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SON HAVADiSLER 

31 M A Y I S 1939 Ç A R Ş A ~I B A !lan işleri: Tel. 20335 

- Fransız anlaşr11asının 

F' ransız ajansı bildiriyor · 

içinde akdi bekleniyor 
HATAY 

Meselesi üzerinde 
tarn itilaf mevcuttur 

h Müzakereler tali ehemmiyette bazı 
~~_talar üzerinde cereyan etmektedir 
b tıs, 31 (A A ) "H oon · · - avas,. 

kUıı ö ~et ile Suriç arasında bu -
t.. geden so 1 .... "IC c ., nra yapı an goruş-

• ere 
lı?. • 1 Yan etmekte olan Fran • 
tiıı, ngiliz • Sovyet müzakerele. 

c taaıı. k 
~· 

Fransır diplomatik mahfilleri, 
Sovyet hükumetinin ne Londraya 
ne ıde Parise sefirleri vasıtasile he 
nüz kati cevabını vermediğini tas. 
rih ediyorlar. Bu cevap pek ya • 

( Deı.Jamı 5 i'!cide) -
Çekoslovakgada 

Almanlar sinsi bir 
mukavemetle karşılaşıyorlar 

Alman askerleri esra
rengiz bir şekilde öl
dürülüyor ve fabrika

larda sabotajlar 
yapıhyor 

• lngilizce Sunday Express ga • 
%etesinin Budape§tc muhabiri biL 
diriyor: 

Çekoılovakyada neler oluyor? 
Almanyanm iıgal ettiği bu mem 

leketle hududu olan her tarafta, 
Çeklerle nazilcr arasında gizliden 
gizliye bir harp olduğuna dair ha
berler duyulmaktadır. 

Son şayialaı:tdan üçü şu: 
ı - Çekoslovakyanın nazi '4ha· 

misi,, Baron Von Neurath Prağ 

Baron Fon Nöyrat "-' (Devamı 5 incide) 

Abdülhamidin nefsine 
hasrettiği su ş~bre 

\ 

1kazandırıldı 

"caııı _..._ -
~a J'aıı.. al'· L L sıısumm 111uıba1"'1 u .bu ~eltildt alfmalftad.r . ... 

Kurnltay lze>•cli Ebedi Ştf Atatürke çelenk göWriirktn, ve Diiyiik Ataliirkiin manevt lıuzurunaa 1ıürmt1 :ı:akfesi ısnasın·rjı ... 

Otel ~alanlarında içkili 
düğün t0plantı.lar'.1 

__ yasak edildi . 
Şimdilik y~lnız çay ziyafeti · şeklindeki 
r Z\ toplantdara 

: , müsaade ediliyor 
l lsraf yasağı hakkında. dahiliye 
ı 'Vekileti tarafından vilayetlere ya. 

pılan taminl üzerine bilhassa otel 
alonları gibi umuml yerlerdeki 
iüğün toplantılarının kontrolu ııid. 

4htlend~lınİ§tir. 

Şehrimizde böyle merasimlerde 
Jrnllamlan yerlerin çoğu Beyoğlun
dadır. Beyoğlu Kaymakamı Ahmet 
Kınık, bu gibi toplantılarda i!rafın 

(Devamı 5 incide) 

939 Bütçesi Mecliste 
ittifakla tasdik edildi 

58 917 000 lirahk fevkalade tahsisat da 
meclisin dünkü celsesinde kabul olundu 

Ankara, 30 (A.A.) - Büyük ~lil 1 raya kadar fevkalade talisisat katıl· 
let Meclisinin bugün doktor l\laz. ması hususunda vekiller heyetine 
har Germen, başkanhğmda yaptığı salahiyet verilmiştir. - • 
toplantıda bütçenin kabulünü müte (Devamı S incide) 
akip ruznamccle bulunan maddele 
rin müzakeresine geçilerek orman 
umum müdürlüğü, ham yo?ları. 

beden terbiyesi genel direktörlüğü 

ve posta telgraf umum müdürlüğü 
nün 1939 yılı bütçeleri tasvip olun· 
muştur. 

1\1eclisin gene hu toplantı mda, 
kabul edilen bir kanun ile fe,·kalade 
menbalardan elde edilecek yaridatla 
kar.ılığı temin edildikçe muhtelif 
dairelerin 1939 mali yılı bütçelerin.. 

Hariciye Vekilimiz 
Yakında Moskovayı 

ziyaret edecek 

, 

Kurultay encümenlerl 
faaliyetl_erine devam ediyorlar 

Dünkü foplanhlarda Maarif, 
Nafia ve Münakale Vekilleri 

izahat verdiler 
Ankara, 30 (A.A.) - Parti flüyük 

Kurultayı encümenleri Jmgün öğle· 
tlcn önce ve sonra yaptıklan toplan· 
lıhırda kendilerine tevdi edilmiş o· 
luıı meseleler fizcrincle müzakerele 
rinc devnm etmişlerdir. Bunlardan 
nizamname ve program enefimeni 
mesaisini bitirmiş bulunmalctadır, 

Nizamname Te program encfimcnl 

reye iştirAk etn1cktc bulunnn .Parti 
Genel Sekreteri ve fazurunı .Mebusu 
Doktor Fikri Tüzerle Parti Genyön
kur fızalan, Sinop. Mebuşu Cevdet 
.Kcrinı lnccdayı ve Ankara ~Jebusu 
Mümfaz Okmeµ'in iıah;trndnn islifıı
i!e olunmuştur. 

(Devamı 4 üncüdt} 

bugünkiı toplantılarında program -~ .. llllllfllllılll-!Mllllllfllllılll-llll 

Jozef 
Balsam o 

Aleksandr Dı'lma0

11rn bıı heyecanlı 

romamnı yarından itibarm forma 
halinde tefrika etmrğe başlıyornz. 

projesini tetkik ederken Nafia Yc!\i· 
li General Ali Fuad Cebcsoy Ziran! 
\'eltili Muhlis Erkıncn, İktısal Ycltiİi 
flllsnü Çakır, Ticaret Yckili Cezmi 
('İn, Gümrük ,.e lnhis:ır.Jar Yckili 
Raif Karadeniz, Sılıhnt ,.c :içlima1 
~hta\·enet Yekili Doktor lluli\si Aln
taş, :Miiııalrnlitt Vekili Ali Çetinka~·a, 
Maliye Yckili Funcl Ağrah \'C l\lnarll 
Vekili Hasan Ali Yücel'lıı miılalcn
larına müracaat edilmiş Ye müzııkc· -.ıı--ıllll~ .. llllllfllllılll---1111111 .. 11'-

ÇERÇEVE ________ ... 

Beşinci Kurultay nutku 
Bcaincl Kurultay nutku, 1nönü'nün, de' ıeı idaresini yekun halin. 

de eline &ldığı g\indenberi yllkselttibri seslerin en lrtifalısı. 
Samimilik, berraklık, muvazene, ı~ l niyet, nefis emniyeti, selim 

akıl gibi kıymetler, nutkun madılesinl damar damar örmektt>. 
Xutukta, içeriye , .e dıl}arıya kal' ı Türkiye, İsmet 1nönü'eiln gü· 

rü' Z&\lycsinden, bütiln bir siyMi, tçtimai, idari miyar ifailesUe Jı~y
kclle~tlrlllyor. Bu bakon<lan Be~in<'i Kurultay nutkuna., İnönü de,·ii· 

nln ölçü hitabesi denebilir. · 
1nönü'niln kafasında, dı~anya. kar~l 'l'lirkiye ~udur: 
Küçiik büyük her milletin hayat hakkına. hürmet ve Jnsan ~oplu •. 

lukları arasında adalet temdine dayanan bir dünya. taraftarlığı. Tilr. 
kiye bu ta.rartarlığı temsil eden nılllcUer safındadır , ·e icabında be· 

5Cri gayeslni 'erçf'Jd~flrmek için bütün kunctile şablıı.nnıal.1a tered! 

dUd etmlyeccktir. . 
içeriye k&111 Türkiye de ~u: 
Günden gilne erginle:ıtlrilecek bir halk idare.o;lne doğru gitmek 

\ "O Türk ke.mlyetinln ağırlık merkc1J olan ı.öylüyü her türlü 'nrlık 
ıılinında kalkındırmak. l>e\ lct dhaıındn halk irade Ye lnsiynkını 
dcrlnle~tlrnıeğe doğru Uk iş olarak millet 'ekilleri ara<,ında müstakil 
bir grup lhda!llJ, Böyle bir ihdas, buşcklile. halk partisinin kendh.inc 

kendi içinde bir otokritik uzviyeti ara.ma ı. 

· hınct tnöıiü'nün beHrttlll dışarıya ka~ı Türkiye, menfaat l!'\ti. 
kametlerin! sezen :her selim akıl nt"zdinde <'il makbul olanıdır. Jledefl. 
ol ti merkezinden \ urucu bu isabetli dış ı>olitika. ü.ıerindc hüküm tel< 

kelimelik. l\lükemınel ! ' 
Her ölçünün anası olan 1ç ölçüye gelince, b~belli ki Cumhurrei

sluln inandığı , .c Türk milli bünye ine uygun bulduj;'ll idare , .c c~mi
yet ,ekli, kli. ik rn demokratik biçim. l\lüsbet bilgilerle sağl&mlaş

tırılmı' ve Anupadakl örneklerine ula5tınlmı,, diz~inleri kendi elinde 
bir ccınlyct ifadesi, lnünii'nce en U tUn topluluk şekli. 

Cumhuriyet lnkılibının istilrrar hellefi böylece çİLllirkcn, artık 

alçıdan çıkarılaeak bir kol ;..ribl, fikir Ye söz istiklaline uµnln hazır. 

lannıası, gerç~ğine inanılırabllmek artlle en hayat~ \"aacJ. 
Yakın muldekl hu.in tecrübeye rajınen bu defa isin gfttei'M 

lnantyornr. Zira pek ali billyoruz 1'1 bu mt:nuda g1l~ecek n~ 
lsmet lniinil'nüo samimilik 'e lıall llğinden ba,k:ı. hiçbir ~"f deitfcllr. 

- J . · - ~e). ' de açılacak faSJllara 58.917.000 Ii -- -

f\ loskova, 30 (A.A.) - "Havas .. 
Jlaber alındığına göre, Türkiye 

hariciye ,·ekili Şükrü Saracoğlu ya
k•İıda Moskavayı ziyaret edecektir. 
Hatırlarda olduğu üzere Sovyet ha· 
riciye komLer muavini Potemkin, 
in son .\nkarayı ziyareti Türk - S?v 
l:et .dostluğunu arttırmıştır. - ~ , 'Necip_ Fazıl KISAKÜREK 



CUXllUIUYET 

Sadri Ertem h:ı~ınokale ~nıununıl :ı, :Snıllr Nadi lıugnnldl ~ a 11 sınd:ı ! ~ 
lnönünün ııutkıııı u dinlerken ha~Jııt ı :\fiil! ııı ü ılııfo n lıütçem izdeıı hah~et- ~ 
ııltında makaleler silsilesi ne ha~lıva· ınel.:teılir. Mu huri re ııöre, c·nelki ~ 
cııihnı hoht'r Vt'rmektt' ve lııınl;ır;l :ı: giin, Hüyük .\rrclisin ınilzakcre n ~ . ~ 

1 - Türk deınokra~is i, nıünakat:ı~ız kııbııl elliği bütçem izin 
•' 

2 - D!inya lııı hr:ı nın ı Tii rkiyeıı in ii~·te birini a~ıın ~liııt Miidafaa hii tçe-
gifrü şü, ~ in i n nıannsı lıiiyiiktür. ~filletler arıı-

3 - Kö)llünün kalkı ııma ~ı h akkın- sındıı , Türkiye <:umhuriyet i bu günkü 
dnki m ütnlcal11

1

r ve direktlfltr ınevldini ıılınışsıı daha ilk teşekkiil 
mevzula rın ı ele n l:ıcnğın ı b ildir· ı::ünlindenlıerl, Mi ııt miirlo raıı yo ,·cr
mekled ir. Hugünkü yazı 1, hunl:ırııı tl iği ehemmiyetin kendisine kıız:ııı_ 
bir başlangıcı mah iyetinde ve "psı. dırdığı itihtır snyesinde almışt ı r. 
kolojl,, adını loşımnkıa, Jnönünün Muharrir yazısını ,u sıılırlarlıı t ıı -

nasıl .sev ilmi~ lıir şef oldujiunu on- m:ıml:ım:ıktadır: 

. ~ .. .:. ' 

--•• r ~{ 'J .. • • : -.ı - " 
Cün akşam Ç'apaclo.Jd Jm: en tltUsUnde bir Jayafet se~"t terlfb eclllmf~. genç tnzta.r bUyük bir danıtll kUtlcsl ön\lnde kenaJ d~ 

elbiseleri giyerek göı;termişlerdir. Talebelerin diktikleri elbiseler çok beğenllıni,tir. 

la tmnkta ' e onun nutkuna şö:rJc biı "Türk milleti, SC\' C .seve kntlandı# 
hava içinde bo~lıı dı§ını ı,u satı rl ıı rJ a !cdakArlıklıır sayesinde, mane\'I giı· 
aıılatmaL:tadır: cüne . b:ıha biçilemiycn kahraman or· 

!nönü, BüyüL; Millet Meclisine lı olk dosunun maddi kudretini de derece; 
nruından böylece y(izlerde, sözler· derece arttırma, 'fe onu bugünkü 
de derin izler bırakarak geçti. lna- )'fıksek mevkiine ulaşhrmışlır. 
nılan, .sevilen odamın ) olu insanla· Onunla ne kadar iftihar etse yeri-
rın gözbebeğidlr. tlir.,, 

SeYilen adam gözbebeklerinden ı. 
çılan bir yoldan geçer, L:alblerde ı'Ullll'ENlN UVKll 
taht kurar • 
AkJısellmden Ye sc\'giden dogan 

hu hisleri boylece insanlara kendı 
deruni kudretlerini izhara vesile ve-
rir, 

Parisle bulunan Abidin Dner 
Nalına, Mıhına sütununda Tür-
kiyenln dünya devletleri aruındaki 
mevkilnden bahsetmektedir. Fran~ız 
ekseriyetinin Türk dostluğunun nt 
oldulunu anladıklarını, yüzde dok-

IKDAX san dokuz Türk olan Hatayı TürkL 
H. Reşit Tankut Büyük lmrullay a- yeye \'ermekte tereddüt edilmeme~i 

diyle yazdılı başyazı sütununda llıımgeldiiti fikrinde olduklarını ı,a-
Cumhuriyet halk partbinin bir.dekı ret ettikten sonra şöyle diyor: 
mnkllnl konuşuyor ve partinin da· " Büyük Milll şer, Türk - Jnıili? 
yandtlı kuvveti anlatı)·or. Yazısının dostlulumı kurmak Ye memleketimi· 
.SOD. kısmı şöyled i r: zin laJIInf, urııklarınctıı güneş batmı 

Büyük Kurultıı y kendisinden dol- yan büyük imparatorluAun t:ıliine 
dulu. kendi~i icin çatı,ıııtı ve kendi. bailamaklı Türkiye için yeni bir ta_ 
ııine dayandıAı (halk) ile bau sosye- rihl de\'ir açmı,tır. Bu ıüzel hakika
telerln tanıdılı manadan bambafkrı ti, Ankara nya htanbuldan ıiyadr 
ve tbtün bir nrlılı; tanır. Dizim anla· Parisle anlamak mümkün oluyor. ls
yışımııa •öre halk; sınıfsıılaımı~. mel 1nönü, bu siya~ı harnlt ile, Tür
bak birllfine ermiş, hayata atılırken, kiyeyi, birdenbfrt', Avrupanın n 
de. hayal için çalışırken de müsavi dünyanın hayatı fiıerinde miies~ir 
ıartlardan müsnl derecede fayda · olan bü)·iik devleller sınıfına çıkar· 
lanmat imklnlarıoı bulmuş icıima! mı,tır.,, 
bir. ~arlıktır. imtiyazın en sililine, _____ ,_..; ______ _ 

aoy n boy flstünJQJüne kıyam etmiş, Ş'kA ti temenniler 
milli hAldmiyet bahsinde önlük n :.•-•y•e-•erlli,._ ____ _ 
ıerntlt, ıümre menfaatine, hususi 
gayeler inadına cephe almı~ olan 
'fflrk ntandıtlar1 Bü)·ük Kurultayın 
ve Partinin halk diye tarif eltllı 

kütleli tetkil eder. Bu bakımdan 
'fftrk milleti Türk halkı <lemek olur. 

Zaten Büyfik TOrk lnkıllbının 1~
lediJi milli 'ficdan •rnrı, milletine bu 
halkçılık ~farını kaıandırdıfı 1Jiln. 
denberl Tilrk sosyal nrhtı içUm:ıl 
teıekkOllerln en ilerisi, Tilrk Devleti 
ıiyıst teıek1tfi1lerin en üstnnn olmalı: 
yolunu tutmu, deJil mi? 

nNt SABAH - ı*" r"'Ri!!....,..,...o== 

Hüseyin Cahit Yalçın, l.ondrayn 
gitmek üıere yoldadır. ltalyan sula
rıodın ııccerken, ıördillil ltalyan ıa
zelelerinde ftalyın Ye .. \iman lttifa. 
kının 1mulandıtını aiimıQş Ye ma-
bleslnfn mnıuunu bu hldheden 
seçmiştir. Hü~t>yin Cnhlt Yalçına 

•öre, İtalyan n Alman aııkerl ittlfı. 
kı tedarat deAil tecavüzldir. Delille
rinden biri de muahedenımede her 
iki tararın "hayat sahalarından,. b:ıh 
.sedilmi, olmn~ıdır. 

Giornale a'ltalia gazele~inde Gal· 
"danın buna dair olan makalesinde, 
muharrir "yapıcı bir kuvvetin ifade· 
:ıini,, bhar etmekte ve "Hayat ~ha
Jarından,, bahseylemekte imiı. Fakat 
hanııi hayat sahnlarından? 

lşte bu nokta meçhOlmü,. llüse~· in 
Cahil buna bakarak muahedenin bir 
(fe ıiıll kısmı bulundutu kanaatinde_ 
dir. Diyor ki: 

"İşte bugünkü nziyel bütun cıp
laklıgile budur • • A.vrupenın göbcitin· 
de yalnız kunetc topar, ~·alnız kil\'· 
,·etin ~özünden anlar büyiik bir isti-
14 knttesi mnki almış bulunuyor ve 
etrafına ta,mak için fırsat· arıyor . ., 

YERGII.ER ve NÜFUS MESELESi 

A. Cemalcdılin Snroco~hı her sa. 
hah sütununda çok çocuklu ailelere 
para mükAfatı verilecek yerde, bun
lardan atının \•ergilerln muayyen 
bir n1sbet dahilinde tenzilAta tabi 
tutulmasını, beklr bir adamla dört 
beş çocuklu bir aile baba.sının ayni 
nisbet dahilinde Yergi \'ermelerinin 
<loltru olamıyacnitını söylemektedir. 

TAlf 
M • .Zekeriya Yepyeni lıoınlelere 

dollru adını ' 'erd lRi yoııııınd:ı, nc
şinci l'urti kurultayının bize hozır
ladılı hamlelerden, uten Parti ku· 
rullayJarının hep hamlelerle dolu ot 
dulundan bahsederek bilh:ı ssa bu 
Kurultayın ilzerlnde durduğu köy 
kılkınmıısı ve müstakil mebuslarıı 
işaret ediyor 'fe diyor ki: 

"Başknları l'ıkmak Ye yakmak için 
hazırlanırken, biz yapmakla ve ileri 
hamleler atmakla meşgulüz. Ba1ko 
mfftetltt Jıarp Jcorku~u !cinde ya,ar· 
iten, J.lı istikbal fimltlerl lcinde te
rakki,. dolra Jro,uyoruı. Yalnıı hu 
hAdlse Mtnn dilnyı milletlerinin 
ıı~tasını tahrike Ufidir.,, ,. 

Mecidiye köyü 
halkının Belediye 
reisimizden ricası 

Mecidiye köyünde oturan oku

yucularımııdın Cezmi Enver ga • 
zetemiı:e cönderdiği bir mektupta 
töyle yaııyor: 

''Mecidiye köyünde belıidiye • 
ninn tülcranla karııladığrmız ter
koa tebekesini geniıletme faali -
yeti devam etmekte olduğu bu • 
gUnlerde muhterem Vali ve Bele
diye Reiti LQtfi Kırdardan ric~ 

ediyoruz: 
Köylde bir tek Hami.diye çeııne· 

ai mevcutken bu çetrnenin suyu 
ikiye böl.Unerek ikinci bir çetme 
ibdaı ve bu çeıme ufalt ıoıe üze. 
cine konuldu. Halkın 'kesif olduğu 
mahalle esasen uzak bulu~n bu 
ikinci lüzumsuz çetme, köyün 
merkuinde bulunan ve tamamen 
bilhaaaa fakir halkın ihtiyacını 

karplayan çetınenin suyunu azal
tıyor ve bir iplik kadar su akıyor. 
Bu susuzluk yüzünden halk mü -
b&liğaaız sabaha kadar çeıme ba. 
tında ııra bekliyor. 

Bilhassa geceleri su arabaları -
nın dama(ana ve tiıelerini asfalt 
yoldaki çetmeiden doldurdukları 

görülmekte bu suretle iç taraftaki 
çetmenin suyu geceleri de a.z ak
maktadır. 

Büt\ln köyde hiç mevcudu bu -
lunmayan ve lüzumu iuha muh
taç olmayan yangın muslukları -
nın ihmal · edilmemesi, ekseriyeti 
fakir ve yokıul köy halkımızın 

zaruri ve insani olan ihtiyaçlarını 
karıılayacak bir terJcos çeımcai -
nin köyün merkezi ve en kalaba -
tık mahalli olan cami avlusuna 
vu'ı bu nvalh halkın en büyük 
derdini gidennit olur. 

İltanbul tehrinin en büyük nok 
sanlarını büyUk bir dikkatle gören 
ve k ısa zamanlaıida gideren vali -
mizin nazarı dikkatini çekmeğe 

mu.'ıterem ''Haber,, in delaletini 
aaygılarnnla dilerim.,, 

Sultan hamam • Cihangir 
otobüs servisi 

!11ltanhamam 11~ Cihangir ara.. 

ama yeni otobtıı eervlal Dıdast ı~ 
mUaude ft!ihnlttlr. Bu teferlere 
hazlranm m: hattuı sarfmda Mt
lanacaktır, 

Dayakla adam 
öldürmüşler 
Silivride geçen bir 

hldisenin muhakemesi 
Silivride Ramazan isminde bir 

genci dayakla öldürdükleri iddia 
eldilen Silivri jandarma karakolu 
kumandanı Kasım çavu1, muavini 
Mustafa onbaıı ile Silivri mahal • 
le pekçilerinden Yuıuf ve Hali -
min muhakemelerine dün ağır ce· 
zada devam edilmiıtir. 
Diğer bir ıuçlu olan bekçi Şevki 

hadiseden ıonra ele ıeçirileme • 
miıti. Fakat ıon günlerde yaka -
lan:! ğından dün o da mahkemeye 
getirilmit ve sorcuya çekilmiıtir. 

Bekçi Şev'ki ölen Ramazan ile 
ıoför Sait ve kasap Vitaliye da • 
yak atılırken kollarını, bacakla -
rını tutarak yardım etmekten ve 
Ramazanın cesedini çuvala ko -
yarak denize atmaktan •uçludur. 

Şevki sorulan suallere kartı 

ıunlan aöylemiıtir: 

"- Ben o gün karakola defter 
imzau için gitmi~tim. Vitali ile 
Sait ayakta duruyorlardı. Vitaliye 
kefil olarak serbest kalmasın~ te. 
min ettim. 

• 
Karısı ile beraber karakoldan 

evine doğru g~den Vitali yolda in
liyordu. Bana "karakolda beni 
dövdüler,, dedi. Baıka bir ıey bil
miyorum. 

Mahkeme Şevkinin de diğer suç 
lularla beraber muhakeme edilme 
ıini kararlagtırfd.z. Duruıma 13 ha. 
zirana kaldı. 

-0--

Bir renge boyanacak 
binalar 

atanbul şehri belediyenin gayre
tiyle yeni bir imar hareketine ıa
hid olurken İstanbullulann da bu 
hararetli imar hareketine karnı bL 
glnc kalmadıkları ve belediyenin 
bu çalı:şmMına yakm bir allka gös
tererek ,ehrin daha futa gUzel -
le§lllesini temine çalıştıkları gôrUl
mektedir. Bu hareket şehrin her 
tarafına sirayet etm.İ.§ ve halkın 
gösterdiği gayret aayeeinde şehrin 
yU.ıü daha bqka ve muntazam bir 
gekil almağa başlamıştır. 

Asfalta çevrilen Ankara ve Ba
bıali caddelerindeki bina aahiblerl 
binalarının da caddenin gUzdliği L 
le miltenasib bir §ekle girmesi için 
aralarında anlaşarak binalarını hep 
birden sarıya boyatmağa karar 
verml.§le rdir. Tabll karglr ve beton 
binaların renkleri olduğu gibi ka-
lacaktır. r 
Beyazıd • Aksaray caddesi üze

rindeki blnalarm ımhiblcri de bu 
bu harekete uymuşlar ve dünden 
itibaren binalarını sUratle boyatma 
ğa ba§lamışlardır. Şehrin birçok 
semtlerinde de ayni hareket vardır. 

E yüb kazası halktndnn ann cnd. 
de lerde binaları bulunanların yaya 
kaldınmlannın kendi önlerine te .: 
eadilf eden kı8nnlarım çimento ola. 
rak yapmağa karar verip faaliye te 
geçmişlerdir. SUmer Ban.km F~ _ 
hane fabrlka.ııı da bu güzel karara 
uymut ft fabrikanm boyunca ya
ya taldmmmı beton yapmağa bq. 
lamt§tır. 

Trenlerde. gümrük kontrolü · 
daha çabuk yapılacak 

Trakya gümrUklerinde bir tet
kik !leyahati yapan İstanbul güm 
rükler başmüdürü Methi dün ~eh 
rimir.e dönmUştür. Ba,şmüdür Ka 
pıkule, Edime ve Uzunköptii 
gümrüklerinde tetkikler ve tef • 
tişler yapmış, dönüşte Yeşilköy. 

deki tayjare gümrüğüne de uğ. 

ramıştır. 

Methi bilhaaaa 15 mayıstan 
evvel aaa Ueri değişen Avrupa 
trenlerinin gümrU.kte ta.bi olduk. 
ları muayeneleri gömen geçir -
miştir. Yeni ve yerinde bir ka. 
rarla. evvelden ancak 2,30 saatte 
gümrük muayenesi bitirilebilen 
konvansiyonel trenleri şimdi 1 
saat 10 dakikada ve çok munta. 
zam bir şekilde muayene edilmek. 
tedir. Ecnebi y0lcular Avrupanm 
hiç bir yerinde bu kadar seri biı· 
gümrük muamelesi yapılmadığını 
söylemektedir. Ekspres treninin 
muayenesi ise 20 dakikada yapıl. 
maktadır. 

Kapıkulede Türk - Bulgar hu 

dutları lir.erinde mtişterek bir 
gümrUk hangarı yapılacaktır. 

Yakında gerek Bulgarlar \'e 
gerekse hükumetimiz hudut Uze. 
rinde birer gümrük binası inşası . 

na başlıyacaklardrr. Bina şose il. 
zerinde yapılacak ve Bulgar hu . 
dudundan çıkarak Tilrkiyeye ge
!:ecek ve ayni şekilde Tilrkiyeden 
Bulgaristana gidecek yolcuların 

gilmrUk muayeneleri bir def ada 
hem Türk ve hem Bulgar r:ıemur. 
larmm huzurunda yapılacaktır. 

Böylelikle bugUn Türk ve Bul • 
gar hudutlarmda ayrı ayrı güm. 

rük kontrollerine tabi tutulan 
yolcular bir defalık muayene ile 
muamelelerinden kurtulmuş ola. 
caklardır. GümrUk ba.şmüdü.ril 

~~ethi bugünlerde tetkiklerine a
it raporunu Vekalete göndere • 
cektir. 

iskele ka~ası kırı.ı.ınc·~··· j Hususi mektep 
Alh amele uçun- talebeleri 
cü kattan düştü 

Dün Fatihte bir kaza olmuı, 

dört kişi muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. 

Fatihte okumuıadam sokağın.da 
kutucu Muıtafanm yapıarrida ça • 
hpn amelelerden altııı üçüncü 
kat hizasında üzerinde bulunduk
ları kalas birdenbire kmlmıı ve 
hepsi yere yuvarlaıunıtlardır. 

Amelelerden Edirnekapıda Sut
tan mahallesmde 30 numarada o. 
turan Salibin ıağ bacağı kmlmıı 
Mustafa oğlu Remzi karnından ve 
sol kolundan, TafköprUlü Mehmet 
ve kardeti Halit vücutlarının muh 
telif yerlerinden atırca yaralan -
mıtlardır. 

Yaralılar Cerrahpaıa hastane -
sine kaldmlmıttır. Hadise hak • 
k ·nda tahkikat yapılmaktaldır. 

-<>--

Ticaret ve sanayi odaları 
ayrıhyor 

Ticaret ve iktısat ·Vekaletleri
nin yeni lC1kilatlan dolayısilc tica 
ret ve Sanayi Odaları ayrı ayrı 

birer teıekkül haline konulacak . • 
tır. Bugün, birarada olan odalar 
ayrıJ:lıktan sonra İstanbul, lzmir, 
Ankara, Samsun ve Adanada sa
nayi odası teıkilitı kurulacaktır. 

Bu hususta hazırlıklara batla -
nılmı§tır. .... 

Müsamere 
Kmlay cemiyeti ' Beyoğlu ıtube

ı11nden: 

Kızılay Kurumu menfaatine 3 Ha
ziran cumartesi akşamı Zoı:o Dal
masın .iştirakiyle Bomonti bahçeein 
de bir mUsamere verilecektir. MU. 
samerenin programı eudur: 

Yeni bUyUk revU, orkeetra, balet 
heyeU. Görülmem.iş ıUrprizler. Tat. 
aillt el illnlarmda. 

Olgun ~ uk imtihanlarını 
nerelerde verecekler 

Maarif Vekllleti husuıi, ekalli
yet ve ecnebi liselerin olgunluk 
imtihanlarına ait programı hazır
lamıı hangi mektep talebelerinin 
hangi resmi liselerde imtihan edi
leceklerini tesbit etmiştir. 

Bu listeye göre; hususi okul
lar; Darüşşafaka, Vefa Erkek li
ıesin1de , Itık lisesi Kabataı lise -
sinde, istiklal lisesi İstanbul er_ 
kek lisesinde, Şitli Terakki lisesi 
İnönü kız lisesinde, Yüca ülkü 
lisesi İstanbul erkek lisesinde, 
Boğaziçi lisesi Kabe.ta§ lisesinde, 
Hayriye lisesi İstanbul kız lise -
sinde. 

Ekalliyet okulları: Musevi lise 
si, Pangaltı Ermeni lisesi, Bezez 
yan Ermeni lisesi, Getronogan Er 
meni liıeai Pcrtevniyal liıeıinide, 

Yovakimon lisesi cumhuriyet kız 
lisesinde, Fener rum lisesi Cum
huriyet kız lisesinde, Zoğrafyon 

Pertevniyal li&csinde, Zapyon li -
sesi tıtanbul kız lisesinde. 

Yabancı okullar: Senbenova er 
kek Iiseai, Kadıköy Senjozef liıe. 
si, Galata Senjorj liaeıi, Alman 
lisesi, Beyoğlu ltalyan ticaret li
sesi, Amerikan erkek kollej oku
lu Galatasaray lisesinde, Ameri · 
kan kız kollej Jiseıi İstanbul kız 
li~sinde, Üsküdar Amerikan kol. 
leji de Erenköy kız liseainde 
imtihan verecekle11dir. 

-o-
Balkan iktisat konseyin

deki murahhaslarımız 
Balkan Antantı iktıaat konıe • 

yinin Bükretteki içtimaına iıtirlk 
eden, Trabzon me-busu Hasan Sa. 
kanın reisliğindeki heyetimiz dün 
Romanya yaP.urile ıehrimize dön· 

milftür, 

O niversitede 
imtihanlar bitiyor 

· bU Muvaffakıyet nisbetı 
sene daha yüksek ... 

I• • 
Üniversite fakültelerinde bil§ ,.~ 

mış olan yazılı elemeler but<ul< sftl' 
iktısat fakülteler inde yarın wn ~, 
lanmış olacaktır. Bu faküJteıer dİ' 
imtihan §ekli bunlara be!fiycıt bC' 
ğer fakültelerde haziranın °11 .ıı· 
§inde sözlü imtihanlara b8-5ıanJC 

11 
• 

tır. Bu imtihanlarda t1l ııs· 
\'af fak olamıyan veya ~· 
Zllannı geri bırakanlar ey\{ılde~. 
pılacak sözlülere girebilecekle ~ 
Yalnız bu fakUltelerde ussU ısı 
tutmak eaa.ııtır. uıtre 

Tıb fa.killtesi başta obnak {1-

diğer imtihan §ekli başka o~)'f 
kül telerdeyse doğrudan do 
sözlülere girilecektir. ...1ıe 

• ' \•CI"" 
imtihanlar dola~,sile uru bil• 

mahafilinde bUyUk bir hareket "er 
lunmaktadır. Bu meyanda uııl ,o 
site kUtUpbanesile birlikte dil~. 
tUphanelerde de talebenin çı.l ~· 
sı lUzumlu görUlen eserler °':t6!• 
de tetkik ve tetebbUler için re ~
lUğUn teşebbüsü üzerine bUtUO ut· 
kin ve kolaylıklar hazır}~ e o· 
Yapılan elemelerden bu eeıl f• • 

nivenıite fakülteleriiıde JnU~ dl' 
kıyet ~petinin geçen seneıde!Sıoe._ 
ha çok iyi olacağı tahmin edil 

..-
1 NGlLTERE, yedi ~ 

franklık gıd& 111add W 

nl lhtfyat olarak sak~~ 
dır. Muharebe çıkarP 

çeldlme"ln diye. 

* 1S 

A :MERlKADA J91~0 
umumi harbi dl 

1 
Je 

tetebbii edilmektedir. ~ 
meegul olan aervta bir ~ 
d& tekh yeni vaibJI 
,.e t.asnJf etmektedir. . -
A MERİKA ktlttlP~~ 

terinden ,._..d o»'..-

bln clld çıka.nJmaktadır• 

• 
D °VNYANIN eB f1I: 

muğu lngilhlerbl ~u.fd
tn adalarmdakl mliıl~ 

terinde çıkar. ~ 
Ba adalanD en ~ 

dakikada Od 11b JlıtDl 
franklık lhraeatı vaıdıl• 

* .,.. 
KANADA bll,0 '!; 

m\latahsfildlr. ._J Jt' 
dada c1aJdkada otm JdJO 
tlhsal edlllr. 

S OVRT .:..,. tlt ~ 
Uda Çlna- .. 

ytb frukbk w •. . ,-
D 'ONYADA bla ~ff" 

kilodan fada~ 
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ı········· ... ·-··········································································· .. -- Em il!< 11 Ey\all 
Bankasında 

~~~~.~4~~~1'.~: . Bana soru yarlar: Harp olacak mı? 
fd1,_ " telefonu : 23872 • 

Milli Şef in nutku son Avrupa 
tarihinin en in1anh ve gür sesidir 

Yazan: M. DALKILIÇ 

Üç ayllk maaş
ların tevziatı 

l·l~ö~E ... ; .. ~.~~;~ ·~ cevap varıyorum 
ŞARTLARI• 

~ilk Tırt,,. lc•tı 1 

:..!.[~ ·:: ~·· !::: ~· : Yazan : J. P o 1 Bo n kur K 
'Ol.TÜR, telmlli \"C inlulftblcrile kendini A Huıı:ı medeni.) e

tine bağlamış olan Tiirliİ.) c en son sulh ceıılı~ 1 anin •• 
masİ.) le dı• ,,ıkı ,.,ıkı.rn A uupa ınukaddı·rntııın bağlannr:ık fillen 
Ye lıiilmıcn tam bir A' rupa de\ leti olmak Ya ıflarını büfüıı dünya 
nazarında tahnldmk ettirml::- bulunuyor. Türkiycnln bütün 'arlığı 
ile A uu}ln tıırihine ~iriı;.indl'!d hu ıniiste na de\ reyi, ilk, llüyül• 
Milli Şefimizin Parti lmrultayıııda hiihin ılüııynyn bir lıitnb ol:tn 
tarihi nutku .) eni 'e ('anlı hir iradl'~ le tcbnriiz ettirdiği, bu nutuk 
b\iyük lJir (le' riıı en )'Üksek 'f' bf'o;cri bir llitnbe i oldu~'U iı;in 

akislerinin gnel< milli tarlhimildc, gerek A uup:ı tadhindc lıÜ) ük 

izler lıırnkın:ısı tabiiılir. 

Yarın sabah yeni şekilde 
başlıyor 

Emlak ve E~iam bankası mütc. 
knitlerle dul ve yetimlere Uç aylık 
manşlarının tevzinlına ynun sabah
tan itibaren başlıyacaktır. 

••.:i:.· ıı.oo • 1 

'--.... ····---· 

işsizi il< 
lJ~N, gayet uzun, bitmek tü· 

~l!n. lt~nrnek bilmez bir mektup 
<!:ktın b~r~f edeyim ki altında tanı· 
~lub ırnza bulunmıyan her 
haı>ıa~ okumam; hatta bazan ah
ti <le ~ dan, dostlarımdan gelenle. 
Itır, "~onuna kadar okumadığım o· 

'-'e\"e I'k t'lık zc 1 : hem de el yazısı ile 
~ İtnza Çekılir mi?... Tanımadı
kotkarı ~a~ ta~ıyan mektuplardan 
l'ahut rn. ıçleruıde ya bir küfür, 
b.r SU cevabını belki veremiyeccğim 
~laraık~~ardır. İnsandan neler sor
~11~ .... Benden, tatil aylarında 
ti)·enıer a:ikane romanlar listec:i 
ilt ot bıle oldu. Ha~·ır, öyle o
~ a;:aı mektuplan okumam, yır· 
' run. Kağıt sepetini icat eden 
(~~Un~~~~ elbette bir bildiği, bir 

":ıı.. Ugu 'armıc: ı (' "'\(jt ". 
~tlaznca bu seferki uzun mektubu, 
~ ııa ğız zahmet etmiş yazmış, 
~·\il tası harcanp göndermi" di••c 

J'a)ımd • ~ ~ 
~i'Or ki• ,edim. Nelerden bahset
~ · l:ahya Kcmal'den, benim 

'~ düşkünce olduğumdan. 
~ nı::·le.rnek istemediği başka 

Veli'den rrırdcn, şairlerden, Orhan 
~ b ' daha kimlerden \'e ncler
r!L:.iıı~hsediyor, bir görseniz! Kcn
(datn Pek .zeki oldubruna kani bir 
ttti~ ~ ~eka ından beni de istifade 
~ ~ Neıniş ... Allah razı olc;un 
}'ası tokn artık btifadc elebilecek 

() a tan geçirdim. 
~~i~~ğızı bul am da - adını. 

1 telldisi 11?irse arar bulurdum · 
?aderı ~': hır tıac;ihat etc:em: "J\ bi
"b . ı-:ın g" .. '" u l' • ucun mü yok? O rnek. 

ııı1s-~rı. azmak için hayli vakit sarf et 
\~·· lial'di divelim ki benim 
~rek e ac~madın: i'] esnasında bir 
~ r saatııni, hatta yanm :::aatimi 
k~ı.. ... eda etmemi istedin· kendi d ~ıuıne d . , 
llle ~ : rnı acımadın? Kendi ken 

Vtli'n· hıı kıydın? Benim Orhan 
l ın .. 
l'ırslln • §l!rlerini beğenmeme km· 

"}~sili rrnıısız nnzırlarıııdan'' 

Bana soruyorlar: "Harp olacak larınm Almanya ya açılmasından 
mı?., cevap veriyorum: ''Evvela itibaren tehlikeye girmiş olan miiş 
bana İngiliz - Fransız - Rus ::ın- terek emniyet cihazının haricinde 
Iaşmasının olup olmıyacağını ve kalırsa vaziyet böyle olacaktır. 

şayet olacaksa bunun kısa bir za- Bir çok milletlerin mukadderatı 
man içerisinde imzalanıp imzalan. mevzuu bahsolan bir harpte bi-' 
mıyacağını söyleyiniz . ., taraf kalmak mümkün olmamakla 

Eğer cevabınız, evet olacaksa, ber<:bcr Rusyanrn bitaraf kaldığı
Almanyanın harbe başlamak teh- m kabul etsek bile Lehistan, Rus 
likesini göze alacağı şüphelidir. hudutları üzerinde bir ordu bu -
Eğer hayır, 4iyecekscniz, Al· lundurmak mecburiyetin.dedir. 

manyanm Lehistana yaptığı teh- Al 
d. ı · f"'l' manyanın yanlış hesap yap-
ıt erı ıı ıyat c:ahasma çıkarması w • 

muhtemeldir. Ve, büyük devlet.1 ~'.yacagından emın olmalıyız. 
lcr tarafından mukadderatına terk ıt~er, Rus kuvvetinden ne kal:iar 

Cd.len 11 Ç k 1 k . 
1
. endışe etmekte olduğunu geçen 

ı zava ı c os ova mısa ı 
·· .. .. .. ·· d ld ğ . . k sene İngilizlerle konuşurken açık-cozunun onun e o u u ıcın ·en-

c.l• • t" . 
1 

~ <l 
1 

c;;a ihsas etmiştir. Onun için harbi 
sıne garan ı vermış o an ev et· . . 

1 · k d' · d 1 h be . zafere ısal bakımından ehemmı-
erı e ısın en evve ar gır-

mek için icbar edecektir. 

Diğer taraftan bu kurtarıcı 
pakta nazaran harbin cereyan tar. 
zı büsbütün başka olacaktır. 

O halde, Rusya ile anlaşmak is
temeyen insanların ''Rusyanın 

yardımın kıymeti nedir?.,, sua· 
!ine her şeyden evvel cevap ver
mek icap eder. 

yetli olan Rus yardımı, harbin Ö-

niinü almak için zaruridir. 
Bu vaziyet karşısında insan ba 

şını ellerine, alıyor ve merak ede· 
rek, hatta biraz kızarak kendi ke.• 
eline soruyor: "Bu anlaşma ni~in 
bu kaldar geç kalıyor?.,, 

'.Fransanın Rusya ile anlaşmar 
da kolay olmam ştır. Evvela Fran. 
sanın dahili siyaseti burada rol 

Türld) e, l\lilli $erimizin yiiksek bir giirliş şnlıiknsınılnn ihti. 
zaz eden scsile, ilk defa. fiilen H hiıkmcn J\ HUJla ele\ lctleri ca- • 

nıia?o.ı arasımla, uhdesine l ine ,\ nuııa mrdeniyct ve tarihi uğ
nınıla büyük 'c ~crefli roller alııııı:; bir A uuıı~ c1r\ leli sıfatilc 
konu.,ınaktndır. 

Dl)·cbiliri1. ki bu hnlmudan l\lilli Şefimizin bu nutku, son 
,\ nupa tarilıinlıı karısık, fitnell, entrikalı, koyu miiphcmiyctler 
iı:incle boğulmm; nutuldnr silsile"i nrasınıln ilk defa ı;nınimiycti, 

\'uzuhu, temizliI:;ri, bcrraldığı \"C knt'iliği insana hlrdeııblrc ha) ret 
ve .. usanılnıı~ bir huzur \eren uh i 'c lıcc:cri lıir ses olıııu":;1ur. 

l\lilli ~cf, dünyanın hu kıırısık frnında Tiirk milletinin ::;r.r<•k 
dahilde 'e gere!• lıariçt.e ~a::-nınz 'c sıhhatte bir tekanılil ira<lesile 
yürUılliğü yolu kat'i olarak t;izmi~ olduj:','lınu, iftihar duy~usu 'c· 
rccck bir giirii':i \'C sııur krskiııliği, YU(.llh 'c ıo;arulıatill' ifade cL 
mi5tir. nu yol ılahilılc Türk millC'thıin ihtlyt\eına 'c bünye ine 
en uygun olan clemokrasi "i t.cmlcrinln i<le:ıl kemalin<' ıloğru ah. 
lan emin \ 'c azimli adımlardır. Bu yt•ııi atlımlar, Türk milk•finin 
~iynsi \C içtimai bünyesinde yeni kontrol \C mural,nlı" si .. tem
lerinin tesisi \ c ~rrek küy, ı;crcl< <;chirlerinıizin r!'fah 'e liültür 

C\ lyelcriııin yeniden J,alkınmnlarlle 'nsıflannıal.tadır. 

l'Urk milltlnln l>rndl hüny°"indcld bu yeni iekl'mınlil krnılc
Jeri, en başta milli müdnfn:ımızm lıir kat ılaha l,m' etlenme ile 
ııhenklcnerek, bu milleti A\•ruıı:ı. mlllctıcr manzumesi arasında 
daha he)· betli bir hlllc lw~ malda müjdeli~ or. . . 

)lilli şrr, bu ııuflmml:ı, bilhas,.,a 'l'iirk milletinin ı\' rupa fa- : 
rihlnclc nldıi:rı lıliylik rolii 'c bunun ~erQk <lünya sullıii, gerek 
in arılık için yüksek manasını fC\ knlfulo bir \ uıulıla tebnriiı; et. 
tlm1iştir. 

Milli Şef Tiirkiyrnln, milletlC':rnrası durumu s11ıhnttc olmı. 

.)an bugünkii mııztarlb dilııyndn bir sulh \'c be crlyct kahramanı 
olarak, en yilksek in arılıl< mefkrırel<'ri arkasında en önde \azife 
alılığım 'e en iindc y\ir\iyc('~ğiııi ('ihan:ı. ilim ('tmekfoilir. 

Ötcdc>nberi şikayet me\'zuu olup 
bir türlü salim bir şekle sokulanu
yan bankanın maaş tevziatı işi bu 
defn yeni bir sckillc yoluna konul
maktadır. 

Emlftk ve Eytam Banka.sı §im.. 
diye kadar müteknitlerle dul ve ye .. 
timlere cüzdanlarının teslim sırası

na göre numara vererek maaş tevzi 
ediyor ve bu t!\vziata - Hk üç gtin 
mnlüllcre ayrıldığı için - ayın dör. 
dünden sonra ba.slanıyordu. Yeni 
şckildeysC', mfüekaitlerle dul ve ye .. 
timler oturdukları kazalara göre 
numara sırasına konulmuş ve cü,z· 
danalrma konulan bu numaralarla 
dalına ayni günde maaş almaları et 
min edilmiştir. Bankanın fa.iz he -
sahlan için de en elverişli ve dedL 
koduları önllyccck mahiyette olan 
bu Fckillc her mütekait, dul \'e ye-' 
tim cüzdanındaki banka numarası 
ile tayin edilen saatte bankatıın 

gişesinC' müracaat edip derhal pa .. 
rasını alacaktır. Banka numara sı .. 
rıisı birden bıışlamaktadrr. Her ka
zanın gişeleri n:rrı ayrıdır. Bu su. 
retle en fazla me\·cutlu olup yalnız~ 
askeri mütekaitleri mecmuu 6160, 
mülki mütekaitıerle dul ve yetim
leri mecmuu 332G olan Fnfüı ka _ 
znsr maa.c;ları ayın 14 ünde tama• 
men tevzi edilmiş olacaktır. Fati11-
ten sonra en dolgun mevcutlu kn_ 
za Beyoğlu, daha sonra Eminön°ü 
ve bundan sonrn Kadıköy gclmcktn 
dir. 

Yalova kazası 1stanbul vilAyctin

Rusya ordusunda sık sık tasfi
ye hareketleri yapmış olsa, tayya
rcciliğinin kıymeti azalmış, (bu 
kıymet ne kadar azalırsa azalsın, 
bir vakitler Avrupada tayyareci· 
likte birinciliği alan bu milletin 
hava kuvveti azımsanacak bir 
kuvet değildir) yolları ve dcmir
yolları garp hududuna seri yar
dım kıtalarr sevke müsaat olma
sa (halbuki yolla't ve tlemiı'}'olla'r 
çok' diizeltılmiştir) bile ve hattfı 
daha lcBtü vaziyetlerde dahi, Rus· 
yanın malik o1duğu efrad ihtiyatı, 
mevcut malzeme stokları ve Rus. 
yanın harp kudreti i'lı:i taraf ara
sındaki müvazeneyi, iltihak ettiği 
tarafın lehine bozacak mühim bir 
amildir. 

oynamış, harici siyasette mevzuu 
bahsolmaması Hizımgclen ideoloji 
düşünceleri bu anlaşmayı işkal et
mştir. Halbuki bugünkü anlaşma 
lüzumu daha acele.dir. Çünkü bu 
anlaşma Avrupa, hatta Japonya 
ve Amerika de işin içinde oFduğu 

na göre dünya sulhünü koruma1~ 
için esastır. !ngiltere Rusya ile 
daha evvel anlaşabilirdi. ·Fakat 
ltlUha.fazaJ.:it itıgilterenin Sovyeİ" 

lcrJ.c ittifaktan çekinmesi bir his 
meselesi mi oldu~. • 

den ayrılıp Bursaya bağlanmış ol _ 
l'cni Türkiycnln, 'kıl:ıı\1 'ltnsta ,.c lmlırnn için'<lc in anlığı makla beraber bu kazaaan 30 aelt.d 

Jrnc:ıklıj an hu sıcak, cll~llt,lcl '~ "!crd sesi hl!: süphf'!lb: ,\\ rtıpanm it i ır nt l>ait. dul \'C yctln: . :ıol·a,. 
l yeni t:ırihlııc lılr rahmet Ye iman rağmunı ı;ibi •liil<iilceektlr. I" !DU nelosi olduğund:ın bunlaı rn 
! ••••••••••••••••••••• ·····················································-··············----, Fakat İngiltere Münihde daI:lı- •cvzıatınn gene 1st...nbuldan 

ğı hayalden uyandı. Muhafazakar I v m edilecektir. 
Çemberlayn Sovyetlere müracaa. harbe giriyorsunuz. Fakat ya Bal-! milletler hudutları üzerindeki dev --o-

ta karar verdi. 1935 <lenberi Rus- tık devletleri yoluyla Rusyaya huiletlerle mevzii ademi tecavüz mi·ı H ki bı'r ş"ıkaAyef 
yanın müttefiki olan Fransa bu cum c.derse ... Bu takdirde de har- sakları yapabiliyorlardı. O vakit t a 1 
misali ta'kip etti. be müdahale edeceğinize dair ha- bir pakta giren milletin siyası is. Gazete1erin vitrinlere 

Biraz daha ileriye gideyim; ha- Rusya ile paktın imzası niçin na garanti veriniz . ., tiklalini her tarafta <lü_şünmesine 
kikatten tamamiyle ayrılarak Rus geç kalıyor. Çünkü İngiltere ve Rusyanın bu arzusunun ço'lcı lüzum yok~u. ~a.kat b.~gün Mil - CiSllJ11aSI 11İÇİn yasak edildi 
yanın ihmal edilir bir kuvvet 01• Fransa, Rusyanın Lehistan ve Ro- mantıki olduğunu tad:lik etmek le.tler ~emı~e~ının muşterek em-
duğunu kabul cdeyim. Fakat bu manyayı m:.i<lafaa etmesini istiyor 1A d myct sıstemı ışe yaramıyor. Her-. azım ır. 

1 
. . 

1 
. • h 

:~kdird: Le.hı.stan haı:~ket.e geçti. lar. Rusya cevap veriyor: "Peki 1angı mı! etın emniyeti bir kül a 
gı takdırde ıkı cephe· uzerınde na· yalnız bu memleketleri aeğil Bal Fakat Çin topraklarında, Ha- lindedir ve par5alanmıyor. 
sıl uğrasabilcccktir. Rusya Çek . tık denizi sahillerindeki ldevietıe- beşistand::ı, Ren üzerinde, lspan-
ı'şgalı'nden ve Orta Avrupa kapı ... -ada, Avusturyada, Çekoslovak-- rin, Finlandiyanın, hatta Belçika, " 

Rusya bunun için israr ediyor. 

'Beyoğlu tütüncülerinden bir .. 
;ı;açı bize mUracaat ederek: 

- Belediye son günlerde ecne~ 
bi gazeteleri diıkkanlarımızm vit.. ~~ !)·'. 1 lediğin kadar kız, bana 

~lln:t·ada ~iirdcn, guzel şiirden 
~~an Yalnız sen değilsin; ~ıl-
:~fy:r arasında bile onlardan ====================== 
""iOl'lJ b na rastgeldim. Fakat kız· 

Felemenk ve lsviçrenin de istikla· 
lini garanti edeyim.,, ve bu sözle
rine de şunları ilave ediyor: \,Yal

nız ben cihan sulhu için bir taah -
hüdc giriyorum .. Almanya, Lehis
tan ve Çekoslovakya üzerinden 
Rusyaya hücum etmek isterlerse, 
siz de taahhüı:lünüz dolayısiyle 

yada, Memelde ve Arnavutlukta 
bir çok hadiseleri gözüyle gör-

Rusyanın sistemi her tarafta ve 
her meselede tam ve seci bir be
raberliktir • 

rınlerine ve vitrinlerin önüne as" 
mamızı yasak etti. Gazeteleri .dük .. 
kan içinde saklarsak satış yarı ya· 
rıya azahyor. Bu yasağın sebebi 
de soylenmis değildir .. dediler ... \~? .. () a~a .bildirmeğe ne lüzum 

l ıı b· fkenı unutmak için sevdi. 
ı.. ır sa· . 
"Q (a<l ırın kitabını aç; şairlere 
l>~.i ar kızdığına bakılırsa hiç 

~~tin z Senin de bayağı bayağı şi· 
'lijllaıı Vardır, onları aç. oku; ra. 
··~~ın. 

ile tıe ~rn \'aktimi kaybettirmcğc 1 
~in d~kın var? Sen kerfini ede· 

1~an }C,. başkalarına ezi)etc ka'. 
~llt dogru mu? .. Maamafih tc· 
~~b eclerim, bu vazımı yazma,_'lla 
''\,. oldun. • 
''ı . 

iltı, ~~ bana vakit kaybettiriyor· 
t;Q

1 
~ın kendin vakit kavbetme· 

Ilı. 13~1~Yorsun, ben sana ~öyliye. 
~:ı! ... elı ~i işin gücı.in yok. on 
~ltıı iti~ ~~kı bir i~in ,·ardır. her
~t 

0 
t-g~ mecbur olduğun bir iış; 

ıı .. Senı sarm:ımıc;. Yapt·ğın i· 
ll-.;ı.._ ltuıeır ... 
~ıtş tgıne, ac;aletine ir.ana 
~: ı~~~n.lçinde müthiş bir sıkmtı 
tk >iZ \'e • • 
'<lll ~1,_ ıçsız adamlara mahsus 
• "- l\Jntr a· . . 1 • • l '<et k · ır ıçın o.c:a. ı!;ın oma· 
~' e d' . , ~ bu.ı n ını :rne~gul edecek bir 
alıut ~tdun 'e böyle tanımadığın, 

r-, ~ecli~~1Yıp da kcndıni tanıtmak 
~il. ka~ı~ bir adama mektup yaz· 
~ a !lor ~m~zdın. Bir kere doktor. 
'4'tata~,,1 • lk~ seni bu derdinden 
~ bır çare 'ardır.,, 

Nurullah ATAÇ 

~·-13· 
lık S ırkaç aydan beri çıkmıyan 

'iliıat-..· 
1 

es &aıete inin, gene eski 
·~ır e · . 

rı ıle çıkacağını memnu· 

niyetle haber aldım. Eksikliğini ger· 
çekten duyuyorduk. Onda ne güzel 
şiirler vardı! Bize şair Bedri Rah· 
mi'yi, tlhan Bcrk'i. A'i<lf Halet Çc
lebi'yi Ses tamtmı~tr. Onların şiir· 

!erine tekrar kavu~acağız. - N, A. 

Asri yemişlere dair 

Y ı·;:\ıiŞI.1-:Rll.\llZE clo ne oldu? No 
eriğinde, ne ldrnzmdıı, ne ı;:ilei::rinile 

iliıç için bir damla tat ~ok!... Toııtan şc

lwr hastalıj:;rmn mı tutuldular, nedir? ... 
Ycmio;;lcrimiz de, b:ıyıığı, asri l,ı:t.lanı dön-
4'1üler! .• Uzaktan lırp inin yüzlerinin göz-
)erinin l;oyru ı, diiz~rünii, rengi, 1 urnlcfi 
~erinde ... Gel ı;cleliın ) alund:ın Iıcıısi iııti 

ııüften. yarnn ! .• 
Gnrib ;ey: 
Ycmislerlmizi ilırncnt için AYnıpadn_ 

l:i gllıi staııd:ırdizc Nldlnı, yani hf'tısini 

ayni çcşitlt'rc irc:ı rclclim dedi!\, dedik n. 
ma bu drrce<''"iİ dl' dc'öil!.. Uizdc!.ilcrin 
h<•psi u 'jn~ı yukarı lıir !;<!Şlt ohlu: 

Jfüde adctü, Alınıınyacla kömürden 
trrc.) ağı çıknrılclı~ı ~ibi, nyni usulle ye
mi~ ~·npılıyor gibi bir ŞC): nır p:ırı;:ı şap 

:ıl, lıiziın milli s:ına~ ilnıizdc yo,i;urtl:ırı bo-
ynın:ıkta kullaııılan 

olılu erik! .. 
bo) ıulan lJiraz sür: 

Eriği nl, milli s:ına~ iimizılc şerbrtkr· 
de kullanılan boyadan biraz silrünr: ki. 
raz diye r:ılıatç:ı ) lycbillrsin ! ... 

H.irnzı al, milli s:ıı•n,iimiztlc ağır in. 
giliı; kunıa}l:tn imali iı;iıı lı.ullıınılnıı be-

müş olan Avrupa halfi düşünü -
yor. 

Ve işte ihtilaf bundan çıkıyor. 
Fransa, Rusya ile İngiltereyi 

birleştirmek i~in elinden geleni ya 
pıyor. 

Vaktiyle milletler cemiyeti müş 
terek bir emniyet sistemi kurmuş
tu. Cemiyet çerçevesi içerisinde 

r.akat her halde bu müşkülleri 
sür'atle yenmek lazımdır. 

\ ,, • • • • - • • J ' .ı • 't 

:Aas<µte ----:..-ncl,Ji tabanca boya ı ııü kiirt: ~ilek diye 
otur )'C! ••• 

1" cmi;lerin blrihirlerindcn farkı kira
zın imha eriğe nıız:ır:ı.n biraz daha fazla 
ruj slim1iiş olması, !:ilcğin de ı:;u inlılsarııı 

200 kuruşluk kolon' asından fazlaca sü
riinmiiş olması dci,'11 mi?! .. 

O lınlılr. knşlarınıı kozmati!• ~eltnıiş 

l;eçj boynum, rn piiskiirınC' kirpiklrrinc 
rimel ünnü5 cliin5clc en nsri yeıni~ler 

mi diycccf:iz? .. 
:Mr~r.r ll:ıhnsı ıla nımHş: 

Turfanda scbzf' \ 'C mr.)' c Y<'tic:tlmıek 
l ~in i\ nup:ıııın hnzı yerll'rincle insan ı;üb. 
r<'sl lmllanıhyonnuı;. I•'akat orndn im giib. 
re tahammür ettirili)·or. kirt-~le ) akılı
) or, t:ımnnıi) le fenni bir tnsfiyc gördiik-
1<'n sonra toz lı:ılirıtle ~ülırc olarak lmlln
nı!r. onnuş ... 

flizİlll t urfr !l('OCllarsa )'emiş \ e S('b7.C. 

lC'rin d'blcrinc ins:ın ~libreslni oldui,ru gibi 
doltlurm crlyorlarmı~ ! 

Ba.yret eılllr<'ek cDıet: 

Turfanda('ıl:ırımız hu 1.:ular himmet 
hüskri) orlnr cln ~ine biçare .) cmlşlcri~·fa 
bir insan gübresine benzemiyor \'es elam!. 

Hitleristler;n kulagıRa kurşun 1 

G AZ.ETJ·;LERU.E ınsanın Juılaklanna. 

innnanıı~ acağı bir ha\ adis \&r: 
füıdiistc 1cdhis ba~lamı;. Yahudile:r 

ı;ete tr~kil ederek nclıım öldürnıeğo başla. 
mışlar! .. 

Kulaklarınıza lnannbiliyor mu unuz! 
Yahudiler !;Ctc tc~l.11 cıliyorlar, adam 

(ildiiriiyorlar ! ... 

Allah Allah, ne:ıba öteden lıeriıleıı 

Hitleristlcrin eski baba~ eA"itliklerinl mi 
gizli('C satınalmaya basaldılnr? ! .. 

*** 
Büyük zahmetlerden 

kurtulunuyor ! 

Ç AI.IŞK \1\' 'c lı:ıı:arıcı \alimiz bu 
!'der de Ani.aradan İstanbıılun 

ha) rın:ı. kucak ılohı<iu hediyel<'rlc geldi. 
:Ru ı.;üzcl hedip•lcrılen bir tanesi ile 

!iiehrinıizdc ne~·koz, ı~ııtilı, t'sküdnr emt
lcrlnde birer staılyom yaııılacağı ta n\ 'u
rudur. 

Çok ~li7.el: D~m<'k dile font d~lfttt

mcl• istivenlerin Tok im rn }'enere k:ulıır 
J!"ltmclerinc meydan 'crilml)·cce"k !~ 

Mim• .. 

Bu sikayct üzerine yaptığımız 

t:ıhkikatta. Bcyoglunda böyle biı:: 

y::ı ::ıb 1 n h-ıkikaten başlamış oldu· 
ğ·ınu biz de gördiik ... 

Gerek yerli, gerekse ecnebi ol ~ 
sun sat11-:;::sı yasak olmıyan gaze .. 
te ve me::::rıuaların eskisi gibi dült• 
I.an vitrinleri öniine asrlmac:ında 
hiçbir mahzur bulunacagı u san 4 

'11ıyoruz. Onun için bu yc:ısak ye• 
dnde değıldir ve bir an evvel kal .. 

1 am~:l:h:~~:~;~·::·y~z~Şlii 
1 :>rta ,öyde Ta.,merdivende Pi~ 

ok soıtagm:la 2 numarada 
oturan on bir yaşlarında Garbis 
dut ağacından yere düşmüş, sol ko 
lu kırılarak baygın bir halde Şiıli 
çocuk hastanesine kaldınlm11tır • 

- Kalemi nereye ko:>'dum acaba? 
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Abdülhamidin nefsine Londra - lstanbul Kurultay encümenleri faali 
h · · h yolu l · d d · l asrettığı su şe re Edirne.- Kapıku~e yet erıne evam e ıyor a 

şosesı yapılmaga 

kazandırlldı başlanıyor 
Nafıa VekAlcti Londra • ts. 

( Baştarafı J incide) I l - Muhtel!! vilAyet ve kazalara 
1 
ıemckto olan bu l~lcrin tat 

Encümen biitiin bu tetkikalrnıla tren yolunun uzatıımaaı istenilmek. dileklerin bir çotun Jmr§ı U 
proje üzenind~ es:ı-.hır mıhhu kal. tedir. Vek&.ltıt hazırladığı plln muci_ dlci birer kaI'§ılık t kil e 

Çallayan suyuntı ttlki ke ıititn htytf ..• 

Kağıthane civarında Cenl:ieredej deki tevzi deposunda halka mah
bulunan içimi çok hafif ve nefis ıus parasız bir ~şme de açılrr.ası 
bir menba &uyunun Şişliye kadar ve civarında bir gazino yapılması 
borularla ıetirilmeııi temin cı:iil • düıünülüyor. 

C!iiini yumııtık. Suyun şehre dağıtılması, depo· 
Dün belediye arhhat müdürü daki tertibatın genişletilmesine 

Osm4.n Sait, hıfzıssıhha mütehas· lüzum görülmesi dolayısile ancak 
ıısı Zeki, su mühendisi Macit, Be. 10 haziranl:ian itibaren 'başlayabile 
yollu kaymakamı Ahmet Kınık cck ve iyi su fiyatlarına tesir ya. 
tan müukkep bir heyet Kağıtha - pacak kadar ucuz bir fiyat konu -
neye giderek suyu ve yapılan mo· lacaktır. 

aem tetıisatı ıözdcn geçirmiş ve Diier taraftan belediye de, kcn 
bunları mükemmel bularak suyun di elindeki menba sularının işle -
halka açılmasına müıaakie etmiş - tilmcsini daha faal bir şekle koy. 

tir. mak için sular idaresinde bir iyi 
"Çağıayan,, adını taşıyan bu sı•lar bürosu açmağı muvafık gör

menba suyundan saltanat zama - me'ktcdir. 

anbul nsfalt yolunun en mu 
ıiru kısmı olan Edirne - Kaııı 

kule arasındaki 18 kilometrelik ~o 
senin asfalt olarak inşasına başlan 
mnsmı aHl.kadarlara bildirmiş 

tir. Böylelikle yolun huduttan 
Edirne.re kadar olan son kısmı 
ela tamamlanmış olacaktır. 

inşaata l ,5-::! milyon lira sar· 
[edilecektir. Londra - lstanbuı 

:>tomobll yolu 940 senesi başın 
ua açılmış olacaktır. 

Yolun inşa halinde lınlunan 

' ,Uleburgaz ile Babaeski arasın

iakl kısmı tamamlanmak Uze· 

redir. 
Bulgaristan Ye Yugoslavya hll· 

kumetleri de kendi toprakların· 
dnn gecen kısımları sene sonu· 
nn kadar ikmal edeceklerdir. 

-O--

Kağıthaneliler 
Köylerinde bir ilkokul 
binası yaptırıyorlar 

KağıLİlanede köylüler tarafından 
bir ilkokul bina~ı yaptırılmaktadır. 
.Mektep önümüzdeki ders senesine 
kadar yetiştirilecektir. 
Kağıthane köylülerinin kurduk· 

!arı himaye teşekkülü muhtaç \'azi· 
yctte olan 46 talebenin gıda ve gi
yim ihtiyaçlarım temin etmiştir. 

--o--

~ak şartiylc teferrüata ait bnı ta . blnce ve tahslııat.rn müsaadesi nisbc. bulutıdu~unu l."&y~l~ Ur • .-ıı 
dıllcr ~ ııpmı~ ,.e umumi ictare heye· tinde memleketin hıı.yaU zaruretlerini li - Na!ıa Vekili, hman ibtl~ 
tiııce yeniden teklif cdilrn ve Parti nazarı dikkate alarak bUtUn yurdun lek1erlne ·verdiği cevapta da _. .JJ 
lrşkilntııııln ıııfıfrtti~liklcr ilHlıısı rn glmcndıferlerden fııyda.lanmaama ı;a_ nlz sahlllerlndc yaptınlaca.lt .~1 
cümeırne k:ıhul e.c'lilerck tr.şkil!il J.a . h§maktadır ve çalışacaktır. Limaıı ve Uzerlnde tetkikatın ikmal e~~ 
demeleri ıırtı!'iında buna da ~«'r '\'e· ılaMleler için de aynı vey va.rdır. duğUnu, bu limanlardan birinlll"' 
rilmiş \'C nizamname~c ila\C edilen .2 - Sa.rıkum - Akıaz bataklıkla.. - Zonguldak veya Çatala~..., 
bir madde ile nıüfe!Uşlerin ''a7.ife ''<' rının kurulması için tetıdkntta bulu. ğerinln de Trabzonda yapılaCN
salfıhiyetlcrinin umumi idare he.' c- nulmıı.ktadır. Vekllet esasen .kurutul • bu son limanın avnn ;projele~ 
lince ı:ınziın ve i(cnt'I lıa')kanlık ıli- maat istenilen blltııklıklarla, ıslah i§. mal olunduğunu, Ereğli - zo,,; 
nınıııcıı tnsdik edilrr.ek bir taliınnl lerl üzerinde çalr~makta bulunmakta. - Çatalıı,tzından birinde yapıl .,J ıı. 
ıınıne ile !ayin cdilcct'jtİ turih edil- ıdIT". Programa bağlanmış olan kısım. man için bu mevkilerden heT~ 
miştir. Bu lelkikler sonunda kıırar- la.rdan bir çokları ikmal edllmif, eli- ri üzcrınde henüz bir karar .; fo 
hıra \'arına!.'. ıırelİ)'lc roeı;.ıi ini biti· ~r kısımlar ihale <!dılmek üzere bu. ı:t'f., cenupta yaptıneak :ıımanıaıt; 
ren ni1.amname ve rıroıraııı enciinn· lunmakta veya Uzerlerlnde tetkikat lince, bunun Meraln veya dlğer tiJJ 
ni l:ırafınıl:ın ha7:ırlannrıık nhın ın;ı7.- yapılmaktadır. tada yapılmuı mcselcBinln d• ~"' 
bata yarınki umuınt toplantısında 3 - Na!ıa VeklUetlnl allkadıı.r eden bir karara ba.ğlanabilecefi ilJılJUo"" 
Kıırultaya lc,·di cdilecel.:tir. ve yol mUkelleflyetine ait dileğe kcn, har eylcmi§Ur. 

Jlrlekler encümeninde: dl zamanı ~:eklletinde bu mesele Uze_ rJ:. 
bıcflmen bugünkii tophıntılorınıı rmde yapılml§ olan tetkikat hakkmda 6 - Karı~ık dilekler ara.e:nıdt ,ısl 

lııışlıırken ilk olnrDk :\fııli~e Yckilleti h:ahl.t veren Jı.ıli-:ıakal&.t Vekili AU Çe_ nan n ucuz radyolar teminin:-"' 
ile alakadar dilekler üı_erindl' dur- tlnk11ya, \'ekAlet!n bu meseleyi tetkik teklere vcrdi,ği cevapta ı.ıunak 'dl_. 
muştur. Ba:r.1 'ergilerdrn taclilıil ya ede~k hazırlamı§ oldugu 111.ylhe.nuı kili Ali Çetinkaya, bu husuşta ; 
pılın:ısı hıısusunılakl dileklere }.;arşı Şfırayı Devletten çıkm111 bulunduğunu nun ıa.yihası teklif edilmek ~~ 
Maltyc \'rl.'.ili bu mesele etrafında ııöylemlı ''e halen maliyede tetkik e. lunduğunu, bu ırurctıo halkll' ~ 
hiıküıııcl\·c takip edilmekle olıın ma· dilmekte olan bu projenin müterakki lira. arasmda bir fiyatla birer fi 
li sİ\:ısetiıı 11nııh11tlarını irnh eylemi~ verrl esuları dalre.cıinde hazırlandığı_ ııahlp olabllecclclerlnl ve h~_..I 
kö\·ilinüıı :ıirııl amtıurlarının ~anlış nı aöylemlıUr. tarı kolaylıkla kullanabilın~ 1111"'-/ 
ol;ral.'. ,·ergiye talıi lııtulmasının do · • - Köprcıtcr inşasına ait dilekler aynca tedbirler derpiJ edild~ _. 
ru olmaılığı meselesi iizrrinde de hlr tızerinde Nıı.fıa Vekflf Genemi Ali Fuat deylenıili ve latanbulda OrtakW-- f 
dl'kge tarafından jJeri üriilcn mü- ~buoy, yaptırılrr..akta bulunan, ya_ ıunmakta olan kömür depol~ t. 
lalealı:ını knrşılık Hrıni' ,.,, encüıııen pılmaaına karar verilen ve yaptırıla_ drnlmaBı hakkındaki dileğe (}"~ 
reisi Çorıım Mebu 11 hınet Eker nıe· cıık olan köprüler etrafında izahat larak: •'Bunların kaldrrılına!1 
selenin bina ''ergisine ait kanunl:ı 
nizamnnıncsi arasında anla~ ış far
kından ileri gelmekte bulundu~unu 
bildirmiştir. 

nrml§ ve esa11en programa göre iler- rcrdlr,. deml§tlr. 

~------------~~--------~~--~~~----~--~ 
Ankarada bir 
sergi açıl ıyor 

Maarif müfettişle" 
ar~sında terfii~!.., 

Ankara, 30 - Maarif~ 
!erinden Raglb Nureddin 

nmda yanız saray mensupları is· B 
tifa.d• ediyorlardı. Suyun &araya U 
gönderilmesi için ilk tesisatı kcn. 

seneki mahsul Asfaltlanan ~g~çlı yollar 
Belediye lubetlı bır kararla Tak. 

Encümen meclisten bu J.:anunıın 
ıefslrinin istenilme~iııi ıı111rnhk gör
mii~ \C binalıırın yeniden lııhriri me· 
selesi iı;in ıle Dahili)c \'ekaletiyle 
mutabık knlınarıık bu me!irlenin hıl
ledilmesl Jütumlu g5rültnüştiir. 

!\t:ıli)e \'ekili hıanbul, lzmir, Kay. 
seri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, .M~· 

Ankara, 30 (A. A.) - SovyeUcr 
Birliği bUyük elçiliği Ankara Hal-
1tevinde bir ''Sovyet kitab ve artis
tik fotoğraf aergisi,, tertib etmi§_ 

tir. 

lııtifa etmiş addedilmesi ~ 
kararlq~tır. .,;# 

Birinci smıf maarif ıtl~ 
tinden RMim ve EkIUJ V~ ~ 
müfetti~liklere, ikinci sınıf , 
Uı·erden Refik. FetJıi, O~.ıl 
zaroğlu birinci smıf müfctSI"', 
re, Üçüncü sınıf mUfett.i§lst4'~ 
lil Vedad Fıratlı ikinci e~ 
tişUğe terfian ta.1in edil~ 

vaziyeti di nefsine mahsus olarak İkinci 

1\bdülhamit yaptırmı§ ve misafiri 
olan ecnebi hükam+darlarma bu su Alakalı makamlar memleketteki 
dan müteaddit defalar göndermit· mahsul vaziyetini tetkik -etmişler. 
. dir. Yapılan tefr' .1cr neticesinde tJr. 
Saltanatın ilgasından eonra su, umum? mahsulatın bu yıl geçen 

lUfıthanc köylülerine kalmı§tır. seneden yüzde on beş kadar nok-
Eslı:i Beyoğlu kaymakamı, su - san olacağı tahmin edilmektedir. 

yun ehemmiyetini takdir etmiş ve Maamafih son günlerde her ta -
köylüleri bunu i§lctmeye teşvik rafa ya~an yağmurların bu vazi • 
etmitgir. Bunun üzerine bir müte. yeti biraz değiştireceği de zanne· 
ıcbbi.sin yardırnile kurulan ilk dilmektedir. 
tesisat son defa iki aylık fenni bir Şark mıntakasında Urfa ve Di· 
çalışma neticesinde ve 25000 lira• yal'bakır havalleinde mahsul va • 
lık masrafla tamamiylc mddcrn ziycti geçen seneden fazladır. Ka
ve !ehrimizde emsali az bir şekil litclcr de iyidir. Sıvas ve Samsun 
•lmıştır. mtntakaları da iyi mahsul veren • 

Tahlil raporuna göre, derecesi lcr arasında~ır, 
üçtür. GUnde 45 ton su çıkarıl - Ankara - Sivas arasınklaki ha -
maktadır, l§tiha açıcı ve müdrir valinin bu yıl yüzde 25 eksik mah 
haasalan vardır. sul vereceği tahmin edilmektedir. 

Bu eu, menba yakının1da hiç in. Konya ovası ve havalisinde hava· 
un eli değmeden otomatik işle - !ar kurak gittiğinden mahsulün 
yen bir motörle 110 metre yük • ıeçen ı;encden az olacağı hesap
ıelrlikte olan Hürriyet abidesi ci. lanmaktadır. Efe mıntakasında 
vannda tevzi deposuna sevkcdili- İzmir ve Uşak havalisinde ide va. 
yor Su borularının içi kauçuk ol· ziyet iyidir. Torbalı havalisnde 
duğundan suyun tadı yolda bozul yilzde 15, Polatlıda da yüzde 20 
uıuyor. kadar bir noksanlık tahmin edil • 

Tevzi deposunda sıcak su tertiba mcktcldir. 

tı vardır. Bu su ile yıkanan 25 
litrelik damacanalara su konula • 
rak tdırin her tarafına dağıtıla -
c.a.ktır. Bu suretle evvelce yalnız 

ıultanlarm içebildiği bir su hal • 
km ayağına götürülmüş olacak • 
tır. Su Kağıthane köyüne aittir. 

tıtctmcyi üzerine alan mücssc· 
u, her sene Kifıthanc köyüne 
1200 lira verecek, ayrıca damaca 

na baıına da 3 kuruı ayrılacaktır. 
On aene ıonra bütün tesisat köyt 

kalacaktır. 
Bu suretle köy kanununa uy • 

gun olarak elde edilecek gelir ta
mamil~ Kağıthane nin imarına 

sarfolunacaktır. 

Bu tuiht yerin böylelikle çok 
canlanacağı umuluyor. Köyde, 
Çağlayan suyunun yakın zaman • 
]ara kadar iptkfai bir havuzdan 
ibaret olan au toplama yerinin bu. 
günkü modern ıchre faydalı bir 
hale celmeaindc lı;öylilye, belediye 
ve hUkumetin çok mUzaharet ve 

yardımı clokunmU§tur. 
Suyun ıetlrilmcsi için yakının· 

dan ıcçen daf yolu kapatılacak 

menbaın ttrafın3a bir himaye 
.untıkaı.ı teıiı olunaeıkttr. Şişli. 

Şarla mukallidi 
Ahmet 

Dilencilik suçile Adliyeye 
• verildi 

Dün, caddelerde şarlo taklidi 

yapan Ahmet adında biri dilen • 
mek ıuçilc yakalanmış, adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Şarlo Ahmet, muhakeme edil
mek üzere verildiği birinci sulh 
ceza mahkemesine ~irerkcn, ba· 
ıındaki melon §apkasını çıkarıp 

kamış bastonunu sallamıı, numa • 
ralar yapmak istemiştir. Fakat 
hakim buna meydan bırakmıya

rak kendisine mahkemenin cid:ii-
yetini ihlal etmemesin: ihtar et • 
miş ve sonra sorguya çekmiştir. 
Şulo Ahmet: 
- Ben, unatkar bir adamım. 

Görüyorsunuz iıtc, Şarloyu tak • 
!it ediyorum. Fakat hiç bir za-

man dilenmem.,, 

Dcmiıtir. Muhakeme tahitlcrin 
çağırılmaın içia ~Jka bir c üne 
bırıt kılmı~ tır 

simle Harbiye nraıımdaki ağaçlı 

yolların orta kısımların& asfalt dö-

nisa, Mnrn,, Sıım5un vilAY«'~le.rının Sergi 1 ha%iran perecınbe günü 
merkez \'e kazalarındaki arazının_ de saat 18,30 da açılacak ve 20 hazi. 
iskdn mınlaka ı olmamak şa~tırle 
muhtar; :r.lırraa tevzii h:in teblı~aıtı 
t>ulunulclıı~ıınu bildirmiş ve C!llı;.1 ""· 

rana kadar de\'am edecektir. 
_,...-0-

etmiş ve kenarlarına güzel tarh. 
!ar içine çiçekler, iki sıralı taflan
lar diktirmi§ti. Belediye bu kısım

da iş bittikten sonra cıimdi Laleli -
Ak.saray caddesini de ayni §ekilde 
tanzime ba:ılamıştır. Bundan ııonra 
Atatürk bulvarı ve Fatih - Edirne. 
kapı arasındaki F"evı.i Çakmak bul
varı ayni eekilde tanzim olunacak· 
tır. Bu suretle İstanbul en bUyUk 
bir toz \'e çamur amilinden kurtul_ 
mu§ olmaktadır. 

nuna göre tekaüt eılilmi' olanlarıı~ Vali 
m:ı:ışl:ırının arttırılma~ı .hnl.:\und~~ı 
dileğe karşı ıJa hükfınıet.ın. ~sa~ .ılı

m u av ini değişmiyor 
\'ali muavini Hüdai Karataban, 

bir valiliğe tayini hakkında dün 
bir gazetede çıkan haberi tekzip e· 

dtrtk böyle bir tayinden malOmatı 
olmadığını söylemiştir. 

-<>-

Karabük fabrikası için 
gelen mühendisler 

Karabük demir fabrikasında ça. 
lışacak dört İngiliz mühendis bu 
sabahki Semplon cksprcsilc şehri

mize gelmişlerdir. 
Böylece Karabükteki lngiliz 

mühendis "ve ustabaşıların mikta
rı 120 yi bulmuştur. Daha 80 

kişi gelecektir. 
Fabrikanın demir boru kısmı 

ağustosta açılacaktır. Memleketin 
ihtiyacı olan her nevi boru bu mü. 
cssescl:lc yapılacaktır. 

--0--

Kütuphaneler Umum 
Müfettişi öldü 

Maarif Vekaleti Kütlipbaneler 
umumi müfettişi B. HMan Turgalm 
dün \•efat etmiş olduğunu tecs:1ür

le haber aldık. 
Hasan Fehmi Turgnl iki hafta 

kadar evvel rahaU!ızlanarak §ehri.. 
mize gelmi§tl. Bir karaciğer rahat. 
sızlığı geçiriyordu. Ne yazık ki te
davisi mümkün olamamış, ecel bu 
ilim adamını aramızdan almıştır. 

Kendisine rahmAt diler, ailesine 
ve kUltUr alemimize taziyetlerimlzi 
sunarız. 

-o-

Kütahya - Balı kesir 
demiryolu ihtilafı 

Hükümetirni:ıılc, Kütahya _ Balı. 
kesir şimendifer hattını yapan ec
nebi şirket arasında çıkan dava ile 
alikadar Alman delegesine yardım 
etm k Uzere bu sabahki ekspresle 
Berlinden avukat Karı Egon gcl-

barile 1111 teklifi löabul eıtıjın~ ~ e ınt
kfııı lıuhınılıığu takdirde hu l:~ın ıle 
hıılledileceiiini ihlve eylemışlı.r. 

Maıırir \'elı;Aletinden nkl ı\ıJelı;lcr~ 
karşı da Maarif \'eldli . H.a'an Alı 
\'ücel şu ce,·ııpları vermıştır: 

1 _ )luhtclif k:ızalnrın ol'ta mel.:· 
tcı> ihtiyacı iı;in l>ir liste huırlaıı· 
mıştır. Temınuıda t~planacak olan 
~laarif Şlırıısına verılc1:ek olan . bu 
liste kabul edildiği lakdl~d~ bu hste 
bir program mahi>·etini ~k~ı ap e~e-

k ·e ıatbiki cihetine gıdılecektır. 
ce "' , li . Bu programın eş;ı,ların<lan ırı 
de ıııcklep binası temin edece!.'. ı..au
larda tercihan orta mektep açılma· 

s11Jır. lU 
2 - Ma.arlf Veklleti ,umul ma~ 

nuil• milli bir kütüphane a.çma.k k•. 
rarını almıl! bulunmaktadır. 

3 - Bazı ";ıayet ve kaza merkez_ 
lcrinde Hac açılmaııı meaelealn• gelin. 
ce, Partimizin programında mevcut U. 
aelerin takviye edtımeal emrolunm:\t· 
tadır. nu sebeple yeni lise açma an 
elde mevcut ti.leler takviye edilecek, 
tir. Ancak bu I~ bittikten aonradır ki 
yeniden lise açı\maaı dUıUnülecektlr. 

Veklletlnir., Parti programından al. 
dığı direktifler dairesinde hareket et. 
mek mecburiyetindedir. 

' - Ban delegeler, husul!! mektep. 
lerdek\ imtihanların csaıılı olmama • 
aından bahıetttler. Bu dilek yerinde • 
dlr. Her talebenin aynı llltn ve ti.kir 
aevlye~tnde olmasını temin için ılk, 
orta mekteplerde ve llselerd4' bir dev. 
blldirm~ ,.. dlter dilekler U:terinde de 
terler huırla.nmaktA buluııdutunu 
lel lmtiha.nı uıulU tesiııi mııtaaavvr.r. 

dir. 
Kitaplann pahalı bulunduğu hakkm. 

dakl dileği' ka!'§ılık ta kitapla.rımmn 
lt.alettayin Avrupa memleketlerinden 
herhangi birinden fi~ dört de.fa ucuza 
aatılnıa.ktn. olduğunu Veklıletı.ıı tale. 
benin ihtiyacmı kutıla.mak Uzer• bol 
yapraklı ve çok ucuza aatılacak def. 
\Azım gelen izahatı verdikten aonra 
demi ıtır Jd: 

"Ben ve benden önceki VekUlır süt. 
lerf az blttr ana ci'ol çocuklarmı em. 
zirememek u:tıra.bmı ı;ekmlı\erdir. Ma. 
ama.flh bizler, ııtiraba baş eğecek 
ınaa.nlıır değlllz. Ben ve 'benden aon. 
Taki Vekiller Maarif hayatımızdaki 
<biltUn eksikleri tamamlıyacaklardır,, 

NAFIA VEKİLİNİN İZAHATI 
m~tir. Natııı. Vek&letlnl ali.kadar eden di. 

Ecnebt &\'Ukat doğruca Park O- le'klerin mUııakereııınde de N~ıa Ve. 
tcle rldcrek bu mesele ile meşgul kili AU Fuat Cebuoy ıu izahatı ver • 
heyete mUIAki olmu11tur. • ml§Ur: 

-o-
Polis enstitüsü müdürü 

Amerikaya gitti 
Ankara polis enstitüsü müdürü 

Adil tetkikat yapmak üzere Ameri· 
kaya hareket etmi~tir. 

Daktilo aranıf,, 
Bir müessese için eski ~ ; 

yazıyı iyice bilen ve te!ef~ 
tralını da idare edecek bit. fi 
ya ihtiyaç vardır. Yirmi lirf 
verilecektir. ,1 

İstanbul posta kutusu •8 
sine mektubla mUracaat. ~ 

LALE T ATIL ETMİYOR 
Salonlarındaki Ted:iidi Hava Tertibatından aldığı kuvvet .fi/# 
terilerinin gösterdiği yüksek alakadan kazandığı cesaret ... 

Mevsimin en güzel !'-;eni ~ Süp~ filim~inden mürckkeP ti 
yük programını yaptı: 

1 - B iRiNCi FiLM : 
Meıhur N 1 N O MARTININl 

AŞK ŞARKOSO 
2 nci Film : 

Fransızca sözlü eşine ender rastlanan bir film 11 

KA RA ALAY ~ 
HUMPHREY BOGART • ANN SHERiDAN ve Yeni :MS .. -
JURNA L en yeni ve en &on haberler Hepsi yann akşam saat 

da L A L E Sinemasında 

2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Eyüp kaıasınd~ 
lan arazi tahririne müstenit tahrir neticelerinin katile~is ol ~ 
tahririn 939 mali yılından itibaren tatbik olunacağı ilan oıunut· 

~ ~ . ~ 
2901 <:.ayılı arazi tahrir kanunu mucibince Fatih kazasınd114ı,1' lan arazi tahririne mü tenit tahrir neticelerinin katileşmis ol ıJt· 

tahririn 939 mali yılından itibaren tatbik olunacağı il~ oıuı;;i' 

* * * 
2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Beyoğlu kazası~,~ 

pılan arazi tahririne müstenit tahrir neticelerinin kaUleşmi~ ol ~ 
tahririn 939 mali yılından itibaren tatbik olunacağı söıü geÇCJ1 
nun 10 uncu madde3İ mucibince ilan olunur. (3849) 

* * * rıtl' 
2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Beşiktaş kaz?ı:ı ~ 

pılan arazi tahririne müstenit tahrir n ticelerinin katlleştıı~ '"""' 
,.e tahririn 939 mali )ılmdan itıb.'lren tatbik olunacağı i!A~;.1) 



tq ~ 

tiltııi :ın llankalar yoku5untla tekerleği çulrnra giren bir 1'amyon dıı\'· 
'-dıit •<l', Kamyonda yUklü olan tn5l:ır yere dül<ülmülj, güzel Lir tc. 
o' tserıyıo lmmyon ııoförline ve caddeden gecen yolculara bir §eY 

~ 
ltı---· r __ c::ı_F_r_a_n_s_ı~-

a n laşmasn. 
~da .. /

1

(l1aştarafı 1 incide) f cuttur. Müzakereler tali e:ıemmi
Cttti: ~~10tnasi yoluyla verile - yeti haiz bazı noktalar hakkında 
~~,c~ği ıra Molotofun yarın söy. devam etmektedir ve hafta sonun 
ı::ıı l:ıtı n~tkun Sovyetler Birliği· da gerek üç taraflı anlaşmanın 
dcec~i unu Politikasına taalluk c· ve gerek Türk • Fransız anlaşma· 
la:İlı b've. tnüzal:ercler hakkında sının kati olarak akdi be!:lene~i -
~:ııa. 11 .r ı~areti ihtiva etmiyeceği lir. 

• ıtıaktad 1 ·ı· S ır. ncrı ız - ovyet 
/\Ynr -;: , J • 

ltr, ve tn<ıh!iller, Fransa, ingil _ muza.iere erı 
bir Sovyetler Birliği arasında Moskova, 30 (A.A.) - fngilte 
b~/1 rcnsip anla~ re büyük elcisi dün akşam Molo· ı 

oı:ı :ıımasın n t:ım:ımen f . • 
Uğunu b'ld' , t :]: 1 to u zıyaret etmiştir. Molotof kcn. 

h ı .rme;-; cı .r er. . . . . 
~riltı· dısınden İng:lız - Fransız projesi· 'o .ız • T" k 
:ııı:'la . ur müzakereleri de nin bazı noktaiarı hakl:mda izahat 

ta a gclınış ve Parisle Ank:ı - istemiştir. 
\o rası.1da 
t tere·· T·~erck Hatay meselesi Bugün muvasalat eden Fransız 

Pa(t1 h • Urk • Fransız garanti büyük elçisi derhal lngiliz büyük 

~a tam anhışma mcv· el~isile görüşmüştür. 

~ekosıovakyada Almanlar sinsi 
~lr mukaveme le karşılaşıyorlar 
t' ._... 
;aİ'llıd k' IJaştarafı 1 incidı zıyor. Fabrikalarda işçilerin müm-

ki !tar: 1 
.. lieraldchin şatosun • kün olduğu kadar yavaş çal·ştık· 

;.~e ile rga~ınd~n bir gece tay - lannı, nı}ihi'9 ale#J1r:' b"rcr ~ff.Fl 
ltıiıtir. o§ehırdekı bir otele gel - ortadan kaybedildiğini, ·caddeler. 
t~to>'a <!'~ada uyumamış, tekrar de Alman askerlerinin esrarengiz 
latodaki ~tnüştür, Prağda baron bir surette öldürüldüğilnü, Çek • 
JtaitJ di ayaletlerden korktu 'da lerin, bütün tazyika rağmen ço • 
~ ı _ ~ a~ay ediyorlar. cuklannr Almari mekteplerine 
1~ esrar ra~da 100 kadar genç göndermediklerini, Brno'daki 26 

~ıış, bu:tgız bir surette kaybol • bin çocuktan ancak 500 nün Al _ 
h lıl..ınıxıu ardan bazısı ölü olarak ınan mekteplerine gittiğini söylü-
t:rıcrı h §tur. Kaybolan kızların yor ve ilave ediyor: 

~ıı 'ley emen hep:ıi Sudetli Al - Von Neurath'm o gece şatodan 
• t~ dcğ~d~lovaklardandır, hiçbiri Prağa gelmesi, hayalet hikayesin· 

11 3 - J\J ır. den başka bir de şu şekilde izah 
~ 11dıiki tnanıar Çeklerin yeral - olunuyor: 

~aritlı k~~hzenlercle sakh ve nu. Alman gizli polisine mensup bir 
t !lctroı ~tlerıe kapalı tanklarda- S. S. muhafızı b!rl:ienbire baydı -
~cltıcırıi~leıst~klarını eUerine geçi· yor. Arl:adşlnrmdan biri sıhhi im
~tlcrdcki r~ır. Almanların bu ki • dat ça31rmak i~in düğmeye bası • 
~:ı Çek i §ı:rc~i _bulup açamayış - yor. Fal:at düğmeyi şaşırıyor, po. 
~ kar11 §Ç.~lez:nı onların yüzleri • lis çağırmak için kullanılacak düğ 
~ rı\lattzı.:igu}durmektedir. Petrol meğe basıyor. 
ırk iki k' ~ çalışan işçilerden Henü'z vazife görmekte olan 

ı ŞUrıa h
1
.!1 hapsedilmiştir. Çek polisleri, silahlı bir halde he-c.,. • ıç .. 

" ~ıtYitd §uphe yok ki, Çekos. men koşup geliyorlar. Bundan S. 
/ tchlı1t \, .ı\lınanlar çok müşkiil S. muhafızları o kadar korkuyor • 
b?tlilr Vce 

1 
bir vaziyette bulunu- lar ki silahlarını atıyorlar ve elle. 

ır l;dcn ~aranhkta vuracak gizli • rini yukarr kaldırıyorlar. 
lı ıtııhab· Orkuyorlar. Söylendişine göre, Von Neu -

t~~nıa/r ~ekoslova'kyada halkın rath da bu panikten korkmuş ve 
>' •tcr:liğ~ _karşr nezaketen itaat bir baskına uğradıklarını zanne -
c orıı ını, fakat gizliclen gizli - derek derhal tayyareye binip ktç. 

'-......._ -.. ,~la ~ ~ 
...........____ ugr.:.~tx .. ım ya. :m~t r. 

b~· T uan Mc:ı .. hikayesinin sonu 
I;,\ "lll:U S I 

~l'nııl.ln nyt:nız:::a çı!c::n :::::~I:ı. Jıl. 'Qra:ian aldılar \'e ilahlara kurban 
b.1 oJaraı. s~nu bir y:ı:ıhşlık n~ti- etme:~ için eller üstünde mabede 

,~ııcıan .~·0.::ınıamı~tır. O!;uyueu-
1 doğru götürdüler. 

1 l'lsol'\ız. 02Ur diliyerd<, bu,ı;Un 
)l'\t. •• 

"lt.. *** c~ omu, öpt .. 
lennd .. n ,.u., d . - 1 

• l'ua "' ,,as ar ~:ıror u: AY N b::ıttı~ı saatte sara~·m, 
·l"i inınn • ~fa. d~di, beni affet.. d::ı, hiç hir şeyden haberi 
~: r L.,,:· :ı.. nto:C:::ın ayı :ınuync:ı· 1 o!mıya:ı imp:ırator, uykusuz ve en· 
<l''• ... ... • . 1 

'1tt fil ··b'.1 n hunu ynptım .. di.~ içind~ c!u!::ı.ı}or ve: 
n ır' · , · · ı· ~. ~n .mı .. c ·' .nız. :..· 

· "l:a onun h' '.lir zaman ola· - Tuan - l\1a, ~an gülilm .. Ne· 
?\•.._ ?'.>>lll'l •• 

1 ~"'1 d 'I ' • t• d • ., Jr lb' d b' k k 1' ·• .oen d .ı...>-. :! om·,_, ıg ıyo· re esmr \.a ım e ır or u ,·ar .. 
~~t ~n· ~ kurban cd1leceğim. :\e zaman döneceksin .. Yolunu bek· 

ın Cibi.. leme!ücn gözlerim yoru!du. Benim 

~ ı-:ıı)J\~ • • J 
~~ ıanıhı 1 dolduran cü· 

tar sanı~~ ortadaki direğe 
l ar. İki genç kadını 

tatlı \'e güzel sevgilim neredesin? 
Ne zaman döneceksin? 

Di,.ve Jekrarlayıo duooordu. 

HABER - Al.fam Post.ast 5 

Leh başkur11and 
Londraya gidi or 

Parli n1üstakiJ 
grupunda kimler 

bulunacak 1 

Lehistanda Çeklerden (4?t"4ik~ 
m Ü re k k e p b i r a 1 ay ıç~n,?;~, silnlo<i ş;,kcllhny:;,·,nın 

t k • ı d • ı • '>:ızı l':ıpurl:ırınn isti:ıh h:ıddinclen e Ş 1 e 1 1 Y O r Cozl:ı yolcu nldığı görülmektedir. Teh 
likcli ol:ın bu vaziyetin ününe gcçıle_ 
cektir. An!:::.ra, 30 (Hususi) - Müstn-

kil grupa seçilmeleri Büyük Kurul-, Londra, 30 (A.A.) - Niyuz Kro. 
taya bir takrirle teklif edilecek o. nlkl gazetesinin yazdığına göre, Po_ 
!anlar arasında mebuslardan şunlar lonya orduları ba§kumandanı General 
rm bulunacakları kuvvetle muhtc. Smlgly Rldz lle harbiye nazırı Kas. 

prlrlckl'nin Londraya gelerek İngiliz meldir. 

edilen bir karar suretinde ez.cümle ııısy. 
le denilmektedir: 

'•Beynelmilel vaziyetteki gcıginllk 
ve Alman yanın Polonyayıı kar§ı ser. 
detUğt cUrelkArane talepler knr,ıısın. 
da köy!Uler, 19~0 •ide olduğu gibi §im_ 
dl de hariçten gelecek tehlikeye karşı 
Polonyanm hudutlarmı ve menfaat. 
!erini korumağa hazır bulunduklarını 

beyan ederler.,, 

Ali Rana Tarhan, Şehime Yu
nus, Nakiye Elgün, Fazlı Güleç, 
Hüsnü Kitapçı, Sadri Ertem, Ke
malettin Kfuni, Ahmet Şükrü Es-
mer, Abdürrahman Naci Demirağ, 
Rıdvan Nafiz, İzzet Özkan, Ali 
Riza Tilrel, Fuat Şennin, Aziz Ak • 

Gcncll{urmny erkD.nı lle görU§cceklerl. 
ni yazmaktadır. 

Bu seyahatin ııtmdl Var§O\"tlda bu_ 
lunmakta olan İngiliz heyeU vazife. 
!lnl b!Urdlkten sonra vukubulacağmı 
tasrih eden gazeu, ge~en gün Polon. 
yaya llUca eden Çek generali Prchala. 
nın Polonya genelkurmay rehıl tara. 
fından kabul edildiğini ve Polonya_ 

yürek, Atık A 1·.::!!n.. ~ t:oroy, da bir Çek lejyonu teııkill meselesini 

Silezyada kain Centova kasaba. 
smdaki Leh mektebinde Almanlar 
Polonyalı muallim Szozudlo'ya ta
arruz ederek rnumaileyhe fena mu· 
amele etmişlerdir. 

Emin Aslan. görU§tU~nU i!Ave eylemektedir. 

Japonlar bir İngiliz 
gemisine ateş açtı 

Var§OV&. 30 {A.A.) - 400 u mUte. 
cavlz kasabada Pantkot yortusu mu. 
nasebctile Populiat partisi tarafından 
tertip edilen \•atant tezahUrat eana. 
smda milli mUdafaa hakkında kabul 

Mütearrızlar ayni zamanda Wro· 
bel isminde 69 yaşında Polonyalı 
bir ihtiyara da hücum ederek döğ· 
müşlcrdir. 

939 Bütçesi Mecliste ittifakla 
tasdik edildi 

Sunking, JO (A.A.) - Kiang:m'nun 
~imıılinrlen selen lınberlcre göre, . 
Y:ıngtse mansabında lıir nskerl liman 
olan Hsinkinng Japon gnrnizonu hir 
lngiliz harp gemisini te\'kir ederek '(Başlara/' J incide) 1 lantıda 1939 yılı bütçesi üzerin· 

Bu fevkalade tahsisat muhtelif deki müzakereleri bitirerek mu • 
dairelere ş:.ı suretle inkisam eyle- vazenei umumiye kanun layihası
mektedir: nı 364 reyle ve ittifakla kabul ey 

anrşlırmn ynpnınk istemiş \'e lııgi. 

liılcr JUU\'O f:ıknt etmedik lcrin den J a
ponl:ı r semiye ııle~ :ıcnıışlıırılır. Bu· 
nıın !izcl'irıc iki l:ırııf ıırnsıııı.Ja bir· 
'rnç saat süren bir topçu :ılr)i olmuş. 
Itır. 

.dlongkong, Sü C.\ . .A.T - Çin 'Rıraa· 
h, Şımtung'un merkezi olan 1'sinan'ıı 
dilıl :ıkşnm slrmi~. şehirdeki clüşmnn 
ınühimmat dcpolnrırıı nttıklnn ''e 
birçok Japon subaylarını üldürdük
ıen sonra geceleyin çekilmiştir. 

Şunklns, 30 (A.A.) - :'tlerkez Jlu. 
pep Japon ordusuna mensup üc fır
kn Şoi:;ie'de Jıir hnfla müteınodiycıı 
Çin kun·etlerinc ıanrruz elmiş \'e ııi· 

1 
huyet bu ıu:ırnız kırılmıştır. Dün 
ak~:ıııı J:ıpon ku\'ayı külliyesi ll:ın •• 
konın ~:ırkırı:ı doğru ricnte hıışl:ı
ınışıır. 

Çin kunc:leri Şoişien şehrini ZDP· 

lctınişll'r, Ye miihim miklnrı.Ja harp 
le,·azıını ele geçirınlşlerdir. 

Jlongkong, 30 (A.A.) - Çin kılnn
lına teslim olnn Japon hinlıaşısı Ha
kay:ıına bur:ıy:ı gelmiştir. 

Yaptığı bc:ronntıa Japon ordusunun 
ıeJef:ıtı kntiycn gizli tuttuğunu söy. 
!emiş \'C keneli fırknsının üc defa 
meYcudunu yenilemiş olıluğıınu 'e 
şiıncli de lekr:ır 200 mevcudu kaltlı· 
ğını bildirmiştir. 

Çunking, 30 (A.A.) - Çin Jrnnet· 
lcrI, Jnpoıılnrın Hope, Şnnsu YC Şa. 
hai cyulcllerinin hirihirlne hirlcııtilıi 
111 mtakndnki scyy:ır Çin milfrczclcri 
ni ıemiılemck iizerc son lınrtolnr i 
fııkıyctle knrşılamış ve bıı lnnrruzu 
t:ımıımiylc durdurmuşlardır. 

Japonlar, hu lıeıterıcrindcn ,·:ır.gcç
mek mecburiyetinde knlmı~lnrdır. 
Jhıpe eyaletinin garbında llnn ır

m:ığı cephesinde J:ıponlnr, <;ung· 
si:ırıga dol(ru seri hnrekellcrine (]l'• 

,·am eınırktcuir. 

lstinyede iki 
.motosiklet çarpıştı 
Dün İslinyede iki motosiklet 

çarpışmıştır. 

Hükumet konakları inşaatı için !emiştir. 
maliye bütçesine 1 milyon lira, Bu münasebetle başvekil dok • 
verilmektedir. ı milyon lirası An tor Refik Saydam alkışlar arasın 

kara tıb fakültesi inşaat ve teıi- da kürsiye gelerek §U beyanat· 
satına, ı milyon iki yüz bin lira ta bulunmuştur: 

sı maske imalatına ve bir milyon "- Arkadaşlar: 
500 bin lirası da muhacir iskan Yeni senenin bütçesini kabul 
i~lerine ait olmak üzere &hhiye etmiş bulunuyorsunuz. Hükumeti 
vekaleti bütçesine 4 milyon lira miz bunu keıidisi için bir itimat 

17 milyon 471 bin lirası demir- ve ayni zaman.da çalışması için 
yolları inşaatı rnasraflanna, 1 mil bir teşvik telakki eder. Bütçe, 

yon 500 bin lirası İstanbul - E- arzu buyurduğunuz gibi uzun, 
dlrne asfaltının inşaatına ve 2 her cepheden tetkikata tabi tu • 
milyon lirası döııdüncü umumi tuldu. Bu bizim de arzu ettiğimiz 
müfettişlik inşaatına ait olmak birşeydi • 
üzere 22 milyon 191 bin lira na İstiyorduk ki, heyeti celileniz 
fia vekaleti bütçesine, 2 milyon Türkiye bütçesini her cepheden 
215 bin lirası maden tetkik ve a· mütalea etsin en ince tcfcrrüatı • 
rama enstitüsüne yapılacak yar- na kadar burada, burada dcmek
dım karş•lığı olmak üzere 2 mil· le Türk milletinin önünde gö
yon S 15 bin lira iktisat vekaleti 
bütçesine ve muhtelif hizmetler 
karşıhfr olarak 37 milyon 510 
bin lira. 

Bütçenin tasdiki 
Ankara, 30 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Mazhar Ger 

menin başkanlığında yaptığı top· 

rüşülsün ve hesabı verilsin. Gö · 
rüşüldü ve hesabı esnasında lüt· 
fen kabul buyurdunuz. Biz yeni 
sene çalışması için sızın bütçı

üzerinde dermeyan ettiğiniz mü
talea ve teşviki, atideki icraatı • 
mız için rehber ittihaz e.deceğiz, 

te5ekkürler ederiz.,, 

Çocuüunu bahçeye Otel salonlarında 
gömen kadın içkili düğün toplan-

onyedi yaşında bir t 1 k d"ld. 
kadın tevkif edildi 1 arı yasa e 1 1 
Kumkapıda oturan Serkis ismin

de bir ada.mm kızı on yedi yaşla
rında Matohi gayrimeşru olarak 
doğurduğu çocuğunu gizlice öldU
rüp evinin bahçesine gömmekten 
suçlu olarak yakalanmıştır. 

IUdise iki ay evvel olmuştur. 

Zanna göre kızının gayrimeşru ço_ 

cuk doğurduğunu gören Serkla de 
Matohi ile bir olmuş ve çocuğu öl. 
dUrdUkten !Onra bir gece bahçele-
rinde bir çukur açarak gömmüı;ler-

_.. Baştaratı 1 incide 
önüne geçmek için sıkı tedbirler al
mıştır. 

Son günlerde Beyoğlunda evlen
meyi kutla.malı: Uzere yapılan dört 
toplantıda içki kullanılması israf 
sayılarak yasak edilmiştir. 

İsraf yasağına dair ta.limatna. 
mede ev haricinde verilen düğün 
ziyafetlerinin de men'i hnkkmd:ı 

hüküm vardır. 

:Uotosikletlerden biri Doyncıkö· dir. 
Umumiyetle dü:;ünlere mnhsus 

böyle ziyafet toplantılıı.nnm mene. 

* HııkırkÖy "C Yeşilköyıte Cnzln 
şinisinck olduğu gurfılmiişliir. Bu 
ııııntnlrnlardn sıtm:ı miicad~lcsi mm· 
lnknsı içine ıılınacnklır. 
* Gümrük komisyoncuları cemiye-

ti dün akşam Eminönü h:ılke'°indc 
senelik kongresini yopm1~tır. 

* Tnksim lı:ıhçesiııin nrknsıncl:ıki 
14 bin metre murnbb:ılık host:ınl:ırın 
belediye lnrafınd:ın istimlüki ta· 
mnmlnnnııştır. Bir kısım nrazi bnhce 
:re il:lve edilecek diğer kısımlar )'c• 
şil s:ıhn olnrnk knlncaklır. 

* Yaz Sl'lnıesi dol:ıyısile Taksim .. 
Ycninınhnlle otobüslednt.n snyısı 
nrllırılmışlır. 

* Belediye hukuk işleri müdürlü• 
ğiinc eski J\nyseri mebusu Ferid tn• 
yin edilmiştir, 

* Brlcdiyc lrıım,·ııy biletlerinin 
yerlere :ıtılnınnınsı için lr:ımvny ııra
bnl:ırının ıciııe l.ıircr kulu ko) ncnk
ıır. 

* Delediye imar müdürü Hüsnü 
ile lı:ırHa şubesi müdürü Gnlip lıu. 
.;iiıı Anknrnyn gideceklcrt.lir. Sclıirci· 
lik mütehassısı Prost dn yarın An• 
:nr:ıyn hareket edecektir. llunlnr na
zım plünın tasdıki ile meısul ola· 
cnklıırdır. 

* Filoryn pl:ij \ 'C ı:ıazinol:ırının 

bugünlerde helctlh c tnrnfındnn t:ıri. 

Celeri fnclirileccklir. 
* Ekmekçilik nıütchn'>sı..ı;ınııı İs• 

ı:ınlıultın ekmek derdi icin \'erdil(i 
rnııor kiıfi gürülıncınişlir. İş Jıaşkn 
bir ınütehnssıs:ı tetkik ettirilecektir. 

* Beynelmilel Semplon , .e Toros 
ekspresleri konferansı eylül nnnda 
şehrimizde Yıldız s:ırııl·ınd:ı loplıınn· 
cakıır. 

* llntn:r tic:ırel odıısı milli sana) i 
birliğine mür:ıcn:ıt ederek l 1 inci 
yerli mallar sergisine iştirake hazır· 
l:ındıEiını bildirmiştir. 

* Yangın sigortasındaki tenzil:ıtn 
rnrındnn itibaren haşl:ın:ıcaktır. 

Beri in 
hava 

İstanbul . 
seferleri 

Bir Alman tayyaresi 
bugün geliyor 

Bertin _ lsta.nbul • Hnleb tayya .. 
re seferlerini yapacak olan Luft
hanza. müessesesine ait büyük bir 
tayyare §ehrimizc gelmek üzere bu 
sabah saat 7,50 de Almanyndan 

hareket etmiştir. 
Tayyare yolda Viyana, Budapeş

te, Belgrnd ve Sofyaya uğrıyarak 
bu akşam sa.at 17,45 de Yeşilköyc 

vasıl olacaktır. 

Alman tayyıırcsile Bcrlin Türk 
sefareti müsteşarı ve bir sefa.ret: 
katibi, tstnnbulda bu havn seferi~ 
rinin teşkilatını yapacak Lufthan_ 
zıı §irketi mUdUıil, şirketin neşri .. 
yat bürosu şefi Vorı Vinter Fcld, 
matbuat mUdiri ve dört Alman ga
zeteciden mürekkep bir heyet egl• 
mektcdir. 

Heyet şerefine devlet hava yol
ları mUdürlUğU tarafından Yeşil • 
köyde bir çay ziyafeti verilecek ve 
Tokatliyan otelinde misafir edile .. 
ccklcrdir. 

Lufthan:ı:a tayyaresi, buglin dört 
Tilrk gazetecisile dc\'let hava yol· 
lan baş pi'otu A<ılan \'e münaka
lat vekül.:?ti mühendislerinden RUs· 

yünde otur:ın di';! doktoru Nub:ırm Bir müddet sonra komşular ço
ve diğeri Beyoğlunda Yunus nğndn cuğun orta.dan kaybolmasından 
oturan Mehmet Dalgıcın idnresln- şüphelenmişler ve polise ihbarda 
dedir. Karşılaşma İstfnye virajın_ bulunmuşlardır. Bunu haber alan 
dıı. olmu§ ve tı.nl vaziyet yüzünden baba kız iki gUn evvel cesedi bq. 
iki §oför kazanın önline geçeme. ka. bir yere gömmek için bahçeden 

miolerdir. çıkarır!ar!tcn seceyanm alman ter 

dilmesi talimatname icnbmdan ol _ lemdc>n müre!ı:kcb bir hc>ycti Bc>r. 

Mehmot Dalgıç yUzUndcn ve elli:- tibııtla cUrmUmeşhut halinde yaka.. 
!erinden, Nubar da yalnız bir di- lann.rak miiddeiumumiliğc teslim o. 
zinden yaralnnmrştır. Hil.d.lse tah· \ dilnı.i§Jerdir. Milddelumumtlik._ her 

ldkatma ~lanmJltxr.[ ......... }.lk!sinl .de mldf .e~ ~ 

makla beraber İstanbulun hususiye 
ti ve birçok evlerin bu gibi toplan
tılara müsait bulunmaması gözö. 
nUnde tutularak meselenin yeniden 
tetkiki llzmıgelıniştir. 

Vali ve belediye reisi Lüt!l Kır. 
dar dUn bu lşl ele almıııtır. Meeele 
bugünlerde bir karara bağlanacak-

llne götUrecektir. 
Di~er ta.raftan İstanbul • Bükreş 

tayyare seferlerini yapm:ık Uzc .. 
re hazırlanan mukaveleyi hnzal:ı • 
mak için An karaya elden Rorr Cll 

Larena hnva nııkliynt eır::eu .C • 

tır. !indeki toplanWara. mlisaade ediJJ.. 
~ !çkfıı~, ~e.y ~eti eek- ~ ,,,...-

/ 



Futbolda 
hakem derdi 

Bugün artık mesuliyetin yalnız ve sadece 
hakemlerde olmadığını anlamak gerektir. 
Zira onun üzerinde oyuncu ve seyirci gibi 
iki mühim amilin pek büyük bir tesiri vardır 

Yazan: ZIYA ATES • 
(Futbol Federasyonu Reisi) 

Bo~kıı sporlan lıllmlyorum a.ma, futbolde hnl<em mc,.clrsi haki. 
katım bir derttir. Hem öyle bir dert ld, ynliın zamnm. kadar ne dc
\ a ·ı aranmış ,.c ne de bulunabilmi . Doğrusunu söylemci< lazım ,ı:elir

sc bizim memleketimizde hakemlik çok güç hir iştir. Galip ve mağliıb 

her tarafı aynt derecede tatmin ctmel< mümkün cll'ğil M. 
Pazartesi günü çıkan ye,·mi gıızetl'l<'r olsun, Jıaftalık spor nıcc

mualan ol un, bunlardan birkaçını ele alınız. Göz gezdircııı;:;.;niz za. 
man giireceksiniz ki, ayni m~ın lın1'eml için ne gazetelerde yn~lan 
~·azılar blrlblrlni tutar Ye ne ele mecmunların neşriyatı lıunlara u~·ar. 

Hep inin kullandılitan lban ba~ka baskaclır. fümisi İli eler, kimisi fe. 
na. ·Ey, peki bu adam ya iyiılir, ya kötü. Acaba hunların hangi.;i doğ
nı? f ste hunu söyliy<'bilen ~·ok. Ah şu Jdiip~iiliik derdi yok mu. 
Hangi taşı kaltlırsan altından bu !:ılmr. Neyse ı::imdi mt'\7.U hu değil. 
Sadede geçiyorum. 

Bence hakem işini su iki ceı>hetlcn nıiital<>a etnıcl< lazımdır: 

1 - Hakemler cephesinden. 
2 - Seyirdler Ye oyuncular ccpiıc"inılen. 

JIAKEMI.l~R CEPHESİNDE!\ 

Ortada bir hakem mecıclrsinin blillin çrplaklığı ile ,·ar oldu~nu 
daha ilk günl<>rden Jflbarcn g-ören s:ıyrn Genci Direktör, tanınmı~ 
spor idareclleriınb.le, Ankara ve t t:ı:ı~ml ldüple:rinclen bazılarına yaz. 
dığr bir anketle unlan sordu: 

1 - Sizce iyi bir hakem ne demektir! 
2 - Hakemlerde aranılaeak nsıflar Jııını:llerlılir? 

3 - llııkrmlerlmizde ne gibi kusurlar buluyorsunuz? 
4 - Hakem 1::-lcrinin ıslahı için neler dü~ünüyorsunuz!' 
:S - İfayı nzife esnasında gidi ,·eya aşikur • hakemleri kontrol 

etml'ğe lüzum ,·ar mı! 

6 - Hakemlerin otoritelcrintn clcvn.mh hlr surette temini iı,:in 
ne lizımılır? 

Gelen cernblar, drnilebiUr Jd hemen hemen blriblrinin nynr. Bıın-
hınn heyeti umumiye i t:öyle hulasa cdilcblllr: r 

Ha!<emelrimb; bitaraf değilılir, kJüı,ı;üdürler, birçokları tesir al
tında kalırlar. 

mlgilerl azdır, bilh~ :ı. beynelmilel umumi kaideleri iyi bilme.z
ler, bilıllklerinl do tatbik edemezler. okumazlar Ye taha\\ üliıfı takiı> 
etmezler. 

Tttrübcslzdirler, antrenman yapma1lar, nefesleri az olduğu iı;in o. 
yunun seyrini yakmdan takip edcmnJ<'r. 

Karnrlannda mütcreddid YC isabet iıclirler, idarcimaslalınt etmt>k 
\"C ı;una buna ho:; görünmek ist-Odiklt•ri i~in Jıak tanımazlar. 

Peki ama, bunların hepsi de doğru mu? Şu halde bizde Iıakem. 
ilk edebilecek tek bir a<lam bile yok demek oluyor. Zat<-n bcllibaı:ı
h üı: bclj Jıal<f'm tanıyorduJ<. Şu bir düzüne lrnsıır arasrıuJan bunlara. 
da herhaJcJo birkatı isabet etll'bile cektlr Ye hu dıı biiylıı olunca her 
O.),ınun iı;ine u; H'ya c:ok bir Jıast alık gir~cktir. 

Doğrusu ben bunun böyle olduğuna l<ani drE;rilim. Hllrri azlığı, 
tecrübesizlik, nefes illik, oyunun seyrini yııkmılan fokip eilemf'mek, 
Jcararlarda tereddüd gibi bazı kusa rlar-ı ben de lmlıul C'cli~·orum. J11-

hakika halrnmlerimizin fokemmül ettikleri lmbul eclllem<'..7.. E\'et 
noksanlan ,·ardır. Belki bu yüzden bazı maklar da Jmybolmaktadır. 
Fakat lıu haller hltbir zaman hakcmlıırimizin hii niiniyctlerinden hi-
7.l • üpheyc dü ürmemelidir. Zaten maçlıın çok defalar bu nihniyetle 
seyir \'C takip ettiğimiz içindir ki, hakemin. <.>n bifıırar YO hatta mu. 
\'affak idaresine rağmen yine kendimizi haksızlık, iltizam, taraftarlık 
,.e saire gibi menfi düşüncelere kaııtırıyor Ye evhama düşüyoruz. Jla
kemlercle aradığımız bitar:ıflığrcn·cJiı kentli ncrsinıiıdc arasak iı:
te o zaman hu isin yarı zorluğunu hall<>tmlş oluruz. 

Bizi lıakem aleyhtarlığına sürükliycn c;ebcblcrdt•n birisi de, kentli 
menfnntleriınizc uygun bulmnilığrm ız kararlardır. Uu kıırnrlar cn tloğ-

1 

:ru lıllo olsa ma~llıbiyf'tl Jıazmcdcm iyor, bunu bize Jıakeın yaııtı dlyo. 
nız. O ~Un maçtan çıkan iki zümre Yardır. Uunlara n3 rı nyrı kulak ' 
kab:ırtırsıınız, galih gelen tarar ha kemin iyiliğini, mağliıb olan taraf 
ise fcnalı!:rmı öyler. Ne kütü bir şey ki, bu.ı:iin ele h:ıkl\ile yenildik 
diyemiyoruz. Yukarda galip ,.e mağliıb berk<>Si ayni derecede tatmi:ı 

etmek mümkünclür demekteki kn<;timi, bilmem iyice 17.nh edebildim 
mi? 

Ckneralin anketiıııı gelen ce\'ab lara göre simdi tlc lı:ıkemleriıniz. 
tle aranılan Ya ıffan kı ar,a sa),YO ruın: 

İ)1 ahlUk n yUksck kıırnlder sahihi olmak, rn az ortİı tahsili! 
bulunmnk, \·ücuılunila nrıza.;ı olmamak, ~·npıl:ıc-ak hakemlik imtihanım 
Jcıızanmak, mcv iminde anfom1 olmak, soğuld.:nnlı, I) i H~ derin görü~
lii, knrarlarmıla serf ve tsab<>tıi, rni'.lf<>ye haV;lr, Jıiisniiııl) et sahibi, 
bit arar, otoriter, hiçbir tesire U)'m nz "' kaııılmaı olmak, hakemlik e
df'ce'oi sporu bilfiil yapm15, temayüz etmiş H' halen bırııkmıs bulun
mak ... lliıh. 

Bunların hepsi İ) i, hepsi mükcmmr.1. Giiı1ül ii~ le ister ki bu e\'
safm heıı 1, her hakemimizde taınnıncn mewut bulunsun. Fakat höy. 
le de olsa ıw.nb:ı iş bununla bitmiş sa) ılır mı? 

Bence hapr. Bunun <'ksik kal:ı.<'ak tarafı sudur: 
Yül'udunda nrı:r.ası olmamak, imtihanı lrnznnmak, anfonn olmak 

\P !>Alrt' ~hl, Sf'yirdleri ilgilcnıllnneyf'D lcısıml:ırı çıİ.'.lrdıl<lan sonra 
hakemlerdm istediğimiz <'\'Safı halk da n~ nl dcrı:rc.dc balı olmalı ,.e 
hllha~ futbol kaidelerini bilm~lidlr )d, hakrmln haklı ,·eya haksr7., 
ıloğfll veya JUlıt harel•et cttlğlııt, bllglstııc ılııyanan bl; ~'lsrll<ı n elit. 

o.""Devanıı 9 uncuda 

' ·man kızları arasında sokakta bir bayrak k"oşusu tertib" edilmiş tir. ' 
Oldukça uzun bir mesafede yapı lan bu yarışa yüzlerce kız iştirak etmiş ve büyük bir alaka ile ta kio edilmiştir • 

Futbol Klüb dö 
Set 

• 
Fransa şampiyonu o1du 
Dün Frııns:ıda yapılan son iki 

mnçtan sonra lik maçları sona er_ 

Spor eğitmen kursun 
nasıl girilecek 

miş ve Set şehrinin F. K. dö Set Beden Terbiyesi Müdürlüğün· Haziran-939 zevaline kadar müra. lata yardımla tırmanabilnıelr, 
ark' 

taknnı Fransn şampiyonluğunu ka- den: caat ve evraklarını tevdi ederek 2) Parmaklı duvarda . ~ 
asılmış, hıer iki bacağı ger~ 
dırarak ufki vaziyette tut 

zanmışlır. 1 _ Beden kayıt olunucakalıidır. Terbiyesi Genel 
Dilne kadar şampiyonluğa nam - Direktörlüğü, istanbulda altı ay 4 - 22/ Hazran/ 939 Perşembe 

zet üç takım mevcuttu. Bunlar sr- günü saat 15 de Çengel köyünde 
tahsil müddetli bir beden terbiye· 

3) Demir: sıxrama yii 

rasile Set, Olempik dö ıMarsey ve Kuleli Askeri Lisesi jimnastik ha- te: , •• 11 
si ve spor eğitmen kursu açacak. Y-: 

Parisin Rasing kllibleriydi. nesinde yapılacak ameli imtihan- Doğru kavrayışla uzun e~ 
tır. Kurs leylidir. iaşe, ibate, spor k ı Ç 

Fakat diln blitün tahminler hila- da hazır bulunacaklardır. (Nazari tan gövdeyi ön.den yu ar dJ 
elbise ve malzemesi, kırtasiye ve k e bd 

fma Ol. Marscy rakibi olnn ve lik
te on birinci vaziyette bulunan R. 

K. Strnzburg takımına 3.2 ma~lüb 
olmuş, Set lsc birinci maçta kcn_ 
clisini 3-0 gibi farklı bir netice ile 
mağlüb eden Rasingi 5-3 yenmiş
tir. Bu suretle Set 42 puvanla 
şampiyon Ol. Narscy 2 puvnn fark 
Ja. ikinci ve Rasing 38 puvanln ü. 

imtihan yoktur.) · rek ön !dayanışa çıkma " _.ır' 
kitap kurs tarafını:ian temin edi- sa" .... 

5 - !stanbul dışındaki şehir ve yanıştan vücudu aşağıya 
lir • kasabalarda' bulunup ııeraiti laii- rak ileri atmak. .. ~ 

2 - Kurs 26 Haziran 989 pa- meyi haiz olanların ve bu imtiha. 4) Muvazi: Göğüs yukse 
zartesi günü tedrisata başlıyacak- ne girmek iste~nlerin de 3 üncU de; 

ur. maddcl:ie yazılı 15 Haziran 939 Muvazinin ortasında d\1 tel' 
3 - Aşağıdaki evsafı haiz olup tarihine ka.dar evraklarının istan- l;:r,Jun yukan kısmı üzerinde _A 

bu şartları kabul edenler vesikala. bul Beden Terbiyesi bölge başkan zil<'nmek ve hızla geriden r. 
rı ve altı vesika fotoğraflarile İs- lığına göndermiı olmaları ve 4 • atlamak, 'llJ''' 

çüncü olmuşlardır. Bunlardan Ra. tanbulda Cağaloğlunda C.H.P. bi· üncü maddeye göre 22 haziran 5) Bargir: Kulpsuz, ı,20 
sing kendi sahasında. hiç mnğlüb nası dahilinde İstanbul Beden Ter 939 da imtihana girmek üzere. re yüksekliğin.de: ~ 
olınamrştır. biyesi Bölge Başkanlığına 15- Çengel köyünde Kuleli Lisesi Ba ak! ak ~tl•ııı' 

c arr yana a~ar 
j~mnasti'l_<hanesinde bulunmaları b) Atletizm: ( •) 

ı,, lazımdır. . ı •
1 1 • • 100 metre 14 saniyede. 

- Kursa kaoul eclılfülClerı teb- ..ıooo t 15 d kı'kad•' .H' 
Ha_yskulun atletizm ba1r~ı 

" d' . 1~d 1. 1 . ., me re a 111" 
.. lig c ılınceye JÇ"d ar ta ıp erın • Uzun atlamak: 4 metre 

her türlü masrafları kendilerine k . ""' 

. i 

ma , ~A~ 
aittir. Gülle atma: (7,227 lcilcn>' 

Kursa girme şartları 
Girme şartlan aşağıdadır: 

1 - Türk olmak, 
2 - Orta mektep veya lise me

zunu olmak (veya muadilleri.) 
3 - Askerlik hizmetini yapmış 

olmak ve yaşı 30 .dan yukarı ol-
mamak, 

4 - Devlet memuru olabilecek 
ahlaki vasıfları haiz bulunmak, 

5 - Harici ve dahill uzuvları 

kusursuz ve sıhhati tam olmak 
(tam teşkilatlı heyeti sıhhiye ra
poru.) 

6 - Genel direktörlüğün tayin 
edeceği bölgeler emrinde beş se
ne müddetle çahşmayı taahhüt 
etmek. 

Kursu matlup derecelerle bitir. 
meyenler ile ikmal etme.de nkendi 
arzulariyle terkedenlcr veya ken
di sun'i taksirlerinden dolayı ka
yıtları terkin edilenler veya ik:nal 
ettikten sonra mecburi hizmet ifa-
smdan imtina edenler ve yahut ta 
mecburi hizmetini tamamen ikmal 
etmeden ayrılanlar hakkında umu 

7 metre atmak, aiı' 
Fırlatma topu (80 graı11 

lığında) 45 metre atmak, 

c) Yüzmeden: . ı' 
istediği tarzda: 50 ınetreYı 

mansız yüzebilmek, ıl•''~ 
Altı ay nihayetinde ya~ ,ötff 

ir:ıtihanlda umumi ve nazarı ·yi c' 
le.tin mecmuu vasatisi çolc 

1 

!anlar (a), 
iyi olanlar (b) 

Orta olanlar (c) eii!' 
Olmak üzere 3 dereceli CI 

hı. t . ı'le -eıııııt men e ıye namesı ••· 
tanlar, 

a) ehliyetname!ii alanlara 
!ira ücret verilir. 

b) ehliyetnamesi alanlara 

lira ücret verilir. 
c) ehliyetnamesi atanlar' 

lin: ücret verilir. ııı"l 
•1• gor , 

Bunlardan Jise tahsı ı j!l 
ces 

ve ayni zamanda (A) dere '1'1'' 
ettı J muvaffak olanlar arzu \'iı1'$' 

takdirde ileride açılacak t,ıı 
Be.den Terbiyesi mektebinJe ıı"ıf• 
sillerine devam ederler ve ~.,,sc~ 

(
~ mi hükümler dahilinde muamele 

yapılır. 

7 - 8 inci madde ıde asgari o
.larak gösterilen icra kabiliyetle

Y·ıl" fak oldukları takdirde de 
• 1 r)at"· mektep ehliyetnemesı a ı ) 

( x) Atletik kısmmdan. ~ol~ ,ıt 
sek derece göstcrc11ler gırışl ilk( 
C imtihanlarımu tıoksanilc 171 

yese ile derecelcnir. ~ 

• 
Hayskul lngiliz mektebi, geç·mTerde Hürriyet Tepesindc!d 

spor sahasında biiytik blr atbtiım bayrnmı tertib etmiştir. Yi.iıle 

rce g:mcin i ştirak ettiği bu ba.ram ço!< güzel olmuş ve genç 
cporculnr iyi dereceler elde etmişlerdir. Yukarki resimler bıı 

bayramdaki mi.isabakalarda alınmıştır. Aşağıdan yukarı doğru sı
ra ile şunları göstermektedir: 

1-Yükcek atlnına (dorcc~ : 1.62 metre) 
Birinci Vasilyades, ikinci Woımıgtoıı, üçüncü C. Eriş 
2-Uzun atlanıa( b

0

rinci Cüneyd Eriş) 
3- 100 yarda ko~u (-Oerec~: 10.3 saniye) birinci; Şaııç:ı J; 

ikinci; Erdogan SavaŞ, liçUncü; Derya!. · 

rini başarabilmek. 

8-

Davis kupası mavıcıı~ 
a) Aletle jimnastikten: 
1) Tırmanma :Beş metrelik ha-

Bcrlin, (A . A.) - DaviS ~ ı 
Amerikah bir koşu Si maçında Almanya, ısvc~C 

Şampiyonu galibdir. ıcııı" 
Brüksel, (A. A.) - Davi' J.iııt 

D~niza}tı gemisinde bulundu sı maçında Belçika, N'on·cçl e d•ııtl' 
Amerikanın en meşhur atletle- etmiş ve Avrupa mıntakaSJ 

rinden olan 400 metre koşu şam- finaline kalmı§lır. .,_ııf' 
piyonu Patterson Amerika suların "'I'l (A A ) n ..fıı " ~' ı an, . . - il\ ,·~ , 
da batan !denizaltı gemisinde bo - maçında Yugoslavya ile ıtsl~1 
ğulmuştur. • berabere kalmışlardır. ltııl) 6-

d .,.e 
Patterson denizaltı gemisin e Stefani, Yugoslavyalı Mil"-

ça'ıştığı şirketin mühendisi olarak 6-4, 4.6, 6-3 galib gclmlştlf·1$,1~ 
tlu st:fere iştirak etmekteydi. İtalyalı Canapcle'i )"ugos ~ 

Dünya eski ağır .siklet boks lı Punçek ile karşılnştrrıı.Il ~ 
ıampiyonlarmdan biriyle, ingilte- Punçek 13-11, fl.1, 5-4 ile Jcıl' 
re şampiyonu Tomi · Far yakında ken, gece dolnyısile knrıınl 
Londrada bir maç yapacaktır. tilğündcn yarıda kalmıştır. 
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gevhum- bir hava hücumu karşısında Parisin müdafaası Orman insanları arasında : 16 

o bin mahzen yapıldı YAZAN: L. Busch 35Yılınıvahşilerarasındageçirmiş bir Alman seyyah 

Bu mahzenlere, bir hava hücumu vukuunda, ~< Neden korktuğunu anlamıyorum, büyük 
iki mil on 900 bin insan sı v ınabilecek ve yağll dostum lngoa ! » 

ABRI 

, 

l'ollungua üerıilrn efsanevi bir yılan lofemi11in tiyinlerimle yerltrt! ri:iltn bu resimler l:adrnlara unsaklır, 

Hotantolar arasında bulun
duğumuz m üddetçe reisleri i le 
bir çok garip ve esrarengiz mu
haverelerimiz oldu. 

Ben daha ilk zamandan itibaren 
bir şeye dilı:kat etmiştim. 1ngoa, 
benimle bu görüşmelerinde bizim 

·Kongolu zenci t ayfa Bu banın ha. 
zır bulunuşundan hiç hoşlanmı· 

yor, onun vasıtasiylc konuşmamı

zı, bu suretle bana. söyleyeceklerini 
bu zencinin işitmesini ist emiyor. 
du. 

lngoanın yeryüzünde ilk defa 
en mahrem bir beyaz dostu olabil· 
mek için ben elimden gelen her şe· 
yi yapıyordum, hatta çok defa ya. 
ıana ve hileye dahi müracaat etti-

,.. Sığınaklara oirl~ • cıl.:ış tıe vnidım te~1dlatının bir el.:ipt t~ lıa~ınclct ..,b~imi terecMüt etmeden itiraf ede. 
~erek · ' 

rtde haı- Fransada, gerek 1ngilte. cektir. Üçilncüsü de iperitle zehir.! Zehirli gazlcrin kokusu \'ardır. rim. 
beı- tlln b: knl'§ı olan hazırlıklar lenenlere mahsustur. Dezenfeksi • Mesela hiperit gazi hardal gibi ko. Zira beni uydurma Alman kra. 
iluh~ bıraz daha artmaktadır. yon etUvU vardır. kar. Onun ~in de bir yere zehirli lının en yakınlarından tanıyan 
teı.. 1 bu ıncmJekctlenn· bil ... iik .Müdafaa t-kila" tı "Ok t d" t~ ~.. t 'k İngoa sıksık kralın tabiatı, serveti, "ll' ett . .; ...,.,, " ~ mun azam gaz uş ugu zaman oraya mo osı 
ta~le~ .:ınUstakbel harbe karşı dır; her §ey düşUnUlmUştUr. Hatta letlerle giderek onu yok etmeğc eğlenceleri ve Afrikanın bu sahası 
l'tıı can nı nıuhnfauı etmek, onla- parçalanan havagazi borularını he. uğraşacak ekipler de vardır. üzerindeki niyetleri hakkında bana 
~l'tibattnı kurtarmak ıçın büyük men tamir edecek ekiplere kadar Yeraltı sıhhi imdad merkezlerin- sualler sormakta idi. 
)agta it almışlar, gayet geniş mile- her §ey hazırdır. Kendilerini gökten de yapılan ameliyatların hepsi mas Esasen cenubi Afrikanın bu ha· 
dır. l>a oruıınıa teşkilatı yapmışlar- gelecek bütün akınlardan muha - ke altında yapılacaktır. Hatta a _ valisindeki kavurucu ve kızgın ik. 
~ •öyı~ hhava hücumları karşısın. faza edecek bir Jnyafete giren kur mcliyat edilen insana da maske lime alışabilmek, ondan sonra da-

ber başlıca hedefim zaten pek ba- ve eziyetli sihirler 
sit ve mahdut olan Hotanto dilini kalkmıştı. 

sür'atle öğrenebilmekti .. Hotanto Sonra sonra İngoa, böyle bir 
dili bütün Afrika dillerinin hemen niyetim olmadığına kanaat getiri~ 
hemen menşei olduğuna şüphe bu gibi oldu. O vakit bana kar§l ken
lunmıyan hami dilinin bir kolu disinde adeta bir muhabbet hasıl 

idi. oldu. Fakat herşeye rağmen bu 
Maksadım da şu esrarengiz In. sevgisi çekingenlikten kurtulamı

goa ile Bubanın delaelti olmaksı- yordu. 
sın, tek başıma görü~mek imkanı Mağrur ve gayet aksi tabiatli o 
m elde etmekti. lan Hotanto reisinin ilk ~efa gös· 

B 
't II t t d'I' . .. • 1 .. _ 1 terdiği bu samimiyetten istifade 

ası o an o ı ını sur at e og . 
b.1 k h d d b'lh ederek kendısine hemen. rene ı me ususun: a a. ı as. . · . 

B b d k 
• t'f d 

1 
d' - Sen, dedım, gerek kabilen _ 

sa u a an ço ıs ı a e er e ıyor· d 
d 

en ve gerek beyazlardan büyük 
um. 
Nihayet, bir buçuk ay zarfın.da 

kendi dillerini gayet iyi anlamıya 
ve oldukça da konuşmağa muvaf. 
fak olduğumu görerek çok mem· 
nun olan İngoa bana, çadırında 

yalız kaldığımız bir akşam gayet 
endişeli bir yüzle: 

- Beyazlar hiç .dofru söylemez 
lcr 1 dedi. Şimdi §U senin ıu aygı. 

rı Buba olmadan yalnızca konu
şabiliriz. Şimdi söyle bana baka
lım: Senin buralara kadar gelip tc 

bizimle beraber düşüp kalkmak· 
tan hakiki maksadın nedir 

esrar saklamayan bir adamsın! ·• 
Şu memlekette senden daha kuv· 
vetli, !daha büyük bir insan yok. 
ken neden korktuğunu anlamıyo • 
rum, büyük ve yağlı dostum İn· 

goa! .. 
ingoa. benim bu ant ithamrm 

karşısında parıl parıl parlayan sim 
siyah gözlerini 'kırpıştıra kırpıştı. 
ra korkuyla yüzüme bakmıya 

başladı . 
Alnın.da, her halde Alman 

~"' azırlanmıştır: tancılar umacılara benzemektedir- takılacaktır. ha içerileredeki batak ormanlara 
ı;._ ···eıa. '"lllı.. . §ehir, evvelce de "'azdı - !er. Paris hava hUcumlarınn karcı girmek başlıca emellerimden biri Hotanto reisinin benden şüp-
tı .. Rtb· .; .,, 

r. lier 1• 5.0QO adaya aynlmııı- Yangın bombalan patlamamak • müdafaa teşkilatı çok geniş ve idi. Bundan .dolayıdır ki İngoanın helendiğini zaten biliyordum. 

ve 
ya Holandalı avcıların kendisine 
hediye ettiği iri at boncuklan di· 
zili olan ve du:Jaklarından aşağt 

sarkan ince, kıvırcık bıyıklariyle 

hakikaten bir Otelloya pek benzi. 
yen bu Hotanto reisi, Hotantolar
dan beklenmiyecek bir zeka sahibi 
idi. 

'daı811 adanın bir şefi vardır. Bu ta, dUşttikleri yerde yanmağa baş- çok ııümullil bir teşkilattır. Yalnrz geniş kabilesi arasın:da bir buçuk Hatta, ilk zamanlar, kendisini 
!~~ak~ her evinde bir sığmak bu- lamaktadırlar. Hafif oldukları için sıhhi imdad merkezlerinin her bi • ay kadar kalmayı memnuniyetle kurnazlıkta öldürüp yerine geç.-

l> dır. onların ancak damı delip çatı ara. rinde altı scdiycli yetmiş beıı hasta telakki ediyordum. mek iste:Jiğimden bile oı.üphe et· 
atist :s 

llıah~ e takriben doksan bin sında kalacakları tahmin edilmek- arabası ve her hMta arabasının 4 Bu müddet zarfında bir taraf- mi§, etrafıma gizlice en kurnaz a. 
~i lll.i~. Yapılrnıştır. Bu mahzenlere tedir ve bundan dolayı da çatı a - sedyeli bir romorku vardır. Beş tan bu Hotantoların hayat ve ruh damlarını koymuş. sihirbazlarına 
ıı,biı~~on dokuz yüz bin ki.si sığı- rası bir kum tabakruıile örtülmekte bin hastaya zahmetsiz olarak ba . larını, adetlerini en gizli tarafları. kendisini ölüm tesir etmez bir ha· 

nı.ı ektir dir. kılabilecektir. na kadar tanımıya çalışmakla bera le koymaları için her gün şiddetli 
~ııı lldan b k • -------------- -·------------------------- ------------------
! altlar d aş a bir çok umumı sı. 

l'tıı bf a halka açılacaktır. Bun 
ı:~ otac r,_ kısrnı yeraltı trenleri jçin 
ı a~ b ü 

lllııh r. u t neller gazlcre kar-

l 
ahçeıeadaza1ı bulunacaktır. Umumi 
ılr r c ve . . lll!Jy g:!zinti yerlerındc de 
~erı ... l' on dört yUz bin kişilik si • 

l!ıı vardır. 
tı açık · in b· sıperlcr infilaklara kar-
~ıı. ırer s ~ 
~ gjı-11rıt ıgınaktır. l<'akat bura • 
: lli:ıi k en ınuhnkkak gaz mas • 
~ıııllltıa~lla~rnak lazımdır. Diğer sı 
~lctlır girerken buna ihtiyaç 
l . 

tı illdad · 
~ 11tia h ıııaretı verildikten sonra 
~ alkıru ~ 
1 dan n sıgınmn için on da-
1 "ardı on beş dakikaya kadar vak 
~ r. 

) ~%na~ 
llcak ,~ içinde maske takılını 

ıı.t • '1brit 
trı. ~. [Şık Sakılmıyacak, alevli 

laı-a . kulJnnılmıyacaktır. Bu • 
ı{ di~·e &~rerken belki sığınak yıkı
~dır azına, kürek, balta almak 
'l' . 

lıır·8~'arc b 
~ ll;j_lt d oınbaları üç türlüdür. 
"lrJ· c en 
ı.. ı Ra • Yangın yapan ve ze. 
"il"' ~ sa,. 

"•baı .. an bombalar. Yangın 
llıııc arı h '"f "' tal'd a~ oldukları için çok 
.. ,a a ta., . 

lltııcıa .,,ınabllırler. Harb za -
ıı .. ~ , Sek1'z b' ·u . f . ·• .. k ın ı aıye ne erı 

ıı alıjı U 
•J lttır ın dafaaya hazır bulu_ 
l!tııı ın .. ;k J\~'rrea yeraltı sıhhi yar-

r• ll
1ar d eıleri teşkil edilmiştir. 

ı ·, a .. 
t ıtl:ıı-cı uç kısımdır: birincisi in-
~t. ~tı. a Yarnl!l.nnnlara mahsus 

raııla 
• ıı-;l\ rı tedavi veya. operas-

ı anıcllyathaneler vardır t 
"nc'.ı · -• ... ı \ (: 7.' birle ncfeı;lerl tı • 

J ananlar tcdaYi edile -
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Benim temas etmek istediğim 

ciheti derhal anlamıştr. Fakat bu 
mesele üzerinde doğrudan doğru· 

ya konuşmaya her vakitki gibi as· 
la yanaşmak istemiyerek: 

- Hangi esrar?. 
J Dedi. O vakit tereddüt etme· 

den : 
- lngoa, dedim.. Demin sen 

beyazların hiç doğru söylemedik
lerini iddia ettin!. Benim doğru 

söylememi ister misin? 
- İsterimi. 
- O halde söyleyeyim.. Senin 

herkesten gizli tutmaya çalıştığın 
büyük günahların olduğuna ben 
tamamiyle kaniim! Bak, ben Al
man kralı gibi büyük bir adamın 
en yakın dostu olarak buralara 
geldim!. Elbette ya~mz değilim 1.. 
Arkamda sizin etrafınızdaki or
manlardan daha kalabalık ordu -
lar vardır! Benimle asıl doğru ko· 
nuşması lazım gelen sensin ! 

ingoa, yerinde büyük bir telaş
la kımıldandı. 

- Benim günahlarım mı? dedi. 
Nasıl günahlarım?. 

- Sen gizlice Goril ormanla. 
rına gidiyorsun! .. 

- Evet 1 •• Bunu kendim söyle
dim! . . 

- Evet söylüyorsun ama, ora. 
ya gittiğin zamanları hcrgün giz. 
liyorsun !. 

İngoa büyük bir hayretle göz· 
lerini açarak yüzüme bakıyordu • 
Sonra birdenbire: 

- Nereden biliyorsun?. ... 
sordu .. 

- Buba 1CDi _.., eWt. 
Dedim. 

'(Det•amı t'ar) . . . 



HABERiN TARiHi ROMANI: 18 Yazan: Muzaffer MuDılBttnn 

Bizanslı kahpeyi · def ediniz 
imparatoruinuzu kaybettirdi 
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B:ı~ ılıyordu. Hellis atıldı ve genç Hinin bizzat maktule ait olduğunu ren Parsonun oturdu&'U binarıırı kıt-

km tutarak bir iskemleye oturttu. anlayacaktı. pıcısı l\.1oro oldu. Kapıcı, ~ad~ 
Kız şimdi ağlamağa başlamıştı. Maktulün vücudundan çıkacak Parsona yazdığı müphem ıfade 
IIellis h"r yumrukta Mongardm kurşun tabancanın kurşunlarının 1 bir mektupta "büyük bir fcl§.ke 
;enesini kmnak arzmile titrerken ayni olduğu da iddia edilemeıdi dolayısile.. süratle Parise gelın· 
onun söylendiğini duydu: Kurşunlar ayni

1 
olmadığı takdirde lüzumunu bildiriyordu. MektU~ . 

Yukardan acı bir çığlık duyuldu. 
BfitUn ıaray birdenbire alt U.t ol
du. Kapılardan fırladılar, merdi • 
venlerden fırladılar. Herke1J endi
şeyle blrlblrlne bakarak aormak
lan korkuyordu. Ne olmu§tu, neydi 
bu çığlıklar, neydi bu haykırşna _ 
lar, neydl bu ağlqmalar? 

Sihlrbular, hocalar, mUneccim -
Ier gidip geliyorlar. YUzlerinde acı 

hu~ukluklar var. Nihayet herke
~ln ilrpererek dinlediği haber du _ 
yuldu: 

- Şevketliı İlhanı Auun Gaun 
Mahmut han vefat. etti! 

Bu haber birdenbire bir ıimşek 

hızıyla bUtUn Ulke}i sardı. Halk so
kaklara döküldiller. Ellerinde me -

ateler Gaun sarayı önüne birikti
ler. 

tıhan topraklan bir an önce bir 
bayram&ut ~ıkınl3tı, §imdi b1r ma_ 
teme giriyordu. Gazan ölm~tU. Ne 
gulb b1r UMlf teaadll!tü bu. De -
mek Taıın bu kadmı uğunıuz kıl -
mııtı. 

Hali haykın§tılar: 
- Bu Bizanslr kahpeyi ülktmfz

den de!ediniı. Menhuı bize impara. 
torumuıu kaybettirdi. 

Ve A!roditl bir kenarda elleri i
çine aldığı bqını sıkan Maryanm 
omuzlatına dokundu: 

- Marya, halkı işiUyor muaun? 
Şu dakikada senin şu gtlzel bqmı 
bir k5pek l§mekbeısl gibi halkın e
linde didik didik etUrmek elimdedir. 

Fakat ben merhametli kadmmı. 

Senin ülkene vamıcaya kadar kılı
na hata gelmiyecektir. 

Ama, ne olurdu, eu HellgQ.lara; 
A bakalara adanan ve bin bir BL 
1.an.slınm ellerinde bir fe}ıvet oyun
cağı halinde kalan ıönlUnde Guan
dan bir damla da mı yoktu, aila
sana ! 

Marya ausuyor. Kal"§ıamda tily ~ 
leri kabannl§ bir Juquı kedi gibi 
durıı.n Afroditiden korkuyor. 

Afroditi Maryayı okşadı ve: 
- Üı:Ulme Marya. Dedi. Hayatı

na kasdımız yok. Ve artık dostuz. 
Beni dinle. Şu dakikada Olcayto HU 
dabende Mehmet han, Gazandan 
kalan ııaltanata geçti. Seni }ine 
tam bir emniyet içinde Bi.zan.sa gön 
dereceğlı:. Ancak kardeşln Teolo _ 
gou söyle ki, ben aslen Bizanslı -
ymı! 

Marya birdenbire Afroditinin 
kollan arasından fırlıyarak deh -
§etle haykırdı: 

Hadişeler bu sırada şöylece tel
biı edilebilir: 

Tarihi Osman! encümeni Osman. 
lı tarihi clld 1 sayta 601 de: "Bi
tinya kıt'asmdaki rumlarca hayat 
ve memat meselesi §eklini alan Os- • 
man hanın satveU müteza~idesi 

kesri veya hiç olmnı:sa tenkisi ça
relerini dUşUnmek ve ona göre te_ 
dabir iltihaı: eylemek Uzere 760 
tarihinde Bursa tekfuru diğer tek
furları içtimaa davet etmişti. 

- Bizanıh mı? 

- Evet, orada 
bam imparatorun 
fmdan kamçıyla 

Etran~, Kete, Kestel tekfurları 
doğdum. Ve ba- ·icabet ettiler. Kurulan meclisi 
arabacısı. tara _ meşveretle reisleri olan Bursa tek
sokak ort.umda ruru: 

öldUrUldU, anam, imparatorun ne
dimesi tarafından ı:ehlrlenerek öl -
dilrilldü. Ben tek ba.şnna ne ıstı -
rnb, çektlm. O mel'un blnıderine 
söyle ki ben A!rodiU, Kö~ Miha. 
Un Guan ne%dindeki cuusu idim. 
O muvaffak olamadan ben muvaf
fak oldum. 

- Gazanı ııen mi öldUrdün? 
- Evet! 
- Haykırmm Afrodltl!" 
- Seni parçaları::.: Marya! Hay· 

di pılmı pırtmı topla. ve memlelte. 
tine dön, söylediklerimi Paleologo. 
sa . bildir. Artı'lt hünkA.r Osmandan 
korksun! 

Onu, aenin yüzünden himaye e
decek bir Guan kalmamt§tır. A -
nadolu beylerine müdahale edecek 
bir Gazan lralmamıetır. Bir kadma 
her eeyi feda edecek bir Gazan 
Jralmamqttr. 

Halk dıaarda baykınyorlar: 
- Kahpeyi iate.riı:! 

)(arya titriyor. Afroditi mUle -
be.9im ~e mur.at!er. 

- Duyuyor muaun Afrodit.i '! 
- Evet duyuyorum, fakat ıen 

korkma! Benim himayemdeain. · 

lılarya eğildi, Afrodftinln elini 
öptli ve söyledi: 

- Türk bizimle e~ki dUşmn.ndır. 
Civarımızda yurd edindi, yerleşti 
kaldı. Şhndengeru bu diyardan ih
tiyariyle çıkıp gitse olmaz, bağı _ 
mızı ve bostanmıttr 3-'lklılar, aç 
kurdlar gibi davarmıı:r; · komadılar 
yediler. Atadan ataya, öteden öte
ye oturageldiğimiz iklime konup 
kadim yurdqı - aa.hibl - ne dönUp 
geldikleri diyara eski dartmız de _ 
diler. 

Her yıl blr niccniz, yer gibi an
sızın çıkarlar, sel gibi ufradıklan 
diyarları yıkarlar, canımıza od ko -
yup yürürler, bizler bakıp dururuz. 
Diyarmmdan §imdfyedelı: yarı var 
ki yıkıldı, harab oldu. CiğerlmJz 

yandı yakıldı. Eğer ittifakla biri -
birimi%e yardım edip anlan or. 
tadan götUrmiyoru:r;, işimiz bitti, 
ma!Um.enan dağıldı, cblll ayal pa
yimal oldu. 

Diyarımız elden çıktı gitti. Elbir 
edevUı:, onlar baş kaldırıp Uzeri -
ınize gelip zo.rbı destle bizim ulu
muz. bağlamadan biz onların aya_ 
ğuı alalnn, yere çalalım.,, vadisin
de aözler söyledi. 

Bunun füerine tekfurlar akdi 

- Hepimizin kurtulması ancak cinayet ihtimalı katileşecekti. Aksi !rndar kanşık ve mübhem ifadel1.~ 
:ıepimizin susmasile kabildir! 1 takdirde bir silfth mütehassısı bu :ii ki AdE-layid hakikati daha t""' 

kurşunun ölünün yanında bulunan fon bilme3E:ydi mera!{ ve endişede 
VI tabancadan mı atıldığını tayin ede- ;ıldırabili;-di. 

Hellise, Mongardın evinde mat· ::ekti. Bu kolaydı. Çünkü tabanca ı Hellis ile kız kardeşi kolonel 1 
mazel Verpen ile Mongard arasında mn namlusundan geçerken kurşu .;ok::ğınaal\i binaya bağajlarile • 
geçen sahne ne kadar uzak geliyor- nun üzerinde hasıl olan sıyrıklar raher geldikleri zaman kap:cı rnıı; 
du. Genç kız mağlOp olmuş ve kim· bunu meydana çıkarırdı. l\fütehas· kül ,·azifesini diplomatça yaptı· ~ 
seye bir ~Y söylememeği vaadetmiş ~ıs kurşunun o tabancadan atılnm cas11ın ölümünü Adelayide >'11' 

ti. Süzünrle duracaktı . Budala değil· ::l~ğı~ı söyl~rse cinayet silahının ay· yavaş vt- alıştıra~ . bildirdi .. b 
di, elin<l<! hkbir dtlil olmadığı ha~de nı cınste hır tabanca olduğu anla. Onu dıkkatle dınlıyen H~llı5 
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mübhem bazı şüpheler uğruna ra. iılac~ktı. .. .. .. saf ve basil adamın maharet.ırıe ~~ 
hatini feda etrniyccclcti. Bellisin Mutehas:ııs, kursunun, olunun ya· ra.ı olmJ~tu . Ayni zamanda hl 
kayınbiraderinin intihar ettiği yolun ~mda .. buluna~ taba~c~dan çıktı- j ~enin nctice_sini de .hey~canl:ı :,, 
daki teminatı onu teskin etmişti. gmı soylerse sılahın olurnden S<_>nra ı lı~·ordu. lntıhar kelımesınde E: ,., 

l\fo:ıgard: doldurulduğunu kabul etmek ıcap bır nefes~'.'.!:. Henuz cinayetterı) 
- Hizmetimden hemen ayrılma· edecekti. Fakat kim doldurmuştu; helenmemic:lerdi. ~ 

yın. demi~ti. Muhakkak ayrılmak herhalde maktul tarafından değil 11 Salonda gündüz e!ektrik yandı 
niyet:nde iseniz bir müddet sahre· Ölümün veya intiharın bir şahidı' nı penrercden görerek zabıtaya 11 

f • ? N. . ' n· t k ·r<1C3 diniz. t~1ra ınaf and mı ... , Geıçın .. ~z~ a- ber venniş olan kapıcının T?u'~ 
11 Genç kız cevap vennişti: ti tara ın an mı. ne nıçın. tı üzerine gelen polis komıserı 

- Mademki bir intihar mevzuu· Ölünün yanında bulunan dolu ta· <lisenin bir intihar olduğuna rıa 
bahs oluyor, hu kadar esrar neden? bancayı zabıtayı birçok ihtimalleri olup da kanaat getirmişti! B~ ;~ 
Kansına ne diyeceksiniz? düşünmeğe sevkedecek, fakat asla ti açıkça sorması doğru değildi· 

- Ona söyliyece~imiz bir şey intihar ihtimali düşünülmiyecekti. pıcıyı hikayesini anlatmakta ~ 
yok, her şeyi biliyor: Mongardın Hellis gibi ayni mu. best bıraktı: el 

- Ya? Benim için bir tehlike yok hakemeyi yürüttüğünü kabul et· 1 Sütçü kadın, getirdiği şişelere 
öyle mi~ m~ lazımdı. Oyle düşünmüş ve kunulmadığını söylemiş. ışık d= 

Partiyi kazandığmı anhyarak ra. tabancayı doldurmuştu. Fakat ni. zan dikkati ce1betmiş, bunun. .11 
hat bir nefes alan Mongard ~·wnu· çin böyle yapmıştı: Adelayidi da· ne zabıtaya haber ,·erilerek bır çı 
şanuştı: imi surette tehdit edebilmek, "zabı· gir çağnlmıştı. Parsonu öJil, )'3 ı.ı 

- Hayır. katiyen kızım! ta bir katil arıyor. Bu katilin siz başında kendi tabancası bulı.ırıJ!lt>i 
Hellis, genç kızın yanında kala· olduğunuzu söylemem mümkün· tu. Göğsüne ateş etmişti. Silniıtll 

rak onu teselli etmeği pek isterdi. dür.,, diyebilmek için mi? mümkün .. de boş kovan vardı.,, 
Fakat oradan ayrılıp Adelayidi te- Ilellis kız kardeşi1e yeniden ko· Bo~ ko\'an! .. de 
selli etme~i. !'Dnra onunla beraber nuşmadan önce bu muhakemeyi yü. Mongard son dakikada fi':rıtl~: 
kaçması lazımdı. Ayrılırken genç rüterek Mongardın samimi olmadı- ğiştirerek silahı ona göre ha~ırl ~~ 
kız bir i~aretle onu durdur~u: Hel· ğma kanaat getirmişti. Mongard olacaktı. Herhalde katibesirıırı ı;ııt 
lis yanına yaklaşınc.."l da elını uza. Adelayidden s "phe etmekte haksız· Jinden çekinmiş, tekrar a1tınc1 p 
tarak mırıldandı: dı. Filvaki bizzat Hellis de ilk he- çıkarak boş kovam tabanc31'1111 

- Teşekkür ederim. yecan anlarında k? kardeşinin ma- puna koymuştu. ,. 
Ne için teşekkür ediyordu? Mon· sum olmadığını sanmı~tı ama bu Hellis düşündükçe, mua~~f 

gardın hareketlerini tasvip etmedi· çabuk geçmiş, sonradan suçlunun ba~a türlü izah kabil oıznadı~·e· 
ğini anlamış mıydı? Mongard oldu~una kanaat hastl et. kanaat getiriyordu. Matmazel ~d 
Kız kard~ine o kadar fena bir mişti. penin müdahalesi olma;aydı ,. / 
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Halk haykınaıyorlar. - Blı:den kuvvetlisin 
. Hak kuvnUndir. - Bu karının bqmı ı.teri&! 

Marya yerinden !ırladı ve A!ro. 

ittifak ve idareleri altındaki ma

Afroditi. hallerin bilcümle erbabı harbini 
cem \"e ı:nühlmmatlarını tedarik e
dip bir utm cemlyet huııule getir. 
diler \'e Osman hanı ansızın bns
tırmak üzere hareket ettiler. 

havadis götürmekte olmasaydı ı:el· Kıo;; karde~ile uzun uzadıya görüş· layid, herkesten ~üphelenırıc" : 
!is sevincinden yolda ~arkı söyhye· tükten ~nr:ı Londraya dönU~ünil yadında olan l\tongardın pt11~ı:t 
cekti. Fakat Parsonun feci ikibeti. müteakip He!Ji:.de bu k:ınaat kuv· de kı\·ranmağa mah!:Cım k:tl~C·ı; 
ni düşünmesi onun bütün neşesini \'et buldu. Mongard hikayesine ha· ~longard Par~onu da böyle.~~ b 

kaçırrnağa kafiydi. Önlerinde bü· kiki çeşnisini \'ermek gaycsile ilave yere Ye esaslı bir delile rnalı1' ı!i·i 
yük bir tehlike ,-ardı. Zabıta P~r~ ettiği teferrüat'a onu biltıki:. akıl lunmakc:ızın itham etmi~ti .. J-J~ı.o!~ 
nun tabancasını dolu bulu~ca ınt~· kabul etmez bir ~ekle sokmuştu Parson hakkındaki kanaa~ı cedi~ 
hara tabiatile ihtimal vermıyecektı. Sözleri ba~tan başa yalandı. Haki· ne! gibi bir maceraperestın . 

.ı1tinln kucağma atılarak hıçkıra 

hıçkıra ağhyarak söyledi : 
- Beni kurtar, benl öldürtme. 

Yaıamak laterim! 
Ben teni öldürtmek değil, mem -

leketine göndermek lılemlttim. Ba
na merhamet et! 

Okayto Maryayı bir muhafız a. 
layı hlmayealnde meoı.leketine gön 
deriyor. Blıanı karmakarDJık. Bu 
haber Biianaa. yayıldığı zaman 
Andrinikoı Paleologoı iki kere ö -
lUm lehlikeııi geçirmif, güç kurta
rılmıştı. İşte bütUn ümitleri, bUtün 
kurduğu İspanyol eatolan yıkılmıg 
tı. Olcayto HUdabende han, Mar
ya;Yı gönderlrordu. 

Osman Gazi bu içtima. meşveret, 
ittüak ıafahatmı günü gününe ha
ber alıyor, kendisi de hazırlanıyor, 
hareketlerini gözlllyordu. Gönder
diği casus müttefikinin hazırlık ha. 
berini getirdi.,, 

Mongard tabancayı Parsonun çek kati öğrenmek için Adelayidi değil dul~rile ~an~ılacak gibi de~i!dl· 

Afroditl de ağlıyordu. Ne kadar 
ol~ kartmndaki kadmdr, nihayet 
Paleologos gibi bir mel'unun oyun_ 
cağı o!mağa mecburdu. Ne haltet
sin, kardeşiydi ve sultandr. Eğer o-
nun arzularını dinlemese 
mah\'l mukadderdi. 

orada 

Sultan Osman, bu haberi sabaha 
karp aldı ve hemen giyinerek ML 
bala gilti. Derhal mecliai harb top
landı. Tekfurlar Uzerine sefer ha -
mlandr. 

Harb hazırlıkları ilerliyor. Os -
man bu haberleri alınca zaten her 
ihtimale karşı har.ır olan ordusuna 
emir verdi. 

(Den.mı nr) 

mesinden aldığı kurşunla doldur· :\fongardı i~ticvap etmek lfızımdı. 
muş olacaktı. Böylece hfıdi~enin bir llelli:;. bu işi, Parsonun ölümü res. 
cinayet olduğunu zabıtaya işaret men bilindikten sonra Adelayidle 
ediyor, ayni zamanda işi büsbütün beraber Parise geld~i zaman yap 
karıştırıyordu. Zabıta katilin ta. mağa karar Yerdi. 
bancayı alıp götürmemiş olduğuna 
şaşacak, Parsonun masasını karıştı· Oh.mı hadisesini Adelayide zahı 

np da kursunlan bulunca katil ile· taça öğrenildikten ~onra haber \'e· 

HABER'in Edebi Romanı - Yoruldun artık c\·e dönelim me. Onunla dansede, ede merdiyen de~!şmiş bu kadar güzel Ye yakışık Sevim Kevseri, yam başında gö· 
diyen o oldu. ba~ına gelir::iin, kimseye Yeda ttmc- lı bir delikanlı olarak bulmaktan :ünce yava~a parmaklarını i\tıfır 

- Evet çok yorgunum.. ğe hacet kalmadan kaçmak için bu bGyiık bir memnuniyet hissediyor· l\'Ucundan çekti. 
Kevser her zaman mağrur \'e mü· çok iyi bir çare olur •. Ben duYar· du. Yanakları birdenbire krpkırmızı 

tekebbir olan bu kadın, ~1uhsine tarın yanından dolaşarak oraya gi· Atıf da öyle idi. Çocukluktanbe· Jlmuştu .. 
hayatta bir dakika bile sokulma· der ve seni beklerim. ri tanıdığı bu ~enç kızla beraber 1 Fakat KeYser onun bir delikanl: 
mış. ona daima hükmetmiş fakat Ke\'~rin bir fikir beyan edecek olmaktan büyük bir ze\'k quyuyor. ı ·1e birlikte olduğunu farketmemişt 
ona hiç .ığınmamış olan Kev:.er o· her zamanki gibi onun, bunun Ilk· Bugün sa!onun bütün kızlarını o- 0)İle .. 
na yaklaşıyor. Bir hamiye sığınır rine itiraz edip kendi fikirlerini din nun için bırakıyordu. Yalnız: 
gibi ona ~ığımyor. Ve kulağına fı. letrneğe çabalayacak mecali yoktu. Bu çok tuhaf bir ~ydi. Fakat - Kalk gidiyoruz! 
sıldar gibi hafif bir se le: Bu sözleri bilaitiraz kabul etti. V.r ':>öylerdi. Senelerdenberi biribirleri. Dediği vakit, sesinin garip ahen. 

- Evet çok yorgunum beni he· kendi5ini dansetmeğe kaldırana a ni ıanırlardı..Fakat bu gece! .. Bu ge ~ini farkeden Sevim Kevserin ken· 
men götür diye adeta yalvarıyordu . çıkça: re ~anki onların, ahbablıklarının ta· ·lisine darıldığım zannederek bürük 

* - Şimdi gidiyoruz. Çok }"C)rgu· nı~ıkhklarının başlangıcı idi. 'lir korku geçiımi§tİ. 
Gözlerinin etrafı halka, halka mo- nwn fakat kimc:eye se!tım vermeğc Bu <rece .\tıf Sevimi harikulade Oksüz ve zengin akraba evindr 

rarrnış, dudaklarının kenarlan güç mecbur olmamak için merdi,·en ha· ;üze!, Sevim Atıfı lc\'kalade akıllı · ığıntı bir kız olduğu için seneler· 
zaptedilen hıçkırıklarla hafif hafif ~ına kadar dansederek gitmek iste buluyordu. ·!enberi bu sesin bütün hiddet ton· 
titriyen bu kadını. onun en ufak · im. Oraya kadar damcdelim, 'eledi Sevim ı'\lıfın hütlin kızları ihma' larını \'ÜreRini titrett>n bir endişe 
hareketlerini, en küçük m;miklerini * , .. dip )·alıuz kendi ile me;gul olma 'çinde ezberlemişti \'e bu bilgi yü· 

_ S 3 _ bile anlamağa gayrhet eclen.
1 
onuhsü Se\'im yarım saattenbcb•ri çocudl~- ,ından fıdeta. mC'mnun oluyor, Atı l ~ünden korkum çabukdge_çtki. d" . 

zen \'e bu alq;am er §eye en. er· luk arkadaşı Atıfla bcrn er mer ı. I ievimin ba)ka delikanlılar tarafın· Çünkü bu sesin per e ı ·en ısı. 

Vaziyetin nakabili tahammül bir ke ten fazla onunla m~gul olan da. venlerde oturuyordu. :tan dansa kaldırılmasından korku. 1in merdh·en başında bir arkada· 
hale gelmekte olduğunu anlayan \'etı ilerin arac:ından onların naza:ı Birçok kere birlikte dnn ... etmiş!er i yordu. ;ile oturma"ından ha_ıl olacak bir 
Muhsin Athooy oldu galiba.. dikkatini celbetmeden çıkarmak bır ;onra biran dinlenmek için buraya .Evet merdi\'en basında oturuyor· hiddetin heyecan perdesi değildi. 
Havanın serinliiine rağmen ince marifet olacaktı. Muhsin Atlısor. 1elmişlerdi. Ve Se,•im artık dansı ' 'ar, a~ğı sora:la dansedcnleri ser· Te\'zesinin sesine bu ahengi \'e· 

cik tül tuvaletile tara'"ay:ı ç:kmı~ galiba bunu yapmak ,.e buna mu· fü~ür.mürordu. -ediYo:lar. Ve Atıf Se\imin parmal· -en ~lbette daha başka ~ebebler va· 
w ... lılr ..._ ~ gözle· ,·affak olmak emelindeydi. Çünkü Atıfı o senelerdcnb~ri tanırdı. Ya arı~ın ucunu avuç1 arı içinde tutu :lı. 
rfnf kapamış duran kamını ikaz kamına: nız bu son senelerde o tahsili için yor, a\•uçlan içinde tuttu~u bu ince Ve Se,·im bir dakika na~ıl bir kor 
~:1:n, onu lp:>junclan tutan onun ku· - Ke\'~r dedi. Seni dan~ kaldır AYIUp:ıya gitmişti. Sevim onu tek· parmakları hafif hafif sıkıyordu. kuya kapıldığım düşünürken, gül· 
ia~ına : mağa gelen ~ delikanlıyı geri çevir rar bulmaktan, tekrar \'e bu kadar • mek istedi. Malfun olan şeyi, İ!tan 

• tL' 1; 
Kız kardeşile berab~r Parı ~ 

· b. nıı111 Ionel Jak rokağmdakı ın ııdl' 
tıncı katında yerleşmiş olan l\l 
'lltlarındaki katta bulunan.. l-
5ard veya matmazel \'erpell ı .~ın 
~ılafmaktan, ewela. ictinaP c 
ti. . (Devamı ,.ı;ır) 

'>ulda bilmiyen bir tek 
tesi değil miydi? 

- Za\·allı adam! •' , re • 
Diye dü5ündü. Sonr:ı P·,0u 

\1uhsin Ath50yun yüzüne t::ı·· 
- za,·all ı teyzem. 

d~~:.." 
Neden bilmirnrdu. Atıft ~ı 

Jü. Atıf ne yal~ı~ıK! ı , ne cana~; r' 
:>ir çocuktu. Eğer Se\'İm :\t.1

11 
b:ı. 

enecek olsa elbette teyze~ını ·ırı 
1a ız:e!en c:eyler onun başına g. bİ 

~ " ..... gı 

:li. Fakat teyzeı;inin istedıgı c! 
ede'..:ivat faküllec:i1<leki şişk0 bLlıı 
çentle evlenecek olursa ... onlll cıol 
dan sonra müthiş maceralara 
bir hayatı olurdu. 

Kevser: c!C~ '. 
- Haydi, kalk gidiyoruz -it 

• (1 \ 
ten sonra arka::.ına bak.ınaoa ·il· 1 

müştü. KocaH onun yanınd::ı 
yordu. n"tl i 

Sevim arkada idi Atıf da 0 

nında: rıoı tıt 
- Stn ;ittikten ronra Se\ -ı:" 

de kalmam dh-ordu. Burada ~" : • +w 
kılıyorum. Sahih ~akın urı\l~iı~l · 
ni öbürgün Fazilelerde bekle 

:- u.n"!_t~am gelirim- ) , ~ ar 
'{ Dıııarns ı 
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1 seJ dans müsabaka
arında birinciliği kazandı 

Yazan: ZIYA ATEŞ 
( Baştara/ı 6 uıcıda) 

ünUşlc tnk<lir cılclıtlsin. Aksi lııiliİe, orta ı;iz~isl iiıerindc yapılan bir 
fa\ 1 iı;in (hakem penaltı) diye bağıranların feryatları ile daha ı:ok u
zun zıınınıılnr lrulnklarımız yırtılır 'o lıaIH•ınlı·r ılo müılahııle, Jıalmrct 

\'C hatta tel~lik<>dcn kendilerini kurtaramazlar. Jlafıznl:ırımıza mürn-

Serseri ile çocuğu 
Nak'eden : iLHAN T ANAR 

Sarı liasan, çocuğun ağlama5ı- çıkarmak ister gibi rast gelen ye- men sesini kestin.. Pek acıkmış • 
tın galiba. Anan köpeklerden bi
l& aşağı bir kadın.. Seni bırakıp 
kaçtı .. Ama ağlamıya, ben bırak· 
mam seni .. Namussuzum seni bı. 
rakırsam.. Ben bakacağım ~ana ... 
Ağlama, oğlum .. 

eaat cılcrsek, lıak<>ınlere l>ar~ı ten·lh l'dilıni., ka\ li 'c fiili birçok ha
diseler tnhat1ur edebiliriz. İ5te bütün hunl:ırın Jmbnlınt \ '<' mes'uliye. 
tini yalnız hakemlerde arnm:ı.k ve bulmak elbette ki c;ok h:ıksnlık \C 

biraz da insafsızlık olur. 

l 
nı duyarak uyandı. Başını, üzeri. re tükürerek söyleniyordu: 

, ne yorgan yerine örttüğü çuvalın - Sanki umurumdaydı gittiği! 
altından çıkarmadan : istediği yere defolsun. Bu ağlamış 

Ulzılc Jıal<enılil\ her bakımdan fedakarlık \'c feragat «lcmek11r. 
Sel ireil<'rln \'C oyuncuların Jınldı haksız bir siirü ithamlarına Ye ha. 
karetlcrinc rnğmen, soğukkaııhhk, itidal , .e tııhnınmiıldc rclwr kıran 

bu gcnc;lrrl, iıilhn.,.sa hu meziyetler inden doln) ı hen l<enıli lıesabım:ı. 

takdir ederim. 
Yukarda, yazmıızm bir y<'rinıle hak<>nılerıle nıc\ eut olması liızım

gell'n \'asıflan kısmen hafüdn da meYcut olm:ıluhr <lemi5tiın. Bunu 

- Zeynep, ıdiye karısına ses. suratlıyı da beraber alsaydı ne o· 
lendi, şunu sustursa nal Beş da • lurdu? Nerede olduğunu bilsem 
kika uyku da mı uyumıyacağız?. götürüp kapısının önüne atardım. 

Zeynebin sesi çıkmayınca, ho- Al, derdim, al senin olsun .. 
murdanarak 'doğruldu. Kapakları Çocuk ,emdiği mendilden mi
şiş, kanlı gôzlerini kırpı§lırarak <lesine bir fayda olmadığını an· 
etrafına baktı ve kadının odada laymca yeniden ağlamağa başla • 
olma.dığrm farkctti. Mutfağa git· ı mı~ tı. Sarı Hasan, aklından geçir· 

Çocuğun karnı doyunca, bir 
paçavraya sararak kucağına aldı 

ve tekrar sokağa çıktı. 
Kahvenin önünden, kucağın -

da çocukla geçerken, arkadaşları 

onunla alay ettiler . 

. temin cılcl.ıilıliğiıniz takdirde Jıer sc;rird hitnr:ıf, itidaline snhlb, hak 
tanır, futbol usul 'o kaidelerini az çok bilir, iri gilrür, iyi ılii~üniir, 

her ""Yİ hü.,nüııiyetlc muhal>1•ıno \° e kabul eder hir hale ~elmiş bulu
nacaklarından, artık böyle bir zümreden hakeme kur ı şiiıılıe, müda
Jıale, itiraz, tahkir YC t~lıdit gibi seylcr beklenilemez. Onlar maçları 
sa<lcce 7.C\ lderi i~ln seyrederler. Yıı.ılacakl:ırı tcz:ıhiirat :'.\ alıııı: l<<>ndi 
taraflarını tc çi bakımından olur ve lm tla en tabii hnldarıdır. Alluş
larnıda mukabil tarafı istihllaf \'O f<>z~if gibi mana \<' muksatlar 
yoldur. Jlul:isa, her hareketleri mu tcdil, ciddi ve samimidir, sııor1mcn
cedir. 

1 
tiğine hükmederek minderden diği fena bir düşüncenin tesiriyle 
kalktı. yastığın altındaki mendili alt dudağını dişlerinin arasına sı

' ;mzik gibi bükerek çocuğun ağ. kıştudı. Rengi sarardı. Elleri tit· 
1 ~ına tıktr. Çocuk, bez parçasını reyerek, paçavraların içinde kü -
ıki kiiçük yumruğuyla ovarak em. çücük yumruğurtu ağzına sokarak 
meğe başladı ve feryadı kesti. ağlayan çocuğun yanına yaklaştı. 

- Sarı Hasana bakın .. Da.dı ol. 
muş galiba!. Nereden buldun yu. 
murcağı, yoksa onu da mı aşır. 
dm? .• 

Hırsızların elebaşısı olan tek 
gözü kör, yaşlı bir adam Şasanm 
yanma yaklaştı: 

Artık hun:ımcn anlaşılmış oluyor ki bugiinldi kusur :'.\ alııız lınlıcnı. 
lerdC' değildir. l\tuhtaç olcluğuınuz ı lnhafn; lıal•cm, oyuncu \C seyir. 
ci lıer üç cepheden birden başlama Jıyız. 

San Ilasan, ağır ağır gyinir - Gözlerinin biçimini birisine ben
ken, bir gece evvel çalıp sandığa zctti, hiç hatırlamak istemedi~ 

sakladığı gümüş şamdanları na· birisi.. • 

l:>Uny Trmlr ir at ile Jınllnn spor bilgisini, sportmenlib'İni arttırarak, o-
•:tııı . anrn her tarafında haı b Ö- yuncularımızı (la yalnız bedenen değil fikren 'e ahlitkan ıfo. dnlııı zi· 

sıl satacağını tasarlıyordu. Yahu. Kasketini başına geçirerek oda 
di iyi para verecek miydi acaba? dan çıktı. Nereye gideceğini bil· 
Yoksa elJen bir zengine satsa da. meden yürürken kulaklarında hep 
ha mı karlı olurdu? Fakat bir de çocuğun sr;:si, açlıktan, soğuktan, 

iki kuruş fazla alayım derken ya- yalnızlıktan şikayet dden ses çın. 
kalanmak tehlikesi vardı. Şam· hyordu. · 
danlara lıir defa •cij\ha bakmak Ağlamaktan kıpkırmızı olmuş 
için sandığın kapağını kaldırınca, küçük bir yüz, ufacık bacaklarını 

\c s·ırı ' ber ,, 1 h ınevzubahs olurken, yad«' yüliscltcrelc, hakemin Yerdiği Jmrnrlara nüfıız Ye cmnil <'tlc in ki 
ı.. .... erde · "tlo lt ınsanlar müstakbel harb yat cdcbile<>ek bir sc\i~·e;1c ı;ılmrabllıllğimiz giin, snhnlarda ,e trilıiin-
lilaııı onı§ulannı imha edecekleri lcrdc haklı 'e haksız yüksdcn ,-a,· eyJiilnrın da ı.cndiliğindcn ;yolıolu. 
ta~at~ıı teşhir gaye.sile resmigeçit 'erdij:',rini görcce~1.. 

şaşırdı: sallayarak onu eve çağrıyordu. 
Gece yatarken koyduğu şanı. Yoluna devam edemedi. Frrm-

danlar yerinde yoktu. dan yüz paralık ekmek alarak eve 
- Hırsızın kulübesine hırsız döndü. Çocuk yere, tahtaların üs· f~ 

11 
arken, Brilkselde sana;>ii ne- Anca le bu sureti o lıaltcm Ol una Ye oyun idaresine, o~ uncular, 'c 

ltruhctarelj bir dans müsabakası SCl irdkr de usaplarına \ C iradi' le rine JıfiJ;.im olabilirler. mı girdi yoksa?. tüne yuvarlanmış, annesinin eski 
Diye söylenıdi ve ağır bir küfür terliği ile oynuyordu. Babasını 

ctnı· !attııelt 1§ ve tank, tayyare, top (Beden Terbiyesl ve spor mecmuasından) 
ı ve ~!.'n bıkmıs olan gözlere tat. 
0ıııaı, ~el bir manznra göstererek 
~ıı d.~lendinn~tir. 
~ llıusabakalara yUz dansöz iş
~dı):tnuşlir. Fakat bu dansözler 
t:ı~h11r kadar sahneye çıkmış ve 
~eiiıdu 01rnuş bulunan sanatkfırlar 
dıı~"lıltn er. Şimdiye kadar isimleri 
h~ aJ:nış, cisimleri görülmemi§ 

llıı : genç istidadlardı. 
~aıı ..... • z kız içinde Taliana Ste • 
\.. -vva, hınün 
~ çOc de on beş yaşında bir 

to\ ~~~ .~irinciliği kazanmıştır, 
~l'aıı bu uy~~. bir sıkıntı içinde ya· 
~ 

10 
kUçuk çocuk mükafat o

<ıııcıa d .ooo frank almıştır. Ya. 
~'hrel arı.s muhitinde bUyük bir 
~eltt:~cağı !!imdiden tahmin c-

ır. 

~DİKKAT 
trıetro her cins ve muh 

le)if k 
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VAKiT Kitabevi 
savurdu. Minderin altına köşede- görünce, terliği bıraktı ve idili dön 
ki kırık dökük eşya yığınının ara- 'düğü kadar, ezik, ezik "anne, an. 
sına baktı: Yok, şamdanlar orta· ne,, diye mırıldanmağa Haşladı. 
dan yok olmuştu. Sarı Hasan, çocuğu kucağına 
· Zeynep hala meydanda yoktu. aldı: 

Dün v~ ıar11r. J~rcün1e külliyall 
21 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

}1asan., hirqep ka,rısının rwntosµ. - Anne ha? Anne mi arıyor
nun ve esvabının her zaman asılı sun? Seni bırakıp kaçan alçak a. 
:durduğu çiviye haktı: Orası da nanı! Köpekler 'üITe memedeki 
bomboştu. Demek 'kadın bir kaç yavrusunu bırakıp gitmez. Git te 

Numara 1 l\uruş 29 Kapital~m buhranı 

30 Slambo 

fi O aydan beri tekrarlayıp durduğu sö ara sevgili anneni! Ağlama, yav -

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

125 
Hükümdar millet 50 zü yerine getirmişti. "Bıktım bu rum, sus bak sana ekmek getir. 

sefaletten, kaçacağım.,, diyordu. dim. Biraz süt te olacak bir yerde 
- Kahpe karı, şamdanları aşı- ama nerede, tdur bakalım .. 

Yeni ilmi zihniyet 75 G15 
Mevcudu kalmadı 

racağı yerde yumurcağı götür - Çocuk .dudaklarını şapırdatarak 
scydi ya! .• Acaba kime kaçtı? Mu babasının göğsÜne sokuluyor, a

hakkak o çin~ene kun!dura boya- ranıyordu. 

GbUn iktısadi işleri 60• Du serinin fialı 6.15 kuruştur. 
Cumhuriyet 

Tercümcnia rolli. 
Değişişler 

J,aokon 

50 Hepsini alanlara ('• 
ıO 20 iskonto 

cısiyle gitmiştir. Cehenneme ka· - Al, çocuğum, bak,. em bu ek· 
dar yolu var.. • meği, süte batırdım. iyi mi? Ho· 

100 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 

75 kuruşu peşin almarlLk mütebaki-

Hasan, bütün öfkesini odadan şuna gitti değil mi? Maskara, he-
30 si ayda birer lira ödenmek üzere 

Uı; taksite bağlanır. 

SIHHI iMDAT Planş 8 

Kaza vukuunda S•hhi imded 

F Secour.s en cas d'acctdont, 

ı: Flrst aid ( in accfdents ) 
A: Unt'allhilfo 

1. n.\ YGIN BİR AI>.\i\llN' 
NAKLt 

a hnstnlı:ıkıcı 
b bayılıuı adam 
c yardımcı 

I. F: le transport d'un lıommc 
cvanoul (tombC en syn_ 

cop<\ qui a pcrdu coımnis
sance) 
a l'iııfirmicr m. (l'C'mplo) c 

111. du scrviC(' sanitaire) 
b cclui qui s'cst cvanoui 
c l'nidc m. (in pcrsonnc 

qui aidc) 

l. 1: th e transport of an un. 
consciua :rıcrson 

a the ambulance 
(thc ambulandcr) 

officinl 

h the unconscius rnan 
c thc hclı>cr 

J. A: die Bcfördenıns 
BcwuC3tlosen 

56 

cin-..ı 

n der Sanilater· 

b der BewuBtloso (Ilesin. 
nungslosc) 

c der Hclfcr 

2. Btr. YARı\J,JI'\"IN lt\l 
IliŞt TAl\,\FlNDı\.N 

N\IU,i 

:ı ):ırnlı 

h yartlımcıl:ı.r 

<' ı:.and:ılyc ynpmal< l~in 

ı::ı.pr:ız 

clll'r 

2. ı~: le tran~ııort d'un bloss6 
par dC'ux personnC's 
n le blcssc 
Lı lcs aidcs m. 
e lcs mains croisc~s pour 

fairc la chnisc 

2. t: tlıc transport of an in-
jur(>d pcrson 
d~·-chnir 

on n la-

JS. Di~Çi JU$PET:EXI 
l3. F: le davier 
13. 1: thc denlisfs forceps 

( ~u. anıl pl.) 

.13 •. \: dic Znhnzangc . 
J.l. l\:ÜK SÜKMt; 1\1 \Nh E· 

t 
J,ı\sr (diş sökme iılcti) 

1.ıt.. F: le lcvicr a extraire lcs 
rncines (l'clevateur m.; le 
pied - de _ biche, in 

languc _ de - carpc) 
1 ı. t: the elevator {for pıizing 

out roots or slumps) 
14 .• \: der Wurzelhcber 

1G. DAl\ILAUK (piııct) 

n lastik 

15. 

b ı'nm t,ısım (tiilı) 

c yu' :ırlak u~ 
ı·: le comptc - gouttcs (la 
pipetle) 
n le tube ou la poirc 

en caoutclıouc 
lı le pelit tube de vcrrc 
~ la pointc arrondic 

l :;. 1: lhc glass dropper 
n thn rubber cnp 
h thc glass tubc 
c the ball _ shapcd nozzle 

l:i. A: das Tropfröhrch«:>n 
a das Gummihütchen 
h das Glasrôhrehen 
c dic Kugelspitze-

JG. ı•ı:.xs 

- Çevik bir çocuğa benziyor .. 
Hep böyle sıska 'kalırsa işimize 
yarar. Yaman bir hırsız olacak oğ
lun .. Gözlerine bak, cin gibi! Ana .. 
St kim?. 

- Bırak şunu canım, şamdanla4 

nmı alıp kaçtr.. " 
- Çocuğu lda sana b1raktı?. 
- Öyle •• 
- Bu fena i~tc.. O şamdanları 

bir değil, beş çocuğa değişmez<lin:ı 
doğrusu .. Ben sana eve götürme
den sat demedim mi? Şimdi ne ya• 
pacaksm? f şi gücü bırakıp da':iılı
ğa mı başlıyacaksın? Ya parayı 

kim bulacak ? . 
- Benim için üzme kendini •.. 

Allah kerim .. San Hasan çocuğu· 
nu aç bırakmaz .• 

Sokaklar.da yüri.irkcn, sanki her. 
kes parmağiyle onu gösterip gü
lüyormuş gibi sıkıhyordı.ı. 

Kalabalık yerlerden hızlı adım
larla geçerek parka girdi. Tenha 
bir köşede bir sıranın üstüne otur 
du. Etraf~a kimseler yoktu. Ser
seri de, çocuğu lda, kendi alemle· 
rinde sessizce .düşünceye dalmış
lardı. Sarı Hasan çocuğu ne ya· 
pacağmı düşünüyordu. 

Bütün gün ve gece evde onunla 
beraber kapansa, ekmek parasını 
nereden bulaca'ktı? Birden çoou

(I,ütfen ~ayfa~i te' lrinlı) 

"\'Ill . 
16. F: la p~cc _ 
16. F: la pince (pince a di.ssec

tion, pince a griffcs, pince 
a panscments) 

16. 1: thc pincers (the t~ 
zers, the pineette) 

16. die Pinzctte (Klupp., 
Kornzange) 

17. Tl~Rİll BIÇAGI (ne.5tcr) 
n dcj:;rişebilir bıtak 

b sap 
17. F: le scapel (le blsto~rif 

n la lame de rechangc · 
b le manehc 

17. 1: lhc scalpel (a surgical 
knife) 
a lhc blade (wich may be 

exchanged for anothcr) 
h thc handlo 

17. A: das Skalpcll (cin c.hl
rurgischcs Mcsser) 
n dicı (nuswcchsclbare) 

J{lingc 
lı der Gıiff 

18. SO~DA 

18. F: la sondc 
18. i: the probc 
18. A: dic Sonde 

Hl. it.Rt l\JAT\.\S 
19. I': lcs ciscaux m. oourb~s 
rn. t: thc (curved) scitsors 
19. A: dic (gebogc.ne) SebeN 

20. rrnnu ,.A!'<l"TU'l 

53 
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Türkkuşu Genel direktörlüğünden: 
1 - Genelkurmay Başkanlığının tensiplcrile Türkkuşu genel di· 

(ektörlüğünün mıri altında bu yıl açılmak1a o!an Ha\'a Gedikli hazır
lama ~"U\Cl ma ortaokul m~unları alınacaktır. 

2 - Hava Gedıkli hazırlama yu\'a'\ma girmek istiycnlcrdc ara· 
nacak bcllibaşlı şartlar a~rda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası \ 'e babası Türk \C Türk soyundan olmak 
B - Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak 
D - l yi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve babası yokı;a, velisinin riıasmı gösteren vazih adrc$· 

ti vesika gö termek 
F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını \·c hava okullarım bitirdik. 

ten sonra hava birliklerinde on iki yıl 'hava gedikli erbaş olarak vazife 
görmeği taahhüt etmek bu taahhüt gedikli hazırlama yuva ına geldik· 
ten ve ha\·a sağlık heyetince yapılacak kafi muayene iyi netice verdik· 
ten sonra masrafı Türkk-uşunca ödenmek suretılc yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan ewel \'e o0lduktan sonra alınacak aylrk \'C 

tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malCımat almak isth·enler ortaokul lise ve kültür direktörlükleri
ne askerlik §Ubeleri başkanlıklarına Türk Hava kurumu ile Tükku
şu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lfuımgelen 
şartlan haiz olduğu .görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkku~una sevk«lilecektir. 

5 - Hava Gedikli hazırlama yu,·asına girmek i tiyen ortaokul 
mezunları kaydedilmek .üzere Türk l la\•a Kurumu ~ubclerine müracaat 
etmelidirler. (3845) 

ıfu bir cami avlusuna bırakmağı 

tlil§ündü. Fakat bu düşüncesi pek 
kısa sürdü. Kendi kanından olan 
!iOCuğu kucaklayarak srlcı sı'kı 

göğsüne bastırdr, öptü. Çocufun 
·endisine GOk benzediğine ilk de

fa olarak dikkat etti ve sevindi.: 
- Seni küçük Hasan, seni 1 ... 

Sen de baban gibi yaman bir hır
sız olacaksın, !demirleri bökecek, 
kepenklcr.i "kıracak, kasalara may· 
muncuklar uyduracaksın, oğlum .. 
Senin de çocukların olaca'k.. An
'1elcri seni terkedecek. Çingene· 
lcrle kaçacak .. Çünkü sen de be
nim gibi onların ıkarruru ancak 
haftada bir defa doyurabileceksin. 
Sen de çocuklannla kapı kapı do
la§arak bir lokma ekmek !dilene
cek misin?. Sen .• .ben .. hepimiz, 
:ya ç.alma,ğa, ya dilenmcğe :mahkU-
muz. 

Çocuğu deniz kenarına pek ;ya. 
kln bir yere bırakarak, !iekildi .• 
Bir ağacın arıkasına saklanarak, 

kendisini göstermeden baktr .. Ço· 
cuk ııcne. "anne, anne,, diye mı
nldaruyordu. Hasan, daha geride
ki bir ağacın yere kadar inen dal
larJrun arasına girldi. Biraz da o
rada durduktan, ören var mı di
ye etr,afma bakındıktan sonra, bir 
den koşarak ıu.zakla tI. iParkın ka· 
pısına kadar .kO§tU. Sokağa çıkın

ca, kulağına .acı bir çocuk sesi :ge
lir gibi oldu. 

Hayır, .ken!.ii socu_ğu değil, i~te 

§U gescn kadının kucağında1ci lcü-

ıa emme tulumbaat 
20. F: la '\·antoı.me sechc 

n la POII\PO iı as.Plı'er 
.20 • .t: thc cupping - glass 

a th.e uction pump 
20. A ~ der Schröpfkqpf 

a dio Snugpııınpe 

~k ağlıyor. Kendininki de ağla

madığı ne malüm ?. Belki de de
ınize yuvarlanmıştır bile.. Belki 
yanına kocaman bir köpek gele · 
rek, körpe etlerini ısırıyor. 

Serseri, parkın kapısından ayrı
'lamıyort:lu. Şakakları zonkluyor, 
dı::albinde garıip bir eziklik duyu
yordu. Başında pek acıktrğı za· 
manlarda olduğu gibi bayıltıcı bir 
:bulamklik .,..ar-Oı. Sokakta <la ne 
ço'k çocuK: varltl ! Herkes çocuğu
nun elinden ıt:utmuş, 'kucağına e1-
mıj, duvar kovuğunda doğuran 

keai bile yavrularım '1ası1 şefkatle 
yalıyor!. 

Daha fazla tahammül edemedi. 
Kaırtı,ğın.dan ldaha hızlı adımlarla 
koşarak çocuğu bıraktığı yel"c 
döndü. Oğlunu 'bulamamak cndi
§esi dizlerine kesiklik veriyor -
du. 
Çocuğu ayni }ferde bulunca "de

rin bir nefes fill.:lı. Gözlerin.den 
yaşlar akarak kucakladı: 

- Affet beni oğlum, işte gel • 
dim, bak, ağlama .. Hem artık hiır 

bırakmıyacağım .. Baban senin için 
çalıpcak.. Senin için adam olaca
ğım.. Ta§ kıracağım, toprak ta§I· 
yacağım .. Ama sen yaşayacaksın 

oğlum •. Hem de babanın vaktiyle 
bir hırsız, bir serseri olduğunu 

bilmeden, namuslu bir işçinin ço· 
cuğu olarak mektebe gidecek, o
kuyacaksın. 

Yanağını, çocuğun seyrek sa&h 

c lmuıd 
22. }': la sonde (servant .a vi.. 

der la vessie) 

a le bcc [f ermeJ 
b l'ocillet m • 
c le pnv1llon 

22. :t: the cathcter (a tub'C for 
anıwing of the urine) 

!1. . iSTO KOP (me~ant>uln a the beak 
lçln1 11yilmlatTp balonıık 

fcln) 

a ufak ampul 

b bakma yeri 
n ıF: le cystoscopc (servant a 

eclaircr l'lnterieur de la 

ve.ssie) 
a la petite lnmpe 
b l'oculaire m. 

21 i: the <:~ atoscopc (an ins
lrument .for lighting up 

thc intcrior of the blad.. 

der) 
a the small lamp 
b thc eye • pieco 

21. A: das Zystoskop (Gerat 
zum Beleuchten des 1nnern 
der Harnblaso) 
n das Llimpchcn 
b das Okular 

22. SONDA (mesaneyi bo· 

tmak l~Jn) 
a up (kapalı) 

9- gözcük 

a the drainagc hole 
e the handlc 

... 2. : <Ias Katcthor (zur Ent. 
lecrung der HarnblMc) ,. 
a der Schnabel 
h das Augc 

c der Pavillon 

28. O\'GU .ı\UIT1 (frczd 
23. F: l'excavateur m. (la. 

fraisc) 
28. 1: the drill or burr-drill 
28. A: der Zahnbohrcr 

2t. ZIMPA RAl.J DİSK 
24. f': le disque a l'emerl 

24. t : the polishing disk (disc) 

2 t . A : dlc SchmirgC'lschoibe 
13, 11, 28 ,,. 21 Jlİ~ÇtLtK 

Al .lITl.J<~ tI>lR 

F: ıs, 14, 23 et 24 sont des ins

truments dentalres 
1: 13, 14, 23 anıl 24 are denlal 

instruments 
A: 13, 1 1, 23 unıl 2 t za.bnlirzt· 

Uchc Instrumentt 

IATICA 
";QC. AN . Dl NAVIGAZIONE-VENEZl.I 
Uğrayacaklan Limanlar Vapurlann 1ainıler'i Hereket Günleri 

El\Sl'HES HATI.ıAJU 

l"irc, Brlndi~l, \'cnedlk. Quirinale 
'l'ricsto Adria 

Quirinale 
Galata tıhtımmdnn her Adria 
cuma tam ısaat 10 da 

Pire. Napoli, Mnrsily , 

Ocno'a 

Quirinale 

Cıtta' di Bari 

515 
1215 
1915 
2615 

:216 

615 
2015 

316 

lstanbul - PİRE Saat 24 h. 
saat 10 da Galata 

Rıhtımından 

Pire. ~npoli Maı-silya, 
Cenoça 

l{ıı\·nla, SclAnik, Go1os, 
Piroc, Pnttn , Aysar.nnda. 

J3rindlst, Ankonn. 
\ "-enNlik, Trie tc 

SeU\nik. Miclilll. b:mir, 
Pfre. l{alnmnt.n, J"nt raıı, 
Brindl i, \~enedik, Trie tc 

Burgaz, Mcrano 
V.arna, lsco 
:Köstcnce Bosf oro 

Campidoglio 

• 

3 15 

6i5 
11 15 
1715 

Sulina, Kalas, lbrail 

.. 
u 

Napoli gün 3 joun 
.Marsilya •• 4 " 

Fenicia 415 
Merano 1815 
Campidoglio 116 

Spartfrento 1115 
Bos'foro 2515 
Abbazia 816 

Vesta 415 
lseo J8f5 
Albano 3V:5 

Albano 1915 
Abqazia 2575 
Fenicia 3115 
Yesta 216 

Merano 315 
Bosforo 1115 
Campidoglio 
Abbazia 

.Saııt 17 de 

Saat as de 

Saat 17 dt 

Saat 17 de 

Türk Hava Kuru,mu 
Büyük Piyangosu 

ikinci keşide: 11Hazi ran939 dailrr. 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır ... 
Bundan ba§ka: 15 bin, 12 bin, 1 O ıbin lirald< ik

ramiyelerle (20 bin ve 1 O bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Yeni tertipten !bir bilet alara1c iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasma. girmie o. 
lursunuz.. 

başına .dayayarak ağlıyoridu. 
- Varsın anan, bizi hır.akıp 

-kaçsın .. Ben senin hem anan, hem 
babanım artık .• Seni kurtarmak 

için nasıl olsa iş bulurum. 
Çocuk, ağlamasını kesmiş. şaş

kın .§aşkın bakıyordu. Babasının, 

ağladığını .ı:orunce, .küçücük kol· 
lannı boynuna doladı ve o zama. 
na kadar ''anne!., kelimeıind:n 

başka bir söz söyleyemediği hal
.de birden : 

- Baba! !diye kekeledi. 

.. tMAYIS-1~ 

Çarşamba 31-5-939 ı Yabancı RadyolarclaO 
ı 8.30 Program. ! 8.35 Miizlk ~Xrşeli Seçilmiş Pa1"Çala!,,cr. 
plnklar) Pi. 19 Konu§m:ı. 19.fo Tur!.. Program Türkiye saati • ı.ıer'I 
ınüzi4i (Fasıl heyeti). 20 ~lcnılckeı ~ıc öğleden sonrc'Jd sacı1 01(11'0.l: 
ı;:ıaı ayarı, ajan~ \' e mC'leoroloji hn. nıi~tir: ;t 
ber'lcrl. 20.a5 ı·ürk mfizi~i: 1 - Mn. OPERAl.AR VE SE~fO'.:' 
hur pcşrHf. 2 - Şeref İncilinin me· KOXSERLERİ _ ... ~ 
hur şarkı: (Alamam doğrusu). 3 - 9. ınmo: tkınci ı;e.nfoni ~ ... 
Dedenin mahur şarkı: lSııııa layık· 9.15 Leıpz.ig , es: ••Birdenbife 
mı). 4 - Klarnet !aksimi. 5 - Kur- :s:ııdüf" (Ha) dn). ., ı(Cı 
dili hicazkar şarkı: (Şokınln dolan 9.1j ı ... on,dra (!\.}: ••j.-ariat• 
ineme). 6 - Kürdili h1cnklir saz di). ,, p· 
ııcmaisi. 7 - Artaklnin e' iç ~11rkı: 9.15 Soıtens: "'Le Cbaltl 
( .\şkınla harap olduğumu). 8 - Ye- dams). . dt tı 
sari A~ımm C\'İC şarkı~ (Benim ök- D.30 'Strashurg: "Musiki ıçıt 
süz benliğimde). 9 - Halk türküsü: pan}a". (Jıt 
<Ela ııözlerine kurb:ın .. J. 10 - Sarı ao. l'\apoli gnıpu: "Andre' 
lmrdl'1e. 21 Hnrtalık posla kuıu~ıı. nier" (Giordano). _ _,.,CJ1f'' 
'21.1"5 Eslıam, tah,·ilu!, kıımbiyo • nu. rn. Romn ıgnıpu: !Bcı:-
ktıt 'l'e ziraat bors:lSl {fıynl). 21.2:i Bnıhms. ~•'11 
:\"e~~)j plaklar • H. 21.30 Müzik CKii- ODA MCSlırısı YE :KONS~ 
~·ük orke:ı;tra • Sef: Xedp Aşk;ın~: 7. J.-0ndrn (fl.): pj~-ano.J>..,,d). 
1 - Beoker • llkbahıır - melodi. 2 - 7.25 Breslnv: 'ITho (Beeuw·
Oscar Fetrns - lkinci ncılnrı - Fan- i .35 Kolonya: Bach progr. 
tezi. 3 - Demersscmnn • AronJuez de '1!.15 Berlin: Keman, pi;rııll°' 
bir bayram. 4 - Dri~o - Serenat. S 110. Yo~on:ı: Cbopin. 
- PacQ l.incke • Olimpi)·atıarda - a 1.15 iF.l'.ankfurt: !Haydn. ' 
MarG. 6 - J. Stmuss - ArH 1 hayatı lJJlj Hamburg: H'-ndcl, iS~fjl 
("als). 7 - Chopin • ?\ok1urnc - Mi HAFİF l\It:SIKt \"E OP~~_:;; 
minör. 22.30 Müzik {Melodiler - pl.) i .30 flaris PIT: HaUf orsa:-
23 Son .ajans b:ıbcrleri "e yarınki 7.30 Ynrşo,·a: Hafıf :ınusiJd. 
program. 23.15 • 24 :\lüzik (Caı- 9. Prag: Orkestra, r;opraıl°' 
lr.ınd) Pi. 9.10 Bratislava: Yaı-,ete .lll~ 
Perşembe 1-6-939 D.30 Hıımhurg: Vıın"tte Jctırl 

12.30 Program. 12.'35 Türk mızı- 9.30 I.ille: Halk pr ratıU- ıC 
~i (Pl.). 13 lemlekct saat nyan, D· rn. Bcrlin: Operet "\'e fU!ll 
j:ıns Ye me1coroloji lıahcrlcri. ı<ı.15 sikisi. ır•' 
- H Miitik (Caı.b:ınd) PJ. ~9 Prog- 11. Dudap~le: Çigan orkt!I 
ır.am. 19.05 l\lUzik (l)nn& müziği - pi). 11. Todno 8rtlPU: .KorD· 
19.30 Konuşma (Ziraat saati). :19.45 11.JO Hükrcş: Hafif orkestra~ 
Türk nıü7.fği (Fasıl heyeti). 20,30 11.30 Birçok 1\1rnıın jstas> 
'Memlclct saat ayarı, ajons ve meteo· '!\•nr~;e1e kon~cri. 
roloji haberleri. 20.45 Türl.: muzi~i: DANS MUslK15İ 
1 - Salimin lıiaat pcşrc,·i. 2 - Hi- G.20 J..ondra ( ',); 11JIO c!T' (fi.. 
fatın hicat şarkı: (Sislendi hava). 1; ll.15 htokbolm; 12.5 L0~3rı; 
3 - Şe\"kinln hicat şarıkı: (Sen hu 12.15 Homa ve 'l'orino S~ 
yerden 'ideli). 4 - Faik in lılcat 20 l.~ndr~ (X.), .Bu~up~~ 
şarkı: (Ateşi suzani firkat). 5 ~ 

0 
\ ALR'\' EdTE 'cRE)~ARB .. aaııoııl-

T b t k . . Ci K CEb . on ra . . ou.. ı:tf. 

1 
an ur ha ~)ım7ı. ı -ll h uş.m.n: '·ü· drlul-1 9.15 Brcslav: Yar;rete ı.:ons 
arın za mı • - a nıının ..: r 

1
,, 1, p . . ... .. bııre· 

h. ..... (S ) -· ostc :ınsıcn: ,,,... ,$ 
ıcaz .... r: an .. "l' cnnı~ın . . ca.nı • .PlYES, KO:-:FERA>"'S 

g. - Osman ,.. ılıadı~. ku~dılı hıc~z· .K01\1JŞMALAft • "· 
.kar şarLa: (.Akşam ~uneJı). 9 - Sc- S it ..... 'k moP'ıtl ~. • 
.h . P k" d ·ı · 1 . k' 8.15 o ens. ....ı ro 1111 •' la attın ınnrıa ·ur ı ı 11ce1 ur ş:ır· n 15 ,,.., "k l 'l · "L [ilor e··~· 

" 1.. ) 10 "· .uru sc . e aP' 
~ı : (Aşk ı nla ~·nnan gon um • - 9 30 FYfcl .kulesi. "Gc ııl 
Sadettin Kaynak muhayyer: ('Ne zn- ' ;~i passe". • 
mau ııör.sem onu). 21.30 Konuşma. 
21.45 Esham, tah•;ilal, kambiyo - nu
kut ,.e ziraat borsası (fiyat). 21.55 
::\eşeli plAklar. 22 Müzik (Kücük or
kestra - Şef: l\ecip :A~kın): l - :Bec
-:e - Oamaıri crenadı. 2 - Levine 
- Humorcsgue. 3 - '\'ilhelm Yccek • 
Marş. ' - Micheli • Ü\.iincü kücük 
süit. 5 - J. Stı euss • \'iynna kanı -
Ynl~. fi - Becce - Serenat. 7 - Tsc
holkov~ky - Uyıırnn süze!, hnlclin· 
den rnh. S - Rubinstcin • Kostiimlü 
hala. 2:-ı Son ajan~ haberJr.ri \'C yn
rınki ııroııram. 23.15 - 2i Müzik 
(Cazband) Pl. 

_____ ___,/' 

Yedek subayların 
yok!ama1arı 

Kııdıki"oy Askerlik şubcs.ınllC~~ ~ 
1 - .Kadıköy şube inde l\P) 

1 

lunnn Yedek Suh:ı;rların ~'O~ı~ıı' 
rııı:ı l lı:ızir:ın 939 da tııır 
30 hıızira ıı 939 ıln lıitecckfir· ıcr 

2 - Yedek suhıı\"Jnr J11ı ızo 
tarilılcr jçiııdc (;\J~sai ıuıricİ ,;11•t 
n:ı) ıHğer mc ai saırtlcrinde ~it 
ilan l li :ra kadnr !) okfaıttll) 11 

lirler. 1 ııu • ı;n 
3 - Her Yedek suhııY btı ıall1"5 

su ile ~ubeyc ;scleoek 3'01' 
yaphraooklır. dert 

4 - Şulıeyc sclmirccck 91 
lıasla olanlıır çiC!e elibbadnf\ r 
cak ,.e :hcledh ece tast1 ıklİ Jıt • &r· 
.runu şubeye günrterecckler ~r 

!i - Gerek hastn ol:ıııınr '~r f 
e lstanhul haricintlo ,buıuıııı t;l 9 

~ıdaki husu'illl hakkınl!ıı ~ir· 
1ubeyc ıııalümnt , erecekler ,r1 

~) Hnlilıazır ik:ııncts:1h ,·c ~ 
rbct ndreı;leri, lıir müc5~ c ııl 
mrmuri)eııe miisınhucın ıs~cil "r 
maaş "cyn üc.rcl nıiklarJı 5~11,ıt 
ika\ ıt numarası şllbc (]eftcr 1 Ş 6 

ruİhcsi \'c sınıfı ) ııçJk ) nıılrtl f) \ 
ktır· dı (remiz kullnnılmıyııcıı ,t 

bııncı dillere ,·ukı.tfu ıd:.rlliiJJl{rı ~ 
ı:üme derecesi C) Tapu ,c 

111
) 

:Cına 'lnDOSUP '.Yedek subll)l:ı~ 
c.ı dillerden .ba~ka ınılJafl. ol 
kı ımJarında ilıtisns sobıb• bcıcr 

k 1 'h . ~cı H) Do lor ıırın ı tı ııs • ,-e ıı 

ihtisas \'C~ikıılı:ırının ıarib ' dP'. 
• ·saS-~ rıısı 1) Kim)oserlcrin ıh!J ~ 5? 

ri J) Denize mensup )'cdr. ı:ı• 
larrn da sınıflarının hansı 
rında ihtisas sahibi oıduALl•ııd' ' 

6 - Yoklamaları z:ıınııJll ı;ııll 
ur.n11~ nııl;mn 10i6 sıt.rılı cı' 
10 un ııııaddcsi nıudbincc c 

~ 

,~ 15 16 
<GC.'.\AH) 
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Roplar 
l~ek Jerseyden yc.12 50 
ili ve cazip çubuk· 

lar lira 9 

Yağmurlu1dar 
Beyaz ipekliden son 25 
llloda ve ekstra cins 

lira 

Y azhk Son Moda Malların 

Fevkalô.de Satışı 
Beyoğlu istiklal caddesinde 290 No. 

KARLMAN 
PASAJINDA 

Milen . 
Manto ve kostüm. 9 o 

ler için 
metrosu kuruş 

Bluzlar 
İpek Jerseyinden 275 

Gürel çizgi ve renk. 
· lerde kuruş 

------------------------------------------:---------------------1---------------------
Mantolar 

28 
l''l 

•1 n ~aşadan spor 
llıçuııi güzeı yaz 

tçn.hJerde lira 

Krep Kloke 
Rop ve sabahlık için 45 

gayet kullanır;ılı · 
metrosu kuru" 

Gandi ipekli 
Kostümler için çiz. 

gili modern renk- 200 
Bluzlar 

Romen el işlemele. 

3 
o 

rile süslü krepten 5 
yıkanabilir c!ns !erde metrosu 1 

kuruş 
------------------1----~---------------ı~--------------------------------------~ 

kuruş 

Yazhk roplar Krep Jorjet 
Sa ,,ç Ekstra cins yumu 

• J4Jyı: !çin yıkana. 325 bı}j ş:ık ve modern de. ~ Ji"'ıupcrimeden 
l:ı.ıruş senler metrosu 

.. kuruQ ......._______________________ ------- ~ 

ipek çoraplar 
?vıe.şhur XXX marka 1 o 
ta.bi.i dayanıklı ,.c . 
ıyı cins kuruş ......__ . 

Gandi 
Yek renk yıkanabL 

lir cins metrosu 
kuru§ 

120 

150 
Dantelalar Krep Formoza . 

littız Ve roplar için 3 00 
Son nıod.ı çeşitler 
~ nıetrosu kuruş 

-
Sağlam cins yeni 
desenlerde metrosu 

kuru!1 60 
""' • ' -'1\ 

Maroken Emprime 
Sayfiyelik roplar 

için şayanı tavsiye 
cins metrosu 

kuruş 
100 

Çiçekli Organdi 
Blıiz ve roplar için 16 o 

metrosu kuruş 

t 

Emprime 
mü~e~k~~senler. 300 
de metrosu kuruş 

Mayolar 
Bayanlara 

Meşhur Avrupa 
marka kuruş 475 

Korseler 
Hakiki LASTEKS o 

Amerikan marka 2 5 
kuruş 

Eşarplar 
İpek §İfondan yeni 19 o 
renk ve desenler 

kuruş 

. - ----~ 

Y emeklcrtnhln 
lezzet ve ae-
f a.41etfnl, ancak 

ÇAPA 

BAHARATINI 
Kullanmakla 
temin 
l'deblllnhılz. 

15 gramlık Salep 
,.e baharat 
Paketleri 
her yerde 

5 
kuruştur. 

11 .. 

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

Sütçüler aleminde bir hadise .. 
Süt Makineleri 
1939 modelleri gel

miştir 
Dünyanın en sağlam \'C en 

ucuz 

M iELE 

a.6"~ Nafıa Vekaletinden 
~~;""9 ller~embe günü saat 11 de Ankarada Nafia vekaleti binası 

'..ıı lllalıerne müdürlüğü oda mda toplanan malzeme eksiltme komsi 
·<IJ\ a 12500 lira muhammen bcC:el!i ve mahallinde monte cdilmi~ 
·ı \ı te. im şartile bir adet ac;falt makinesi ve yedeklerinin kapalı 

1 faşra Tüccarlarının nazarı dikkatine-.. , 
ı Memleketimizde büyük rağbet gören 

KARTAL Sandalyelerini satmak isterseniz 

Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekclenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı da. 
ima mevcuttur. MIELE 

, l:: ~ıle eksiltmesi yapılacaktır. 
• ~:ıc:ı ıltrne şartnamesi \'e teferrü:·tJ bedelsiz olarak malzeme müdür· 
~! i!n alınabilir. 
ı t\ı"a_kkat teminat 937 lira 50 kuruştur. 

~ ~aı eltlı!erin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin· 
· }·o~ı ve aik ile birlikte arni gün saat 10 na kadar mezkur ko. 
~mukabilinde vermeleri lanmdır. (1905) (3542) 

GUZELLiGiNiZ 
iÇiN 

MUS·Hil Ş_EKERi 

makinelerimize mahsus 
hususi yağımız gelmiştir. 

Fiatı diğer yağlardan daha 
ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şş,. lst. Tahtakale No. 51 

Taşra satış yerleri. 
Ankara aceotamıı; Yusuf Esendernir ve oğullan 
Adana ,, Omer Başeğmez 
Konya " Mehmet, Şükrü, Necati Ka~Ikçı 
Ceyhan ,, Sait Akman 
Gaziantep Mutafoğlu M. Şakir Ozşeker 

" ~eşet Solakoğlu Erıurum 

Polatlı 

Eskişehir 

Trabzon 
Trabzon 

Bolu 
Rize 
Bolu 

.. .. .. 
" .. 
" ,, 
" 

1 
Süle}ınan Uzgeneci 
Alanyalı Abdurrahman ~ref 

Polathaneli karde~ler 
Kurumahmut oğhJ Hafız Salih 

: Mehmet Yön der 
Musa Güveli ve Şeriki 
Mustafa GözükUçük 

1 

1 
................................ 
ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Toptan şeker satışlarımız !stanbulda bir tona kadar in. 
dirilmiştir. En az bin kilo Kristal veya kesme şekeri almak 
isteyenler, İstanbul - Bahçekapı, Taş handaki satı~ büro. 
suna doğrudan müracaat edilebilir. 

Kristal ŞekerKilosu; 25 Kuruştur. 
1Kesme ,, ,, . 28 __ , 

. . . .. . . .... .. . .. 

iç ve dıg basur memelerinin ilti-
haplarında, kanamalarında, \ N O E. 
cerahatlenmiş E. \_ E. R 
fistüllerde tJ\ t_ t../l 
a~suR 

PATl'nın 
DEVAMLI TATBIKI ile 

ŞiFAYI 
'çabuk temin eder. 

teıiri kat'i, alımı kolay en iyi nüıhil §ekeridir. BilUınum_eo .. 
·- ·-- - - - - zanel..de bulunUl'Jt 



Türkiye 
·~ 

gureş 
,. 

4 

birinci-
likle • 

rı 

•' 

__ ....... ~ .. ı.!.+_ ................ ..__.._ _____ _ 

-

~ ........._.___ --

gUrrl 
Ankarada yapdan Tllrldye tııt· 

birincilikleri ~ok güzel oınıu~ ıııı 
Jlandlsini enclce nrdlğipılı pıO' 
müsabakalarda Ankara foto ııo· 
Jıabirimhfa alclığr resimleri c)C 

gün veriyoruz. Resimler: Uf'' 
1 - Vekiller Ye mcbnslaJ' J1S ÇO• 

bakalan takip ediyorlar. 2 - ~ 
eh t .... • iki n•lltt'~ ban lU mc , ,·e ... un o- "ot• 

smda Ilnrlıan )~elekle kontı"0~ 4 
3 - Milli takmımıızın asıa.ıı1•1 u· 
- Ankara takmıı. 5 - istanb;, ıo 
tanır. 7 - Kocaeli talnnıı. 8, i};'' 

- Gece ,.e gündüz yapılan 111 Jl 
tane· bakalar<lan birkaç em.tan t ı.1· 

JJ1 • 
_İzmir takımı. 12 - Çorll 

4
.,,., 

mı. 13 - Balıkesir takı1l11• 1 :ıY 
Gere yapılan gürc~ler<len biri· ... ıcr 

• ) nkfP' Müsabakalar arasoula 1 dtJI 
yemek yiyorlar. ı.ı - Gürcşttr 
bir enstantane. 

' 


