biraz klistahane hallettim. 

- Nasıl? 
- Zorla aldım. 

Kfüıc Mih:ıl mektub elinde olduğu 
ve bu kadar heyecanla :muh _ 
teviyatını öğrenmcğe muhteriıı bu
lunduğu halde bu söz Uzerine şaşa· 

Anıta Osmanın dUğUne iştirak e. 
decefinl söyJUyor "'e beraberinde 
gelecek kuvvetten bahsediyor, Kö
se Mihalin bir suikast ihtimali etra
fında şUphe içinde bulunduğunu bil 
diriyor ~·c bu düğünden önec Kö11e 
Mihalin fzaleel lcab ettiğini yazı _ 

HABER'in Edebi Romam ı di. !erin tapımrcac;ına sarılma"'ma ta. 
Onun bu gece, çok buhranlı ve asa hammiil edemiyeceğini, kı kanaca· 
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Dizleri titriyerek, başı clöne:-ek 

kulakları uğuldayarak onl::ı. dan u· 

bi bir gece i olduğunu tahmin eden i:rını zannetmişti. Onun ytizlerce de. 
bu genç ve ihtiyar erkek er macera fa şahidi olduğu kı kançhğın göz· 

1 ümidile, kolay mu\ıtf!akiyf'~ hülya· terinde tutuşacağını ve her şeyi zen. 
sile onun yanına ko~mu~l., ·dı. ~in gelini, düğünü \'e bütün Istan· 

1 Onun bu gece her türlü çJlgınlık. bul halkını unutarak yalnız kendisi 
ları yapaceık kabiliyette olduğunu le meşgul olacağını, kendisine mcr· 
tahmin ettikleri için, onun bir zaaf but olduğunu. hila kendi ini <-evdi. 
anından istifade etmek mecburiye- ği~i rezalet şeklinde ilfm edeceğin' 
tindeydiler. zannetmi~ti. 

I ' Fakat genç kadın, asabiyetini pek Fakat ~im:li şu anda bütün he ap 
bariz bir surette izhar etmiyordu 'arı altü t çıkı,·erdi. 
IIatı~ içinin biitün yeic:inc rnğmer Onun bu ak~am, l.cndi•.1ne a-:nm· 
kendi ine yapılan iltifatları ı;-:üle: ·~ir ~fıl;aydi gri l~ m ::~e azmetın:~ ol. 
bir yü7.le fakat uzak bir bakışla kar. 1 hı~unu ~ii üyorclu. 
~ılıyordu. Geçirdiği dakikalar öyle Pa'"a hır ı , kalbinde "e\giye ye 
da'.;ika'ardı ki. bu anlarda bir inc:ar ıra':..rn:ımı,tı: 
ya e'emini, izz"tİ nefc:inin parmak· "Bu kadar gü.,el. bu kı !ar bayn 
lari'e ho~ar. c:u turur. Ynhut izzeti. 1ı ve iqrenç ... c:ıre c!u i.ınuyo .. du. 
nefc:i \'eı inin nznbı içinde erir \C Sevu ıği erke!c. bir c1 .li ~ibi e\· 
m:ı.ğ'ılp olur. iiği. b:.ı l,adar ç k, l'İİ) le fazla SC\ 

ı l şte. Kener bu dakikaları inanıl· liğ• erl>c!' bu murdu? 
za!cla. tı. j m'.lz bir oğuk kanlılıkla ya~ıyordu Ka'1bur bir kızın ~e,.vetine tam~ 

l B:ı .. aya gelirken bütün erl:e!•leri •dip bir kö'e gil:i ya "rr' ~ 1ı kabı' 
ke:ırJine hayran etm~i!i. bütün er. "'den, kö'e diye kendi ini atan rczi' ••• 

Bir daklkı içinde tnlr i. bağına l:e\lerin Jıavranlığmı ona ve ~affetr '>ir e!lir! 
i.i~Ü~"n lrl sinekler gibi ~;} a' it adam gö temı"~İ lstemi,ti. • • • 
lar, Kevserin etrafına li~ü~mü5lcr_ ! Çünku Cavidin kendisine erkek- Elinde bir şampanra kadehi var. 

Güzel, nefla ve tatlı bir kızdı bu. 
Çok tallp çıkmıttı ama, Yarhlsar 
tekfuru vermemi11, mutlaka bir tek 
fur talip beklemletı. lıtc tckfurla
rın en zekisi, en ıeytan ve bc>lkl en 
kavisi de talip çıkmıştı, Bilecik tek· 
furunun bu lzdi.,.aç ile bir hışla iki 
kuş vurmağa kalkrşmaııı da onun 
zektisınn bir lşııret değil mJydi? 

Bilecik tekfuru eliyle diyordu: 

- Bittabi Osman da gelecek. Fa. 
kat dilğUnUn bllhas•a açık bir yer• 
de olması Ul.zım ki, htıdl11cnin vu. 
kuundan sonra tertibat nlmnk da 
mümkUn olsun. 

- Peki ama, Osman bundnn ga-
fil midir? 

- Sanırım. K611e Mlhalin, son söz 
lcrinden sonra bizim böyle bir te
şebbüse artık el atmıyaeağımıza 

emniyeti vardır. Bu itibarla bu hldi 
seyi bir . mukabele olarak telAkkl 
edecekler ve boş bulunacaklardır. 

Mahaza Osmanın nekadar tevabii 
ile geleceğini de adamlarımız \'ası. 

tasile öğrenerek ona göre de ter 
libat alırız. Olur biter. 

(neı•anıı l'llr) 

Yukardan aşağı : 

1 - Büyiikler * fena, ? Birfüi. 
rine zıt olan - hisar, 3 - Son uzluk 
- ırkı karışık olan, 4 - Kül • tersin 
den okuyunca ilAve olur, 5 - Dil 
tutuklu~u 6 - Ana ve baba ve ço_ 
cuktan mürekkep hal, 7 - Yazı 

yazmağa mahsus bir alet - gözü gör. 
miyen, 8 -- Hürriyeti elinden alın
mı5 _ hayvanların su içtikleri tn~ 
çukurlar, 9 - Bir edat (muhaffef) 
• yetimler, 10 Dost Yunan mille· 
tinin adı - Şart edatı (huhaff ef) • 
zaman, 
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Pariste mUstcmlckeler müzesinde 
geniı akuaryumlar vardır. Buralar
da dUnyanm dört bucağından geU. 
rllmlı nadir ve çcııit çeşit balıklar 

ynıar. Yalnız balıklar çok nazik 
hayvanlar oldukları için çabuk has-

talanıp ölilyorlar. Karı, koca iki 
baytar burada hasta balıkları teda. 
vl ile meeguldUrler, Bir Fransız 

mecmuumın muharriri, hasta balık 

!arı tedavi ile meıgul madam Be.s
nard ile tabir caizae balıklar has. 
tanesinde yaptığı mUllkatı anlatan 
meraklı bir yazıyı mecmuaııında neŞ 
rctmi~tir. Bu yazının bazı parçala-
ını alıyoruz. 

Madam Btmard bir ballın ağzım 
armala 11lTO§trke11 

"Yarı yazıhane, yan llboratuvar 
bir daire tasavvur ediniz. Çeeit çe. 
eıt llletler, kltablar ve nota defter
leriyle yanyana konmuıtur. Bit k6. 
şede sıralanmııs genle ılaeler içer -
ıılnde gayet mUkemmel muhafa:m 
edilmiş balık çeşitleri var. Diğer 

bir tarafta balıkların yumurtadan 
itibaren naıııl bUyUdUğU geniş cam 
ha\·uzlarda tak1p ediliyor. Buradan 
geçerek ikinci bir odada kitablan 
başında madam Beıınard ile karşı. 
laııtım. 

- Madam, balıklar en çok hangi 
hBl'ltalıklara yakalandılar? 

- Bilhassa deri hastalıkları b:ı· 

lıklarda pek çoktur. Bu 1ı 
suda yqıyan birtakım ma' 
yapar. Bazan hayvanın vUc 
urlar hlıııl olur. BlrlblrleriY1'J 
fUıUrken yaralandıklan d• 
dir. 1ç uzuvlarının, meııell _., 
!erinin, karaciğerlerinin hsJtv: 
dığı da olur. Hele bağınıak U 
balıklarda pek çoktur Bağı 

tihaplannda, balıklan: fenni 
itle huırlanmış yoğurt 

(ayran) lçenıinde yUzdU 
Hayvan ilk defa yoğurtla ;I. 
mck istemiyor. Fakat açlık 
den mecbur olup yiyor. J 

Ekser balıklara zorla Jliç fi• 
!Uzumu hA.sıl olur. Fakat bull• 
·Uk çocukların zorla ağzını • 
aua lriİM bahim aPmı acaraJ 
diğiırJz n dir olur. Bunu yap 
ma balıklar, f11temedikleri :ııı 

ri galsameleri vasıtasile dı 
ı.ü.Wa'-b•den arzın pek 
olmaz. lstcdlğimiz Hacı dab• ~ 
de mah)(U halinde balığın ) 
suyun lçertlne koyuveririz. 

Odanın ortasında kocam.ıs • 
cam kUvet fçerainde yarmı el 
kUçUk balık var. Diğer bir 
ham mavi bir su fçeralnde 
renkli koca bir balık dol 
Baoka eiıede gayet koyu rer.llt' 
mayi dolu ... lçeralnde hiçbir rd. 
rUnmUyor. ( Dt'vamı 1/J ıırı 

Dc!ığa amrliyat yapılıyor 

:lr. Şampanya kadehini dudakları· Bunların lıep'\İ de Cavit gibi satıL !eri için ucuz malzt>me tedaril• ti 
ııa götürürken biraz üzgün bir güz. .namı~Jar mıydı? Kendilerini sat· I rirmayı, dığeri en sağlam miiŞ! 
'e c:alona bakıyordu. mamı~lar mıydı? Onların hayat ar- I ni kaybetmekten korktuğu içıtl t 

Bu salon ipek, parkom pırlanta i· !radaşlarile olan münasebetlerinin 
1 
rıbirlerini boğmak, parçatarnı1' 

le doluydu. En güzel caz \'e tango yalnız bir menfaatten başka hiçbir me!lerine rağmen tatlı görUştı> 
)rk " traları. Biri çift merdivenli ,ey olmıyacağmı anlrmak için on-

1
1 larrlı. Mazhar karısına karşı blJ 

~eniş sofanın birinde, diğeri büyük larm ikisini ve ekseriya üçünü bir damın beslediği hisleri bilmb'°' 
'Jir salonda çalıyordu. arada görmek kfifiydi. bi sakin ve nazikti. 

Parkelerin ü tünde ince iskarpin . lşte şimdi büyük maliyecinin da
Ş::ımpanya kadehini 

'i ayakiar kayıp dansediyor. madı geçiyordu. Semih! .. Semihi bil 
l "lanbul; c:crvct, üs \'e güzellik tün bir lstanbul tanımıyor muydu? dan çekerken Kevser: 

namına nesi \'ar<ıa bu düğünde Kamını sevmedili ve geçirdiği ha· "Bütün bu adamları 
c~hir ediyordu. \'at malum değil miydi. Onu kUçük bağlayan ~eyler yalmı menfa' 1 

Ke\' ·e~ ~im ·li ta i'ınünd"'l bir rrrıl 
1 

~ille:-e bağlıyan hissin ne oldu. dir .. diye clü~ünüyordu. ı~if~,: 
w'oni i ,· ı• t ir rırıltı a'1cngi için· j ""tu nrılOm:lu. O. Giılerle, değil ka· 

1 
menaiatler birdenbire orta~~ll ~ 

le döriip ~i ·l"n kadınlara. genç kız . •in ha hasının nüfuzile evlenmişti. 
1 
ool::.a ayakta 'e sağla.'11 gıb•. g ~ 

1cı ba!>ıyordu. · ' .~im:ii banakdaki \ aziyetiniıı sağ. ııen bütün bu müna ebetler ıs!' t 
l~te ki.:çük !\lehlika, a~anoz ren ' amlığın ı kime m'!dyundu ki.. 1 bil kflğıdından yapılmış şatoJaC 

ind .. 'd c:açları. na; çiç"klerinc ben. I l~p'İ satılıktı .. Hepsi satılmt~tı. bi birdenbire yıkılır!.,, 
.i~ en dt: • '·'a ;1 .. "l"'w·-.,, ne:Jer 'Junl:ırm.-. işte kanşıda müteahhit j ,. ..1 k 'h . h'ssedb' 
u l:u'"b ;,a,.·a benzı·, en erke'i:in h.: 7 ai'·Je d"mir tGccı:ın Mazhar ne e gu me 1 tıyacı 1 ı ~ ~ • • '' • ~ . 

1 
k 1 Katıla katıla gülmek ihtiyacı·:· 

•at a ka 1aşıyciı. :atlar dost bır ta,·ır a onu~uyor- ' k d" . du. ıti 
Ne:!e:-ı? · ardı Fakat. ·en ını tutuyor d 

O bu rcdcn? ... ~iı .. C'"\1ab1"ll Jncicler 
>ir zincir olarak t-oynunda tn~ıror 
tu. I te ~u kü;ük kumral Fazilet 

i .tc daha bu •ene kocaman göbelcJı 
'abrikatôrün kolları ara ına terke 
dih11is olan mini mini AylA! ..• 

· dh·ordu ki bu gect gülmek e. 
Bu,lann ikisinin de ayni kadını mak kadar onun aleyhinde oıaıı 

evdihle-i bütün 1 tanbu:un ma1 ıi- te~ahür olacaktır • 
mu değil miydi. rllerindcn gelse bi· ı . ant 
-ibırle~ini boğalarlardı. Bu g1·ce hafif neşelı \'e t • .A{ 

' · t'ndeyu' Fakat onları ba~layan şey arala. mul kalma\: mechunye ı 

rındaki ticart münasebetti. Birisi is· l (Dntmd .ar). 
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~·;; ~ de göremiyorum. Ancak 
lh~ı. ır ıpucu bulmak için çabala_ 
··'41\tayun Löd. . 
bir ke · unun apart__ __ .mm 

-25-
bim. Fakat asıl kiracı geldiği vakit 
kendisine uzun uzadıya cinayet ha
disesinden bahsetmeğe lüzum yok. 

Ev sahibi kadın sevincinden nere. 

HA B E R - i\ktam Poıfaır 

Nakleden : IF. IK. 
olduğunu gördü. Furlong, müteam 
zm kaçacağı sırada, biran tereddüt 
ederek bir şey arar gibi olduğunu 

hatırladı. ~İr d ref daha gezip tetkik edeceğim. 
e a ko · 

dı~ . mıser Ridle beraber ge-z- deyse Furlongun boynuna sarılacak 
..__ sııe söylemiştim değil mi? tı. Furlong bir miktar pey de ver-

Hançeri cebine koyarak geçen bir 
taksiyi çağ'ırdı ve evine döndü. 

Marti Ahmet yama" bir deniz
ciydi hani ya .. Onu sadece Sinop. 
lular değil, sahilde bulunan civar 
vilayetler ahalisi bile parmakla 
gösterirdi. Usta bir bal.kçı idi o ... 
Arkadaşı Hızır ve tayfası Hasan
la, ağlarını, ve dalyanlarını şaş -
maz bir hünerle kuruyor<lu. 

k Evet n_n • k . . . bo 
aybecı · oe \ a ·tınızı ş yere di. Sonra kadınla beraber apartı-

Ser t>· eceğinizi sanıyorum. Komi- mana çıktı. 
Prat evde yaraya pasmıman yap

tı. Furlong: 
n.ıd Löd 

~Sile 1•• unun Pettigrev MdL - Arkadaşım bir kütüphane al. 
.._ ~a~a!\ı ol~~ğun~ mu söyledi? mamı söylemişti. Odanın ölçü~ünü 

dııı y~ ır, o Lödu cınayetinin ka- almak isterim. 

- Polis müdürlüğüne telefon et 
ve Komiser Ridin orada olup olma
drğmı sor. Orada ise akşam yeme
ğine buraya gelmesini rica ettiğimi. 
kendisine anlatacaklarım olduğunu 
söyle .. 

..._ 0 h nden olduğuna kani... Cebinden bir metre çıkarıp ölçü 
ge2ll1 k. alde maktulün evini tekrar almağa başladı. Kadın bunun üze-

.__ ~.ıste~enizin sebebi? rine onu yalnız bırakıp işinin başı_ 
lliak . tıç bır şeyi tesadüfe bırak_ na döndü. Furlong da ölçü işini 

l!'; ernjv 

Bu ilkbahar, Marti Ahmet, kü • 
çük balıkçı gemisine tayfa bul -
makta epeyce zorluk çekti. Hızı

rın romatizmaları tutmuş ve sefe. 
re iştirak edemiyeceğini bildirmiş
ti. Onun boşluğunu doldurmak bir 
meseleydi. Bir adam aradığını du
yarak Ahmet reise başvuranlar 

ne olta hazırlayabilecek, ne ağ ta. 
mir edebilecek, ne de fırtmah ha
valarda gemiyi ve yelkenleri kul
lanabilecek bir kabiliyetteyıdi. 

Prat biraz wnra geri döndü: 
...._ Jorum da ondan... bırakıp apartımanı ba~tan aşağı 

akşanıt'tla~ dik~~tli olunuz. Geçen dikkatle aradı. Fakat bir şey bula-
- M. Ric.I davetinizi memnuniyet 

le kabul ediyor. Yaranız mühim oL 
madığı için pek sevindiğini söyledi. biliyeı dort kışı herhalde size diş matlı. 

oı~a r olmalıdırlar. Sizin yerinizde Tekrar aşal'i;ı indi. Ev sahibi kadı
tak~~. SOkaklarda yaya dola~az. na veda ettikten sonra akşam ka-

Furlong kızdı: 

.ı ıle geze d. 
r ım. ranlığile beraber daha çoğalmış O-

- Yaralı olduğumu ne diye söy
ledin? 

l::rte~· * * * lan sis içinde yürümeğe başladı. 
g~nde "'1 

sabah Furlong, uşağı Pratı Dovl ve Ridin tahminleri doğru ise 
- Ben söylemedim efendim. 

rerE'k Löd . . 
~ıan bo-- v unun apartımanmm müteamzlar bundan daha müsaıt 
b·Jnun \~l~ugunu öğrendi. Furlor:t;· ~rait bulamazlardı. !htiyaten yo
~OzniSe u~e.rı~e. polis müdürlüğünde Iun ortasında yürüyordu. Fakat bir 

..__ l::~ \l~ı zıyaret etti: kamvon tarafından ezilmek tehlike-

XVIII 
Bir aralık, hiç tanımadığı, gör_ 

Yemeği müteakip, misafirini ra- mediği bir adam onu balıkçı kah
hat bir koltu~a oturtup kah\"e ve IL vesinde nargile tokurdatırken gel
körleri getirttikten sonra, Furlong, di, buldu ve gemiye alınmasını 

tııi? ektrıkçilikten vaz geçtiniz si atlatınca kaldırıma çıktı. 
._ E\·et 

gi,.,,_. • 0 mesleğe muvakkaten 
~·ıııştim. 

,_ ..__ Yazıkt ben d . . . 
-chJ 1·ı, . • e sızm nıha'l·et .. e·ız b' J 

tanın " ır meslek bulduğunuzu 
ıştırn Eh p t' . 

ile hald ? • • et ıgrev meselesı e. 

ta]{~ Ayni suali ben de size sera.un. 
..._Siz, be · . . . 

den maıu nı~ gıbı bır amatör-
~·or"un mat ıstemeğe tenezzül edi

- uı ha? 
~ -Siz' 

hiımez dı ğn'el ~~dar takdir ettiğimizi 
e ısınız 

Furlong &üld .. : 
rı - AğıınıZd u. 
o sız ... Sienk .~n la( almak imkan· 

. . s gunu. 
~ ' ~erme sizi k n birinde kaybolsa 

ınetine tav . 0J7nasını 11sır hüklı.
~~ <iu rneseı ~ıye edeceğim! Peki, Lö-

llıilş? esı ne oldu? Kim öldür-

,_ Löcı 
?ı.fand ~ mu? Ha hatırladım, 
?tti? arenın mürliir muavini değil 

- Evet. 
- Bu . 1 

henu k 1
: ~ meşgul olan arkada~ın 

l'o~ atılı teykif ettiğini sanmı_ 
e • 
J ._Bir" , .. . ..... 
ı ~llıyo -n ,.e1 Rc>ylemıyecegınız anla-

-.. r'. oa~ka ne Yar ne yok? 
Sıze bir t · · "·- av~ıre: Gecelen Yal-

."l; Soka" -
lara ga çıkarsanız tenha sokak-

sapmayınrz. 

ta~'. Bizden birisi daha bcuıa bu 
''Yede bulundu 

._!\.im? . 

-Doyl "Ak hıta i 
1
.h ' şam Postası,,nm za-

s 1 baratı sefi 
. - 1\ i. D ·1 ~ v •• - •• 

lı bir O) uıaı.-:ı goren. tecrube· 
elbet b~datn<lır.' Böyle söyleme.,inin 
de 01 ır SCbc?ı olacak. Sizin yeriniz 

sam lavsıyesine riayet ederdim. 

* * * F'urlong ..... 1 ~ed'k og e )'emeğini klübünde 
k ı ten so b. .. 
•alı ~ nra ır muddet orada 
~Un~ .. hep Pettiı:trev hadiseı:;ini dü-

. l.o u. Ak~am üstü dışarı çıktı. 
ııı •- ndranın m h . . k . b. t «tb k eş ur sı~ı ·esıf ır 
1' a ·a h r 
"' 'l'aıcs·l a .1nde gene ~hri ~armı~tJ. 
il~ ılerı· 1 

er hılc caddelerde ihth·atla 
b ( lh 'Y?rlardı. Furlon~ veraltı c;j-
of ıendıf ·ı . · " 

ıııa ~ erı e gıtmenin daha çabuk 
cagını d" .. 

:ı; . uşunerek ic;tasyonlardan 
ııı.f1 ~ne ıncli ve şimendiferle Russel 

daUare'a ı.ritti. Lödunun evine ka· 
r Yürüd"' .,, b u. 

bil' ~v !': h'b· 
ııtl' ~llad ~a ,~ 1 kadın onu hararetle kar 

8 
tab 

1
· Cınayet ~ünü poli<:.lerle be. 

er geld'v· . 
"' ıgını hatırlamıctı. 

go ltı~ ~lüte\·efranm daireci bala bo~ 
-1'9~ l'url · ç din· ongun hu c;uali kadının der-
a! 1 taze!edi: 

, cj~ Evet, hfüa boş efendim. lçinde 
·ofdv ı...._ .Yet oldu di\'e kim~e tutmak is-

"'1111} • 
}'et ;or· Budalalık değil mi? Cina-

i,.. ~h 0 
duyc;a bunda apartrmanın ne 

6j1J aha ti , ar? 

t1 ıı; ~~::..~n. bu aparhmanı 9;Örüp bc-
· .. ııı"•. 

lond .lını. Ta~rada bulunan ve 
~ 110 ahb ~ada Yerle~mek üzere olan bir 

tıı:ı~ 10: benden bir apartrmnn bul-
·dİ· "'111 tlını. ~ıca ... edince bura-.ını hatırla_ 
r) ldugu gibi kiralamağa tali-

Bir yol köşesini dönmüştü ki ar_ 
kasında bir ayak ~si işitti. Geri 
döndü, sis arasından birdenbire 
çıkan biri üzerine atıldı ve Furlong 
sevki tabii ile ellerini uzatarak ta

arruzu önlemeğe çalı~tı. 

esas mevzua geldi. istedi. Bu, sıska vücutlu, güzleri 
- Şimdi beni dinle azizim Rid. güneş yanığı ve sert çizgili sura. 
- ?\1emnuniyetle... tında çukura kaçmış bir adamdı .. 
- Yara!::ındığımı nereden öğren- Esrarengiz bir hali vardı. Pek ka-

tliniz? palı duruyor ve hiç te sevimli gö-

Havada bir çelik parıldadı ve o 
anda Furlong !'Ol kolunda şiddetli 
bir acı duydu. Bir bokc;ör atikliğilc, 
adeta otomatik olarak, ayni anda 
>ağ yumruğile mukabele etti. 

Komiser Rid gülümsedi. rünmüy~rdu. 

- Bilmiyordum. Fakat gayet ko- İfadesine göre, evvelce büyük 
!aylıkla ke~{ettim. Beni acele ça_ bir yelkenlide çalışıyordu. Bugün 
~mverdiniz Ye da\·eti bizzat siz de- artık fırtınalı denizlerle uğraş. 
~il Prat vasıtasile yapıyordunuz. maktan bıkmış, sahillerde balıkçı
Bundan başınıza bir kaza geldiğini lık yapmayı tercih etmi~ti. 

Darbe pek kuwetli olm<"makla 
beraber mütearrızı sendeletme~e ka
fi geldi. lki adam kısa biran göğüs 
~öğüse mücadele ettiler. Sonra mü
tearrız silkinerek çekildi ve Furlon
gu takip edemiyecek halde bıraka

rak kaçtı. 

anladım. Fakat beni yeme~c çağır· J Gemicı· Marti Ahmede denizi . . , 
manızdan da yaranızın mühım ol- ve mesleği iyi tanır gözüküyordu. 
madığını keşfettim. Binaenaleyh vesika, hüviyet cüz -

- Bravo[ ıdanı gibi şeyler sormayı lüzum. 
Furlong, başına geleni kısaca an.. suz saydr. 

Furlong biraz sonra doğruldu.' 
Pardösüsünün kolu kan içindeydi. 
Fakat yara vahim değildi. Mendili 
ile yarayı sardı ve sağ' eliyle dişleri 
rnsıtasile sargıyı düğümledi. 

!attı. Rid onu dikkatle dinledi ve Marti Ahmet, Necmi adındaki 
Furlonıı;un hikayesi bitince sordu: bu garip tavırlı gemiciye, mesle

- Demek mütearrızın yüzünü ğin bazı inceliklerini anlattı ve bir 
seçemediniz? iki kadeh toku~turmak üzere rıh-

- Evet. Ortalık yarı karanlıktı tımdaki meyhaneye gittiler. 
ve adam yüzünü örtmüştü. İhtiyar deniz kurdu, fazla ko. 

- lri yarı biriydi diyorsunuz. nuşmayan bu yabancıyı takdir et-
Şapkasını gözlerinin üstüne iğ

miş ye kaşkoluyla bumuna kadar 
yüzünü örtmüş olan mütcarnzın yü 
zünü seçememişti. Bu mada ayağı 
bir şeye çarptı ve iğilerek aldı. Bu 
bir hançerdi. Yürüdü ve ilk sokak 
Iambac;ınm ışı~ ıaltmda bakınca 

hançerin kapzasmda çince yazılar 

Karson olmasın? mekte ıecikmedi. 
- Ben de öyle düşündüm. Marti Ahmet, geçkin yaşından 
- Lfıt(en hançeri gösterir misi-

1 
umulmıyacak kadar dinç bir a. 

niz? damdı. O, bu zindeliği, Karadeni. 
Furlong hançeri uzattı: zin sağlam, temiz havasına borç-
- El sürebilirsiniz, adam eldi- luydu. Hemen hemen denizde 

venliydi, parmak izi yoktur. doğmuş, denizde büyümüş, daima 
(De,·amı nr) eziyetin ve meşakkatin yumru. 
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bcttiğimi hissediyordum. 
- Ne .ciemck istiyorsunuz Al. 

tiyeri, diye bağırdım. 
-- Sabrediniz, sizi buraya ça. 

{;ırmamda ba§ka bir sebep te 
ıde var .. Bu saatte başka birisi 
ile burada bir randevum daha 
var. Bu randevunun yerine ge
tirilip getirilmiyeceği sizinle ko
nuşmanın neticesinde belli ola • 
caktır. 

- O hal.de, söyleyiniz .. 
Altiyeri,. bana pek uzun ge

Jen bir tereddütten sonra söze 
başladı: 

- Kızınız ile Rolan Kandiya
nonun evlenmesi sureti kat'iyC'de 
kararlaşmış mıdır?. 

- Böyle olduğunu pek ala bi. 
liyorsunuz, Altiyeri ! . 

- Bunu hiç bir şey bozamaz 
mı?. 

- Hiç bir şey .. Bir Dandolo, 
ve bir Kandiyano hiç bir vakit 
verdiği söz.den geri dönmez .. 

- Pekala, ya size evlenme-
nin yapılamıyacağrnı söyler-
sem ... 

- Al ti yeri 1 Beni tahkir mi e. 
diyorsunuz?. 

- Hayır, fakat size sade soru
yorum .. Evlenmeyi bozmak için 
krzrnrzın üzerinde babalık vazL 
fenizi kullanabilir misiniz?. 

- Niçin?. Bana sebepler gös. 
terin!. . 

- Sebep göstcrmeğe ve sor-

mağa hacet yok, bana yalnız ce
vap veriniz .. 

- O halde size cevabım: Ha. 
yır! olacaktır. 

- Demek yar n nişan mera
s~nıinin yaprlmasma müsaad~ c .. 
decek;iniz. 

- Evet, yarın Leonor ve Ro. 
lan Kandiyano resmen evlene
cekler ... 

- Dünyada hiçbir şey sizi 
kararınızdan döndüremez mi ?. 

- Hiçbir şey Altiyeri !. 
Karşımda vurulmuş gibi don. 

du, kaMı. Ben ise bu adamın 

ruhunda neler saklı olduğunu 

keşfeldemedim. Gafil bulundum. 
Seni sevdiğini anlamadım. 

Meselenin siyasi bir mahiyeti 
olduğunu zannettim. Babasının 

zulüm görmesine karşı intikam 
almağa kalkışacağı pek tabii o. 
lan Rolan Kandiyanoyu tatmin 
ve teskin için ba§ka zengin bir 
kızla evlendirecekleri zehabına 

düştüm .. 
Altiyeri bana tekrar son sö

zümü söyleyip söylemediğimi 

sorunca: 
- Bu hususta bir kelime daha 

söylemenizi, şahsıma ve haysi. 
yetime yapılmış bir hakaret te· 
lakki edeceğim, cevabını ver<lim. 

Dudaklarından anlaşılmaz bir 
ki.ifür çıktr, süra 'tle uzaklaştı . 

Bilmem nasıl oldu? Nasıl bir 
fikre kapıldrm, Altiyeriyi arka~ 

B F - - _. ·x 

Fırtına ' • ğiyle yoğrulmuş ve .. ve, evet, sa
deti de tanımamıştı, 

Genç yaşta kansını kaybetmiş 

ve o minnacık kızı Hamdiyeye sa
de bir baba değil, aynı zamanda 
ana olmuştu. Bu, narin ve güzel 
bir kızdı. 

Marti Ahmet günün birinde o
nu civar vilayetlerden birinde o
turan büyük bir ailenin yanma 
evlatlık vermeğe mecbur oldu. 

Ihtiyar balıkçı, kızını görmeğe 

gitmezdi. Fakat bazı pazarlar 
Hamdiye gelir ve babasını ziyaret 
ederdi. 

Kızının gelişi Marti Ahmedin 
uyuyan kalbin.de varlığı meçhul 
bir hayatı uyandırırdı. Dudakla. 
rın·:ian okşayrcı kelimeler ve güzel 
şarkılar dökülürdu. 

Bir gün, ihtiyar deniz kurdunu 
ta kalbinden vuran felaketli bir 
hadise vuku buldu. Bizzat kızın

.dan aldığı bir mektuptan, Hamdi
yenin bir hata işlediğini, Sermel:l 
adında bir gemiciyi sevdiğini ve 
pek yakında büyük baba olacağını 
öğrendi. 

Şaşkınlığından ve öfkesinden 
deliye döndü. Günlerce ne yeı:li, 

ne içti. Ve, bir mektup yazarak 
kızını evlatlıktan raddetti; ken-

9 

çalıştılar, akşam üstll ,tam ıiöncrek • 
lcri zaman bir fırtına koptu. Birde~ 
bire çıkan YC büyüyen rüzgar. do. 
nizi biribirine kattı. Şimdi dalgalar 
dağ kadar yükseliyordu. 

Marti Ahmet, ömründe bö~ le bir 
fırtına görmemişti.. Bağrıyordu: 

- Necml. kaçmak lazım. Yelken. 
!eri aç, çabuk! .. 

Hayret! Necmi ,kollarını kavuş • 
turmuş duruyor, gülüyordu. 

- Delirdin mi be?.. Haydi aç 
yelkenleri.. diye, ihtiyar deniz kur. 
du uluyan bir sesle çıkışıyordu. 

Neeminin suratı birdenbire l~ı. 

rıştı ve öfkeyle haykırdı: 
- Acele etmek mi?. Yanılıyorsun 

reis .. Ben çoktandır bu dakik" yı 
bekliyordum .• Bana, iyi bak, Ah. 
met,. Benim adım :\cemi değil.. Ben 
senin aradığın İzmirli Sermedin ta 
kendisiyim. 

- Sen! .. Sen ha?!. Hamdiycyi al. 
dalan sensin, demek? . 

- Evet, ben .. 
- Fakat, niçin bu kadar zaman. 

ciır yanımda çalışıyorsun?. 

- Ne için mi?. Senden intikam 
almak için ... Dinle beni: Kızını sev
diğim doğrudur. Fakat aldatmak, as_ 
la,. Onunla edenmek istiyordum; 
param yoklu .. !zmirdc kazanacnğmn 
iimid ediyordum. Gillim. Döndüğüm disini gelip görmemesini bildirdi. 

Genç kız;n yalvarışları bu ihtiyar zaman .. Ah, e\·et ,döndüğum zaman 
Hamdiye ölmÜ§lÜ .. Anlıyor mu .. un? kalbi yumuşatamadı. 
Bir hastahanede', sefaletten \'E:' u. 

Aylar geçti, Marti Ahmet, 
tancından ölmüştü. Karnındaki ço. 

Hamdiyenin izini kaybetmişti. 
cuğuyla beraber .. Onu öldüren S"D. 

İhtiyar deniz kurdu da, bütiin öf. Evlatlıktan reddederC'k onun mnh. 
kesine rağmen bir babaydı ve kızını vine sebep olan sensin .. O senin ego. 
bir tür!U aklından çıkaramıyordu. 

istliğinin kurbanı oldu, Marti Ah_ 
Bir gün, yeni arkadaşına sordu: 

met.. Bunun fö:C'rine, sendc-n intikam 
- Sen epey seyahat etmiş bir a. 

damsın. Sermed adında İzmirli bir 
gemiciye rastladın mı ? • 

- Hayır. 

almağa karar verdim .. Her şeyi he_ 
sapladım .. Kendimi senin hizmetine 
aldrrdım. Tayfa Ha.sana ilaç .içire. 

Her gün, Hasan, Necmi ve Marti 
reis balığa çıkıyorlardı Yaz gelmiş. 
ti Patron gizli ıstırabını unutur gL 
bi oluyordu 

rek bizimle gelmesine mani oldum. 
Fırlınayr bekliyerek seni öldürmeği 
düşündüm. Anlıyor musun, kimse 
bilmeden gebereceksin!. 

Bir sabah ,tayfa. Hasan birdenbi. 
re hastalandı. 

Şeytani bir gülüşle, bıçağını çıkar. 
dı. lpleri kcsli. Yelken uçtu; dire. 
ğin tepesinde sallandı \'e parçalandı. Ve, Marti Ahmet, Necmi ile bir_ 

likte balığa çıkmağa mecbur kaldı. Her sağnakt:ı. küçük gemiye sular 
doluyordu. Nihayet büyük bir dalga. Boğucu bir sıcak vardı. Deniz 

c;arşaf gibi düzdü. içindekilerle beraber 
gömdü. 

onu sulara 

İki denizci, bütün gün, açıklarda 
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Çıkmğının yanma oturdu, 
başını önüne eğerek ve yününü 
örmeğe başhyarak cevap ver
idi: 

- Madem ki lazım imiş, o 
halde söyleyiniz, sizi dinliyo. 
rum. 

- Asıl meseleye girişmezden 
evvel şunu bil ki, Rolan Kandi
yano, kaçtıktan sonra belki on 
defa tevkif edilmek tehlikesiyle 
karşılaştı .. Tevkif edilememesi
nin sebebi, Venedik engizitörü. 
nün, yani benim onun tevkifini 
istemediğimden1:iir. Bunu bili
yor muydun?, 

- Hayır, baba .. 
- Bu kadar değil, firarından 

bir kaç gün sonra yanıma bir 
hafiye gelerek Rolanın nerede 
&aklandığını haber verdi. Bu 
adamın verdiği haber doğru idi. 
Hafiyeyi Li<loya kadar götür
düm .. Orada yalnız kalınca, ona 
bana söylediği şeyleri unutması. 
nı, Rolanın saklandığı yer hak
kında hiç kimseye bir şey söyle
memesini emrettim. Hafiye ka. 
bul etmedi.. Teklifimi reddetti .. 
O zaman ne yaptım, biliyor mu
sun? Hafiyeyi hançerledim, cese. 
dini kanala atarak Rolan Kandi. 
yanoyu kurtar.dım. 

Leonor titredi.. Fakat başını 

kaldırmadr. 

Dandolo devam etti: 
- Biliyor ve anlryodum ki 

bu hareketler hatamın tamiri 
i~in pek geçti. Fakat dinle: 
Şimdi söyleyeceklerim daha 
mühim ve daha eskidir, hatta 
o müthiş ve feci gece.den baş
lar. 

Bu hatrralarm babası tarafın. 
dan tekrar uyandırılması biça
re Leonoru derin ıstıraplar için. 
de brrakıyorldu. Gözlerinin ö. 
nünde kı.::sif bir sis tabakası ha
sıl oluyor ve bütün vücudu so
ğuk bir ürpermenin tesirinde 
kalıyordu. Fakat Babası: 

- Kalbimin ve vicdanımın is. 
tir aha ti için lazıı_n ! demişti .• 

Leonor şefkat ve merhameti· 
ni sonuna kadar götür<lü, ba
basını dinlemek azabına taham. 

mül etti. 

Dandolo kendini topladı. A
yağa kalktı. Odanın içinde ya. 
va§ adımlarla dolaşmağa ba'ila. 

dı .. 
Oda.da Leonorun ç krrğın·n 

hafif sesinden başka bir ~ey 

işidilmiyordu. 

Dandolo odada dolaşırken 

nazarlarına köşede duran Ro • 
lanın resmi tesadüf etti. 

Le-,nor onu ln.:ıaya asmıştı. 

Sabık en gizi tör kız na döndü: 
- Leonor !. dedi. bu resim 

'kimden alınmıştır, biliyor mu· 
sun?, 



z t 

Pariste bir balıklar 
hastanesi vaı~ ! 

Balıklara, klorformla 
nasıl ameliyat 

uyutularak 
yapırıyor ? 

Baştarofı 8 ınci._'e le metil n mavısi sürm ğe başladı. 
- Bunlar ne madam? Balık ad ta har k tsiz duruyordu. 
- Hastalarım. Bunlar cıld h&S Daha yakından gorm k için bırat 

talı ına )akalanmış balıklardır. yakla~ !t ısl dim. Bu sırada balık 
Cam kuv t i ind k gıbı bir sil-
hastah-ı hafiftir. :tlndı. Ylizum, a • m stılo miı • 
pyet cw: i Lizol rckk bind n daha mavi bir ma.} i 
yUzdu~ t du i · oruz Cumi.ı damlacıklari) le 1 k lendi Balık bile 
renkli balığın hastalı ı daha ıl r - gazeteci tecc U Unıı cez:ı.landırmak 
lemiş hald dır. Ona "m<'tilen ma - istiyordu. 
visi , banyosu ) nptırıyoruz. lç rsin 

de hiçbir §C) görUnmiycn §İ$ de de Ankarada atletizm 
bir balık var. Fakat hastalığı çok 
ilerlem13 olduğundan ga) t ko) u bir 
mayi iı;: rsindc ~ a t.} or, eğer biraz 
iyile irse, kendisine Ultraviyole de 
tatbik ed ceğiz, 

- Urlu, ) ah ut ) aralı balıklara ne 
yaparsınız? 

- Hakiki bir cerraht ameli.} at. 
Hatta bazı Alman bayt.arlan balık. 
ları klorform ile uyutarak ıç uzuv
larda ameliyat yapıyor. Fakat hız 
burada heniız bu çeşit ameli:> at ya. 
pacak hastalara rasgelmedık. Yal -
ruz urları kesi) or, yaralara pans -

flaş ara ı 6 ne da) 
1 Ahmet E. L. 1.34.8'', 2 1sma 

il Köktürk Ticaret Lisesi 1.37,4", 

3 Askeri E. L. 1.39,9". 
Gençler 100 rn. : 
1 Hayri Ozoğlu Ticaret Lisesi 

18.2" 2 Halim D. S. 18.3", 3 Re· 
şit Gray 21. 

Gençler 1 1 O m. : 
1 Ömer D. S. 12, 2 İbrahim E. 

L. 12,S", 3 M. Ali Polis kolleji 
12.6". 

400 200 200 800 orımpik 

man yapıyoruz. bayrak: 
_ Balıklar sevgiye llyık mah - 1 Demir Spor takımı 3.51.6 (ye 

H A B E R - AkflUD Postası 

Galat asa ray - Fenerbahçe 
.... IJQ§lll10 • 6 mcıao kalı.}or. PlonJOD çok reç. Top G&. 

~or. Çekilen korner fa, Ue k ı ldıgı latasaray ağlarında ... 
n ir netice mı.} or. Gala.t.asaray ıııuhacimleri tekrar 
Fen rbahçe de ortadan Esad VE' Fener kalcsıne abandılar. Bu sıra

Nacinin ga) reli) le inmek istiyor. da top, iliıt diregın üstünde iki ke
Bu akınların da merkezi sıkleti sol re sıçnyarak kaleye girmiyor. Sol. 
taraf olduğu için Galalavaray 0 ta- dna bir favl atışında Budurinin ka
rafa fazla dikkatli. Musa ''C Faruk, fayla attığı gol ofsaydla kesiliyor. 
Fikreti tutmak frin çalışıyor. Fik • Fener $Ol bekinin koluna değen 

re tin birkaç sı~ nhşı ve topu orta. topa penaltı verılmi) or. Velhasıl 

la.} ı ı Basrinin topu ezmesi yilzUn- Galatasaray muhakkak goller kaçı-
den istifade dılemiyor. rı.} or. 

Galata.sara) sol müdafaasında Galatasaray baskısı devam eder-
Adnan ve Celil Fenerbahçc sağ n. ken, M hmet Rcşadın bir bek gıbi 

çığı ve içini muvaffakıJetle marke kalenin önUne gelerek muvaffakı. 
edC'btli) orlar. yelle çahştığmı görü.} oruz. 

0,l unun yirminci dakikasındayız. Necdet biraz cesaretli oynasa iki 
Soldan akınfarda daima mü "Sir o- j gol daha kaçırmazdı. Devrenin bit
lan Galatnsara) for haltının yine ı mesine 3 dakika kala Adnanla çar. 
soldan bir akınını gc.iriı) oruz. 'Sara- ! pışan S mih elinden sakatlanarak 
fim topu güz 1 bir p l Budurlye; çıkı) or. Elini bağladıktan sonra 
ge irdi. Budur i çok } erindP bir gö. tC'krar yerine gelince de devre biti· 
rü~le topu Nınonun önunc dtişurü- yor. 
yor. lkicci devre 

Kalenin sağ ortasına Njnounu 
kun etli şütü ... 

Galatasarayın ilk golü 
Başlan:.!lçtanb ri beklenilen gol 

İkinci devrede Galatasaraylılar 
for hattına Süleymanı almış olarak 
çıkr.} orlar . .Murad yok. Sağdan bir 
akında top orta~a gl'li~or. Önü boı 

nihaJ t ımdi Galata.cıaraya nasib olarak topu kapan Nino sürüyor. 
olmuştur. Sol tribiln coştu şu;ndi. Ve acele etmeden, kaleci.> i de Uze
Galatasarayın aa'anevi mu\·affakt. ıine çektikten sonra topu sol r.avl 
l t nidaları bUtUn stadı çınlatJ)Or. 1 ~eden Fener ağlarına takl)or. 

Fenerbahçe hemen mukabil akı- ikinci gol 
na geçi~ or. Fener bahçe akına geçi- Fener mlidafaasını sanllğl gibi 

l\ıklar mıdır acaba? ni Ankara rekoru)' 2 Anlcaragücü nıza getirme isiniz. Çünkü Fenerin 
b k 3 E k k 1. . Galibiyetin verdiği hızla, Galatasa-

yor de)ince hemen sol tnrafı hatırı. muhacim hattrnr da hırçmJaştırdt 

Bu ıualim madam Besnardı a - ta ımı, r e ısesı. bütün akınları Fikretten ink; .. af e-
B .. "kl d' k -.. my mUdafaası yerinde müdahaleli 

yağı lUkelcndirdl. Baha: uyu er 11 atma: diyor. Sağ taraf tamamlyle durdu. 
1 Y r Y ld H I Y .. 1 ve anla.şmıı bir oyun çıkarıyor. 

- B&lıklann nekadar zeki ve has usu 1 ırnn · · · .. m. rulmuş va1.iyette ... 
eas olduklarmı imkanı yok tasav • 10 cm. (yeni Ankara rekoru), 2 Ytne Fıkretin bir hücumunda Fa- Fenerlilere u tüste korr.er oluyor. 

1n tatı ba Z . Aca H ı y 3 .... o .. Fakat Galatasara'-· "lluhacimlerı' wr edemezsiniz. Ya IZ, ı su ıya r · · • " " an., " nık topu çeviremedi. Fikretin yan~ ~ 
lıklan ile kilçük denizlerde yaşı) an Hilmi Eğriyol H. ı. 28 m. 60 cm dan Jtaley çektigi §\itti Osman yer_ bunlardan ıstıfade eı:Jtmi:crl~r. Hü· 
balıkların zekası bfiyilk denizlerde Büyükler sırıkla irtifa~ de gUzel kurtardı. cum hattında bir hız \'e hareket 
yagıyan balıklar kadar inkişaf e_ 1 Muhittin Akın D. S. 3.30" Oyunun başlangıcındanbeıi, sol \ar. Fcnerbahçe müda:aası hiç te.. 
demiyor. Fak.at açık deniz balıkla- Gen~ler sırıkla irtifa: hafta güzel o)'ltl) an Celal, anlıya - reddut etmeden topu koı nere, a\1a 
n çok &eki oluyor. Bunlardan bir ta 1 Celil Yenenoglu 2.20", 2 Ad- madığmnz bir s beble çıkarak )e _ \e hatta birkaç kere de tribünlerin 
nesi dGrt ay hastanemde kaldı. Te. nan E. L. 2.65". 3 Nejat E. L. tini Yusufa terkettl. Bedll de orta damlan arkasına }'<>Hamakta devam 
daviye ve pansmana o kadar alı3tı Büyi.ıkler cirit atma: hafa g~ti. ettiği içın bu tarz miiclafaanın ba~ 
ki elime aldı'""' vakit ıslak pamuk 1 Mustafa Özçelik A. G. 43.80" Bu esnad::ı Fenerde de Haldun "l-e.-·· "' zan pek açık \e ıa}ıf taraflarına 
içersine bile koymağa lilzum gör - 2 Murat Mete D. S. 41.90", 3 Ga- karak yerine Fethi geçti. 10 dakika 

Ankara radyosu 
Salı· 2-5-39 

l:.!.JO Program: l:!.Jj 1 urk rı.iıziğı 

• l'l. 13 Memleket saat M.).ıı ı, :ııans 

'e ım:tcoroloji tı:ıbt"rlerı l;J.l;ı Mu. 
zıl.: (karışık prugranı. 11) 13 4a - l-4 
.konuşma tkndın saatı • t:V ha)alınıo 

aıl). li.30 Jnkılıı;ı ı:ıı ıhı deı il· 

balkevhıdeıı ıı ' ı n. 18.:St. Pı ogrnııı 

18.35 Muzik (\'irluozlaı • Pi) 19 
konuşma ( l urkı.) c pu'>t .. :.ı) 19 1 
rurk ınuzığı (fasıl ite.) clı) 
l'arakuş 'e arkada~lurı. Safi)t: 'lo 
ıyııı i.ştırakıle . 20 Mcnılclı.d suııt ıı 

;arı, .ıJ:ıns 'e ım:lcoroloJı lı ılwı llrı • 
:.!o.ı., l urk ıııuzı~ı. <.: ıl 1111 ır· \ c< ı J · ı ı ı n ı r 
ııe, Hıışl"ll l\ııııı. Le\ dt 1 1'01 ııı. 1 t'. 1 1 r. 

-ı:ıt Lrer. okll\ ani ır: ~«< ı ı Hı7,ı " 1111 J n \ , r Sh ı o~t 
lııı.k:ın, ~eıııalıat Oıılcn,ıs ı 11 _ 17.liu1 1 l\O:'\Sf.Rf Ull: 
aııı ııe~r e' ı. :! - Dt• lcııı ı u :uo 
uriıl.: ı.cıııaısi • H hi .ı~kıııcl ı ~ 

~cl.inıklı Ahrııcdın - !St's;.ılı ş:ıı kı 

zc\k o1uı ı-ıınrlu ıııı. 4 ı, 1111111 ar. 
sımi _ \ t·l"iht'. 5 1 ııhlJ.,Ull • il ıl 
tanı ş111 kı _ SU\ i ı...ı ı ıırdı: 6 JI • 
ti ı Arı f be) ın - Se}(.ılı '):ıı !.: ı • Ol ı 
ılat sinc.i salpaı'l·ııc. 7 Şnkı ı~ 
yiu _ llıcııı. •:ırkı _ t\r t:)le ıo.ıı~ııın 

ey gülıter. 8 - S:ıt:ılı.ııtııı l'ınunn • 
Hic:ız ş:ırkı • Knlın:ıılı bcnıh: ne ı -
zu. 9 - l\arııcıAer ~aı"-ı • Uılı ı~ıııkı 

sefa neşe bu omrun. 10 - l.rınının • 
karaciğer şaı·kı _ <.,.eşıııcııı o ıı.ı ll\e. 
şın eliıdır. :!l Konu nı.ı. 21 1.ı ı.. 1 nuı 
ııııı, ııaı, k:ıınbh o. ııııkııı '.., ııı .ı 
bors:ısı (fi~:ıl) 21.2a !'\eşeli pi ıld ıı · 
R. 21.30 l\lı zlk ( ra<ho orkestı- s.ı 
fef: Praetorius) 1 - Gio' ann• 

ler de şaşırdı artık. 
Galatasaray artık ka~i l ·r hakimı 

yet tesis etmi&tir. Sol taıafta Sa a. 
fim "e Buduri Fener m\..<lafaa mı 
halaç pamuğu gibi atıy<.1 lar. 

Bedii ile Niko çıkarı.k )erlerini 
C-elille Murada terk"ih orlar. 15 
ıinci dakikada olan b·J dflişikliJ...1.en 
4 dakika sonra Fik,.ef 11 bır ı:;utu· 

nü Osman &ÜJel bir ptoııjonla kur. 

9.1.ı 

9 . • 

9 30 

ıo. 

10. 
l. 

4.1:; 

11.l.ı 

8. 
10. 

1. H ı y 4 ı 40" Galatasara}' muhacinılcı ı biraz fır 
mllyQ~. Zira elime al~ almm~az~~ıp~~·ifii·~~-~~-~~·~11111 ... .,,,,...l'l"l'+;eo~n~ra~H~a~ld~u~n~tc~k~Ml;:.!:,r~~;s!k~i~~~:n~·~n~i~a~l-:ı;~~~biİ~::;ü:,~~~~:Ü,..JC~~~~~~~~~~Jft.~~~~~~IOUlıMM~~~l'IT!l"'."""::;ı1~ nefeaı kealll)ordu. ·· Yaziyet 

Hastalarımın ~oğu gayet kısa Fenerin bera1:erlili say1sı tehlikelidir. Çünkü ha,;f'm of::;ayt 
zamanda beni tanırlar. Yaklaşınca 1 Meliha Sevgican H.9, 2 Sal • Oyunun S6 rn ı dakikasındayız. İkinci deue takıma gırı:iği daki· çalmadı. Fakat Osm:m topa ~etı ti. 
şifelerinde gayet hızlı devirler yap maz Tuaç M. G. L. 12, 3 Trace Fenerhahç Bağdan bir akm yapı _ kadan ihbaren yorgun old.ı~ hare· Budurinin güzel bir pa mı Sara. 
mak suretiyle aevinçlerinl izhar e _ Çetiner 13. yor. Top <>rta1andı. Osman çıkı a ketlerinden belli olaıı Sıileyman, firn vole ile yakalIDMk l tcdi. Fakat 
derler. Top atııı ferdi neticeler: haztTlanırken Nacinin kafasından bılgili bir şekilde idare dtiği bir a. top dı~n çıkıyor. 

Madam Besnard bu sözleri sö.} le
dikten 80nra ga;> et ınahirane bir 
hareketle bir ~i~den bir balık aldı. 
lki pamuk parçası arasma ya1ırdı. 
Pullarını alkole batmlml§ bir tam. 
pon ile kuruttu. Hasta clld mmta
kasmı meydana çıkardı. Ve buraya, 
ucuna pamuk bağlanmı3 bir kalem. 

1 Behire (I. P. K. E) 49.0S, 2 çıkan top Osmanı kontrpiycde ya - kından i tifade edere..~ tuıt:l bir gö- Fener hücum hattn•t!a herkes si· 
Kamran (Kız Liıeıi) 47.SıO, S 
Leman (Kız L.) 4 ı.67 . cm., 2 Kız lisesi takımı 204 m. ~ 7 rüşle takımının üçüncü golüniı de nirli.. Fakat bu sinirm Nı fard3sı 

60 20 bayrak yar şı: cm., atıyor. olmuyor ki.. Bilf.ki~ cft btitun o· 

ı Kız lisesi 3.23,5, 2 ı. P. K. Tek adım: Galatalal'ayın 3 üncü golO yunlan bozuldu. 

Enstitlsü 3.36,5. ı Solmaz Tuaç M. C. L. 4 m.3 Bu gol Fenerbahı.enin her hattın- Oyunun bitmesine 6 
El topu: cm. 2 Meliha 3 m. 79 cm., 3 Saa- da bir yıldmm tesin )öı'l)Or. Oyu. kakika kala: 
1 t. P. K. Enstitüsü 204 M. 27 det D. T. F. 3 m. 68 cm. nun bacında topa do~ru \'Urabilen- Süleyman Budurı}e [,tsıel bir pa 
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- Evet, baba, fahitc Emper. 
yanın sarayın~n .. 

Leonorun sakin görünen hali 
Dandoloyu cndi§Cye düşürüyor. 
du. 

- Mademki nereden geldiğini 
biliyorsun, böyle bir yerde bu 
resmin nasıl bulunabileceğini 

duıünmcdin mi?. 
- Niçin düşüneyim?. 
- Sana bu hususta ~zahat ve-

reyim .. 
- Emperya bu resmi sanatk:.r 

Etiyene yaptırttı .. Onu ilk defa 
fah tenin sarayında gördüm. 

- Siz mi baba?. 
- Evet hatırlar mısın? Nişan 

merasimini.Ein arif esinde idi.. 
Rolan her zamanki gibi Olivo. 
lo adasındaki evimize gelmi§ti. 
Si ikiniz de bahçedcydini• •• 

Leonor hıçkırır gibi bir ses

le: 
- Bab • Allah r zası için bana 

~c j'mız .. Bu hatıraları uyandır -
mayınız. 

- Ne soylemck lazımsa onları 
11öyleyecegim .. Fazla taf ilattan 
çekineceğim .. O esnada, Vene. 
tiik halkının sizin için yük:ıeltti
gı sevinç seslerini, alkı•l rını 

işiliyor 't'e tamamen mesud olu. 
y :lum. Bu saf saadet d · ünce,.. 
lılll r • Wr tabın hasis dü-
1 nceler de yer buldu .. ı te be-
1'ina JWclne <inayetim budur .... 
Dandolo hanedanm•n artık ze-

vale yuz tuttugunu yakın!:fan an
lıyor, endişe iı;inde bulunuyor. 
dum. Yeme'k odasmda idim. A. 
çık olan pencereden sizi, sogüt 
aga:rnın altında. Venedikten 
yükselen sesleri l.iinleyerek se
vişen sizi seyrediyordum • Ah, 
o aqam benim için ne tatlı, ne 
mesud bir akşamdı .. Fakat hey. 
hat ki son aaadet akşamı oldu. 

Leonbr yun örmesini bıraktı. 
Ellerini kızaran ve yaşlanan 

gözlerine götürdü. 
Son saadet akşamı! .. 

Evet, 'kendisi için de öyle 
olmuştu .. 

Dandolo :levam etti: 
- S at on bire gelıyordu, bir. 

den, bahçede birisinin ylırLcu -
guniı duydum. Evveli seni zan. 
nettim. Penceıenin l>nilne yak. 
laştnn ve Altiyeriyi gördum. 

~:morun bogaı:ından boğuk 

bir h nltı çıktı. 
- Ent yavrum, gelen Alti

yeri idi. Ben bu ada:nı biç sev. 
me Jım. O un da beni sevmedi. 
g ni bilird":n. Gecenin ıeç vak -
tind: evi:ne gelme5ini iyi bulma.. 
den. Maamaf h ne a'ketle: 

- H g ltliı i , Altiycc-i! •• 
dedim .. Oday.:ı girdigi ı:aman ise 
yü .. iındeki kor un~ degi1ikli6i 
f rke tım. Yuzü .. apqn oJmu • 
tu. Titriyordu. Ve 'ô.ılcri ticb
şetle parhyord12. 
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- Dandolo, aedı, siziDlc mu. 
hım bir mesele hakkmda rörüı
meğe geldim .• 

Buyurunuz, sizi dinliyorum 
dedim. 

- Burada :ieiil. 
- Nerede?. 
- Sen Mark ~ydaıunda, as-

lan heykelinin yanına gelin:z .• 
- Nasıl? Bu saatte? Şimdi ., 

mı .. 
- Evet, Dandolo.. Gece yan. 

sından bir saat sonra sizi hey. 
kelin yanında bekliyeceğim .. E
ger gelmezseniz, pek büyük fe. 
liketlere sebep olursunuz. 

- O halde, geleceğim .. 
Baıka ıöyleyeecklerimi din. 

leme:ien, beni bir baı itareti ile 
selimi .:lı ve evden çıktı. Bahçe· 
de bir müddet durdu. Hiddet ve 
asabiyet içinde titrediğini fark. 
ettim. Sonra kOj&J'ak gitti. 

Da:ı.dolo, hikayel!linin bu nok. 
ta ına gelince duti:lu, devam et
mek için kuvvet bulmak ister gi. 
bi derin bir nefes aldı. 

- Bu garip ziyaret ve csra. 
ren~iz randevuya çlavet, beni 
karanlık düşüncelere aevketti. 

Son nişan nı bahçe kapısına 
1 a ar teşyi ettikten sonra eve 
clcbdu ün aman. bana niçin 
d n ve du u celi o •iuı;umu 
ıoı-mu .un. Hatrrlıyor musun?. 

- Hatırlıyorwn, baba .• 

- Sana ce....ap olarak, saadeti 
görüp seviniyorum. demiftim. 

- Evet, baba .. Hatta hem de 
bilmem neden, ben de bir fela
ket olacağını hiAediyordum .. Ve 
oldu! .• 

Leonor hıçkırığını .zapte:ie. 
medi .• 

Dan.dol o devam etti: 
- Bu geceye ait hatıralan u

nutmadığına memnunum ... Bu 
sı.ıretle ıöyleyeceklerimi tama.. 
men anlayabileceksin.. Seninle 
beraber o gece, cece yansından 
yarım saat sonraya kadar konuş. 
muıtuk .. Sonra ıen odana çekil
din, o zaman ben Altiyeriye ver -

digim sözü diifüri:iüm.. Evden 
çl1'tım.. Yarım saat ıonra Sen 
Mark meydanma vardım.. Altı. 

yeri bckliyoreu. Beni görünce 
geldi. Onunla aramızda geçen 
kıN muhavereyi noktası nokta. 
sına una anlatmağa çalıpca -
gım. 

A.ltiyeri &akinle1mitti.. Eli
mi tuttu: 

- Geldiğinizden dolayı teıek 

k 'r c:ierim Dandolo, dedi .. Bu 
hareketiniz, uyupcağnnua bir 
dehi teşkil eder. 

- Niçin, benimle evimde ko. 
nuşmailt istemediniz de buraya 
kadar çagırdınız, diye sordum ... 

A!tiyeri ka~larını sattı: 
- Çunkü. dcl.li, evini.ıde ide. 

ta deli olduğumu, ıuurumu kay-

:.unadı~ı için birkaç c ·c 
çırdılar. Haf hattmda yu.JL 

· a ç lı malı ve n fe 1 r.J!IP". 
tında Necdet eski 

O{ uzak. O günleri ttkr 
ağını umit ettirecek errare 
~\O~ ~ 

Dun, ıyı bır santrforlu \t 
h Galatasaray takımı, hiç; 
~a etmeden soylliyor.ız. e 
bine karşı tarıhindc tul 
b·r gol rekoru tesis ~ e1' 
a)nlabilirdi. 

Maç. eski Galat çaııtY' 
kabetı de olma ıycı.' 

• 
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•MAYIS - 'ıD!ri 

~evlet Demiryoilaiı , Ve> liijli'iıfaf i . 
ışletme Umum< idaresi ·. ilanları ~~ ... 

. - . 
b' ~Uharnmm bedeli 9240 lira olan aşağıda isim ve miktarı yazılı 
a~\5 te muhteviyatı ilç kalem malzeme 10.5.1939 çarşamba günü sa· 
usuı te taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi namına açık eksiltme 

~ il~ ~arada idare binasında satın alınacaktır. 
n u 1~ gırmek istiyenlerin 693 liralık muvakkat teminat ile kanu. 
d ~ tayin etti~i vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar komisyon· 
a ısbatı vilcut etmeleri lazımdır. 

d Sartnameler parasız olarak Ankadara Malzeme dairesinden, Hay -
arpa~da Tesellüm ve Sevk ~fliğinden dağıtılacaktır. (27n) .. 

Ismi Miktarı 

Beyaz sabun 
Arap ., 
Toz 

" 

* * * 

Kg. 
3000 

30000 
1500 

ta l<eşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci İstasyon meydanının tes\•iye, 

1 t21
m \e patkcletırna i ile kanalıza YQn inşaatı kapalı zarl usulil<' 

k .s-939 per mbe güniı saat ıı ae Sirkeciae 9 uncu i letme binasında 
c sıltme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 
, • Bu işe girmek istivenlcrin 3514 lira temin3tt, şartnamede yazılı 

,esıka'ar \'e teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 
e :~iltrne t ' c! • · • ı · ı· d saa ın en bır saat evvclır.c kadar komısyona verme erı azım. 
kır. Şartnameler Ankara Iunir \'C Sirkeci veznelerinden 235 kuru~ mu· 

al>ilinde temin edilebili~. (2684) / 
• • • 

?vtulıanuncn bcde!lcrilP miktar ve vasıfları aşağıda ya:.-ı!ı üç grup 
lllal~e ve eşya her grup ayn ihale edilmek üzere 10.5.939 çarşamba 
g~nu saat 00.30) on t-ıu ·ukta Haydarpaşa gar bina.ı clcı.h: 0 indeki ko· 
rnısyon tarafından acık ~ksiltme usulile satın alınacaktır. 

. Bu İ§c girmek i • iyerierin her grup hiza,:;ında yazılı m~vakkat te. 
~ınat ve kanunun Uij;n ettiği vesaikle bırlikte ek iltme f;lir.f aatine 
adar komisyona müracaatları lazımdır. 

t Bu ise ait şartnamelcı komisrondan parasız olarak dağıtılmak
adır. 

hed 1 .- Bir adet ''Elcktı-okardioğra ph,, cihazı 'e tcferrüatı muhammen 
elı 2575 lira ve m·ı,akkat teminatı 193 lira 13 kuru~tur. 
2 - Bir adet (Ha 'ta vatattıntla istimal edilmek üzeı ı. J Elektrik 

ınot ı· · ., 
c1 • or U 'e tadır şeklinde mey n cihazı 'e teferruatı: .. khı.mmen be. 
elı 710 lira muvakkat tf'minatı 53 lita 25 kuru~tur. 

3 
- Bir adet Meta!Julizm bazal cihazı tekerlekli m::ı~ası ııe beraber 

muhammen bedeli (j~iS Jm. muvakkat teminatı 47 lira 63 kuruştur. 
(2748) 

l{ Muhammen bedeli llk teminat 
b ~~ac milessesatına 200 tane 

uz ·alıbı 1070.00 80.25 

1 ~araağaç mUessesatma 363 çift 
~Stik ~ırne (nümunesi gihi) 2359.50 176.96 

Karaağaç müessesatına lüzumu olan buz kalıbı ile ıa ... tik çizme ay. 
; aYn açık eksiltmeye konulmuş tur. Şartnameleri lcYazım müdürlü. 

1 Unde görülebilir. l stekliler 2490 sa \'ılı kanunda yazı1ı \'e~ikcı ve hiza· 
anncıa gö terilen ilk temir.at makbuz \'eya mcktubile berabt>r 8-3.939 

oazarte i günü saat 14 buçukta Da imi Encümende bulunma'ıdır!ar. 
(i\I.) (879) 

*** 
Kr~if bedeli Ilk teminatı 

Beykozda Ekmekçi bavınnda 
~·a t · 

P ırılacak istinat duvarı 873.88 GS.5 ı 
Sehremininde Sarav me~·danı ve 

a\· k f • " 
• 

1 ırın sokağı kaldırunının esas. 
h tamiri, l 114.35 S3.58 

1 Sö~utlu~eşme • Kurbağalıdere yo. 
Utıun tamiri (bin liralık ;~ yaptığı· 
~~ ~air. sekiz gün evvel Nafia mü. 
Urlüğunden 'e ticaret o<la~mdan 

'esika almak) 1306.42 ft7.93 

k Yukarda keşif bedelleri yazılı tam~rlcr ayrr ayr~ a.çıl~. ~ksilt~.e~:c 
onulmustur. Keşif <'Vrahile artna me ı Le,·azım mudurluğfüıde goru· 

leb!lir. l tekliler 2490 sayılı lrnnunda yazılı ,e;ika \'e hiazlannda gö:ı· 
terılen ilk teminat makbtt~ ve mc~' tulıile beraber 8.3-939 pa3artesi gü· 
nu saat 11 bu~ta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (~li02) 

* * * 
l!:yUpte BUyUk cami maha.lleslnin 

~tan iskelesi sokağında Mihri§ah 
aldeauıtan mektebinin bir odası. 
EyUptc BüyUk cami mahalle ve 

Solt ... 

Senelik muhammen 

agmda 31 numaralr Ebueeuut 
efendi mektebi. 

l<aragUınrükte Kara.gümrük ma
hallesinin kilise sokağında 8 6 nu
tnaraıı dükkan. 

l{nragUmrUkte KaragUmrtik ma
hallesinin lökUncülcr sokağında 26 
nuınarnh Meıılh p8.§a medresesi 

F . • 
atihte Kadı çeşmesi mahallesin-

de Yeni hamam sokağında .ılı numa.

l'alı De.mat Mehmet efendi medrese
li. 

Fatihte Klnnastı mahallesinde 
~aııhane medreıeıl dı avluıunda 

lr •alon bir oda ve mUfreı bahçe. 
d Çaruambada Devrişali mahallesln
d c R:urtağo. 150kağında bir numara.it 

cfterdar İbrahim efendi medre!lesi. 
.A.şıkpaşada A§ıkpaşa mahalle ve 

ııoltafında kUcUk Mimar Sinan med .. 

kinm İlk teminatı 

12,00 0,90 

36,00 2,70 

C6,60 1.~o 

135,00 10,13 

.120,00 9,00 

C00,00 4,l>O 

180,00 13,W 
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VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.SO 5 ci seri Kr. 
41 Dö Profundis 50 
42 GUnUn bukukl ve içtimai 

meaeleleri 75 
13 Efil tun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Diıraeelinin hayatı 100 
46 Metaflzlk nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 lraiyetin tesirleri 75 
49 Politika Celscfeal 75 
so Estetik 25 

610 

Bu serinin riatı 610 kuruştur. 

"i c pslni alanlara yüzde 20 iskon
t o yapılır. Kalan 4 .88 kurııun 

ı .88 kuruşu pevin alınarak milte_ 
bııltisl ayda birer lira 6denmek 
Uzere üı; taksite bağlanır. 

-Vakıt Kitapevi 
Düu ve yaran tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr. 
31 Rasin külliyatı IV 60 
32 Metafizik 40 
33 tskender 60 
34 Kadın ve !Osyaliz:n 100 
35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Etika l 00 

39 Herıı.k li t 25 
.ılO Huhi muciz,..Jer 75 

650 
Ru serinin fiatı 6.50 kuruştur. 

He psini nlanlara ~ üzde 20 iskon. 
to yapılır. [{alan 5.20 kuruşun 

120 kuru~u pe~in alınarak mUte
baklsl ayda birer lira ödenmek 

Uzere dört takcılte hağlnntr. 

1
• VAKiT · kitabevi 

1111111 1 il 

' -~ ~ ""' . ,, ..... ' ... ·~ . , . . ~ 
. ... ... v:. .. . :. • 

' ; :· ·~ ... ~. ~-. :: ::: ~-" ~ ~. 

reııesi arsası. 

Bnlntln Hızırçavuş mahallesinin 
Tahtaminare sokağında 143 numara 
1ı dUkkA.n. 

:1,00 -----l~BÖ-ır· .... ··;;;:;·ç;iı;:n ; 
: Kadın kalbi : 

Üsl<Udarda Hayrettin çavu~ ma
hallesinin Dıbağlar sokağında 13 nu-

190,00 H,25 

maralı Hayrettin çavuD mektebi. :o,oo 2,25 
Yukarıda aemti, ıenellk muhammen kiralan yazılı olan mahaller 

tl~ılim tarihinden itibaren birer aene milddetle kiraya verilmek Uzere 
ayn ayrı açık artırmaya konulmugtur. Şartnameleri Levazım MUdUrlil-

ğilnde görUlebllir. İstekliler 2490 sayıh knnunda yazılı vesika ve hiza
lannda gösterilen llk teminat makbuz veya mektubi.le beraberll/5/39 
Pcreembe günü .saat 14 buçukta Dalmt EncUmende bulunmalıdırlar. 

- (1) (83) 

• 4 

f 
Ru.5ytııtın en meıhur edip ·: 

• Ze.rindeıı Çek.ofun eseridir. : 
Haydar Rifatın tercümesi } 

f 30 kuru, : 

t ••.•.••. ~··············~ 
1939 

RESiMLi HAFTA' mn 
ltaııuca denleıtnı takip edbı1ı. 
lla Jrunı bla~ •Me fııl'lecıt11111111. 

Dün ve yarın te~cüme 
külliyatı 

No. 11-20 ikinci seri Kr. 
1 ı Gorio baba 

12 Dellliğln psikolojisi 
13 İlkbahar stlleri 

100 
M 
~5 

14 Enge rek düğümU GO 
15 Rasin külliyatı UJ 75 
ı 6 Sa:ni:ni Saadet 50 

17 istatistik 30 
18 Çocuk dU,Urtenlcr 
19 lllm ve reııefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Bu serinin 
Hepalnl alanlara yUzde 20 iskon 
to yapılır. Kalan 4,24 kUr\llU 

1.24 kuru~u pc~in alınarak mUte 
bakiııl ayda birer lira ödenme 
llzere ilı; taksite uağlanır. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyat 

7 nci aoriden 
61 • 67 . 7 kitaıt 

61 Vikontun ölUmU 3 
~2 Leneit Il. 1. 
63 Lir:a ı. 

64 Evlilik 2 
65 Gizli Pamuk harM 5 
66 Biz&ılı tarihi l. 
67 Senyolbeoı 'A ~ 
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z y a rı 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı gaz, JNKJB '4 z 1 k f 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti · 1~ ~:~a~ii:: ra 

t M •ı DE ekşilik ve yanmalarında ve bütün MtDE, BARSAK bozukluk. 
" larında kullanınız. HOROZ markasına dikkat. 

1 Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tuta mıyan mümasil mustah 
-~~IJ·· ___ , ___ , __ "' daha çacuk,daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

Çocu arımızın 

Sağlığı için 
Bütün münevver anneler FOSFAT i N' i biiirJer. 

FOSFATiN: 
Fosfatlı, \'itaminll bir gıdadır. 

F OSFATiN: 
Çocuklıırm, 3 aylıktan i~ ibaren fagadclilcrlni k:ı.~ıl:ır • 

• 
1 FOSFAT N 

N 

N 

• • 
En kunctli çocuk ~ıda.c;ıdır. 

1 Dr. iRFAN KAYRA FOSFAT • 
1 • • RöNTGEN MOTEHASSISI 

1 Türbe, Bozkurd Kıraathane. Renı,,v. y:ınaklıın pemb<'lestirir. 

o F s • 
1 FA T 

Canlı, kanlı, kun:etlf ya\'rular yetiştirir. 

• 
• 

FOSFATIN: Fransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 
FOS FA Tİ N FA L YE R markasiyle isteyiniz. 

sokak N ::>. 8 _ 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

U C U4 A* '*M 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gi.in 

s:ı:ıl 15 den sonrn. I' on. Aı~:ı~~ ~ı~~;;';::-'I 
_.:._~~~~~~~~~~~~~~~---:-~~~~~~~~~~~~~~----· .. 

LUMBAGO BEL
1 

"-

ve ARKA ROMA- ........., __ _ 
. .. 

TIZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 

,4 ŞEKİLDE İCRAYI TESİR ADAREK BÜTÜN ACiRILAR

INIZI TEDAVi VE TESKİN EDER. 

.Arka ''il iki. Lumbago, Sıyatık , ·,.yn sögue 
·ağrılarınııdan ızlırDp ı;ckmcdl'n heman ~ 7.&· 

hancıııden bırALU:OCK 'Syakısmı alınız 'e 
1ağrıyan ınahAllc yapı~lırınız. Pek ıız t.amar> 
zarrıncla en kUV\Cllİ a{ırılarmız 8Uktın 

bulacnklır. llıı Al.LCOCK'S yakısı. tr .. . 
rını B) nı V'mandn 4 şckıldc ırR cılcr: 1 ı Oto
mauk mıı.aJ - 2) Af;rıynn yerlerde yeni 
bır kan Co\cl4n - 3) Sıhhi bıt Sfl·aklık 

t cvht - 4) Kuvvcllı vo "ICRk bır rlın 
1ogması ıcıurlcn. Sıı. ışını'llo mcşt:uJk,•n 
Al.l.COCK S )Akısı l!'11r1111 yopar \C lıuıuıı 
ağrıları dcfrılur. 

Al.LCOCK'S yokıları. ıo~ıık alf;mlığ ı • \"& 

ök~tıruğu tcdn"ı \'O butun ağrıl.uı ıewkın 
c<lcr. Şayanı hayret \C çııhuk tcsırı ıtı· 

barı) hı hr.r kııllanıın son derece mcrnnurı 
knlır. firman bugundl'n ccznhanl'nızdcn 

bır ALLCOCK'S ~akmnı nlırıız. Funı 

:!i. 1/2 kuruştur. t:• uz"' taklıt y.ıkılardnn 
aokınınız, Ba,ka hıç im yakı kolnyra 
yaıwıtırıhp kalılırılmaz, ,f! bu d<'m<'r ıı·~ır 
gost!'rrn!'z. llnkıkı yakılar uz~rıncfokı 

kırmızı Kartııl \C I>aırc markıısıruı dıkkat 

cdınıı.. 

ANİ 
TEDAVi! 

Atrıylft nıı,.ıllı •ır ALL• 

COC:lt ·a yık111ftı yı,•ttır• 

mıuır. oı111111ık ...... 
tnırıyk atrıyın ytrlut Jtftl 

.,, hn '"'"ft tttlrır . 

htt ,.,,., •• , ......... ,., ... .. 
ARTIK AGRll.AR 

NfHAYET BULDU • • 

lır ALLCOCK 'S ya• 

aııa. , """i •u aıcalıı· 

,, ....... ''"· .. 
kUf"fltll t'I l•Uk tıı 

ıl ı••l tıar. lıı çall· 

tlrku ı ıuırını ita 

" atrıl1111u11 kat'ı 

eurak ltıkl• '"" 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

8 gün zarf mda nas 1 bu 
kadar değişebildim ? 

Eayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazip bir 
tarz ela güzelleşti. Buna nasıl muvaffak olduğu
nu ve her kadının da onun gibi yapabae~eğini i
ZQh eden aşağıdaki mektubunu okuyunuz: 

B-10 gün kadar evvel çcktirditrim kullanınız. 
iki fotoğrafıma bak~tkça adeta göz· I Siz, uyurken besle} iC: ve güzet 
lerime inanamıyorum. Alnımda ve leştirici tesirini yap:ın, cilt buru· 
gözlerle ağzımın etra,mc.h:. buru· şuksuz ,.e nermin bir lıal kcsbeder. 
;ukluklarım vardı. Tenim esmer Gündüzleri de beyaz r<>rktcld Toka· 
\'e sertti. Bugün ise, cı:c.;m kadife lon kremini kullamrunz. Cildinizi 
libi yumu~k, beyaz \ 'E: b~tün dost. bayezlaştırıp tazelrştiriı. Siyah 
lanmın gıpta nazarile baktıkları benleri giderir \·e açıl~ ırcsameleri 
buruşuksuz Ye nermh•dir. Hepsine, 1 sıkıştrnr. 
lCCe için cildin unsuru olan pembe , 

renkteki ve gündüz için De) az renk· ı Paranın iadesi teminatı 
Dr. VAGNER'in formülü 4 teki Tokalon kremini kullanmala- B b .t 

1 
.. b"l '- k d 

• • • 1 • u ası usu u ı ~n ı ·a ın 

A M I• N rını tavsıye ettım. On ardan bırçok ..... d 3 d k'k b. k d k ' 

.,. .. Viyanada Profesör 

E I{ r~ 
Ekzamanin hususi ilacı 

Yara ve çıbanlan derhal geçirir. Her eczahannde kut 

•mace---•.... 50 kuruıtur. .-.----• 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 1.30 a kadar; akş:ıw

ları 17 den sonra Llilell Tayyare 
.\p. Daire t: No. 17 de hast:ılarını 
kabul adar. <Telefon: 23953) 

llml -

Göz Hekimi 
Dr.Murat Rami Aydın 
Taksim· Talimhane Urfa apartman 

Telefon: • 1553. :\luarcne: Pıllardan 
b:ışk:ı her gün 14 - 18 c kadar. 

.. .. , 1 gun c a ·ı a., ır genç ·ız a ı 
arı bana guluvorlardı. l«ıkat onlar .b. k · ı· b" 'it 

.. · . gı ı yumu~a ve sevım ı ır cı 
Ja tecrube ederek mcrr nur.ıyctbahş • . ed b·ı· g· 

1 
l "be · 

. . .. .. . temın e ı ır. ın erce ccru nın 
semeresını gordukçe ~ıık verdıler ve . b h 

1 
· · b' 

. memnunıyet a ~ semere erı sıze ır 
cıdden hayrette kalfülar. t · t 1 b·ı· II b ·· h 

emına o a ı ır. emrn ugun er 
. Pembe. r~nktek!. Tokal~n. kr~mi: ' iki kremden birer vazo VC} a birer 

n~n terkıbınde_ \ ıyana _u~l\·ersıtesı tüp satın alımz. Onl<ın on gün zar-

nın m::hu.r .~'r. profr.so~u .tara~m- fmda tarif edi~diği şekilde kullanı
tlan ke~ıf \e Bıocel,. tabır edılen nız. Semeresinden mr..ıı 1r.an kalma· 

cazip ve kıymetli gen~lık cevheri l dığınız takdirde vaz-ı veya tüpleri 

vardır. Akşamlan yatrrı..c.zdan evvel yanın da olca bile. inde ec:lıniz. Ve 

~mbe renkteki Tol.:alon kremini paranızı geri alınız. 

--
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar
daki hastalıkların mikroplarını kökünden tr 

mizlemek için (Helmoblö) kullanınız •• 

Helm b o 
~ Böbreklerin çalışma kudretini artrrır, kadın, erkek tdr 

zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 11 
habmı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarke 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder ••• 

idrarda kumun, mesanede taşların teıeh ·• 
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her 
eczanede bulunur. 

Dikkat: H elmoblö, idrarınızı temizliyerek 
mavileştirir ... 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

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

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
L BEYOGLU - ISTANBUL 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Diyarı bakır - Cizre hattının 35+455 inci kilometresi ne-;.; 

8-15 inci kilometresi arasındaki demir köprülerin diyarı bakırdan it 
başlarına nakli işi kapalı zarf usulile münaka~ya konulmu~tur. 

2 - bu işin muhammen bedeli kırk bin liradır. 
3 - i\Iünakasa 1715/939 tarihine tesadüf eden çarşamba gQnil 

saat 15 de veka!etimiz demir yollar inşaat dairesindeki komisyonda 
yapılacaktrr. 

- Mukavele projesi, c•ksiltme şartnamesi, bayınd!rlik işleri ge
nel 1;artnamesi ve koli listesinden mürekkep bir takım münakasa ev
rakı .. iki lira mukabilin de demir yollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - bu işın muvakkat teminatı 3000 liradır. 
6 Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı kanun mu

cibince ibrazına mecbur oldukları e\Tak ve vesikalarıru ve mezkfu" ka
nun tarifatı dairesind·~ hazırlayacakları fiat tekliflerini havi zarfla
rını 17151939 tarihinde saat 14 de kadar numaralı makbuz mukabi
linde demir yollar inşaat arttırma eksiltme ve ihale komisyonu re
isliğine teslin etmeleri lazımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek tekliflerde vaki olacak teahhür naza· 
rı dikkate ahr.maz. (2992) 

.. ~ -.,.- - 1 • ~ 

Türk Hava Kurumu 
~7 nen Ter'l'enp 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik· 

ramiye: 40 bin liradır.Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20bin ve 10 
bin) liralı!c iki adet mü'::afat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi· 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmit o. 
lursunuz .. 

. • • • • i . . .. . 


