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Hariciye Vekilimiz söyliyor: 

Bir Avrupa harbinde 
Türkiyenin vaziyeti 
kat'i bitaraflıktır 

Bununla beraber muhariplerden biri fiili bir 
•• tazyikte bulunacak olursa 

T urkiye icabmda silah kuvvetile 
istiklaline hürmet ettirecektir 
Hatay 1 ürkiyeye 

iltihak edecek mi? 
Şükrü Saraçoğlu hu mevzu üzerinde 

de mühim beyanatta bulundu 
l!ug\inkU 

ca ''lnt.ra Postayla gelen fransrz- Saracoğlu gazetecinin suallerine 
liciye \re:~:ı::ınt" gazetesinde Ha_ tahriri ccvablar vermi§tir. 
ile bir tn~ ŞUkrU Saracoğlu "Son siyasi hft.diselcr etrafında no 
:Su tnıetenln.llıtat neşredilmektedir. dilşilntiyorsunuz?,, ve "Almanya .. 
8iltleue 11~ l>o.rl.ııtcn Saygona bi- nm geni§lemesine Balkan Antantı 
ev fsinıli b at · ı;:q;ycl- .kıırrn--leoy bilo va :iyctte midir?,, 
:tada bir k fr kadrn muharriri Anka_ suallerine Hariciye Vckillmlz cevnb 
liclye abuı resmı esnasında ha- vermeği muvafık bulmamıştır. 
~killmızıo görUşmüş, ŞilkrU (Devamı 4 üncüde} 

Hariciye Vekilimiz Fransız gazetecisiyle beraber ... ~ Yunanistan Eğe'de 
Bulgaristana mahreç Berfin, Slovakqayı 
Yermeg"e razımı? 

in ·ı gı te~e, Vunanistam " Almanyanın iktisadi 
tesır " inden kurtarmak üzere Atinaya 

"'-tın bir heyet gönderiyor 
lltrıııı. a, 4 (A. A.) - Havas ajan- işini müzakereye memur Lelthros_ 

lnsu:Uhabiri bildiriyor: scun ayni zamanda Sofya ile Ati-
~~ononı.U:-e İ.D.rnfmdan Yunanistana na arasındaki bağları takviyeye ma 

Macaristanla 
paylaşıyor 

kolaylıklar gösterilmesi (Devamı S incide) 

~-o-g_o ___ i l-e--nı-ü--1 a-...... ~(l-'a-~zısı 4_,;,,t 
§)aba~ ~ırna~u1l: !KıraDo cd!DV©>ır lkD : 

Alman Hariciye Nazırın111 Roma ziyareti 
bilhassa bu tasavvurla alakası varmış 

,, 

• 

1 ürkiyeyi daima ikinci 
bildim!,, ~ol ar'!-.k 

vatanım 

Yazısı 5 inci sayfada 

Sabıı: kral, lm.nsı ,.c kız linrd~IeHyle birlikte üün ali.sam Parliotclinc gitu. Resinılc'.l:imt:t liu ıı:czlntideli!!JD tntib'at 'tesblt' ~yor .•• ' 

İLAN İŞLERİ: Tel 20335 

1 Polonya hududunda 

Askeri 
harekat! 

Münlhte~n ~Oman kotaa 
Daıro şnmaoe tıarrelkce'lt 
em ırlnl aOdoDar 

Alman Hariciye 
ı Nazırı ltalyaya gitti 
Mihver devletleri Hariciye 

nazırları, Lehistanın 
vaziyetini tetkik edecekler 
~ Polonya Hariciye Nazırı bugün Radyo ile ~ 
~ mühim bir beyanatta bulunacak ~ 

Bertin, 5 (A.A.) - Von Rib. ve Beck tarafından söylenecek o1 

bentrop, dün berabcrinlde harici. lan nutuktan sonra ittihaz ddile lil 

ye nezareti erkanından 4 zat ol- cek hattı hareket haklan.da mu.. 
duğu halde Münibe hareket et. tabık kalmak iste.dikleri anlaşılLt 
miştir. Mumaileyhin bugün yor. 
Berchtesgadende Beckin nutku Cianonun İtalyayı sıkıntılı blı:ı 
hakkında Hitler ile görüşmesi vaziyete sokan Alman • Leh an.. 
muhtemeldir. Von Ribbentrop, ak laşmazhğmda itidalle hareket edc.ı 
şem üzeri ltalyaya hareket ede ~ ... t h • d'I bil. z· İ l · 

k . cegı a mın e ı e ır. ıra ta Ya. 
ce tır. d • b·ıh • • .. aırna ve ı assa son zamanlarda 
Rıbbentrop • Cıyano mu· Polonya ile çok iyi münasebetler 
lakahna ehemmiyet idame etmitşir... Roma, Varşova 
veriliyor ile Berlin arasında bir salah te-ı 
Roma, 4 (A.A.) - Havas: Rib. menni etmektedir. 

bentrop • Ciano mülakatı burada Ve bunun i~n1lir ki Varşovaya 
fevkalade mühim telakki edilmek- kiyaset tavsiyeleri ibzal e.dilmekte 
tedir. Mihver devlet adamlarının ve Alman tekliflerini nazan itiba.. 
müteaddit mülakatlarından son _ ra alarak Hitlerle müzakerede bu~ 
ra, iki devlet adamının Polonya lunnuya davet olunmaktadır. 
vaziyetini yakından tetkik etmek '(Devamı 4 ünci1de)
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ÇERÇEVE • • ı 

Aksiyon serisinden 

Kültürlenme davası 
-3-

.rt RK Klı'LT1.iR~"1JX BiR1NCt TEMELİ 

Tiırk JdUtilrünün birinci temeli, kaybetmek üzere bulunclub'U ÖJ 

kök. O m:ınh İmparatorluğunun kurulu5unclan Tanzimata kadar gelen 
dene i!:lndeki yiiksek kültür mııhsullerI. 

Uir incelik: . 
İnkıliiblar cemiyet ,.e hlare bünyelerine kar ıdrr. Yok-;a herhan.. 

gt bir t<ıı>hılab'lln mUccrrcd fikir \"e his kıymetlerini temsil etlen kültÜl\ 
ce,·hcrinc kar~ı değil. llcr §eyden en-el bu hakikati dank <liye lmfa .. 
mıza ı;arpm:ımır. liızırn. Rus kiiltürü komünizına, Alınan kültürü nazf· 
sizmn, İtalyan kültürü fa~izma, l'ran~ız kültürü Bül ük lhtilllden 
başlamaz. Tamamiyle aksine olarnk bu lnkıliplar, gerilerde kültür eli. 
ycbilecckleri ne bulmu~larsa, kadife zeminler üstünde Ye altın malıfa.. 

zalar içinde himaye etmi~ler ,.e yeni kültürlerini de ona eklcmeğe 

bakmı5lardır. 

mzse kök kUltürümüzle aranma dit ve yazı manla.sıru ~ektikten 

sonra, rahat r:ıhat ona arkamızı dönılürmüs ,·e bu halden asla gocun
mııınış bulunuyoruz. Du hale iolaliib kabı değil, ya anlayı5sızlık, ya 
softalık icabı demekten ba5b ı::ıre yok. 

Yaldt kalmadı. Güne§ ufukfanmmla her gün ayni yerden dof;up 
nyni yerd<'n batıyor rn nynl manzarnyı göriiyor. Derhal be5 on müto
hassıs bulup eı.l•i clencniıı yüksek kültür mahsullerini, bir itfaiye oto. 
mobili s!iratile bugiine taşıtmalt iı;in ne bekliyoruz~ 

:IS' aı.ıl ve neyi mi ta5ıt mak ~ 
(Osmanlıcadan Türkc;eye) fsmile ~<'niş bir terrUme faaliyeti ~ıp, 

tarih, eılebiyat, ~ilr, tasan-uf, usul 'e llmilc geı;mi~ 7.amana ait bütün 
ür\"C örnekleri, ~ünümüziin ılilinC', ü-.lfılıuna ve alfabe ine mal etmek. 

Her sııbedl'n hirer mis:ıl halinde, bir Aşık Pa~ayr, bir E\'liya Çe. 
lcbi'~ i, bir ı~uzuli'yi, bir ıuc, liinn'yr, bir Katib Çelebi'yl n daha nlc~ 
]erini ycti~lirmi§ bir milletin, neticede bunlardan hiı;birlne malik olma-
31ı:r, ma7crı>t kııbol etmez suç. 

f .. i enela ıırensiı• olarak henimsiycllın. Tatbik &ekllJcrlnf. esasla.. 
rmı, miyarl:ımu sonra konuşuna. 

Olı;iis 

Babadan kalma. ldiltürc tilbt o1nıak <1eğl1, fabt malllC o1nıa1l 

';!J.rt. Tnrih, o klillürc ml\lilc olmak·ızın onun fethetti~( topraklar tize. 
rinde mülki.ret iddi:ı etlen millete gtiler. 

Neci5"Fazıl~" 
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Bir cihan harbi 
arifesinde miyiz? 

Yazan: H. Muhittin Dalkılıç 
Dünyanın üstünde harp ~anla

rı çalıyor. Bütün milletler ayakta. 
En büyüğünden en küçüğüne ka
dar, istisnasız, bütün Avrupa dev. 
Jetleri seferber .. Amerika, Asya, 
hatti cenubi Amerika cumhuriye. 
ti ve Avustralya hükumetine va
rıncıya kadar yeryüzündeki bil. 
tün devletler mütedehhiş bir hal. 
ide silahh tedbirler almış bulunu
yor. 

Son sulh mesajları hiçbir şeye 
yaramamış, bütün sulh yolları ka. 
panm ş .. 
Avrupanın hemen bütün bü. 

yük merkezlerinde sür'atli ve es
rarengiz müzakereler olmakta .. 

İ§te dünyanın bu boğucu havası 
içinde bir çok insanlarda bir cihan 
harbi arifesinde bulunduğumuz 

bininin olması tabiidir. Hatta bir 
harbin sakınılması kabil olmıyan 

bir sür'atle yaklaımakta olduğuna 
inananların kanaatlerini ilan et. 
tikleri dahi göriilUyor. 

Halbuki soğuk bir §uurla dün
yanın nizamını sarsan milletler 
arası alent meseleler üzerinde !du
rulunca hayret etmemek kabil de. 

lildir. 

Zira dünyanın harp repertuva. 
nna giren meselelerin hiç biri ay· 
rı ayrı bir cihan harbine aıli se. 
bep olacak. mahiyette değildirler. 
Danzing ve kori.dor meselc.i mi? 

Bir şehir için ne Almanyarun, 
ne bütün dünyanın bir cihan har. 
bine girebileceğini düıünmek için 
~eli olmak lazımdır. Almanyanm 
müstemlekelerini ia.~e meselesi 
mi?. Dünyanın dörtte birine sa· 
bip olan ingilterenin esasen Al
:manyarun olan birkaç tS.Ji müs. 
temleke için bir cihan harbi yap· 
masına ihtimal vermek İngiltere. 

yi tanımamak olur. 

İtalyanın Cibutl limanına, Sü. 
veyı kanalına ittiraki, Tunustaki 
ltalyanların imtiyazları davası 

için, değil bir cihan harbi, tek 
;:lamla kanını verecek tek İtalyan 
olamaz. 

Komintern paktın ilgası mese
lesi veya komünizm propaganda
aının durdurulması meselesi mi?. 
Esasen bu ikisinin ide dünyanın 

bugünkü anı için bir realite oL 
madığını, bir göstermelik olduğu
nu herkes biliyor. Sovyet Rusya, 
bir (Nasyonal Komünizm)halinde 
tebellür etmiş, dünya ihtilali da· 
.ası (Troçkizm) le birlikte mah. 
kum olmuş bulunuyor. Böyle .de 
olmasa, şüphesiz uzak bir ''Komü. 
nizm tehlikesi,, için bir cihan har· 
b\ açacak dünyada değiliz. 

Ruzveltin mesajında dünyanın 

11n mühim meseleleri olarak ileri 
ttirldüğU milletlerarası serbest ti. 
caret ve pazarlar meselesi veya ai. 
llhlann tahdidi meselesi için bir 
cihan harbi ise kimsenin akhndan 
ıeçmez 

Geriye, milletlerarasının birin
ci planda meseleleri olarak yahu. 
di meselesi, Macar ve Bulgar mü
talC'batı ve Çin • Japon harbi me. 
seleleri kalır. Çin ~ Japon harbi 
senesine girdiği halde harbe kal. 
Jaıanı görülmediği gibi yahudi 
meselesi için harp çıkaracak bir 
yahudi mihveri olamıyacağı, Ma
car ve Bulgar taleplerinin ise 
develdc kulak kabilinden oldukları 
•§ikardır. 

GörUlüyor ki dünyanın bugün. 
kil aleni meselelerinin, değil ayrı 
ayrı, topyek\in bir cihan harbine 
kafi sebep teşkil etmelerine imkan 

yoktur. 
Dünyanın emniyeti üstüne bu

gün birer bomba gibi atılmış olan 
gizli ve esrarengiz meselelerdir ki 
llakikatte, harp havası uyandır -
ma\::tadır. 1'u meselelerde (Bütün 
Almanların blrleımesi), (Avrupa • 
nın yeniden ln§an), (hayati sa. 

ha), (yeni nizam cephesi), Ak_ 
denizin hayati saha olması, ırk 

nazariyesi, müstemlekelerin ye. 
niden taksimi gibi infilaklı dava. 
!ardır. 

Zira bütün Almanların birleş. 

meıi demek hiç şüphesiz küçük 
Avrupa devletlerinin çoğunun il. 
hakı demektir ki ''Avrupanın ye. 
niden inşası,, da bu demek olur. 

(Hayati saha) ise, insanların 

hayati sahası bütün dünyanın bü 
tünlüğü olduğuna göre, (Yeni 
nizam) ise dünyanın bu kere ıde 
Atman menfaati mihverine naza -
ran yeniden tanzimi, yani (müs. 
temlekelerin yeni baıtan taksimi) 
demek olacaktır. Nitekim ırk na. 
zariyesi, küçük milletlerin milli. 
yet nazariyeleri üstünde büyük 
imparatorluklara kaynaşabilme. 

leri için bir nevi yeni (Vilıon 

prensibi) rolünü oynamağa hasro. 
lunmu1tur. 

İfte bu muammalı ve gizli me
selelerdir ki, ancak bir cihan har. 
biyle, dünya statükosunun de -
ğiımeıi şeklnide, birer hayat ol. 
maktan, birer realite olmaya kalb 
olunabilirler. Bir cihan harbinin 
cehennem anahtarları ancak bu 
gizli meselelerin içindedir. Halbu. 
ki bu t'srarengiz meseleler yakın. 

dan incelenince harikulide bir 
plinın inkiıaf ettiği görülür ki 
bunu ikinci bir yazımızda izah e. 
deceğiz. 

Kumar oynayan 
mektep kaçakları 
Bazı lise talebelerinin me1ctep. 

lerin açık bulunduğu ders saat. 
lerinde mektepten kaçarak kah. 
veleıi~e tavla, bilardo ve kiğıt o. 
yunları oynadıkları polis tarafın. 
dan tesbit edilmittir. 

Yakalanan talebelerin isimleri 
öğrenilmit ve ait oldukları mek· 
tcplere tebliğat yapılmak üzere 
Maarif Müdürlüğilne yazılmı~ • 

tır • 

Bu talebeler mektep inzibat 
meclisleri tarafından sorguya çe
kilerek talimatname hükümlerine 
göre cezalandırılacaklardır. önü· 
müzdeki haftadan itibaren gene 
poılis ve mektep idareleri tarafın. 
~an taramalar yapılarak mektep 
kaçaklarının tesbit edilmesine de. 
vam edilecektir • 

-o-

Üç aylık maaşların 
yoklaması 

MUtekaitlerle eytam ve aram.il ve 
bilümum zat maaşları a.shabmm al· 
tı ayda bir yapılan maaş yoklama • 
larmın yapılmasına dUn sabahtan 
itibaren malmüdUrlilklerinde bat 
lanmıştır. Yoklamalar bu ayın 

yirmi beşinde nihayetlenecek 
ve haziranda mail§ verll~e&ne baş. 
lanacaktır. 

--o-

Altın diye bakır 
satıyormuş 

lbrahim Karakaş adında biri adi 
bakır bilezik ve yüzükleri altın su
yuna batırarak yaldızla~·ıp çar~ıda 
bazı kimselere altın diye satmak 
suçile yakalanmış, adliyeye. veril -

mi~tir. 

-o-

Knndrm ~rrn rrai)et 
memurları 

İstanbul vilayeti mal}·et memurla. 
rıııdan Kemal Hadnnlr, H'afik kay
mnkam vekaletine, Fuat Ertuğrul, 
Boğn.zhyan kaymakamlığına, Naci 
Akad, Knralsalı kaymakamlığına, 

.Melik Yoğlu, Konyanın Hadnn kay
makamlığına tayin edilmi§lerdir. 

H AB E R - '.Ak,am Poıfıası 5 MA ns - rn'511 

Diln IUaiye. l\llidiirlü~ti binasının lıah~P.Slnclı-, lırrluın~l hlr hn,·a ta-
.ırl'u1.u karşunnda \'e bllhas a zehirli gıızlcre kur ı alınacak toolı~r;..-r 

i~in bir tecrübe l apılmır;tır. 

ra mUrrezc faatly<:"fe ~eı:erek zehirli ~azdrn muteeı.slr bulunan mınt•· 
ka)1 5an bayraklarla (,:'C\ lrmek sur etiyle tahdld etmJştir. Ban un üzt... 
rine bUyUk bir süratle burası kireçl enmlş; arkasından sulanmııt \'e d&h' 
rwnrıı süprülnıllstlir. Bu ameliyat bitince ııahada me,·cut tehlike orU· 

Dünkü tecrübede bahçenin bir noktn .. ma muhtelif gaz bombaları. dan kalknu~hr. Bir t:ı.rartan bu am cllyat de,·am ederken bir tarafta• 
nın düştüğü farzedllerek buraya ma skrll bir müfreze tahrik olunmuş• • ela iklnd bir mHfreze talırtb bomba tarmdan müteessir otan sah•,.. 
tur. Gaıli sahaya gelindiği zaman e\ ~·elit müfrezıı ikunıandanı ellnılckl koc:mus: burada lcab cd('n tntlbatı almıı;: tcuclUf cylcdJğl yaralıl•rt 
f&letle intişar eden ~111.in ne\ ini 'e kU\ n~tlnt tul in etmiş H~ ondan son. can kurtaran otomobililc hastaneye se\ kelml5tlr. 

·Hilber .. 
Amerika ile Denizbankın yerıne 

kurulacak teşkilat 
Layihalar Meclise verildi 

3uz sahşlarını 

kontrol 
.,elediya narhtan fazlay• 

satıımamasını temin 
edecek 

ticaret 
muahedesi 

Bugünden itibaren meriyet) 
mevkiine girdi Devlet Denizyolları ve Liman. a) Denizbartkta mülğa Deniz. 

ları İ§letme Umum Müdürükleri- yolları ve Akay işletmelerile fab-
Türkiye - Amerıka ticare~ -ınıaş - "f 1 . . rı"ka ve havuzl .. r ı"darest"nden ı'ntı·. 

masının bugünden itibaren muvak nin teşkilat ve vazı e enne daır ca 

kanun layihası dün Meclise veril. kal etmiş olanlar hakkınıda devam 
katen tatbikına başlanacaktır. An-

miştir. Layiha baş!ı;:a §U hüküm. 'iuretiyle, 
laşma, Büyük Millet :Meclisi tara- leri ihtiva etmektedir• b) Deniz~nkta mülga tahlisi. 
f ından tasdiki müteakip Amedka j ye umum müdürlüğünden intikal 
Birleşik devletlerine bildirilecek Ye )'Iilnakaltit Veki tine bağlı, etmiş olanlar ha1:kında seyrisefain 

Belediye, önümüzdeki aylard•• 
şehrin her taraf:nda bol bol bıl1 

bulunabilmesini temin için yeni· 
Jen tedbirler almaktadır. şııtıC 
mildürlerine bu hususta taınidl 
gönderildiği gibi buz müteahhiDİ' 
ne de tebliğat yapılmıştır. 

Istanbulda iki buz fabrik•" 
mevcuttur. Bu iki fabrika gurıcl' 
125 ton buz istihsal edebilmekte• 
dir. Buna rağmen geçen senele~; 

Amerika Cumhurreisinin tac::-Jik \"e hükmi şahsi}'eti haiz ve merkezle- idaresinden müntakil memurlar 
ilanından sonra hükfunetimlze ya- ri ls~nbuldi olmak üzerec Devlet .. 11. \ .. "11151 ı. 
pılacak resmi tebligat ile mer'i)'et Deniıyoılar. lpehne Umum Mu. c) Denizbankta mülga ·tstan-
mevkiine girecektir. dürlüeü ve Devlet Limat:~ ul,Ah:mir, .mııaat:'Dnılimanbrı ;i~ 

Bu arua~ ıle, ner ıK~'ı"'m~e_.m~e'""-.. ",,_ıtebne. ~::-tıııı1."'~.. Je me: erı.n ı;n..ın iKa e~nfel'~fili::-
le muhıak butçelı ıkı iöare ku· kında yüzde 5 ai.dat kesilmeğe baı 

ket karşılıklı bazı menfaatle: temin rulacaktır. Devclt '.J?tnizyollan ıa:d -;, tarihten itibaren, 
etmeyi ve bu meyanda b.rtakım ı.§lcUne Um.um Müdlirlüğünün i§. d)g Denibankın te~ekkülünden 
müstahsalat ve mamulat mtitı.:kabı • f l 1 :ıı tıgal ve vazı e mevzu arı §Un ar o· sonra doğrudan doğruya bu san· 
len gümrük resmi tenzilatınrlan İS· lacakttr:.. ı :lığa intisap etmiş olanlar intisap 
tifade ettirmeyi ve iki memieket a- 1 Türkiye sahillerin.de munta. tarihlerinden ve her iki iş etme 
rasmdaki ticari mübadeH\tın hacmi 

zam posta seferleri inhisarını iş. idarelerine intisap edecek olan 
ni arttırmak gayesini i tihdaf et . l:tmek, İstanbul ve civan iç hat- memurlar hakkında intisap tarih. 

meldcdir. lariyle Yalova hattını işletmek, !erinden itibaren tatbik olunacak-

Anla~a hükümlerine göre, Ame gemi kurtarma inhisarını işlet. tır. 
rika)'3 ihraç olunacak ti.ıtün, h<.lı mek, klavuzhık ve romorkörcülük Muvakakt maddeye göre De· 
ve kilimler, palamut ve meyankokü inhisarını işletmek, Van gölii işlet nizbankın bir kanunusani 1939 ta. 
hulasaları, taze ve kuru incir, ta. me inhisarını idare etmek ve bun. rihin~en ilgası tarihine kadar t>

zesi çekirdeksiz olan kuru uzıim, lardan başka inhisarı tazammun lan muamelat ve hesabatı göste· 
etmemek ~artiyle deniz, göl, ne- rir hususi bir bilanço Denizbank 

kabuksuz fındık, kabuklu Ye kaouk· :ı-
hir ve kanal(arda her nevi yiik ve kanun hükamlerine tevfikan De. 

suz fıstık, haşha~ tohumu, Jü.e ta51 nizbank idaresi tarafından yapıla. 
k · "b" mleketı'm'ız r.·., yolcu nakliyatı yapmak, gemi in. 

ve ·uşyemı gı 1 me · · .. - rak münakalat Vekaletine verile· 
mulat ve mahsuiatımn Amenkadu şa, tamir ve havuzlama işleri, tu. 

uibi oldukları gümrük n::-im1~ri rizm işlerinin denize ait kıcımla· 
muhtelif nisbetlerde tenzil ol•uı.rııu~ rı ile uğraşmak. 

cektir. 

_ ,-L.-~. ~- yvı. ~nmncıe D c 

bulunamamış, bazı yerlerde d 
narhtan azlaya satılmı1tı. Bu ıetı~ 
aynı hale maruz kalınmaması kat 

surette temin e.dilmiştir. . 
Buz başbayii ikinci derecede1'1 

bayilerden hergüo ıatıı veıikafl 
arayacak, her müracaat eden b\Jı 
bulabilecek, buzun kilosu her t•' 

rafta yüz paraya satılasaktır 
Buz satanların telefon nurnar,. 

ları dUkkanlannın haricine a11
' 

lacak bir levha üzerinde gösteri· 
"e lccck buz yok cevabını veren 

ya f~zla fiyat istiyen olursa ıniit 
teri bu numara ile zabıtaya §ikl• 

yette bulunacaktır. . 
dı· 

tık -defa hakkın.da şikayet e 
len bir buzcu belediye zabıtası ta• 
limatnamesine, ikinci defasırıd• 
hıfzıssıha kanununa göre ceı•· 
landırılacak, üçüncüsünde ~ 
satmaktan menolunacaktır • 

tur. Mesela, tütün librede 3 &.nt, 
hah ve kilimlerin ayak murau:J2 1n
da 30 sent, palamut kıymeti üre • 

rinden yüzde 7 ,5, rneyankökü hu!U. 
sasmda kıymeti üzerinden yü~J~ 15, 
kuru üzümde librede 1,5 sent, ka· 

Lliyihada b~~dan sonra Devlet 
limanları işletme umum Müui.ir. 
iüğünün iş!igal ve vazife mevzu • 

lan zikredilmekte, lstanbul, İz

mir, Trabzon limanlarında her 
türlü ticaret eşyalarının yükle -
me, boşaltma ve aktarma işleriyle 

iş Bankasmd"n para 
çeken memurun 
muiıakemesi 

d:ile-
' Zabıta memurları buzcu .. 
kanlarını sıksık teftiş edecekler ' 

b 
. dir. 

lş Banka mm Bcyoğ u şu esın-
--C>-- • 

buksuz f mdıkta 8 sent, ka0uld~ ia 
1,114 sent, kabuksuz fıstıkta ~ 5 
rent, haşhas tohumunda 100 iıb:c· 
de 16 sent, Lüle taşında kıynı~ti ~
zerinden yüzde 10, ku~yemiıı<.lcn 
113 tenzilat kabul edilmi~tir. 

Amerikadan memleketimi;:e gelt. 
cek binek otomobillerinden kı~ıııet 
üzerinden yüzde 60. radyo ahize ve 
cihazlarından yUzde 75. radyo mütc 
1errik aksamından yüzde 88. tPbtid 

cihazlarından yüzde 12, dosya do • 
'ablanndan yüzde 20 tenzilat ) arı • 
1acaktır. 

uğraşacağı, rıhtımların iJletme 
inhisarından anbarlar, ve deniz. 
yolcu salonlarının teı:is ve işletme 
inhisarının bunlar aras nda olaca
ğı ilave edilmektedir. 

Bu umum müdürlüklerin teşki. 

den sahtekarlık suretile 17.899,5 iL 
ra para çeken hesabı cari memuru 
Müşfik ile arkada~ı Necdetin dün 
de asliye birinci ceza mahkemesinde 
muhakemelerine devam edibni~. \'C· 

killeri tarafından müdafaaları ya • 
pılmı~tır. Karar on bir mayısa kal

mıştır. 

-o--

Veni itfai)·e binaları 
ÜskUdnrda Doğancılarda yeniden 

U'it kadroları bütçe kanunlarına 

bağlanacak cetvellerde tesbit O

lunacaktır. Umum müdürlükler inşa olunan itfaiye binası bugUn 
de umum müdür, umum müdür merasimle açılneaktır. 
muavini, hukuk müşaviri, muha - Bundan başka Şişhane yokuşun
sebe, işletme, fen heyeti mür.lürle. daki bina yola gideceğinden Beyoğ. 
rinden mürekkep bir encUmen lu itfaiye grupu da Taksimde eski 
teşkil o:lilecektir. jl'.rıdarma karakoluna nakledllecek-

Tediye bakımından anlaşma ti.:a- Umum müdürlüklerin alma, sat. tir. 
'i eşya bedellerinin mUtekabile;ı ser ma, yapma ve yaptırma, kiralama _____ E_v_l_e_n_m_e ___ _ 
?est döviz esasına dayanmaktadır. ve kiraya verme gibi işleri hakkın
Anla~mada taka~ için hiçbir hüküm da arttırma ve eksiltme kanunu. 
olmadığından bugünden itibaren nun hükümleri tatbik edilmiye -
Amerika ile aramızda takas yapıl - rek bu gibi işler vekaletçe tanzim 
'lııyacaktır. olunacal: talimatname dairesinde 

Amerikan menşeli emtea bedelleri 
memleketimizin döviz gelirlerinin 
mü"aadcsi nisbetinde ve ihracatı 
mızın mevs;mine bağlı bulunmac.ı 

keyfiyeti nazara alınarak peydcr~y 

ödenecektir. 

yapılaca :tır. 

3137 numaralı kanun hilküm -
teri bu kanunla teşki ledilecek o. 
lan her iki devle~ ijletmesi emrine. 
girecek ve Denizblnk memur ve 
müstahdemlerinden, 

1r.mlrde çıl:an Anndolu refikim!. 
ı.in sahih ve başmuharriri Tuncell 
saylnvı Haydar RUşdil Öktemin ke
rimcs.l Annnğan Öktemle, 1.zmlrde 
tanmınış simalardan elektrik mıılze. 
meal tUccarı Tevfik Baykendin oğ· 
lu elektrik mUhendisi Orhan Bay. 
~endin nikahlarının lzmlrde kıyıldı. 
ğwı hı.ıber aldık. 

Genç ı;iftin .saadetini diler, ebe. 
veynine tebriklcrimlzi sunarız. 

Şeker şirketi aleyhindeki 
dava 

Hazine tarafından lstanbul ve 
Trakya ~er fabrikaları Türk M~ 
nim Şirketi aleyhine açılan 800 bıl1 
küsur liralık yergi davasını gör • 
mekte ola:ı ikinci ticaret mahkeıııt-
. . .. . . . c:ir· 

sı eY\'elkı gun. hazınenın ~er > 

kctinden istediği Yergi mikdarıJll11 

te~bit edilmesi için bir ehlivukuf ıe; 
kiline karar vermiştir. ı,e 

Ehlivukuf Denizbank muhast 
umum müdürü Emin Togay, ticS' 
ret mektebi profesörü Rasim ,.e dıı; 
ha bir zattan müteşekkildir. vuı-~ 
ehlinin vereceği rapordan sorı 
mahkeme kararını bildirecektir. 

--o-

Yol parası u 
Bu sene lstanbulda nakcll )•o! ~ ... 

kelleflyetl gene eskisi gibl altı li 11 
olarak tesbit edilmiştir. 939 111& 

sıttl'• yılı zarfında yol paraııı iki tak 1 
biri haziran ve diğeri Ukteerlrı &) 

zarfında alınacaktır. Jf& 
Yol mUkellefiyetlnl bedenen 

k bl ' etmek lııtiyenler altı Ura mu a \l 

linde sekiz gUn çalışacaklardır. ~ 
çalışma müddeti eylül ayı ne 
ve sontcerin zarfında olacaktll'· 

8 
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lstanbulun 
W\) ;ı!J iı'l't4H1ıt! 
eğlence yerlerinde 

üç büyük dert ! 

'fol • 
ınşaah için 

.Belediye bu sene 
bırbuçuk milyon lira 

harcayacak 

Halkın rağbet gösterdiği veya rağbet göstermesi 
lazım geldiği yerlerde Belediye eğlence 
mahallerinin açılması için istisnai tedbirler 

ittihaz etmek mevkiindedir 

belediye b 
l'e be ' u ıene ilk defa şehir 
ı-ıı.~ediye bUtçelerinde genifç bir 
11 .. ._ tla Yer alan yollar inıaat i
""llll bir 
te111b an evvel tahakkuku için 
dt beat •lınaktadır. 939 malt yılın-

' ledj ~ Ye fevkallde bütçeaine yol 
~llbıı tı için 773000 lira tahalaat ko
çe.ın:ıtur. Vlllyet !evkallde bilt _ 

1lra, ~ de Yol bıtaatı için 510.000 

bııt kö ~tadır. Aynca ıehlr da 
' Prulerin lnıaatı ı · 60 ooo 
"'tattır& .. çm · ' 
~... koprUau için 150 ooo lira 

'Ultıuıtu B . 
"il• r. u ıuretle lıtanbul 

Yeti Yoll • ne an ve köprüleri için bu 
tacJxı..:ı:nevcut tahllaat 1,493,000 li -

Yine bir münasebetle Günün 1 nndan bir müddet için müstesna 
Meselesi sütununda lstanbulun tutmak, inp.at yapılacaksa ara· 
zevk yerlerine muhtaç bulundu - zisini uzun bir müddet kirasız 
ğu hadisesine temas ederek bu igi bırakmak ve yani sermaye koya. 
kısmen de belediyenin üzerine al caklann lehine olmak üzere hir 
ması lazımgeldiğini tebarüz et - takım tedbirler ve kombinezon • 
tirmiş ve eğlence yerleri sahip- lar bulmak icap eder. 
lerinden bazılarile görilşerek de Sayfiyelerde veyahut sayfiye 
şikayet ve derdlerini tesbit et - haline gelmesi mümkün olan yer 
miştik. lerde, halkın tekbüf ettifİ semt

Ahiren Belediye iktısat mü · lerde, halkın tehacüm ettiği mev 
dürlüğünün eğlence yerlerinin kilerde böyle eğlence yerleri aç
tarif elerini tenzil üzerinde tet • mak bir zarurettir. 
kikat yaptıŞ'ı ve incelemeleri ne - lstanbulun en büyük noksanla
ticesinde bu yizden başlamak ü - nndan bulunan eğlence yerleri 
zere bir tenzilat yapmak müm • azlığı, böylece telafi olunabilir. 
kün olduğu anlaşılıyor. Ortada Ve nihayet belediye bu lüzumlu 
bu suretle birkaç mesele mevcut ıeyi bizzat kendi bütçesi ile de 
demektir. bap.ra.bilir. Başarmak da lizım • 

A - Rakipaiz eğlence yerleri • dır. 
llu len b nin tarife meselesi, Umumiyetle eğlence yerleri • 

loı taıı.J,,e tıtçeye konulnuq olan B - Eğlence yerleri bulunmı- nin tarifelerindeki tenzilit mese 
ııı:. atı ile -evvelce hazırlan - ı · d t tk'k d v ~ olan ıehlr h yan mevkiler meselesi, esı e aynca e ı e eger ma -
._Yol 1llfa& aricindeki Uç sene. C - Umumiyetle eğlence yer· hiyettedir. Bazı sayfiye yerlerin· 
lıt lelıir tnıa devam edileceği ıi lerinin tarifelerinde tenzilat me· de kira. ucU%luğuna ve fazla ciro 
1a.L dabtuncıeld asfalt yollar in- selesi. olmasına rağmen meseli. bir kah 
~ Proln'ıl--
ııt~~--.uuıı tahakkuku için Her üçü de belediyenin meş - venin 7,5, 10 kunıı ve hattl 15 
Ur. paranı: 230.000 lira verilecek. gul olmak lüzumunu hissettiğı kunıı fiyatla satıldığı görUlUyor. 

Alelade kahvelerde bu vaziyetten 
istifadeyi düşünüyorlar. Boş bir 
toprak üzerine serilen birkaç yü7. 
iskemleden ve nihayet bir kahve 
ocağından başka hiçbir riski ol -
mıyan bir kahvecinin bir kahve 
için bu kadar para alması tam::ı. · 
mile gayritabiidir. 

Saz veya müzik veya kabare, 
numara, varyete vesaire gibi a)Tl 
bir masrafı müstelzim hususi -
yetleri bulunmayan yerlerde böy 
le yüksek fiyatlara müsaade o -
hınmamak lazımdır. 

Mahaza diğer yerlerin de alelil 
de ve basit bir caz veya varyete 
yüzünden fiyatlarını fevkalade 
artırmalarını önlemek gerektir. 

Yani umumiyetle belediyenin 
eğlence mefhumu üzerinde mü . 
him ve ruzmerre işleri çok demek
tir. 

İstanbulun muhtaç olduğu iş -
!erden biri de hiç şüphesiz bu ci
hetlere ehemmiyet verilmesi ve 
halkın bizzarure buralara gitme:· 
!erinden suiistifadeye kalkanlara 
mini olunmasıdır. 

~ U.t tarafı ile ıehrin hiç ayn ayn ve tehir için çok hayati 
l"ollar ::.~ıs Yolları ile bozulı: ve mühim meselelerdendir. 

e.::ıec:?ktlr, Rakipsi.ı olan eğlence yerleri 
l!elecuye ı.: __ . . . nin tarifelerinde yUbek rakQl • 

Süt satışları 
l'lnıaıa ~~da bugUn kaldı- lar bulundutu tUphe götUrmez. 
ra~ Yolu &,720.000 metre mu- Ancak böyle yerler yalnız tari -
il:aUne ~eureı!:~• veya aafalt yol felerini tatbik ile kalmula:-. Bu -

Ya ihtiya nıeıt lı;tn 43,IS milyon iıun kaçıroa-k taraflarına. daha 
:ıtıllıtUr. Bu C bliı\UıltiltUnu gör - çok ehemmiyet verereıt müfteri· 
~~ uauıdnuıı için Yeni tatblka bat yi fazla konsUmasyon yapmağa 
uelediye e Yani en bozuk yollan mecbur bırakırlar. 
~ d alellde varidaUyle tamir - Mesela kahve yanında ıu •el • 

evaıu olunacaktır. • 
let.,nb mek tabii bir aervlııdir. Fakat mU 

)Qı p Ul villyeti sekenesinden e88e8elerin sahipleri bu aulan 
1' ~ruı olarak senede azami 700 mümkün olduğu kadar terkos. 
'1 alınmaktadır. Fakat yol sarnıç, çe§me sulanndan temin 
~ i~efiyetı kanunu bu paranın ıe eder ve bunu mU§teriye söyler -
~ ~ dekJ Yollara sartma mezuni. ler. Bu suretle müfterinin ıişe su 

fevkalAde azaldı 
Zehirlenme hadisesinin hala devam 

eden tahkikatından bir netice ahnamadı 
Mayum ilk ıtınU Fatih ve clft-ı Ancak aoğuk yerleroe bırakılmek 

rında 3Ş kitinin ıUtten zebirlendlll ıartile 12 ıaat kadar muhafaza. e. 
mahimdur. Bu hu.auıtaki tahkikat dilmeıi mümkündür. Binaenaleyh, 
benllz lkmal edilmemiı bulunuyor. bu iki kişinin sUtil 36 saat nasıl mu 
Fakat ıUtU utan ve bilhaua pera.. hafaza edebildiklerini bilemem. 
kendecilere tevıi eden toptancı tev. Vakadan sonra bana silt getiren 
klf edilmiıtir. Haydara gene getirmekte devam et 

\... ernıediğind- · yu içmesini temin ederler ve bit -
·~ .... ve sadece vill - Bu, Abdullah iıminde Fatihte o- mesini söyledim. Bana: 
ıa.· 'Yollarına tabi, bu yüzden de konsü ... la~yon 
,~buı l&rfedilebilecefi için turan bir adamdu. Abdull&h ıunla- "- Sütler kesiliyor. Artık gcU -
~ belediye bUtçeıılndeki yol yaptırmı§ olurlar. rı ıöylemiftir: remem,, cevabını veroi. 
~llııııı tnırn muntazam bir kal"fıhğı Bu itibarla böyle yerlerde dik- "- Yirmi .enedenberi ıütçıllilk Bu sütün bizden evvelki ellerde 
~tadır. kat olunması li.zımgelen nokta • yaparnn. Benim perakendeci esnafa re hal aldığını bilemiyorum ki k'lt'i 
ı - lar şöylece tesbit edilebilir: ıattığım ıüt, Kemerburguda l'i - bir aey .söyliye~im. 

sta n b ld A - Tarifelerini, kiralarına, rinçliköyUnde Ali Kihya ism!ndc bL Bugün satıp çıktnn. Bir kilo Füt 
U a Vergi tabi oldukları vergi mükellefiyet rinin mandıraamdan relir. Fakat ıatamadım. Bütün müıterller haklı 

f h 1 lerine, yapmaları ağlebi ihtimal muameleyi doğrudan doğruya Ali olarak itimatsızlık gösteriyorlar. 

8 a Sİ ah ola11 ciro derecesi~. temin Klhya ile ben yapmam. Ali Kihya Yalnız ben değil, birçok arkadaşla-
Q 88n ettikleri artistle~. çalgıcılara, ıun mandıraaının ıUdUnU bana Ba- nm da ayni vaziyetteler. Silt satışı 

8 geçen Senelerden müzik Yesaireye göre ~a~im kırköyUnde Mahmudbeyli n&hiycai- fevkalade azalmıatır.,. 
&aa daha fazla etr:ıek ve mahaza mUmkUn oldu- nin Kayabqı köyünden HUseyin ve sut ve aütten yapılan madJelrri 

tıft lrıaU ğu kadar ucuzlatarak, bir ihtikar Haydar ilminde iki klei getirir. Bi- satacaklar hakkında hazırlanan nL 
1 lçfıı h ıcneeinin sonu yaklq- yapmalarına mani olmak ve yüz- ıim bütiln i§imiz bunlarladır. l'A • znmname ikmal edilmiıtir. 
ef!e!'de.. er n.evl vergilerin mükel. d b' k b k rayı bu iki adama verir, aütU a:ı -it .. ta.luı e muayyen ır azanç ıra. a • Bu nizamname tatbik edildikten 

t.ı btı ili için maliye teşki • rak halkın ıs' tifadeaın· i temin et - run. 1f YUk b" sonra herkes ıüt ıatamıyacaktır. 
!?', '-aıı ır gayretle çah•makta- mek ıa· zımdır. Sütü her gece ıaat 3 de retirir- S 

'- "" y ,, ütçtiler, ruh9atname almak mec-
Pla-..,. e tubelerinde vergi he _ B _ Kahv'"', dondurma oı"bı' ,.a- ler. Ben de burada bekliyen 11Ut~U- b . . -..... , v "' e .;ı unyetınc tabi tutulacak, yolsuzlu-

~... e bu meyanda mUrunı nında su ven'lm-ı· tabii bu.lunan lere tevzi ederim. Gelen ıüt beude L.""'lıır '" ,..., ğu görülenler ıUt satmaktan mene-11111~ ,,altı.....,_ uıun mUddet beklemez ve kazanı -""«11.lf \'e ...,..... veya bakayadan §eylerde, soğuk olmak prtile iyi dileceklerdir. 
g~ "~t rıtlertn çıkanlma11 için su verilmesi mecburiyetini ika • ma da rirmes. Bu tevziden artan 
ş· e kadar çalııılmaktadır. me etmek ve bunun için aynca beı on kilo ıUtU de ben alır, uta. 

ıı. ~diden k ul nm. 
1
.,,, , .. L._

1 
alrnın11 olan n"tice ma- bir ücret on mamasını temin 

.. ~ '" 1 Mayıı &ilnil için bana 150 kilo 
eıı ) ... ,.,.., ert taratmdan tahsil edi etmek, şişe sulannın satış fiyat- k. 

"'-•• • kadar ıilt ıetlrdiler. Her zaman ı 
"-eıl'o..t lnikdannrn bu •ene ge"en lanndan fazlaya satılmasının ö • 
t ~·1.1 ... .. ribi tevzi ettiın. Kalan bir mlkdan 
eı..... en dab nüne geçmek icap eder. 

ct·'lleltt""''- a fazla olduğunu göı da ben u.tıp. çıkaromı. 
it ttt'İ-.u-. Mayıs !onunda alına - C - Rakipsizlikten dolayı çay, Vakayı müteakip aorruya .,;ekil _ 

ti ~·ı ncuce de lstanbulun ver- kahve, dondurma, pasta vesaire dim. Sütü Haydar ile HUaeyinden 
0111116._ l ltının geç gibi şeyleri en ucuzundan temin aldığımı söyledim. Onlar da verdik-

Denizbankın bir 
motörü çahndı 

Ewelki gece Kasımpaşadaki fab. 
rika \'e havuzlarda garip bir hırsız
lık vukua gelmiş, Denizbanka ait 
büyük bir deniz motörü ortadan 

• 

i---wmo""OOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOooW•OOOOO~--, 

!Maliyenin bir tezkeresi mün;;ebelilei 
1 "ittihazı mukarrer tedbır ı ,, 

Yazan: M. DALKILIÇ 
Jı;tan!>ul deftcrdarlıj-m;n düokll gazctclcnle mütekait, dul ,.e 

yetimlerin yoklamaları lıaLkmda bir ilanını gördük. 
Bıınılıııı altı uy önce bahse menli' ettiğimiz bu yoklama mua

nıelcleri münasebetiyle llaliye \'ekiletl 280-12 numaralı \ "e 30-11-
93S tarihli bir tezkereyle bb.e izahat ,·cnniı; \'e bilhassa: 

'Bu yoklama nıuamelekıino gelince; bu işin daha muntazam 
\"e salinı ,·e aynı zamanda alikadarlar hakkında kolaylık bahşede
cek şekilılc yapılmasını tt-rr.iu edecek tedbirlerin ittihazı mukarrer,, 
dır demiı:ti. 

nu ittihazı mnl•arrer olan Udbir altı aylık bir ma7J lı:lnde bir 
i türliı yerine J.:etirilemcnılş 'c l~te ) ine deftnrdarbk yoklamalarda 
1 en·eldenberi tatbik edilmekte olan fonnaliteJi talep etml~tlr. 

\ine binlcr<"e nıütı·kalt, yetim, dul nahiye ,.c kaza kapılanna 
mahnüdürlilklcrine, banka lmpısına yığın yığın dolarak, hiçbir 
ameli m:ıhlyetl \'e faydası olm:ulığını cn·elce tebarüz ettirdiğimiz 
hu kırtasiye fomıaliteı;lnl C'd:ı gibi bir müııküliit tarihine gimıl~ bu
lunuyor. Yine bu 1,1e alakadar ıla!reler, günlük muamelihnı br,.. 
ra.karak k:ıpllaruıa dolan nıesallh esbabını sigaya ~keccklerdlr. 

ihtı~·arlar, kimı;eı.izler, t.ıkatsblcr \'e nihayet üç aycla -bir bu ma
aı;ı bekleyen zat ı:na&§lan sahibleri na.hlyeyle polis, ,.e poliıtlc mal· 
müdürlüğü arasında meklı. dokuyacaklardır. 

Bir suçu ' "ar mıdır, yok mudur, bir yerden muhasses ücret 
,·eya maaşı ,·ar mıdır, yok mudur ,.c yani, bu gibi incelenip f:esblt 
t>dilmesl uzun tetki:dere 'c kırt asi merasime b:ığh olduğu için, 
dalma üstünkörü bir tetkikle kifayet e.dillp tasdik olunan mesele
lere alt yoklamalar yapılacaktır. 

Tekaüt kanununun buna mütedair maddesinde yılda iki kere 
yoklama kaydi mewuttur. Fakat yoklamanın praffk olmıy'lln bu
günkü formallteıd için herh:ıngt bir nokta yoktur. 

\ ' cıc,·kl me\·cut bulunsa dahi, yoklamalann ameli faydası ol. 
madığı tahakkuk r.ttllden "o bizzat Maliye \' ekilcttnln de takdir 
\e kabul ettiği nçhlle "daha muntazam \"e daha salim \"e aynı za.. 
manJa :ılakadarlar hakkında kolaylık bahşedecek şekilde,, tadJI 
n tashihi l<"ab ettikten sonra bu icraatı aylarca geri bırakmanm 
manası anla51lam1yor. !ttRllye \'ekiiletinln bu mesele etrafında ye• 
nlJcn tetkik \e tabldkine ınuhtaç olduiu bir nokta mC\'ZUbahs o
lamaz. :&faliyentn, Cumhuriyttimlzln nereni kudretlerinden biri ol
du,'tlnu biliriz. En hUyUk acğer \'e llyakatlerln toplandığı bu te
ıtekklll için, bir yoklama dansmı halletmek, değil, altı ayhk, belld 
altı 11Utllk bir lı mahiyetinden Heri g~ez. Bunu da muterlflz. 
O halde bu "ittihazı mukarrer tedbirler,, in bugtine kadar alınması 
gercldl Bir kanunu dahi mllltezlm olsa ve yani tekaüt kanununun 
buna mütedair maddesinin değlıtmesl dahi icap etse, binlerce ,.a
taııda~ıı hayat ve hnzuruna \'e çok milhim bir dert ,.c ~iklyetlne 
teması düşünülerek, yine pek krııa bir zamanda tahakkuku mtlm· 
ki.\ndii ,.r. mümklin olması laıımdır. 

1" oldama muaınelelerlncll'kf sakatlıklara tekrar temas etmlyc 
lüzum görmüyorum. Çünkü Mallye Veklletl, tezkeresinde, bu ıılkl· 
yet n denli blz1.at kendisi de izhar etmek gtbl, zaten muntazır bu
luncluğumuz hak~ina.'4hğıuı ~östenniştlr. Ama. bu ı, bizzat kendi 
mrse!esidir, k~ndl da\-asıdır. Bizim gibi telehhiif me\'ldlnde drğll· 

ı dir. McSf'leli alır, halkm ihtiyacına göre tadil , . ., tenin eder, ede-

' 

bilir ,.e tatbik e<ler, delılllr. 

1 
"İ~i 1~ altı ayda çıkar,, der1<'r. Bu lıı çok fyl bir iş olacak ki 

altı ayı da ıtetmll} bııhınu~·or. \'e bundan böyle artık bizim kaleml
i nıhı ılni;i., 1'tallyf'nln 28042 numaralı tahriraft konuşuyor. 

1 

. --·-······-..... ---···----·········· ........................................ __ 
Liman 

memurları 
Maaşlarına birer miktar 

zam yapıldı 
Türkiyenin altı yerinde kurulacak 

Kara bükte 
Buyuk bir istasyon 
binası yaptırılacak 

Devlet demiryollan idaresi, Af. a 
yonda yapılan modem istasyon bİ \ıı 
nası ve Samsunda kurulan yeni f"'4 

merkez liman te§kilatlan için hazır. tasyondan sonra Türkiyenin ilk • 
hklara baş1anmıştır. Haziran başın nayi şehri Karabükte modem bir a. 
da i~e başhyacak olan bu teşkilat tıuyon yaptırmak üzere faaliyete 
ile bilhas<:a liman memurlarının ma gcçmi3tir. İdare, Karabükte istaa • 

aşları mühim mikdarda arttırılacak yonun yapılmasından evvel acilen ih 
tır. tiyaç görülen kömür deposu ve yol· 

Bugün 12 \'C 14 lira alan memur

lar ay ba~mdan itibaren 17,5 Ye 20 
lira asli maaşa geçirilecektir. 

Bu haber aile sahibi olan \'e sene

lerdenberi pek az maaş alan me -
murları çok se\·indirmiştir. 

-0-

Şehir Meclisi bugün 

ları ile makine deposu inşaatını yap 
tırmağa karar vermiştir. Günden 

güne genişliyen ve fabrikaların faa.. 

liyete geçme zamanı çok yakınlat

mış olan Karabilkte demiryolu faa. 

liyeU çok arttığından ve hele fa~ 
rika faaliyete geçtikten sonra Erel• 
lidcn ve Zonguldaktan kömür, Div. 

rikiden demir cevheri nakledecek 
toplanıyor katarlar geceli gündüzlü sefer ha -

Müddeti uzatılan şehir meclisi, bu !inde bulunacağından Karabük Tür. 
gün de toplanarak encümenlerden kiyenin en ziyade faali. et arzeden 
gelen bazı mazbata ve talimatna - ıstasyonu haline gelecektir. 

!~aybolmuştur. meleri müzakere edecektir. Bu sene Bu kadar faaliyeti, ço~ geniı; §&-

Jıaı.,o:ıQJl\JJt en yıldan fazla etmek suretile fazla kazanç dil -
"C~ meydana çıkacağı mu leri ifadede Ali Klhyanın 11UtU ol-

~C \'e IÖrUimektedir. Bilhassa k~ şünenlerin bu ihtiraslarına mani dufunu ifade ettiler. Bizim kul:an-
ı~h de~•l gibi halkın umumt re- olmak için bu mallan ~idcletie drğmuz teneke cUfUmlerde ıUt bo. 
""ll '-lle Yak kontrol etmek ve fenaları görül- zulmaz. Ancak nakil itinde ıayanı 
h,, btr •·ergid ından alakadar o. dUgvU takdirde agıv r cezat müeyy -·• .. ııı y dikkat bir nokta vardır: Bu •iltler 

:t'etıe e görülen artıı mem- ,,rideler koymak lizımgelir. 
~ ltaydolunmaktadır. ~ Kt:merburpzdan retirilirken Tnp -
~ ıı arada Eğlence yerleri bulunmayan çularda Muatafanm hanında bir 

1 ~·e111 adreeJerini değiştirip mevkilerde de eğlence yerleri a - müddet kalır. Burası Hayd::ır ve 
t't:t l'tıU.:realertni bildirmemiı 0 - çılmasını temin için, belediyenin HUıeyinin peynir lmallthancsidir. 
~~ l'Urtır·~fler hakkında muı:.nıele. \'e alakad~r teşekkilllerin bura.ya Burada •Utiln nekadar müddet kal
~ ıı.111uu ebiJmeai için bunlara hu sarfolunacak sermayeyi himaye dığı bizce meçhuldUr. Yalnız ~unu 
~. l.ı1 1 muhakemeleri kanunu- , etmeleri ve böyle müteş:!Jhi •len· aöyliyebilirim ki, mUıterinin sabJ h-
~ :ı teb}j ncı lnaddcsi mucibince ilL bir takım kolaylıklar ve avantaj - leyin içtiği ıüt, 24 veya 36 aaat ev
~lttır gatta bulnuulmuına bq.1 lar göstermeleri llzımdır. Ezelim vel hayvandan alınmı~tır. Halb:.ıki, 

• Je vergi ve mükellefiyetlerin ba1tla- ıUt altı 1aatten r~a dayanmaz. 

Sekiz metre boyunda bir bacalı yapılacak yolların listesi de mecll- bekcli bir istasyon karşılı)nbilccell 
ve kurşunt renkli olan motör ak - sc verilec"ktir. Bu liste, diln ha - için KarabUkte büyük bir sahaya 
şamdan sahile bağlanmıc, sabahle _ zırlanmıştır. Ziraat vekaletinin gös. 

~ muazzam bir istasyon yapılacakhr. 
rin bakıldığı zaman yerine görüle- tenliği IUzum üzerine Yeşilköyden Demir ce\'heri kömür ve uir mal-
memiştir. Halkalıya giden yol da in~a edile_ 

zeme \'agonları bu istasyona kadar 
On bin lira kadar kıymeti olan cektir. uzatılacak hattan fabrikaya hava! 

motörün bulunması için bütün li. Bı;>lediye, gelecek iki sene için dc 
hatlann altına girerek hamuleleı:i.. 

manlara telgraflar çekilmiş, sahiller- yol inşaatı taahhüdüne giri.smek ü-
ni vereceklerdir. 

de araştırmalara başlanmıştır. Bu zere 3,300,000 liralık tahsisat a! -
hırsızhii;ın deniz korsanları denilen mıştır. Hastane inşaatına ı milyon, Fabrikanın faaliyete geçeceği za. 
ve mavnalarla gemileri ~yan hır- mekteb inşaatına 600 bin, stadyom ınana kadar bıı tc.sisat ikmal edil • 
sız çeteleri tarafından yaoıldıı!ı zan- J inııaatına 900 bin, itfaiye teçhizatı- miş olacaktır. 
nedilmektedir. na da 22,000 lira sarfedilecektir. 
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Polonya hududunda 1 

askeri harekat 
Berlin, Slo v akyayı 
Macaristanla paylaşıyor 

-- B~tarafı 1 incide ile ordu arumdald tetıanUdü g~sle. Bratislava, 4 (A. A.) - İyi bir arzusunda bulunulduğu söylenmek -
Berlin • Varşova gerginliğinin ren heyecanlı bir nlimayiş yapılmış 1 menbadan öğrenildiğine göre Yon tedir. 

artması takdirinde umumi intiba ve Varşova rnekteblerinin çocukla- Ribbcntropun Romayı ziyaretinin Slovakyanın Vah vadi,ine kadar 
İtalyanın ihtillfı mevzii bıraknıı. n aralarında topladıklan ianelerle bnşhc..'\ mevzuu, Slovak meselesi - olnn g:ırb kısmı Bohcmya ve Mo _ 
ya çalışacağı ve fakat Fransız - orduya 4 ağır mitralyözle 64 tane clir. rnvya tarafından ilhak edllcctlktir. 

5 MAYIS - 1039 ~ 

Rumen kadınları 
harbe hazır ! 

Rumen Hariciye Nazırı Gaf enko'n 
karısi le enteresa:1 b~r mülakat 

İngiliz garantisi Polonya ,ehinde bi!iklet hediye etmişlerdir. Alman nazınnın İtalyan zlınam - Ilratislavanın A \'llsturya eyaleti- Kocasının menetmesine rağmen 

}(ndmları 

beynnntta 
harekete geçerse Almanyanrn ya.. Merasim, Marcııal Smygly • Ridz- darlarma Slo\•akyanın .Alman)·a ile ne geç<'ceği söylenmektedir. Madaın Gafrnko r:.omen 
nında yer alacağı hakkında hiç in huzurunda cereyan etml!S ve ma- .Macaristan arasında taksimi muk _ sıo,·akyanrn diğer aksamı, Macar hakltındn gnzl'lecilcre 
bir ıUpheye mahal bırakmıyacağı reııaı, toplanm~ olan 25000 mekleb_ lczl olduğu hak~mda izahat vermek hlmaycsi altına girecektir. bulundu. 
bildiriliyor. liye ordu namma .samimi teşC'kkilr- Bir J.'rıınsız gazetecisi Romen 

~~·;:r~c~t~~a0::1:::1c lerl~e~ııdi:a~t~~~e Nazırının ı Bir Avrupa harbinde Türkiyenin ı ~:~~~: ~~'ı7~~n:u~;:a~~n;:1~:1~ 
b k k Romen kadınlığının ve gençliğinin 

istiyormuş ugUn ü nut u . • k 9 

il:rıa::;~ !a~~~A·t on-ru~::~~ \ n.~:;.; ~~~.:~~.;-1~~~~~, V az İ Y ef t at İ bitaraf it ktır ::~~:~!:~S:E:::~:!~:.u~ 
pun ltalyaya bugün yapacağı zi. elle ~apacagı beya~at, Leh, lngılız, W'" BaşıaraJı ı ıncıdı bancı memleketlerin dahili işleri- diriyoruz: 
Yareti• mevzuu bahseden Journal Fransız ve Alman lı.sanlarlle ve rad . 

ne karışmak adetimiz değildir. ,, Btltün Romen kadınlarının ateşli 
guetesi !diyor ki: yo ile neşredilecek tir. Gazetecinin UçUncU suali eudur: \'e pnrlak tcnlerlle karşılnşncağ1m 

1 Bu beyanat, gece Amerikaya n . 
'' talya, Polonya ile dostluk mü "- Bulgar rnUtalebatı hakkında Bir Alman gazetesi bize yerde karşımda sarışın <'Clır<·sine 

rileceklir, Celsede, kordiplomAtik i-
nuebetleri idame ettiğinden bu mütaleanrz nedir ve Bulgar başve- akıl öğretiyor ? başka hir letafet vr.rcn Y" l:!il gözlU 
ziyaret bilhassa lüzumlu iibi gö- le birçok gazeteciler hazır buluna - b" k d .. d'" R ı r . . 
zliküyor. Binaenaleyh Von Rib. caklatdır. Daha şimdiden Varşova- :~l~~ö::!~:::!~:r ~!~'8 .. retinden bir n'.:.ır~nıı: ;:f~k~:.: ~~.:~ s~~ı:c~~ 

da ecnebi gazetelerin 15 hususi mu Ucrlin, 4 (A. \ .) - llııricİ)'e Nc-
bcntropun, işler Polonya ile Al- ŞUkrü Saracoğlu şu cevabı ver- z:ırctinin ,,ı7eh· ~; ol:ın l>iploınnıbclıc tanörUn örttUğü vUcudu bana bir 

habırl bulunmaktadır. 
manya arasında bozulduğu takdir. Polonya hariciye nazır muavini mıştır: Korre~po·1ılı·nz. Tlirklyc) i " :sıılh sporcu ile karşılaştığımı ima edl'r 
de İtalyan sadakatinin ne derece- 11 B ı ri t ı d ta mUn cephesi,, ırirıt ı.lnıak fçirı lnglllerc- bir §Ckllde idi. Duruşlarında bir Pa-

Szembeck, İngiltere bU'"ilk el,.isini 1 - . u ga 9 an a 08 ne a. -
ye kadar ileri gideceğini tesbit et- " '" b d tm kt iz S la ik nin s:ırfct:i,!I gayretleri mevz.uu bııh~ rlsllnln zarafetini bulmamak kabil 

kabul ederek, hariciye nazınnın cu- se at 1 ame e e ey · e n e•\crc1' dı.;ı. r kl: 
mek istemesi pek tabiildir. anla§maaı Bulgar kom§ularnnızın değildi. Madam Gafenko çok mcş-

ma glinU saat 11,30 da Hitlerin nut "\'akıa .ı . ı muı:ıkcreler h:ıkkıııdn 
Sarih işaretlere intizaren bu- Balkan Antantı memleketlcrile mU- gul olmasına rağmen her işi yap • kuna vereceği cevabın ana hatları. sahih h' c hir mııliım:ıl me,·cut tlc-

gün 'belil olan birıey varsa o da nı bildirmiııtir. nuebatmı daha samimi bir hale ge. ğildir. F:ık:ıt Ö) le tahmin edilir ki, 
mihver temaslarının son zaman - 30 dakika kadar devam edecek 

0
_ tınnl§tir. Bulgari.itan Balkan yan- ım müzı:ık~ı· ·Jerin hareket ııoktıısını 

larda bilhassa İtalya istikametin- madaaında hcplm.izln islediğimiz Türkiyeııın Hıılkan Paktı 111.nsındaıı 
de yu··~ .. du-ğUdu""r. lan bu nutuk, çok diplomatik bir lL 1 buluııııın~ı lı-,ldl cylemekteıllr. Tfır-

n.ı sanla vazıJmra olup eon günlerdeki samimi teşriki mesai için JUzum u 
Filh kik ı al h · • nazı " ·~ · lm"ldi B ı d tl d kiyeyi bültin dünyacıı tanınnıı' ol:ın a a t ya ancıye Polonya gazetelerinin zannettirdı'k- hır ı r ve u gar oı arnnız a 

vaıircı;;,ü ~ok tehlikeli bir tarzda 
n ltont Cianonun Almanyaya son Ierl heyecanlı husuflatt ihtiva etml- iEtiklal için llizumlu olan Balkanlı- dcAişıir .. ı"~t· .,e,·k icin l'cnubl şarki 
dyareti Viyana hakemlik kararı yecektir. lar tesanüdüne bağlı bulunmakta. dc,·lctlcrrne kıırşı Alman vcyn ftııl _ 
nnasında vu'kubulmuıtur. Nisan.. Lı"tvanya Ba•kumandanı dırlar. Bulgar başvekili Köseivano-

Y yan lnıır:u~ projelerile mııneua e-
danberi ise evvela mareıal Gö- Lehistanı ziyaret edece k fun ziyareti her iki tar&fın bu ka. dilmek fst" nıliyor. Hııkikl bir hita-
ringin sonra Von Brautshistsh'in naatini teyid etmiştir. Bundan ıulh raflıkla telif e<lllemlyecek surette 
ve §imdi de Ribbentropun Roma - Varşova, 4 (A. A.) - Gazetelerin hesabına sevinmek llzundır. Bal - Türkiye sıyı<~ctlnln deği$mesinde 
ya gitmekte olduklarını görüyo- Kaunastan fstlhbannıı. göre Lttvan. k&nlı müttefiklerimiz ayni hlsıiyat- muayyer .. nr r.~vlet zümresinin gös

ya başkumandanı Rastikfıs'in ya - la müteha.ssislirler. terdiği al:ik.ı, ' fili taıyikin,, hangi 
kında Leh!stana yapacağı ziyaret L _ Muhtemel bir Avrupa harbin. tarııftan ı; l:ncsi beldenebileceAinl 
çln erk!nıharbfye dairesinde ve mil- de Türkfyenin Yazfyeti ne olacak- ve şimrli:·c kadı.r l>u kadıır kısknnı;-

ruz., ' 
Matin gazetesi, Bonnenin dün 

P olonya büyük elçisi ile yaptığı 
mülikat hakkıdda .diyor ki: 

"Dant.ıiı üzerinde bazı hakları 
olan Polonyalılar, orasını askeari 
itcal altına almak hususunda Al. 
manyadan daha ziyade aalihiyet
tar degildir. Bu, Polonyaya ba. 

sılan tarafından atfedilen böyle 
blr niyet hakkındaki ıayialara ni
hayet ..-erecek mahiyettedir. ,, 

Oeuvre gazetesinde Bayan Tabois 
Litvinovun istifası hakkında ~yle 

yazıyor: 

"Dün akşam aldı~'Ulllz malCUnata 
göre, Hitler, Litvinovun istifasın • 
dan pek memnun olmıyacaktır. 

Çünkü hakikatte mevzubahs olan 
§eY Stalinin Sovyetler Birliği tara
fından ağrr taahhütlere girişilmek 

.zamanının yaklaşmış olduğunu gör
mu, bulwvnasıdır. Litvinovun de
li~si daha ziyade milletler cemi
yeti politikası aleyhinde bir aksü -
llmel tezahürünü ifade eder. Ve öy
le zannediliyor ki, Litvinov son mü
zakerelerde görülen betaatten dola
yı tahtiye edilmiştir. Herhalde ga -
yet emin bir menbadan bilironız 

ki, Sovyetler Birlitrinin garp devlet. 
Jeri karşısındaki siyasetini değiştir -
mek Stalinin niyeti d~rildir bilakis., 

Alman Baıkumandanının 
Lib yadaki tetkikleri 
Roma, 4 (A.A.) - .Alman or. 

duları kumandanı general Yon 
Brauchitsch yanında ltaJya har. 

biye müsteşarı general Pariani 
Te Libya umumt vallsi maraşal 
Balbo olduğu halde Marmarice 
fırkasını teftiş etmiş Ye fırka. 
nın geçit resminde bulunarak 
Llbyadakl ltnlyan kuvvetleri. 
:nln görmUş oldukları talim ve 
terbiyeyi takdir eylemiştir. 

General Yon Brauchitsch, 
bundan sonJ"'• t :ıyyarc ile Tob. 
ruk'a gitmiştir. Oradn askeri 
tesisatı gez"cek ve yarın Trah. 

lus'a dBneceklir. 

Polonya h ududundaki 

ukeri harekat 
Londra, 4 - Münihteki Alman kı
talanmn şimale doğru hareket em -
rini alclıklan ve yola çıktıkları ha
ber ,·eritmektedir. Diğer taraftan 
Alrnanyanın Polonya hududuna 
yakın mmtakalarda askeri harekat 
yapıldığı bildiriliyor. 

Va~da heyecanlı bir 

nftmayif 
Varşova, l5 (A. A.) - DUn millet 

H milda!aa nezaretinde verilen mil- tıkla muhaiaın edilmiş olan Türkiye 
lır? Stratejik ve ekonomik vaziyeti d 

hlm konferanslarla hazırlıklar ya _ istiklali'liı. h:ınri tnrııfca teh id edil-
onu harbe sürUklemiyccck midir?,, diğini ishal ey.er. 

ptl:~:d:e~leUerlnlıı slyast maha- - Sarih olarak söyliyebillrlm: Tllrk milleti, yalnız kenıl 1 menfa:ı. 
TUrkiye böyle bir ihtimalde kat'! ti iktizası ..ıfaral.. deı:iil Ye frıkat ayııi 

flll, general Rut.Dôıs'ln. yapacağı zL b~ bitaraflık nıulıafaza etmek iste. ııımıında bıiltln cihana hi1met er • 
yaret Hlıastndatd "5r1ltrnelerln 'Po mektcdir. Bununla betabt?rl1llI?nı. - -ıım; olınai.; ·çlin:J mrrc.srnI;Uotro.ı~-
lonya ile Litvnnya arasındaki mc - ribler Türkiye üzerinde fiili bir taz- l:ırın rÜŞ\"l il(' ~ f;fal ohınnmaz bir bek 
selelerin heyeti umumfycslne mU - yike teşebblla edecek oluraa mem. çisi. olmllk:a '" '" veya bu devlet 
teallfk olacagmy ı fan \'e tahmin eL ılimresi h:!•'rc olnrak Boğn7.lann sulJcketim, icabında silah kuwctile, 
mektedirler. is.liınııl cciilıııe,·ne knrşı !•oymııkln-

iı;tildillne b\lrmet ettirecektir.,, 
Polonya gazetelerine nazaam ge- dır. 

-· İtalyanın Altdenizde genişle - Türkire:ıin ı.u yazifesini t:ınırnn 
neral Raatik.fa, Polonya reisicum - herkesin ,\lmnrıya ve onun do~lları 
h B }ı{--1 ki ta t d k b 1 mesinl nasıl görüyorsunuz? uru . UDQC ra m an a u bunu k:ıyu.-ı• 1.: $arl!ız olarak tanı-
edilecek ve general milşarlinileyhe "- Türkiyedc ve ltalyada her )Orlar. Ancak tek bir menfaati ola-
Litvanya reisicumhuru B. Smetona- iki memleketin Ak.denizde rahat. bilir ı..ı, o d.ı, hüsnüniyetleri bütün 
nm selimlarmı ibl&ğ edecektir. lık işinde en esaslı iki imil ollduğu kun-cllerı~ el. ~ !eklemektir. Bö)'le bir 

General, Mareşal Smygli - Rydz ve bu sebeple onların mevcudiyet- lelakkinın ise ı:ı yel tabii olarnk kıır
ve hariciye nazın B. Beck ile görli. lerinin lüzumlu bulunduğu kanaa- ışı t:ırakı ~amir.:ıiyet \'e n:ımuskrırlı-

8ınıı olan şartsı1 bir ilimad:ı istlnad 
şecektir. ti mevcuttur. İtalya ile münase. etmesi ::'l.rnndır. Annhtan her ne şe· 

Danzige dair y e ni b ir betlerimizi ve İtalyan siyasetini kilde ve her • ,, maksadla olursa ol-
teminat görü9 tarzımızı bu zaviyeden tet. sun gcv~e~•ıu! !ınkAnlıınnı gösterecek 

Paris, 4 (A.A.) _ Epoque gazete kik edebilircıiniz.,, her türhi oyun •. n tehlikeli bir misal 
teşkil eyli,,cc• giı:.i n bendlcr bir ke-

sinin yazdığına göre, Fransa hükQ- Muharrir töyle devam ediyor: re açıhh n.ı sı.ıarın hücumunu <lur-
meti, Fransız - Polonya ittifakının "Altıncı sual .•. Burada biraz ev- durmak hı.,,u~ 1 daki azmine bekçi -
Danzig §ehrine de şamil olduğuna vele rücu etmek isterim. Bir gün, nin artık h:ıldm Gl:ımıyac:ığını Türk 
dair Polonya hükQmetine tahriri te vekile latife tarzında sormuıtum: hükftmetiıı'n L •lnıedilti du~ilnülcmez. 

minat \'ermiştir. ''- Sancağın Türkiyeye bağ. 
" D anzig için ö lmek m i ? ... lanması ne tekilde olacaktır?.,, 
hayır . .. ,, 

Paris, 4 (A.A.) - Eski hava na
zırı Marcel Deat bugün Oeuvre ga 
zetesinde "Danzig için ölmek mi?,, 
başlığı altında yazdığı bir makale
de diyor ki: 

''Hudutlanmızm, hürriyetimizin 
mü~terekcn Fransa ye Polonya tara 
fmdan müdafaası cesaretle derpiş 

olunabilecek bir ~ydir. Fakat Dan 
zig için ölmek. .• Hayır. 

Sualimin cevabı baıtka bir sual 
oldu: 

"- Sar Almanyaya ne ıckiLtle 
dönmüştü? . ., 

Altıncı sual olarak vekile ıumı 
sordum: 

"- Hatayın Tilrklyeye iltihakı 

Hatay meclisinin kararına bağlı 

iae (Hatay medisinin b!.itün azası 
Türktür.) Türkiyenin bu birleş-

meyi istediği malum bulunduğu. 
na göre Hatay meclisini böyle bir 
karar vermekten meneden sebep-
ler nedir? • 

- Hatay meclisinin böyle bir 
bal şekline müracaate mecbur kal
rnıyacağını ümid ederim.,. 

Türk 'll~lleti nı.kımı.ıdan enternas
yonal mür.asenctler esa~h olarak de
gişmiştir. ı !rl~ milleUnin, hundan 
15, 20 scnı~ eHel harp halinde bu
lunduğu nıillr.ı•er arasında bugün 
cok emin <!o~tı: ı a malik lıulunduğu· 
mı knvılctr.1ck gcrrkl ir. l-":ıkııl Tür -
kiveni.n hattı 'ı rl'kct1ni dalın lastik· 
li . kılmnk )olıınıh.ıki gayretl('re d:ıir 
Tlirk hıır,ı 1yc Y~kllin 1 ıı y:ıplıitı kati 
bcyaııııtın k\.ri ııelmesl icabcdcrdi .. 
filhakik1, Turki)"eni hlitün dün)'a
ya karşı b')'Rn ellili itimnd ,·aziye· 
ti, onu ltimnılın hu mutlak esasını 

terk vuıu ··da )lll ılacal· her türlü lel
klnle~l aı;ıkcn re ddetınc~c meclmr 
kılnr. :\hılılelif leni oyunların tesir 
\"e ncticclcı i buçün kil gergin liklerl 
harrncıecek yer.le di'ın~·ayı e'ia~en 

küri dcrcccue knrıştırmakla olan em 
nlyet:sizlibi bir kal daha valıimle,ıi
receklir.,. 

İngiliz garantisinden evvel Po -
lonya Danzig meselesine halledil -
miş nazarile bakıyordu. Her şey :ro
tunda gidiyordu 'e Gdinya limanı 
Polonyanm bütün ticaretini temin 
eyliyordu. Öyle ki, Polonyalılar 
için hiçbir kıymeti kalmamıştı. Al
maniar esasen uzun zamandanberi 
orada kati olarak hfıkiın bulunu -
yorlar. Milletler Cemiyetinin zaval
lı mümessili ise bir heyulMan baş

ka bir §eY değildir. Binaenaleyh 
Danzigin Almanyaya ilhak: bir for 
malitc<len ibaret kalmıstı ve muhak 
hakkak ki bir harp vesilesi teşkil 

NiNçin ? .. Esrar! .. ,, 
Gazeteci bundan sonra son za •• ••••••u..•_ .. ~. 

Utanbul hauunın soz -· 

edemezdi. 
Daima Almanyanın fena niyetle

rinden b,ıhı::etmek yanlış olur. Dan 
zig yüzünden bir Avrupa harbi çı -
karmak hakikaten fazla olur. Fran 
~rz köylliı::ü boş yere Polonralılar 
için ölmek istemiyor. 

manlarda Suriyede çtkan hadiııele. • 
re ve Türkiye hududu civarında 

Suriyeli halkın ''Yaşasın Türkiye,, 
diye yaptıkları nümayiıtlere dair 
bir sual sormuıt ve şu cevabı al-
mıştır: 

"- Suriyeye karşı hislerimizin 
son derece dostane olduğunu mü. 

teadı3i.d defalar söylemittim. Bu 1 
milletin saadetinden baıka bir ıey 
istemiyoruz. İsyan hareketlerine, 
ve nümayişlere gelince bu tama- J 
miyle Suriyenin işidir ve bizim ya 

ii ateıli : 
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Filminde 

LA LE Sinemaımda 
bütü:ı gönülleri teshir etti. 

maktan asla çekinmiyordu. 
Kendisini gördUğUm zaman kiti .. 

besile beraber seyahat hazırlığiylo 
meşguldü. Zavallı katibesi hcmı>n 

her saniye çalan telefone mı yoksa 
Madam Gafenkonun işlerine mi ye· 
tişeccğini şaşırmıştı. Biltün bu hay 
huy lçlnde nihayet sıranın bana gPl .. 
dlğini anlamıı olacak ki, elini uza-
tarak: 

- Görüyorsunuz kl, dedi. Pek 
fazla meıgulllm. Adeta ne yapaca-
ğmıı şqırdmı ! 1 

Bakışlarmdan bu aözlerinln hiç de 
yalan olmadığı pekAlA anlaşılıyor -
du. Llkin sözlerine devam ederek: 

- Hem zevcim:ln guetecilerle 
konuşmamı katiyen menettifini bf
liyorsunuı zannederim. 

Cüml•l ~or ve Y~lil sfislerile 
beni süzüyordu. ı aye : 

- Hayır, dedL Sizden hiçbir teY 
saklamak istemem, lAJdn vaziyet 
şimdiki halde ne kadar karışık .• 

Ve bir sır tevdi edermil gibi: 
- Vaziyetim de çok nazik. Siya

sette her teyin bir ehemmiyeti var. 
drr. Bana inanm, fakat ıunu da u
nutmayın 1d zevcim hariciye nazı ,. 

ndır. 

Lakin ben hill kendisinden bir 
ıeyler öğrenmek istiyordum. Hafif 
tertip suallerime ba§ladım. 

- Aslen Fransızsınız değil mi? 
YUzü gülümsedi ve: 
- Evet, dedi. Fransız olduğumu 

asla unutmam. Fakat §imdi bUtiln 
kalbimle Romanyaltym1. 

- Bana Romen kadınının memle

Unz. 

Mndam Gafenko sustu. LP" 
slikfılta hafızuını toparla~ 
teyen bir bal vardı. Sözteriıı' ~ı 
v:ı.m ederek: (. · 1 

c,u •• ""u ..mnrxııcıınıa~ 
kcklede aynı haklara maııtdf: ay 

ğı zaman .•• 

Muhterem mubala.bım 

sonra son hadiselerden ~ 
rek: 

- Biz, seferberlik ilin e 
vakıt Romen kadmmm 1 

asla yaş gelmemilti. Bilikil 
kocalan, babaları, ağabeyı.ıt 
harba hazırlanıyorlardı. §~ 
men kadınlan bazı busuaıard' 
keklerden fark&ızdır. Şimdi)l 
biz kadın, erkek bir tek 
Gençliğe gelince, bunu kn ~·1' 
kek diye iki kısma ayırma.JOS' 
rikabildir. Bir tek şey nıe 

ketiniz ve Romen gençliği il zerin - Romen gençliği. .. Madam 
deki rollerinden bahsedebilir misi- yine biraz durakladı. 
nlz? - :Fakat, dedi. Bunlara ~ 

_ Romen kadmınm vazifeleri ,.e larak inanmalısınız, ıimdi 
rolleri çok bUyilktür. Bunun için 1 kadını Romen erkeği kaltıı 
yalntz birkaç sütunluk bir mülakat ı Gençlerde bir tek gaye v~ 
yetişmez, onu anlatmak için otunıp 

1 

men gençllb'ini idame et "1 
ciltlerle .kitap yazmalı. Fakat .sizi Lakin Umil ediyoruD\ ki bcr 
tenvir edebilecek bazt noktalar hak luna girrcck ve biz de h l 
kında malfımat verebiUrlm. 1 istediğimiz gibi kullanab. I 

Bugiln Romen kadmt çok aydın. Şimdilik yalnız bir tek bir~ 
lanmış vaziyettedir. Kadrelarm rey 1 rak vatanın mUdafaasını dili 
hakkı kabul edilmiş yalnız henüz liriz ve bu mlidafaada, ban• 
tamamlanmamı,tır. Bu hususta ıl-1 nız, tam bir bağlılık ve k• 
zinle ileride daha fazla konuıa,bi - olacaktır. 

Kcflif bedeli 2300 lira olan Kadıköyünde KurbağalıderenlJI 
Ienmeııi işi a~ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakilo t 
levaznn Müdi.ırlüğiinde görUlebilir. lstckliler 2490 .sayılı kan~ 
zıh v~sikııdan başkn Mccarl Şubesinden alacakları fen ehliyet 
ve 172 lir& 50 kuruşluk ilk tC'minal makbuz veya mektubile 
23.l5.93~ Salı günü saat U,30 da Daimi Encümende bulu 

3111 B. 

* * * K~if bedeli 13119 lira 71 kuruş olan Kurbagnıı:clcre Ken~ 
J•ılacak Fosseptiklerle mevcut mecraların ı~lah \"e tamiri lfi ;• 
zarfla eksiltmeye konulmuıstur. Eksiltme 23-l5.Q39 Salı gilnU rl 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım ){Udtl 

de görülebilir. istekliler. 2490 ~l ılı kanunda yazılı vesika.da~ 
tkıiltmeden evvel Mecan Şubesındt'n alacakları ehliyet vesıkP"' 
Ura 98 kuruşluk ilk temin11t makbuz veya mt>ktubile bC'raber 

4 1 
mektupl:u mı ha\i kapalı zarflarını rulcardn yazılı giinde saat :l 
dar Daimi Encümene vermclidirkr. nu s:ıatlcn sonra vcriJett• 
Jnr kabul olunmaz. 3112 B. 
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Yedek Subay 
kanununda tadilat c:ı orduları-

Japılması kararlaştı 
lt&Jeti ~· 4 - Milli Müdafaa Ve- lar yedek asteğmen nasbolunacak • r d e ş 1 ı• g" ı• 
ar h edek subay ve askeri memur ar ve sınıfları takım kumandanlı • 
deıer~and~k~ kanunun bazı rnacL 1ınöa, kıtası bulurunayanlar sınıf 
hoıırı"' değıştıren bir kanun projesi <e mesleklerine ait iılerde, ha\"a ye K · ı v d 1 T h d ki askeri m üf reze mi z 1 !;$1

::;. her sene yapılan oon ~!ir::;~~:ı!~~~. hizmetlerinde Al:!~ tab~iyye~n~~n a .~3 ~ a . - 1 rR~~ 
~t neticesinde sağlam yeya sa Bu müddeti muvaffakıyetle biti • b k 1 - 1 nd 1 ! ~ -g 

l~\'•Sker edilenlerden tam devreli renler muvazzaf asteğmen sınıfında Çlkarıldı uyu merasJm e ugur a ı 'E:-'DE: 
dtki e tnuadilleri ile yüksek derece- ki şartlar dairesinde teğmen na~bo- Frnnsada islediği cinayetlerle bir U U I L• .Matbuat umum müdürlüğü İs· 
tıiı tinıtslclc mektepleri, yüksek de • lunacaklsırdır. Muvaffakıyet göster- zamanlar biltiln dilnya efkarı umu- Kazvin, 4 (A.A.) - Anadolu j deş sıfatiyle kucaklaşmışlar ve mL :ı~:ml aj~~ NCı.~t. Halil ~tay vazL 

taret · .. · · • k'b T" k k 1 · k 1 :?sınden ıstıfa etmış, yen:c avnı ""'\ .. ..., Inektebi ve muadili mek mi'"·enler ür av daha istihdam oluna miyesini uzun zamnn aliı.kıllandıran A1ansının gonderdığı hususı mu. tea ı en ur as er en oto ar a . , .. l"k .. . . d 
0 

h. 
·ı.ı "•'len J ır " ı b. . . . . b. k b .. k d' . 

1 
nuaur u muşavırıenn en r an bııı11na ve Universiteden mezun rak yetiştirilecekler \'e liyakat gös ve bugün el'an muhakemesi görü- ha ı.:ı bıld·ı·rıyor:. . ra ı~~re , on eş gun. ~n '. evın. Alay tayin edilmiştir. 

~irı.ıa~~r kanunun sekizinci mad· terenler teğmenlikte liyakat göster- len katil Vnydman, eu g~nlerde he 1 Turk. mufreze~ın!n Tah~an.dan de gıbı kaldığı ve kalbının bır kıs. • 1~ ~hipleri~e kolaylık göster _ 
"' -·"Q(ı sartları h · ld kl tak men hemen unutulmuş "'ıbidir. Ar. hareketı en samımı karde~lık te- mını bıraktığı Tahrandan saat 15 melen luzumu, ıcra memurlarına, ·~rde . s aız o u an miyenler asteğmenlikle terhis oluna- 0 -s 
~ere ~edek Subay yetiştirilmek ü- caklardır. tık onun hakkmdn muhakeme gU - zahürntına vesile olmuştur. Sahne te ayrılmıştır. Adliye Vekaletince bir tamimle ha-
t b l'nUhtelif sınıflara ayrılacaklar ------------- nUnden muhakeme gününe birkaç hakikaten heyecanlı oldu. Türk TUrk askerleri geceyi Kazvin. tırlatılmışt.ır. .. .. ..~ .. 
1 gö~lar .~kteplerde askerlik der sntır yazılıyor ve dünya efkarı u • müfrezesi kendilerine fevkalade de Fehrin kendilerine tahsis edi. •. Bel1ıye. lk~ısat tm~~~u~r~ 

'la l-aı:: gorrnediklerine göre a~ğı. Ev 1 en m e mumiyesi böyle bir canavarın mev- bir misafirperverlik gösteren Iran len -~n iyi iki otelinde geçirmie. ~fı~~~ısea'}f~~ t~~:~en ~nk~r~d~ 
le tAb'an mUddetlerle talim ve tah cut b11lunduğunu dü~UnmUyor bile. harbiye talebesile birlikte avluda lerdır. . • . . şehrimize gelecektir. . . . 
'r' .. dı tutulacaklardır. Emekli 8nyUzbaşı Abdilrrahman Halbuki Almanlar Vaydmnnı u - toplandığı zaman, talebeden biri Kaya balı ve kendısıle görUştU. • Neşriyat kongresı mtinaseb.~tıle 

" ek b 1 1 GUnerinln kızı ve gazeteci arkada- nutmamışlar. hararetli bir nutuk ıöylemiı ve ğUm diğer Türk subayları İran. Ankaraya giden üniversite Rektö-'-L · •u ay arın ta im d f n·ı l ·1 h kuk 'ak"lt · ._11111 eımız Faik GUnerlnin kardeşi MU.. Geçen gUn Alman devletinin mı. nutkunu ''Yaşasın Türkiye, yaşa- da kardeşleri nezdinde tesa ü rü Cemil ı se ı e u . u esı 
llllldd ve hizmet rUvvet GUnerl ile genç maliye me. mi gazetesinde ~tiyle bir ilan çıkmış-, sın Türk ordusu, yaşasın Tiirk - ettikleri hakikaten candan saml- dekanı profesör Omer Celal şehri -

Bu·t~ etleri murlarından lh•ıın ÖnBrtn evlenme tır: İran karde~lig-i,, sözlerile bitirmi,. milikten dolayı fevkalade milte. mize ~önı:ıüş~erdir. . 
Un talı T · .. -s ıı • • • • Lıse ımtıhanlarmda dört dcf:ı !la.tat; Sl ını yabancı illerde ya merasimi dUn Fatih belediye daire- 1 "5 5ub::ıt 1908 de Frnnkfordda' tir. hassıs olduklarını bıldirmışler • muvaffak olarnıyanlar iki acfa rla.. 

llıi~·en ~~~arda askerlik dersi gör - einde yapılmışur. Genç çüti tebrik ı doğ~uş olan Vaydman Alman tabL Hatip: "Biz iki vücudda yaşı. dir. ha imtihan olacaklar, bu şekilde u .. 
tı ay t~)' sek mektep mezunları al- ve saadet temenni ederiz. iyetınden çıkarılmıştır.,, yan bir tek kalbiz,, demiştir. Türk heyeti de saat 16 da ha- seyi bitinneğe mU\-affak o!rfokları 
1lıen Old an, altı ay tahsil ve asteğ- Müteakiben söz alan kaymakam reket etmiştir. Şehrin dışında ırıkdirde, diplomalarına, vaz:yEtle -

111... ,.. •• Uktan sonra da altı ay hiz- 1 ·ı· So yet mu .. zakerelerı· bir İran müfrezesi tazim mera. rını gösteren bir damğa vurulacak· ·~ ••1Udd n g 1 1 z v Kaya balı bu güzel sözleııden dola bıiton ta}ı ~~~ ?lmak üzere 18 ay; L'l yı teşekkür ettikten sonra iki mil- simi yapmış ve mızıka iki mem - tır; İran Veliahdinin düğünıinde 
lla.rak sı lnı )'abancı illerde ra. let ve iki ordu arasındaki kardeş. leketin milli marşlarını çalmış • bUlunan Alman hereti dün ta)')"are 

l'!UtSeltOralarda askerlik dersi gören neden ı' lerlem'ıyor ?
1 

!iği tebarüz ettirmiş ve nutkunu tır. ile şehrimize Tahrandan gelmi')lcr-
l h.' alt mektep mezunları ür ay ta- • . ı B. Rana Tarhan ve arkasın - dı'r. Bugun" gene ta'""'-'are ile N. • 

•q :>- ' Yaşasın Şahınşah, yaşasın ran, u 
'lnıak ~ay tahsil ve altı ay hizmet yaşasın Türk _ İran kardeşliği., dan heyet azası müfreuyi teftiş manyaya hareket edeceklerdir 
lan.A'-t ~e 15 ay; Türkiyede or • M k .., 1 t• etmişlerdir. Tarhan ve general • Muhtelif vilayetlerde rr' 1let 

-·'Qt ep QS OV a Sag a m gara n 1 sözleriyle bitirmiştir~ Orbav tran müfrezesi subayları- mekteplerinde parasız çalışarcı't mu aldıktan veya muadili diplomasını İran müfrezesinin kumandanı · ffak t .. t 208 m J'1]1'me 
ıı:erd Sonra tahsillerini yabancı 1 d 'ıtt'ıf ak sı· ste m ·,ne nın ellerini sıkmışlaı dır . \'a . ıye gos ~~ . • 1 

e a~1· l' Q m a an Arfaa bir Türk askerini ve Kaya- ! h . . B A.l"m takdımame verılmıştir. a~·an .. 'et ık dersi görerek tamam ran arıcıye_ nıuı~ı. : a. ' • Konservatuvar müdürü ıle mu-
}'in_ b3lı da bir Iran askerini öp:nüş ve ı Ah d T k bti 

ay +~•·1-""'~ mektep talebesı' ı'ki k • f genern me 1 ve ur ıyc ·ı all·:ıı!erinden bazılan dün be ,"'lji}·e 
'<ll ... " an aşma IS emı·yor müteakiben İranlı talebeler Tilrk · I h 11' kil tr k ?tı.\'ı:ıcı .. t·ı 0~~ ay tahsil ve hizmet Y yük clçıs §e re e 1 ome c a. de belediye reisinin nezdinde tc pla-

,_ "'ıaJC ordusunun mümesilini "Yaşa,, di- dar mesafede bulunan Kereç'e narak 'konservatuvarın ıslahı e.cıaı= -
t ~ede li Ozere 14 ay; Tiirki- Moskova, 4 (A.A.) - Havas: 1zımdır ki, Stalin Parti kongre~in- ye alkışlamışlardır. kadar heyete refakat etmi§lerdir. !arını tetkik etmişlerdir . 
.. ~1~·J~JJ \'eya muadili diploması Soyvet tekliflerinin bir lngiliz - de söylediği nutukta, demokrasi. Bundan conra Türk müfrezesi Kereç'de çay içilmiş ve samimi • Karadenizde serseri mayinlerin 

t 

1 lletcıe a k~·ra tah'illlerini yabancı Fransız - Sov}·et jttifakmı ve bu - !eri SOV}'et Birliği ile Almanyayı önde bayrak ve mutika olduğu veda merasiminden sonra tekrar so._
91 

zamanlarda çoğaldığı göıHme.~ 
, lııyan >'tik e:ik dersi görerek tamam nun bır aSkett mUkavcıe ile tamam- aralannda~ı . d.ava. arı halletm w k nalae kalıtın nararetli alkışları a. hareket eqilmi§tir tedir. Bu sebeple Karadeniıin b3;· 

a;ı talizn 7 mektep mezunları bir lanmasını tazammun eylediği bura.. liıcre bh1bırı üzenne saldr~magn rasında Harbiye mektebinden ~- Heyet saat 
19 

d~ vardığı Kaz- lıca limanlarında mayin müh:zdcrl 
llıUddetj • a tı~ar ay tahsil ve hizmet da teyit oluMlaktadır. çalışmış olmakla açıkça ıthom rılarak şehrin medhalinden Pehle- . . .saf. 

1 1 
b bı~lundurulacaktır. 

.• tı lı't~ "
01

tnak üzere 13 ay,· '"'aban- Fakat n1aıu·m olan bı'r <:P'"' \'arsa eylemi§tı' ı vinde beledıyenın mı ır er u. • Yunan bandıralı Andrer.~ \'a -
., .. ,. , J -.,-~ • _ • • vi caddesine gelmictir. Bir iran bah R h "'• e ortamekt ı ı d'l' D t aft F l :ı lunmaktadır. Yarın sa a • purile dün • ..rız kadar se~·ah gel .. "l~~te ep ere mua ı ı o da kollektı'f emnı'yetı'n vıkılmasın . ıgcr. ar an ransa ve . n. ı mu" frezesı' orada beklı'yordu. Mu. 1 u J J 

"<\ P ' J ıt s madana hareket edecek ve öğle mi,, gemi ge~leyin tekrar Akreııiz 
g,>re;ezUnlanndan askerlik der danberi Sovyetler Birliği kendisi i · ~ erenın k ovyetl~~. tnrafı~dan I tat selam merasiminden sonra, iki yemeğini orada yedikten sonra limanlarına hareket etmiştir. 

lllQa."'l 'I'ürkiyeye gelenler bulun çin hiçbir tehlike olmaksızın Av • arruza ·arşı tcşrı 1 mesaı hu. muzika iki memleketin milli marş akşam Uzeri Kcrmaneaha vara • 
·~ ... Pı »erlerdeki liselerden birinin k al d d d kalabı' susunda ileri sürülen ~artları ka. 
'll n rupa avg arın an ışar a • ~ !arını çalmış, subaylar hakiki kar- caktır. :-ıılih a i~tirak ettirilecekler ve leceği mütalfiasındadır. Hususiyle bul edilir görmemiş olmaları da 
~ el an Sonundaki mu\'affaltıyet • ki Almanyanın ticaret teklineri şek muhtemeldir, 

11 e~~ine göre kendilerine as - linde Husya}'a yaptığı avan l:ır \'C Münihtcn sonra yeni bir kol-
<J~e~.1~et veyn askerliğe hazırlık İtalya ile olan ekonomik münac:e _ lektif emniyet teşkiline teşebbüs 
~lir ını &österir bir vesika verile· betlerin tanzim edilmi~ olmac:ı Sov etmesi için kendisine mezuniyet 
\)~ yetler Birliğini infirattan kurtarmak verilen Litvinof bu yeni te~cb • 
~ ı al ektep veya muadili diplo • için birçok ,·asıtalar bulunduğuna lngiliz 2 

tı a~· trrıış. olanlar dört ay talim. ikna eylemiştir. büste de muvaffak olamadığın • 
r-ti oı ahsıl ve altı av hi?.met müd- dan hariciye komiserliğinden çe. 

ltıak J Sovyetler Birliğinirı garp devlet • kilmiş olabilir. 
~ li , · Uzere lG ay; lise ve mu. !eriyle yeni bir işbirliğine ancak mü · 

; aıııa';1ei:~eplerden diploma almış sa,·ı haklar ve taahhütler ,.e sağ _ ingilterenin Sovye, teklif-

Zogo ile mülakat 
Sa~o~ Arnavut lKraDu dDyor kfi 

«Türkiyeyi daima ikinci Vatanım 
olarak. bildim ! >> 

llısi! '1 a}• talim ve altışar ay lam garantiler şartiyle girişmeğe mu lcrine cevabı 
, ..... ,. 1~c hizmet mu"ddetı' olmak u" _ k Londra 4 (AA) ''Pre s Sabık Arnavutluk kralı Zogo "Abidle evli olan kızkardeşim, 
"q'" , vafakat edeceği tceyrüt eyleme ·te • • · · - s 
~~l.tepı a;•; Üniversite ile yüksek Association" un dün toplanan ve v~ krali~e !eraldin, bir kaç gün. ve kocası benimle beraber Türki. 

· . .J a: ,,,,L•ttden dı'p'.oma almıc olan- dir. 1 d ed"l' tngilterenin Sov'"·et tekliflerine , dur şehrımız.de bulunuyor. Kral yeye ne gelmiştir, ne de gelecek. ~. ,,..,., J/ Diğer taraftan miişa ıe e ı ıyor J • 

, İl:t'kt"" Ut lise mezunları ı'le vu"ksek p vereceg-i cevabın tetkikine hasredi ve kraliçenin, istanbulun hangi tir. Böyle bir şey katiyen tasmim 
- 11 ,, ki. büyük Britanya ,·e Fransa o -

...ıı den ,... b"·'· Onı'\·ersı'te muadı'llerı'n • ,r . ta len kabine toplantısı hakkında yaz semtinde oturacakları henüz kati'- ve tasavvur edilmi§ değildir. Kız-
p· "' lonyayı, Romanyayı \'e ı unanıs 

1 ~ 11 Uro, · l dığına göre, bu cevapta, ingilte- ı yet e te.sbit edilmiş .ıd. eğildir. Do .• kaı1deşimin onunla evlenmiş olma. eı 
1 

· ast~~ ·e ı a anlar altı ay tah nı karsılılNz o1arak Ye So,·yetler 
1 1 ı ·ı>•ne ı · renin Polonya, Romanya ve Yuna aşan nvayet ere gore, kral bır sı sebebine gelince, bu sadece dini • a~ h' n o duktan sonra da al- Birliği ile istişare etmeksizin garan b k k 

12 4,, 
12ıtıet -üddetı' olmak u"zer" nistana verdi,;;i garantilerin mahi- uçu · ay ·adar bir müddet Pe. bir rabıtadan ibaret olarak kalmış. 

J "' '" ti etmişlerdir. Moskovanın rni.ıtala- 6 1 · d ~ a&kerlik yapacaklardır. yeti tasrih olunacak ve aynı za. rapa asta kırala ıkları dairede o- tır. Ve bu izdivaç benim büyük 
~ a ı şudur ki, bu suretle müzakerele manda Baltık ve Balkan devletle- turacak, bilahare ya Boğaz için. Türkiye Cumhuriyetine kartı bes uıı t-1c ı re tersinden haşlarmı~tır. Çünkü. <l h d d . k f? 3 ~k 1 rinin de vaziyetleri mevzuu bah· e, ya ut a a a bır öş tutacak. lediğim derin ve pürüzsüz mu-

as~ .. r · hnıensup arının böyle yapılmakla So\-yet )-ardımı d'l k . . tır . habbete asla halel· getirmemi§-
llUn!- 1 izm~tleri imkanlarını kabul etmem~kte de - se 1 ece tır. 

"'· arda Evcning Standard'ın siyasi mu. Arnavutluğun Türkiye elçisi tir,., "" .ekı'Jd n, Y\lkanda yazıh oldu. rnm eden Polonya \'e Romanyaya z 1 b b 1 
k e kı habirı' de ,.0"yle yazıyor·. Asaf Caculi dün öğlel:len sonra ogo i e era er ge en 'ltı;ı ta hizmetini yapan ve müzaharet imkanlarından mahrum :ıı 
ti. l'd sabık kral tarafından kabul edil- Nazırlar "ı:ı- · .... ken \'cya yüksek askerlik kalınmıştır. İngiliz - Fransız • Sov Sovyetlerin yaptığı teklifin ka-
ti. '" mi~tir. Kralla birlikte gelmls olan Arna--..ııı :ıhı aınpı gördüğü diplomasın.. yet müzakerelerinin oldukça ağır yü bul edilir mahiyette olmadığı an- • 
h.: ""la~ ı ı ı · · Elçi, bu ziyaretten sonra, ken. vutluk nazırları, muhtelif pansiyon. ··ııten, k.~ 1 an tabip \'e baytarlar kA rümesinin sebebi bu olduğu anla · a~ı ıyor. Büyük Brıtanya hüku. 1 1 ı~ . . .. B l k d 1 1 sini gören gazetecilere, sabık kral. lara ·verle~ek hususunda teşebbUs-,; til\in " 1Yager, eczacı ve diş tabib şıhyor. :netı, garantısını a t ev et e. J 

t?, !)' en l' . h' .2 ·1 k . . d la aralar.ndaki konuşmalardan bir ler~ girmişlerdir. Bazılarının aileleri t-,; <ııOre •Ar . 'Yakatlilerinden ihtiyaca Litvinofun istıfası rıne ıç -ue teşmı etme nıyetın e 1 
,Y, ı..... t.ı: Cıh d ğ'ld ' kısmını anlatmıştır. elim Arnavutlukta bulunmaktadır. "'Plp..ı an kendi tatbikat mek • Moslcova, 4 ( A.A.) - Havas e 1 ır. z A f c ·1 h 

d• e ~·ıne \ 1 ogo, sa aculi ı e mu ave-
1 

Bununla beraber kendilerinin Ar _ 
;;j ~·~ere.'e Ü~umunda sıhhi mü • l.ıilvinof'un istifasının hnk::..ı İngiliz - Sovyet müzakereleri- resi sırasında Türkiyeye ayak navuUuğa döneceklerine dair hn -

e 'ile ' sınaı kimyagerler ve ma- sebebl<.'rl daha lyke blll •. ~L - nin süratle ilerlemesine mani olan bastığı andan itib3ren kendini ana berlçrin asılsız olduğu anlaşılmakta 
tf~ : (taı, rnuhendislerinden lüzumlu yor. Ah\'ali sıhhiyesinin müsait başlıca engel, her iki tarafın bir. vatanında hissettiğini, Türkiyeyi dır. Belki ailelerini yanlarına ala-

~ hi, ~askeri fabrikalara; diş ta.. olmadığı söyleniyor. 63 yaşında birine karşı şüpheler beslemesidit'. daima ikinci vatanı olarak bildiği.' bileceklerdir. 

1 .'~d~n ~h~·.e kimyagerlerle mühen birisi i::in bu varit • de Litvi. Filhakika Sovyetler ingilterenin ni söylemis, Türkiyc:ı:ie ikameti : Krnl Zogo dün n'kşam saat beşe 
tı lefrik ı~·açtan fazlasile diğer- nof her zaman sağlnın görU L icabı derece:ie yardı:n etmek fik- 1 meselesi etrafında da demiştir ki: kadar Pernpalnsta kalmış, beşi 
~~ Slıba edıldikleri sınıfların ye- m ·ır: tU r. rinde bulunmadığından ve eğer ; "- Türkiyeye gelmek yolun. çeyrC'k geçe hususi nrabas!le kralL 

ela ı" tnekteplerine sevk ve bun Bunun So\')'ctler Birliğinin Alman orduları Rus ovalarında' dal:i arzumun gördüğü iyi kabul çe de refakntinde olarak Parkotele 
·~ tab~ tı a}•lık bir hizmet ve tah- harici siyasetinde bir deifüiklik .inğılırsa Londra hükumetinin beni fevka15.de mütehassis etmiş- gitmiştir. 

Vunanis Eğe 
meselesi 

{ Baştarafı l incide) 
luf ol:ırak lnglltere tarafından tek .. 
lifleri de hamil olup olmadığı alyul 
mahfillerde merakla arqtmlmakta 
dır. 

Ayni mahfiller ve Atina malt mali 
filleri bUyilk İngiliz mUtebassısınm 
ziyaretine bUyUk bir ehemmiyet at.. 
!etmektedir. 

Bir lnglliz ikrazından ve almdiye 
kadBr en bUyilk nhcısı olduğu için 
Almanyanın Atina Uzerinde inklr 
götUrmez bir surette taz~iklna im
kan vermiş olan tUtUn ilıncatmda 
gösterilecek muhtelif kolaylıklar -
dan bahsediliyor. Yunanistanm ken
disini totaliter devletlerin gittikçe 
artan tesirinden kurtaracak olan 
bir İngiliz - Fransız ekonomik yar. 
dımını iyi karşıhyacağı bildirlliyor. 

Lclthrossun, bu ekonomik yardnn 
mukabilinde, Yunanistanı Bulgarls
tanln olan mUnuebetlerlnin mlaht-

na imale için hUkfuneU namma ba
zı gayretlerde bulunacafl zanne. 
dilmektedir. Bu husustaki İngiliz 
tekliflerinln §Umuıu merak ediliyor. 
Umumiyetle iyi malnmat alan mah
fillerde Yunantstanın toprak bUtnn
IUğüne halel getirilmesine müsaade 
etmlyeceği ve bu bUtUnlUğU bUtn.n 
kuwetile mUdaf:ıaya amade bulun. 
duğu teyld edilmektedir. Fakat Bul
garistan bUtUn Balkan kolll§ul&rlle 
eamimi bir surette- ve giill bir fikrl 
olmnksı?.rn teşriki mesai etmeyi ha. 
ldkaten arzu ediyorsa, Yunanistan, 
Ege denizinde, mesela Seilnlk veya 
I\avalada, komşularına ekonomik 
bir mahreç tcmlnlnl kolaylaştırma
ya amade bulunmaktadrr. 

1~ l~bu llutulacaklardır. lazamm un edip etmediği husu. bundan memnun olacağından en- tir. Hiç şüphe yok ki ne kendim, j Diğer bir otomobille de kız kar -
~ij~ a tr aylık hizmetin sonunda suna gelince, So•;yetıer Bl rllğl. dişe etmektedir. ne de mai yetim bu yüksek misafir. deşlcri kendisine refakat etmekte 
~ Slnı;: liyaJ.:atsizlikleri anlaşılan nin şahst sıyasetin yürüdüğü lngilizler ise Sovyetler Birliği. perverliği suiistimal etmiyeceğiz.,, idi. Kral ve kızkardeşlerl ~aydan 
~~ ~~n muvazzaflık hizmet- bir memleket olmadığı tc~ bir nin münhasıran faşistlerle demok. Sabı'k kral, Abdülahami.din oğ.' sonra bir gezintiyi mUteakip Pera. met edenlerle tUrkçe konuemakta.. 
'le ne s~ ~ ça~ rüt. ıtynset bulunduğ'a • la, hlı:.~. rasileri çarpqtınp ve nihai olarak lu Abide veıi:iiği bem~iresinin I palas ot~Ilne d5nmU~1erdlr. dır. 

~ôtıcıeı. arı kıta ve mne~e1erl- mettn ve pnrt1ntn clynscU oL komnnlst1if1 muzaHer krlma!ı ta- kendi-l!!lne refakat edip etmedl~ı tO bani altın ? ! Dola§an bt.r rivayete ge~, ... , 
lcti<fa: rılecekJerdir. duğu cevabı yerilmektedir. sarlamakta olmasından korkmak. yolundaki bazı neşriyata ka11ılık Sabık Arnavutluk kralı, Perapa- beraberinde vasat büyUkinkte on 

Ve ehlir.eti tasdik olunan- Ancak euraamı hatırla.malt ll· tadır, ta şunları söylemiıtirt Iuta ve Parkoteıde kendisine hfz- . bavul altm n gtımU, ptiıuditft! 
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Bisikletle Paristen 

Saygona giden genÇ 
Dklncn ıstanblYJI deplasman maçoaruncdlaa. 

Ankaragücü garın 
Beşiktaşla karşılaşıyor 

Avrupa güreş 
şampiyonluğunun 

dereceleri 

bir Fransız kızı 
Türkiyeden geçerken memleketine 

yolladığı mektupta 

Maçı kim kaza aca 
Milli güreş takımnmzm işti. Memleketimizden çok meraklı bir 

rak ettiği Oslodaki Avrupa gü. 

• 
reş şampiyonluğu müsabakaları. tarzda bahsediyor 

An.karagllcU, yarın İstanbulda 

deplasman maçlnrmm ik.incisJnde 
ilk defa. Beeikla§m kal"§ısma çıkı -
yor. 

Geçen sefer lstanbula. gclişler::nde 
kazandıkları bir galebe ile futbo!d~ 
Jd kıymetlerini bize gösteren Anka,.. 

ralıla.r, Beşiktaşı kendi §ehirlerlnde 
de yenerek bu kıymetlerinin hiç de 
tesadüfe istinat etmediğini isb:ıt et 
mlş bulunuyorlar. 

Evet.. AnkaragUcU taknnı, <·r.cr. 
jik futbol oynıyan, nefesli ve her 
halde futbolil Demirspordan dahn 

Yazan: SACIT OGET 

iyi anla.mış bir ekip .• Bu seferki sc-ı Bu lı:ıfta lsfanbulda iki ma~t seyredeceğimiz An'karagücU takı•m 
yahatlerinin geçen seferkinden daha Ankaragücilnün sol tnrafı korkunç- epeyce çah§brmıştJr. )3undan baş -
sıkı olacağı şüphesiz .. ÇUnkU bu se- tur. ka aralarında bazı değişikliklerin 

fer ka.rşıl141acağı her iki takımı da Ankara mUdafaa müsellesi an - olacağını ve ta.kınım takviye edile • 
kcndJ eaha.smda mağlQp etmiş ol • laşıruş bir oyun çıkarıyor. Bizim bil ceğinl haber aldık. 
duğundan, bu kan.ııla.şma An.kara • diğimiz Beşiktaş forvet hattı • mee Bu sene pek muvaffakıyet.siz dcp 
dakilerin rcva,neı mahiyetindedir. hur oyunlarmm değil - fakat fır- !asman maçları yapmış olan Beşik • 

Beeikla§m Ankarada i;i bir oyun satçr oyunlarının bir örneğini çıka- taşın saha avantajları kendi !ehle -
oynıyarnk fakat şanssızlığa kurban rabilirse sahadan galip aynlacaktır. rinde olan bu maçı kazanacağmı 

giderek ycnJdiğini duyduk. Milll kil Maçm bir revanş mn.hiyetinde o- kuvvetle limit edebiliriz. 
medcki puvan vaziyetni sağlamlaş luşu öyle zannediyoruz ki Beşiktaşı Sacid OGET 
tırmak için, Bcşiktaşın bu karşılaş. ·------------------------

mayı muhakkak galebe ile netice _ Kas 1 m paşa g u· . re ş ç 1• ı e rı· 
lendirmeğe çalışacağı ta.bildir. 

Ancak, AnkaragUcU karşTsmda 

temın e~mecek bu galebe kolay ve Beyoğlu - Kurtuluş gureşçilerile karşılaşıyor 
rahat bir oyunla elde edilecek cıcy
lerden değildJr. 

Ankaralılar, kendi ıehirlerinde 
maçlarını çimen sahada yapmalan
na rağmen, lstnnbulun toprak saha
larmı hiç yadırgamadan oynuyorlar. 

İçlerinde solaçık, soliç gibi kıy -
metli ve taknnm galibiyetini temin 

edecek oyuncular mevcut. Geçen 
sefer lsta.nbula. gelişlerinde, sol ce.. 
na.hm arkasında oymyan haf beki, 
bu cenahı llıyık olduğu kudretle i· 
dare edebilecek kadar kuvvetli ve 
görüşlü bula.mamışbk, 

Bu taraf takviye edilml3 midir? 
bilmiyoruz .• GUzel oyunlar çıkaran 
blr tıantrhafı, bozuk yan haflar ge
çen sefer bir hayli boğmuşlardı. 

Ankara.gUcU ta.knnı sol bafmı la
zım olan forma sokmue veyahut 
ornyn. daha (iş) gören birini ikame 
etml§se, Beşiktaş mUda.faası için 

G-5-939 cuma.rltt>l günU, saat 21 do Kasunpasa. Spor Birllbi ~iireş
çllert ile Beyoğlo - Kurtutuı: güre~ ileri anısında Beyoğlunda Frnnsı:t. 
Tiyatrosonda. bir müsabaka tertip c dilmi,tır. 

İtinde kıymetli güreşçiler bulu nan her iki klüp Jmdrolanna. muvar. 
fakıyetJer dJlerlz. 

Yukanld resimde Kasımpa.5a Gürcs tılkmunı görüyorsunuz. 

Sekiz klUbUn iştirakile 

Süleyman iye 
stadında 

nm sona erdiği ve 66 kiloda AD.. Lili isminde genç bir Fran~ız km 
'karalı Yaşarla 87 kiloda Musta.. bundan altı ay evvel, erkeklerin bile 
fanın birer ikincilik aldıkları ma cüret ve cesaret edemiyeceği büyük 
lumdur. bir seyahate girişmiş, Paristen Say ... 

Bütün dünya güreş meraklıla - funa bisikletle gitmek üzerede 1938 
rının merakla takip ettikleri bu eylülünde yola çıkmıştır. 
mühim müsabakalar - ecnebi Her gün beş on kilometre yol alan 
gazetelerin de yazdığı gibi - Fransız kızı nihayet geçenlerde ~ 
grup grup ayrılan hakemlerin bil yahatinin altıncı ayında Ankaraya 
yUk haksızlıkları yüzünden bir . vannıştır. 
çok "as,, lar için çok fena neti • Macera meraklısı genç kız, Tür~ 
ceterle nihnyetlenmiştir. kiyeye gelmek üzere dalına bisikleti 

Bu seneki karşila§malarm ne- ile Ualya, Yugoslavya ve Balkan. 
ticeleri şunlardır: lan geçmiştir. 

56 K1 LO: ' Matmazel Lili, Ankaradan Fran-
1 - Kanko (Finlandiya), saya, Lentransijan gazetesine uzun 
2 - Pettcrsen (İsveç), bir mektup yollamıştır. Muhtevi -ı 
3 - Stokke (Norveç). yatı cidden çok enteresan olan bu 

61 KiLO: mektupta maceraperest Fransız kızı 
1-Pihlajamaki (Finlandiya), güzel bir görüşle memleketimizi an-
2 - Schınits (Alman), !atmakta ve bilhassa Ankaradan 
3 - Toth (Macar). bahsetmektedir. Onun bu mektubun 
66 KiLO: dan bazı parçalan alalım: 
1 - G. Anderson (İsveç), "!stanbulla Ankarayı, bozkırlar-

2 - Yaşar (Türk), dan, steplerden müteşekkil 600 kL 
3 - Koskela (Finlandiya). lometrelik bir mesafe ayırır. 
72 KiLO: Tren bu mesafeyi 12 saatte ka-
l-F. Schafer '(Alman), tediyor. 
2 - Buusepp (Litvanya), Avrupadan ayrılarak küçük As -
3 - Virtanen (Finlandiya). yay:t girilince, insan buradan bir 
79 KiLO: daha hiç, ama hiç ~cağını sa-

nıyor. Sonra birdenbire fendini mo 
1 - .Johansson '(tsveç), dem ve yepyeni bir istasyonda bu-
2 - Schelkert !(Alınan)', lunca, şaşırıyor. Muazzam, kübik 
3 - Bikusari (Finlandiya)'~ binaları, vekfiletleri, sefaretleri içL 
87 Ki LO: ne.:alıms olan bir ir •• Burası An-
ı - Alttr'lımıh {~.,.~~~~ karadır.. ararun i 3lesı il -
2 - Mustafa (Türk), zerinde hudutların müdafaasmı can 
3 - Neo (Estonya). !andıran bir taç gibi görünüyor. 
AÖIR SIKLET: Ankara dolaşıldıkça, bu bozkırla-
1 - Kot.kas (Estonya)', rm ortasındaki yüksek mevkii da -
2 - Nyman (İsveç), ha çok tasvir edilir. 
3 - Bobis (Macar), Burası bir mucize~. yenilme-
4 - Çob~ Mehmet (Türk). yen azmin en güzel misalini teşkil 

-o-- eden şehir .. ... 
Ornek nizam-
name hazırlandı 

Klüpler Hazirandan 
it it a~en nizam namelerini 

buna uyduracaklar 

Anadolunun en kurak bir mınta
kasında kurulmus olan Ankara su
suz bir şehirmiş. Fakat şimdi bU -
yük masraflarla muazzam bir baraj 
yapmışlar, küçük ırmaklarının su -
larmı toplayan bu baraj, artık An
karaya bol bol suya garketmiye baş
lamış .. 

Suyun böyle kıt oluşu, her adım 
başında su ile karşılaşan biz A vru -
pahlara tuhaf görünüyor. Ankarada 
rastgeldiğim zayıf ağaççıklar da bi
zim garibimize gider. Biz her ağa.. 
cın mevcudiyetini yakıcı bir güneş, 
kuraklık ve taşlı toprağa karşı in -
sanın daimi bir mücadelenin neti-

. . 
Bisilılttiı PJ!isl, ,, Saygon'a · 

Fransız kızı Matmazel LiU 

cesi old~u bilmeyiı. 
Ankaralılar, Avrupalılarilatı 

farkı oln:.ıyan evlerde 
Lokantaları bizim gibi, yollar 
tanbaşa asfalt.. 

On be§ sene evvd kQçOlt bir 
kasabası olan .Ankarada. bag(lSS 
lorifer, havagazi, elektrik kada1' 
lunması kolay ve tabii bir r4, 
tur. 

Biz Tili kiyeyi ne kadar u 
ruz. Onun hak.kında ne · 

Harita ü:erindeld mevkilnL 
ci derecede bir sevkulce~ no 
malik old~u .•• Ye. n ka(iJu". • 

Türk'. gençliği tahsile. ~Hı~Jr'ı 

karşı büyük bir iştiyak gösterıll~ 
ilim, teknik ve sanat b 
her sahada muvaffakryetll ııeti 
ler elde etmektedir. 

Bu memlekette tclısil mec 
En ror mesleklerden bir olan 
yarecilik Tilrkiyede herkesin 
le~i olmuştur. 

Burada yurdun müdafaasına 
allQk eden :şlerde, başka ııl 
memlekette rastlanmayan bir 

Mekteplerin bu 
haftaki spor 

müsabakaları 
Futbol, voleybel ve atletizm 

karşılaşmaları 
ıstanbul okulları spor bölgesi yapılacak voleybol maç1arı: 

iki devrelik müsabaka 
yapılacak 

Bir müddettenberi etüt halinde 
üzerinde çalışılmakta olan spor 
klüpleri nizamnamesi istişare heye
tince tetkik edilmiş ve kati şeklini 
almıştır. Azanın klüpten çıkıp di -

ğerine girmesi gibi bir iki mühim 
nokta üzerindeki incelemeler de bi
tince kesbi katiyet edecek ve hazL 
ran başından itibaren meriyet mcv
kiine konacaktır. Geçen sene inşa edilen Süley_ 

maniye klübü stadında bu defa Yeni nizamnameye göre, spor 
iki devreli bir lik maçı tertip c. klüpleri kendi umumi kongrelerin 
dilmiştir. Alemdar, Akmspor, AL de klübün büyüklüğüne ve işleri -

tıok, Eyüp, Davutp~a, Süley • nin vüsatine göre, beşten -do"küia 
maniye, Şişli ve Topkapı klüple- kaadr adette seçilecek bir idare he
rinin iştirak ettiği bu müsaba .. yeti tarafından idare edilecektir. 
kalara önümüzdeki pazar günün. Klüp heyeti idarelerinin ikinci re -
den itibaren başlanacak ve her isleri mutlaka sporun tekniğinden 

hafta devam edilecekir. Maçları anlayan birisi olacak ve bu zat §İm 
idare edecek komiteye; Süleyma. diki umumi kaptanların vazifesini 
n,iyeden Burhan, Davutpaşadan: yaptığı jçin aynca umumi kaptan 
Ömer, Alernclardan da Nuri EcçiL bulurunıyacaktır. 

Haydarpaşa lises 
atletleri 

genel sekreterliğinden : Saha doktoru: Cemil Sağlam 
6-V-1939 Cumartesi günü ya (Vefa erkek lisesi doktoru), 

pılacak futbol maçla11: Saha komiseri: Hayri Ragıp 
Taksim Stadında: Yalım, 

Saha. doktoru: A. Tevfik U. Haydarpaşa lisesi - Işık lise. 
ras (İstiklal lisesi doktoru), si saat 15, hakem: Sami Açık-

Saha komiseri: İbrahim Hakkı öney. 
Turgay, 6-V-1939 Cum{lrfesi gihıii 

Işık lisesi - Pertevn.iyal lise. lstanln~l 'f.."ıZ lisesi sahmrmda ya
si, saat 15, hakem: Şazi Tezcan. pılacak voleybol m.açk.'\·ı: 

Boğaziçi lisesi - Haydarpaşa Saha doktoru: Rif at Sıdal (E. 
lisesi, snat 16,30, hakem: Feri - renköy kız lisesi doktoru), 
dun Kılıç. Saha komiseri: Şehime Özde. 

6-V-1939 Cumartesi günü mir, 
Taksim stadyommult.ı bütiin 7-.,-ı.z Çamlıca, hf::.anbul kız lisesi ga. 
okı1lları spor yurtlarının i.ştirô.ki. libile Kandilli kız lisesi saat 14. 
le yavıkıca1: koşu müsabakaları 1 - Birinci futbol maçının yan 
seçmeleri: hakemlerini Haydarpaşa • Boğaz 

Manisiz koşular saat 16,10, ma. içi, ikinci maçın Işık _ Pertcvni-
nili koşular saat 17,50. yal liseleri gönderecektir . 

Bu müsabakaların hakemliğini 2 - Taksim stadında seyirci. 
kız okulları beden terbiyesi öğ . !erden tribün ve duhuliye (10), 
lltmen!ert yap:ı~ktrr. balkon için <25> kurus alınacak. 

6-V-1939 Cumartesi günü tır. 
Kdbat~ er~1c lisesi sahasında 

mişlerdir. Klüp azalarmm en az 25 kuru~ 
Bu harta yapılasak olan maç. aylık vermesi şarttır. Bu parayı ve 

lar §unlardır: , remiyecekler hakkında heyeti ida. 
Saat renin hususi surette karar vermesi 
11,30 Şişli - Alemdar, lazımdır. 

.13,10 Davutpaşa - Eyüp, Azanın hukuk ve \'ezaifir.c ait 
15,00 Topkapı • Süleymaniye hükümler arasında sporu maişet 
16,fü) Akmspor - Altıok. medarı ittihaz ettiğini bildirenlere 

profe3yonel 1i anc;ı \erileceği de ya 
zılıdır. 

Bundan başka klüp heyeti umumi 
yel .. rine istirak edenlerin liıakal klü 
l:e bir senedenberi J,a) dedilmİıi ve 
o aya kadar olan aylıkları klübe ta 
mamen tediye ctmi~ olması §arttır. 

Bursada ga1ip geldiler 
Haydarpaşa. lisesi atletleri ge .. I 

çen hafta Bursaya giderek or6. 

sporcularile bir müsabaka yap • 
mışlardır. 

Y'eşil Bursanın yeni inşa edi. 
len yemyeşil stadında büyük bir 

kalabalık önünde yapılan ve 44 
puvana karşı 51 puvanla Haydar 

paşalıların galip geldiği bu atle

tizm müsabakasında alman dere. 
celer şunlardır: 

100 METRE: 
1 - Alii.ettin (Bursa) 12, 
2 - Onbay {Haydarpaşa), 

200 '!t1 ET RE: 
1- Baloğlu (Haydaruaşa) 24, 
2 - Alaettin (Bursa). 

400 METRE: 
1 - Baloğlu(Haydarpaşa)56,9 

2 - Hakkı .(Bursa), 

800 METRE: 
1 - Abdullah (Hayd 

2 - Nihat (Bursa), 
1500 METRE: 
1 - Abdullah (Hayd 

2 - Cemil (Bursa). 
YVKSEK ATLAMAı 
1 - Haydar (Bursa) ı,51 
2 - Vasfi (Haydarp~a)• 
UZUN ATLAMA: 

-1 Baloğlu (Hayd 

2 - Vasfi (Haydarpaşa.>• 
110 MANiALI: 
1 - Vasfi (Hayd~), 
2 - Hasan (Bursa), , 

4 X 100 BAYRAK: 

1 - Haydarpaşa taıron.tı 
2 - Bursa \ikmir, 
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7000 Tabloya 
modellik eden kız ! 

YAZAN: L. Bosch 35 Yılım vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Dumanlar arasına dalarak kızgın dalların 

Anlat.yor: Sabık lngiliz Başvekili Makdonaldın 
bir portresindeki eller benim ellerimdir ! 

il Tabloları seyredenlerden kaç ki- Eğer şeytana ,uyup da bu taşlar-
ı:ellerl dllşUnUr? Hele o tablo- dan tıirini alıvermek hevesine kapıl 
~ Kibi eartlar içinde hazır _ saydın, yakalandığım gündü. Zira, 

b Jnera.k edeıiler var mı? resim yapıldığı müddetçe, iki ya. 
.qerkea ........ _ f dutu u ... _mıann hayatını, ol - mmda Mihrace tara ından memur 

Cibi )'afanan, maceraperest, edilmiş iki sivil polis beklemektey· ::an ve hattA biraz da sefahati-! ... (ii. 

kt ~en lbir hayat sanır. Halbu- ~ Sanatkt.rlarm mühim bir ekseri-
<>tılar tte hiç öyle değildir. --... ~ .yeti, herkes gibi muntazam hayat 
~da. her 13 adamı gibi ~ok yaşarlar. Zira yaratmak kudreti; 
eter ınecburiyetindedlrler. Ve mınıtazam hayat, sıhhat ve muka. 
eer..ba Z&nnedlldiği gibi kendilerini vemet ister .. Eğer bir sanatkfu', ken 
ZI& ko te 'Verecek olurlarsa, meyda.. ciisini sefahatle yoracak olursa, çok 
lerlers Ydukıan hariku.IAde gUzel e- sürmeden atölyesini, dükkfuıını ka· 

llu Yaratacak enerjileri kalmaz,. pamağa mecbur kalır. 
hı1 711ıtınuebetıe, İiıgilterede as - Mod'"llik güzel şey ... lnsan, usu· 
~ ooo tabloya modellik etmiş o- lü dairesinde çalıştıkça bu vazitey. 
)oto ~ vtlcutıu Margrit Sal dL . le ilahi bir sanate yardım ediyor 

.. ~'<;ot dk defa ayni pozda tam altı cem~tir. Ancak diğer meşguli)'et· 

.._ l1rd ~- , lcr gibi, uzun fasılalardan sonra tek 
lılaa Ue;ıuu oldu. Altı saat fa- ' Ma.rgrlt Sal 

• 

Bu mucize nasıl hah olunabilir? 
Ekseriya şarktaki bir nevi denişle· 
rin ateş kerametlerinde yaptıkları 

harareti nakletmiyen bır madde ile 
vücutlarını oğmuş olmaları ihtima. 
linden başka ne ~<alır? Filhakika 
lngvurra imtihanını ge"irecek olan 
Arunta delikanlılarının bizce meç· 
bul bir maddeyi vücutlarına sürmüş 
olmaları mümkündür. lhtimalki 
bu madde vücuda sarü~ünce hara· 
reti nakletmiyen bir madde olduğu 
için insan herhangi bir uzviyeti bir 
kaç dakika müddetle ateşe sokup 
hararetten müteessir oJmıyabilir. 

Biz o gece dumanların arasına da 
hp pervasızca kızgın dallar üstüne 
boylu boyuna uzanan Arunta deli· 
kanlılarının bu taha.ınmül , kudretle
rini büyük bir hayretle se~'Tederken 
bunların vücutlarına evvelce böyle 
meçhfil bir madde sürmüş olmaları 
ihtimalini aramızda münakaşa et 
tik. ...._, ... ~ ~ ressamlar bilirim. Bu 

1 

. rar avdet etmeğe imkln olmıyan 
v~ kazan bır iş ... Bir genç model, her rene 
dl Pek ~c11:1). da pek çok değil - İngiliz lirası kıymetinde inciler t.ak· biraz daha ihtiyarlıyor. Yegfuıe te· Ben Doho-Dohoya bunu Arunta 
llaa,tın_ dhılenmelerle tam altı ı· 25000 I ·1· ı· j .. B Malı " l . . b'l ~ Çabşnı ğ . mış ve e ıme ngı ız ırası sellisi, mahir fırçalarla tablolar üze. reısı atu· • aya soy f'mesını ı -
~ n .. ,,_ 8 a mukabil ancak kıyme~inde elmaslarla müzevven · , · ı l'"'" · be dirdim Kendi karnının hemen iki 
OQ ~ "'UlL alıyordum. Eğer haftada J J nne axsetmış o an genç ıgının e • . ı· · k . , ·n· k ·r 

...... Y1rnıı lira pabllirsem k bir asa almı§tnn. diyete intikal edecek hayalidir. mıs ı yeme yemış ve Keyı ı eyı • ::1 ,;:ea•ut -~~ Fakat ~:~ _/-, li !ngvurra merasimini seyretmek .. 

letıdhııı Ura. 'VUcudumu tamamen din
~ek için en aşağı bir iki glin 

bu da t ebnekllğim l!zmıgellrdi ki, 

~ ~ kaybetmek demekti. 
1dn ıo erde iş bulmak benim 
bıı r1lo-P :ğUdir. Fakat inanılır ki 

~Od letırı.. 
'1ı d~laraıt saatlerce bareket
lllUlta,y bir idman ister. Buna 
ıedlr ~eıı:ı.et l!zmıdır. l§te o sebeb
de B benim sıhhatim gayet yerin_ 
raiıa eıı de, her genç kadm gibi a
ltat b bir ziyafetlere gidiyorum. Fa
Ce}c 'lllla her zaman kendimi vere
lJJndOlUraarn, ştlpheslz mukaveme _ 

~ kaybeder, işimden olurum. 
S nıüteaddit _tarzlarda çalışan 
~aıı ara modellik etmişimdir. 
t~ ress:mıar, beni fotoğraflarda 
tlrirı Uğüm gibi tablolarına akset· 
"' er, hazan "f'tü ·st 1 · k'iuısuetin u n ,, enn ı~ 

~ ftrCC:Smda garip bir hale 
<la~ Resımlerimden bir çoğun. 
~tanımanıza imkan yoktur. 
t~ kaar, kendi sanat görüşlerine 

0 dar d .... tirir' ı ~ e[.'1§ er. 

~ a_rtık. bu işi kendime meslek 
' ~lllıdır. Istenildiğim zaman 
tl.i~ telefon ederler. Vaziyetim mü 
c1iın içizıderhal giderim. Yalnız ken· 
~ Inodel olarak durmakla 
dahi ;,,_<>runı. Bazan başkaları ;çin 
1 t'VZ V • erde.. enyorum. Mesela geçen· 
~rtı ~kibar kadın, kendisinin 

I sanı ön~ Yaptıracakmış, fakat Tes-
ı ı.ısandtğıUn?~ UZUnboylu oturmalttan 

}·eru-ıe ıçın beni çağırttı. Onun 
ir;h ben oturdum Y" ·· ·· ekl' ~ .. ,, b'tt . . uzunun ş ı 
l)ıjStıı. 1 abı gene kendisi poz ver· 

eu &ib· 
lier 1., 

1 hadiseler sık sık olur. 
ol\Ull •• 

elbi .. 6· • ıçın poz vereceksem onun 
.ot:ıerı . . ' 

eııerinf ;1 ... &ıYerim, onun gibi olur, 
~~ a~_Iar, ayaklarıma biçim 
o,, olu. liuıasa birkaç saat için 

h ııun . 
.au ~d· 

lllırı J>o ıse, Yüzlerce meşhur nda. 
~. lı.1 rlresi Yapılırken tekerrür e
~~o e..~ıa. sabık lngiliz .başvekili 
1er ~?aldin bir portresindeki el. 
hirtı:ık ~~ ellerimdir. Böylece daha 
ttıeıı \ ttıınseıerin portreleri için kıs 
()l~ eya tanı d ..... 
"llUstı.ır arnen poz ver ıgım 
~ir · 

~ 
~ihr .ı.:r~ hatırlarım; bir Hindli 

d ~~l'tıı:/11n kıyafetini giyerek poz 
'liııd1~ un. Zira portresi yapı1an 
l~İıldi:·J~Portresi bitmeden evvel 

ı clı '\, 'el.na d .. · 1t • ı ~ onmek zaruretındey· 
~tlı.ıtıun t~landıktan sonra, vü 
c:..ııı.ııı gerı kalan kısımlan jçin 
~ı ·~1Yar t • ' tıı. c ı için de ben poz ver· 

~u ıu·· 
llnasebctıc boynurrıa 15.000 

-
---

) 'Olültrin mtımlarına "dikilen mezar ôbiJeleri .• 
... 
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üstüne yattı ! 
-1J1J6- da da ~iddetli iman ayni garip h.hı 

felcini meydana getirdiğine asla şüp 
te olan Batu-Maha, Doho-Doho- he yoktur. 
nun naklettiği bu silrhemizi öğre_ 

nince o kadar kızdı ki tarif ede
mem!.. 

- Biz sizlerin kacfın olduğunuz· 
dan şüphe ettik ama siı bizden şüp 
he edemezsiniz! diye r.-ır--ırdı. Ve ko 
caman karnını hiddetle ~·erden kal· 
dmp ayağa frrlaclı. Hepimizin hay· 
retlerimiz önünde dumanlar arasına 
dalarak kızgın dalların üstüne biz. 
zat kendisi de yattı! 

lşte o vakit hayretimiz fevkalade 
bir dereceye çıkmış oldu. Zira, bü· 
yüklerin lngvurraya girmeleri a· 
det olmadığı için reisin evvelce böy. 
le bir maddeyi vücuduna sürmü_ş ol· 
masına imkan ve ihtimal olamazdı. 
Halbuki herif, bizim şüphemizden 
haberdar olunca ant bir izzeti nefis 
galeyanile ayni kızg:n dalların üze
rine serin bir hasıra uzanır gibi u. 
zanıvennişti! .. 

Binaenaleyh bu muciımin hiç de 
bizim de anladığnnız gibi olmıya· 
cağına tamamile kanaat getirmek 
mecburiyetinde kal<lım. 

Yoksa, lngvurraları hakikaten 
bir mucize addetmek l~elir

ken A vusturalyalıhr gibi son derece 
basit ve hayvana y c.km insanlardan 
böyle mucizeler beklemek delilikten 
başka bir şey olmaz! .• 

Fakat bu ate~ tecrübelerinin ge· 
rek vücutlarını şid'1etle ateş acısır a 
maruz bırakan delilianlılar, gerek 
bunları seyrederek ayni heyecanı 
duyan kabile kadın ve erkekleri ü. 
zerinde, §İddetli bir şehvet heyeca· 
nmı uyandrrclığma da hükmetmek 
lamn geliyor! 

Zira bu heyecanlı lngvurra mera· 
simi bittikten sonra erkekler bir ~ 
rafa ve kadınlar bir tarafa aynldı

lar. 

Ve tam mehtabı.:ı semaya yüksel• 
diği, ortalığın kızılmtrak, durgun 
bir aydınlığa gömüldüğü sırada bu 
iki grup biribirlerine gayet müsteh. 
cen laflar atmaya ha~ladılar.I 

Gariptir ki kadrolar erkeklerden 
daha ileri gidiyor. Erkeklere ötele
rini berilerini göstererek onları §id· 
detle tahrik edecek sözler söylü}•or 
lardı. 

Bu hal asla bir :.ih:r kuvveti de 
değildir. Ate~in verd·ği acrya bu 
mukavemet, ancak, iptidai insanlar 
daki iman kuvvetin~n yaptığı husu· 
si bir halden ba~a bir şey değildir. 
Şiddetli imanlarının b:ı aksesi, anı lşte o an artık ArJntalarda sevki 
olarak ruhlarına son clrıece hAkim tabiiler azami der<'!ce heyecana geç.. 
oluşu bu insanların duygu sinirle. miş, kadın, erkek, cümlesi hayvan· 
rine bir nevi muv~<kat felc hali ge· !aşmış bulunuyorlardı. Bu karşılık· 
tirmektedir. Tıpkı ılk hri~tiyanlık lı aleni aşk müzayc'i~lcrinden sonra 
zamanlarında şiddetli iman akseleri kadınlar ewela lngvurranın kızgın 
altında bulunan hıi~tiyanlarm vü· iskaralanndan indirdikleri delikan. 
cutlarına yapıştırılan kızgın demir. lılan bileklerinden tutup zorla çe· 
terin acılarını, içine :ıtılcıklan ateş· kip kaçırdılar. Kadınların bu cüreti 
!erin ıstırablann ve) a üzerlerine ortalığı birdenbire karmakarışık et· 

mıhlandıklan kızgın h:ıçlann azap. ti. 

lanm hissetmeyişleri gil·i! Zira erkekler kadmların üzerine 
Malılmdur ki şiddetli iman halin. 

de olan bu hristiyanlarda kendi ar
zularile bu işkenc<'!~ere konulmaları· 
nı isterler ve bütün bu işkenceler es. 
nasında mütebessim yüzlerini buruş 
turmazlardı bile! .. Gerek MeHl.I1fz· 
yalı olsun, gerek .ı\\usturalyalı ol· 
sun, bu iptidai insanların ruhların. 

ROMANI· 

N··· 811 D,f I< ilt1 - , / NAll
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~ıt tl04<i~ O'MA • 
S'ıN 4flllA"'-

hücum ettiler. Ye bir kadın kapan 
her erkek kadını koruluğa sürükle
di.. Kadınlı erkekli bütün Arunta· 
!ar hiribirlerine girdiler .. 

Korroborri ayinlerinde hiçbir di· 
şilik e.rkeklik haramı kalmıyor! A. 
vusturalyalılarca en çok mahrem ve 
haram olan kain va!Jesini dahi kor 
roborri ayinlerinde frtiyen çekip a· 
labiliyor.! 

A vusturalyalılarda ölen ecdat ge
ne kabilelere kadın vasıtasile, yani 
kadının karnına girerek avdet ettiği 
için Avusturalya klanlannda ana 
babadan daha müh:mdir. Daha doğ 
rusu bütün içtimai hakların mihve. 
ri, esası anadır. Her Avusturalya· 
lının ana tarafı say!!ır. Ayni baba
nın çocukları biribirleri arasında 

evlenebilirler. Fakat ana tarafının. 

kiler kardeş olurlar. Evlenemezler. 
Her merasimde en mühim itibar 
mevkii ana tarafı ~ :h.ıabasınındır. 
Ç.Ocuk ana tarafının totemine tabi 
olur. 

Ailede en mukaddes ve en muhte
rem olanı da kadın tarafının anne
sidir. Ayusturalya in~anları arasın. 
da bir erkek karısının annesine her
kesten çok ihtiram etmeğe mec
burdur. Ona yolda tesadüf ettiği 
zaman yüzüne bakamaz. Yolun kc.. 
narında durmaya ,.e kansının an· 
nesi geçinceye kadar beklemeğe mec 
burdur. 

Hiç kimse karısının annesile evle
nemez. lşte yalnız korroborri ayin
Ierindedir ki bu haram kalkıyor. 

Daha doğrusu korroborri ~yinleri

nin kızgın ve hayvant gecelerinde 
herşey helaldır. Bütün harnmlar 
bozulurl 

Onun için yalnız bu lyln _. 
sında arzu eden kansının annesini 
;dahi istifra~ edebiliyor! . 

l(DiTlımı ftl'): 
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Asrın harikası 
Nevyork Beynelmilel 

• • 
sargısı 

Sergi açıldığı halde noksanları 
tamamlamak için bugün hala 

50,000 işçi çalşmaktadır 
Şirketin eğlence yerleri fevkalade şahanedir 

Artık Selçuk lmpar_atorluğunun bir 
daha teşekkül etmesini düşünmek 

çocukluk olurdu .•. Bir senedir bütün dünyadn dedi- ı Bir insan gözünü bi.Dlerce, on biJI 
kodusu devam eden beynelmilel lerce defa büyütmüşler ve 8 kleiıı!Jl 

- Bnr.a Mihııll davet ediniz, dedi. lerinde gUnUn en mUhlm dedikodu- Nitekim bazı hudut çarpışmaları anların kuvvetsiz bekayııyı memlf!· :-levyork sergisi 1 mayısta, bizzat içinde gezeceği §ekle sokınuşl:ır· 
Köse Mihal, bu hakikaten tarihin sunu teşkil ediyordu. Acaba Sel - olduğu da malfimdur. keti üzere müstevli olmuştur. Mu- Amerika Reisicumhuru Ru:r.velt ta Fakat aynı znmanda da bütün tC• 

bır sürprizi Gibi karşılanacak hddi- çuk hUkUmdan )ine o sUldleden mi Buna nazaran bUyUk tedbirler al- hakkaktır ki elyevm Selçuki selfı.. rafından açıldı, ferrüatı muhafaza ctmi§lcr. 
seyi durunca, Osmanın kendisini olacak, yoksa emaret ve riyaset Os mak icap eder. Halbuki bugün lam tin.inden hiçbirisi f rnn ~fogol hü- Hakikaten asrın bir hCıriknsı olan Yine böyle hazırlanmış muatı~ 
çağırmakta haklı olduğunu düşün - mana mı intikal edecek? istiklfıl halinde değiliz. Henüz Sel - kümdarı tarafından mlillrU zapta bu serginin resmiküşadı, aJnns bir dl§ de ,·ar. Orada, ağzımızdıı1'1 

müş ve .derhal toparlanıp huzuru çuk hüklimdarhğma rUşdümliz bağ- gelmedi. Bu hudut \'C diyarın \'İ - haberi olarak rrazetelerimizde )a - minimini dis!erin cn ufak tcferı-011' 
Yalnız Selçuk halkı ve Osman te- "' · 

hakaniye koşmuştu. . d ~· 1 ğu lı, vesayet altında bir emaret halin- knye ve hinınyesl sahibi ihtiyar ve zılmı"tt. tını scyredebili'-·orsunuz. 
vabiı e6ıl, Blı:ans mparatorlu "' " 

deyiz. iktidar bir sultanın lstikllıliyetle tc Son posta ile gelen Parl-Suar ga_ Yine Ne'"-'ork sergisinde bir a:i· 
Osman telA§lı görUnUyorclu: 
- Mihal, dedi. Bu vaziyet biraz 

endişeli görünUyor. Selçuk arazisi 
ve leşkeri ne halde? 

- Perişan bir halde olduğunu 
öğrendik hakanım. "Sultanın dUçnr 
o!duğu şu felaket üzerine Selçuk 
beyleri ve a.skerleri dağılmağa \'C 

birer tarafa iltica ctmiye mecbur 
oldular (1)., 

- Mihal, bu taarruzların Ulkele-
rlmize de müstevli olması miimktin 
görilnüyor. 

- Elbette böyledir ve hemen ted 
birin almak gerektir hakanım. 

da, tekfurlar da hemen aylarca u - .,, 
zak mesafelerdeki ahlar, padişah- Cenabı kibrlya ayağımıza kadar mekkUnUne lUzum gösteriyor, ki lıda zetesinde, serginin açıldığı gün hu- min hazırladığı köşede mikroplıırtC 

ve zalemcnln bu tarafa mUdahalesl· susi muhabirinin telgrafla yolladığl rnlicndelesinl sevretmek kabil ..• 5011 
lar, hanlar, imparatorlar, beylerbey bir fırsat bağışladı. Bundan istifa- " 
!eri hep bu hfl.dlse ile meşguldUler. de gerektir hO.kanım. ne miıni olsun. uzun bir int.ıba yazısı varclır. ra Ji'Joridalı bir portakalcının, ) c • 

Artık Selçuk İmparatorluğunun 
bir daha teşekkül etmesini düşün -
mek çocukluk olurdu. llhanı azam 
Gazan Han son darbcsile Selçuk 
hilkilmdarlığının adını ve sanını or. 

Türkistan akvıı.mı arasından ha . Bu yazının meraklı taraflannı a- mtşlerlnl sun'i bir şua ile yctl§tir' 
Uc; semtlerine Mogollarm tecaviL scp ve nesep ve slret ve ahlakı ha· şağıda okuyacaksınız... ruğlnl takip etmek kabil... 

zil halinde karşı duracak kuvvetli 
ve mUsatktt bir hUkümet teşklli i • sene ve şecaat ve semahat ile buna * * * 50000 Amele hala çahş1yor 
cap eder. şayeste Osman Be~·dir, ki hem Kayı Nevyork enternasyonal sergisi Bugün, serginin kilşat resmi yıı· 

sUlalesindendir,hC'm de Kemali din 155 milyon dolara malolan bir pıldığı halde, h1il{ı hUmmıı.lı faali • 
dindan ile muhyii süneni mü.slü - harikadır. yetle birçok pavyonlar har.ırlanrrıslı 
mandır. ,4 ),. dedi. Orada yalnız dünün ve buglinUn t.ndır. 50.000 amele mütemadlycıı 

Şeyh Edebalinln bu ayni hikmet 
tadan kaldırmı§ oluyordu. Zaten ye- . . . 

'd bl im 1 k t kkülü olan sözlerı cemıyct erkanı tarııfm-
nı en r parator u eşe ne . • 
f·ı d · kıı k 

1 
b 

1 
ı dan tasvip odılmiş, ama, Osman ha-

ı en e ım nn a mamış u unu • • . 
d B l k d 1 h li 

la tam bir ı-uyı muvafakat göster • 
yor u. ey er, uman an ar, a n . ti 

memı§ . 
darmadağınık olmuşlar ve ekser 
Osman ülkelerine iltica etmişlerdi. Şafak sökerken Osmnnm ve ar -

BugUne kadar Osmnnm aklından harikalarını, keşiflerini değil, yarı· çalışıyor, yenilikler hazırlıyorlar. 
ı:. nın da harikalarını görmek kahil Ne"''Orkun bütün otelleri fanll • 

i'ltikliı.l geçmiş det::ildi. • ·,, 
olmaktadır. yctte ... Otellerde yer kalmadığı !çiti 

(Devamı var) Amerika federal devletlerinden 37 gemi de otel haline gctirilrni~ 
32 sinin iştirak ettikleri şerglde, bulunuyor. 

Mahaza Selçuk ordularmdan da BütUn mliletlerin Uc emiri Osman 
kadaşlarmm Jçtlma etti~ konak ö _ 
nünde btiyUk bir kütlenin toplandı
ğını gördüler. Osman Bey halkının 
beyleri, Türkmen beyleri ve Selçuk 
mUhacirlerinden mürekkep olan bu 
toplu ve muazzam halk yığmı hay-

(1) Tarihi o mnni Encümeni; Os· diğer milletlerin pavyonlnrile bera· 
ber G2 pavyon bulunmnktndır. 

manlı tııri!ıi dit: 1 Sayfa: ü!l. 
250.000 insan yemek 
yiyebilir 1 

istifade etmek liı.znndır. Kendilerini Beye teveecUh etmeleri de bu de\•rin 
§aşırın~ bir halde bulunan Selçuk 
askerinin yurdumuz.1 celbi için ça -
lışmak dıı. icap eder. 

- Muvafık :Mihnl, bunun için he
men tedbir alınsın! 

zaruri bir tezahürü olmak gerekti. 
ÇUnkU Osman Bey, bugüne kadar 
üzerine aldığı savaşlarda mağlubiyet 
nedir bilmemiş \'C halk arnsmda gos 
terdiği ad!U hakla kendisine derin 

krrıyorlar: 

Fevkalade güzel bir gö!Un etra _ 
(2) 1\liratülf'(lrnr İbnl Kemal fına sıralanmış olnn serginin eğlen-

ta.rihl bu hu u ta böylece hnhııt ,·er ce yerleri bnşlıbaşına bir harika leş 

mcktedlr. kil etmiştir. 

:Ulratülednır "0 hinde Rum 6.ya. Yeni icatlar 
"Bunlcırdnn ekserisi, hele bilhcıssn bir peresU.ş uyandırmıştı. 

- Oğuz Han vasiyet etmişti ve 
demişti ki, kendinden Fonrn Hıın, an- ıunm ekserisi Osman Beyin hhna - 1Um işlerliıe g~!~ bir yer veren 

N"•v.york sergisinde meehur profe
s6r Aynlştayn'in icadı olan yeni eua 
~~inin birçok lelerini 'Otomatik ıola 

rak g§r~P. JttlhMflll elektrl~~tcr:tibn 
tını idare eden makine adamlar 
(robotlar) bilhassa ;nazarı dikkati 

çekmektedir. 

Kılıçerl Uc da daima Rumlara ga
ıa ve galebe ile meşgul \'e meşhur 
olan Osman Bey tarafına meyl Ue 
yanına geldiler. 

Bunlardan madn memalik! Selçu -
kiyede göçebe halinde ynşıyan ve 
Moğol tabllyeUne dllşmek istemlyen 
Türkmen aşiretleri beylerlle bera -
ber bargfıhı Osman Gaziye geldikle 
rl gibi devleti Selçuklyenln giriftar 
olduğu zaaf dolayısile bulundukla -
rı hizmet ve mahalleri terk ile mem 
lekette serseriyane dolaşmakta olan 
ve fıtrntivnkıa kabile bnesız ve sl
maruıız kalmı' bulunan asakiri Selçu 
kiyede serdar ve sil.men bulmak e. 
mel!yle O:ıınan Beyin nezrune top -
1andıl:ır ve cemiyeti geregi gibi tez
~it ettiler. (2),, 

Bu vaz.iyet Osmanın eiddetlc YC 

ehemmiyetle tedbirler almasını mu 
cip olmu~ ve derhal beylerin içti -
maı ile büyük bir' meşveret kurul • 
muş, ıı.lmncak tedbirler müzakere e
dilip ülkenin bütün hudutlan a~ağı 
yukarı l'ahkim olunmu§tu. 

y<'slne iltica ettfler,, dl.yor, Cenab! 
de tercümesinde: 'Sultan Ajiıettlnln 

Bu o kadar ileriye gitmiş bulunu- cak knrı evli'Hlı olncak~ır. Tfı. kıyıı. 

yordu ki, Osmanm adını işitmek hiç mete dek nesilden anı kemE'sne ul
b!r mUcadcleı!lz ona tlbl oluvermek qıasa gcref. (.3) Oam.ıun ırnllQI) 1.'lt.e.. galip ümer.ı.sı Ye a<ıkl.)rl ~man Ha. 

n • ııç ldller,, dl •or. 1bol Kemal tnrl· 
için krlfl gel!yordu. Osman da vazi· ı ıilz ! 
yetin böyle olduğunu görmliyor de-
ğildi. O da Köse Mihalla sabahlara 
kadar mUıakerelerde bulunuyordu. 

Oğlu Orhan ve en çok sevdiği sL 
lih arkada lannı dıı. bir dakll:a ya
nından ayırmıyordu. 

Bir taraftan da çok ııevdiği kanııı 
Mal Hatun ve kaympederi Şeyh E
debali, Oıımanı bu bUyUk fırsattan lı! 

tifadeye sevke çalı§ıyorlardı. 

Vaziyet hakikaten çok nazikti. 1· 
şin pek de nıı.z kaldırır tarafı Y' le· 
tu. Selçuk hUktimdarlığının izmih _ 
lii.li Uzerine Uc Ulkelerine drğı'an 

Selçukiler, hali: arasında ı.•ogol 1 J
cum1arınm dehşetinden b:ı.hscdeı ek 
halkı yıldırJıl:ı.r. 

hi: ''Oğuz beylerinin l'kserlsl Osman 
Be~in fisıtrını aatlet nl .anına ~·Uz 

sürdliler.,, diyor. 

(3) l\IU\·errlh Ruht bu hftcllsc 
hakkında şunu yazıyor: 

"Seli.tini O maniye Oğuz ilan o-
• ğullarındnn Kayı llan C\'llldıdır. 

Kayı Han Oğuz )fanın ulu oğlu i
di ,.e Oğuz Han ile - öyle • \'ast. 
yet etml5tl. :m kendUden onra ilan, 
l\nyr e\·liı.dı ola, mııdnmkl onun e\'. 
liıdımJan bir kim. e olll .ki llanlıia 

Şeyh Edebali diyordu ki: 
- HAkanım ve oğlum Osman, bu

giin kavi blr düşman karşıı1ındayız. 

llhanıizam, belki ııenln şu ~ üksek 
kahramanlıklarından dolayı henUz 
yurdumuza bir hUcum ve taarruz 
yapmamıştır. Fakat bunun böylece 
de\'am edeceği temin olunamaz. 

E.ı vaziyet karşısında ihll) arl:ır, 
emekliler \'e umur dlddcr s~· rn le 
bir tedbir R!ıp Türk U11:elcrini n·u
hafaza gerekliğine lnnnc'ılur \'e i 1te 
halk bu sebeple toplanıp Osmandan 
istiklalini alma!'lmı istediler. 

5000 Sene sonrasJ için 
Amerikalılar, bu serginin gele -

cek asırlara bugUnkU b~eriyetln 

bir şahidi olmasını istemişler ve 
bunun için iki metre uzunluğunda 

bUyük bir çelik gülle inen ettirerek 
aktünlite filmleri, sinema makinesi, 
hayvan ve nel1at nUmunelerl ve da· 
ha bunun gibi birçok §eyleri bir L 

yaraya. ~ayrı taifeden llnn olrnayıı· zah mektubile beraber içine koy -
ydı. Bir nice zaman sonra \'aslyet 

Şeyh Edebali, pencereleri açarak 
hakana: 

- Duyuyorsun değil mi oğlum, 

halk da tehlikenin ltnrip olduğunu 
biliyor. 

Bunda tereddüde mahal yoktur. 

muı-iblnce Hanlık I\ayı ilan ne lin-
ıle kalc1ı, nmn, sonra Selc;ulllll'rc 
nikbet yeti ince ulu Tiirk lıeylerl 

ııoı;h , ·asiyet ile nmel edip Osman 
Beyl kendilere Han eylediler. Kor-· 
kut Atn.dan naldedeTlcr kl, demle; 
ki. Ul:"UZ Han 'llslyctl nıudbince 

"Cengizilerin mUdahalesl Selçu - ahar Kayı Han evliidma düşse gerclt 
kilerin ek!'lcr bilfı.dmda rnüsteihir ve 
mukarrerdir, devleti Selçukiye mün
karizdir, fldası kavidir, tallbanı milk 

tir, ta luyıı.mC'fe ilen ol nesilden anı 
kimse nlnuı a gerek.,, 

(4) Camll Cemllyln. 

muşlar 15 metre yerin altına göm

müşlerdir. 

Bu gUlle, ancak 5000 sene sonra 
açılacak ve asrın insanlarile bugün
kü medeniyetin bir elçisi vazifesini 

görecektir. 

Müthiş bir göz ve c'iş ! 
ı •evyork ~ergisinl geıenleri en 

çok alakadar eden hlr pavyon do, 
muazzam bir dişle, yine pek azamet 
li bir gözün bulunduğu yerdir. 

Nevyork sergisinde lokantsJıt 
o kadar mUkemmel ve geni§tlr :ıcl, 
bunlarcla bir hamlede 250.000 insıııı 
rahat rahat yemek }iyebil!r. 

Muhtelif pavyonlar 

Sergideki pavyonlardcın hcın~ 
hepsinin el'nn noksnnlan vardır \-1 
h&lA bunların tamumlanmasmn çıı· 

h§ılmnktndır. Yalnız Alman p:ı'' ' 
yonunun lgi herkesten evvel bltınif 
tir. Fakat Alman pavyonu deniııcc 
aldanmamalı. 

Almanya devleti sergiye iştir!~ 
etmemiştir. Ancak Amerikadaki J\

1 

man mUltecileri ve A vusturyalıJııı' 
nrnlnrında para toplamııılnr, gUıtl 
bir pavyon hazırlamışlardır. 

lute ilk olnrak tamamlanan Al • 
man pavyonu budur .. 

26 mayısta açılacak (Jlnn F ransıı 
pavyonu söylendiğine göre, serg!nill 
en güzel pavyonlarından bid olıı • 

caktır. 

Fransızlar bu iş için tam HiO 111
11 

yon frank harcamışlardır. 

Fransız pavyonunun lokantasındıı 
bilhassa en i)i cinsten Frnıu;ız eıı· 
rapları bulundurulacaktır. 

Asrın zaferi 
N evyork sergisini gczcn ber~e' 

onun asrın bir zaferi olduğu:ıd' 
müttefiktir. 

Moğolların biraz sUkün ibulduk -
tan sonra önlerine yeg&.ne mani 
ve haJl olarak ~ıkan Osman Ulkele

BUyük blr meselede gerek Selçuk J rini de tanımar etmeğe kalkışacak_ 
Ulkelerlnde ve gerekse Osman Ulke _ lan çok ta bit olmalı: ge:t'(!ktir. 

4 ' _. I,,(.'•, ""_, ' • '~ '"· : ' ._ .. . ~ .. • .... .. ç.ı. - . !MM 
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hiç ~vmiyen bir ahlak düşki.inü ile 
bir menfaatperestle evleniyor diye 
içinde hayattan bezginliğe benziyen 

garip bir his duyuyordu. 
Ne o? .. Yoksa Ali? .. 

Yoka Ali? ... 

talebesinden kendi ine doğru geli· O hayatta hiç bir kimseden, iyi bir \·iyede bir insanla görü;ür gibi de· 
yordu. muamele görmemiş, kimse onu ken· ğil, kendinden yüksek bir insanla 

Karşısındaki genç kızın arkasını disıle müsa\'İ tutmamıştı. Batta .wnuşur gı?>i hürmetkar davranmış· 
görmüyor, kanburunu görmüyordu. mektepte bile, enseleri uzatılmış saç tı. 
Karşısında kendisine bürük bir dik· !arı keskin kolonya kokan, bağlan· $;ıffet onu çok saymış. Saffet onu 
katle dikilmiş bir çift zekı göz var. mış kravatları, omuzları, bedenle· dinlerke:ı kendisini daima ondan 

Ali, affeti seviyor muydu? 

kanbur, bu sakat, bu çirkın, 

Bu dı. rinden beşer, onar, santim geniş cc. küçük, ondan aşağı tutmuştu. 
bu Dersini büyük bir alaka i!e dinli kctleri!c öteki arkadaşları bile ona A i, hay?tında birinci defa olarak 

biçare kızı. 
"Gözleri ne güzeldir .. dıye dü~ü

nürordu. Bu gece ona der verdiği 

günl..:rin hatıra ı hayalinde pek 

canlıydr. 

Ouu ,.imdi kalın. ağır perdel~rle 
loşlaı.mış odada hep Hind meş~in· 
den ,·apılmıs geniş bir masanın ha. 
,ı~d ı ~i.i.iiro~du. Bu masamn bir 
tarafında a ka'ı ruksek \e içi l·u~ 

~ii) u ) a tık' arla bezenmi:. mu:ızzam 
· ır ko!tukta kendi i oturuyordu. 

yordu. bir başka türlü hitap etmişlerdi. bu s: kat kızın yanında yüksek scs-

!adı. Saffet hoca:;ına porselen f~rı. 
.:anlaria çay, gümüş tabaklar iC111 

de bi~ldıi :kram etmişti. . 
Uzun su·eler tahayylil bile ede 

mecliğı bu k. ınfur içinde, bu Jill:. 
içind ·. k<·ı di sozlerinı büyük bir 

8 

1§.ka İ1l d;rlıyen bu genç kızla btı?: 
ba~"l geçen ders saatleri Alinin. llıt 
yatıı.ır. en güzel saatleri oımu;tı.I·. 

Ve bütüı: bu başbaşa ge;cn ~.:.t\ 
!erde, Saffet daima öğrenen, hül<tlıı., 
altında. te:-ir altında bulundurulıt' 
tal<:r~ olarak kalmıştı. 

Kendi i .it•diği mah!Uk. ~ 
Ali daha sonra Sevime de de 

'ermişti. dC 
r:ıbt C'r a ders \'erdiği ı:;aat:cr • 

k d ı .. "k b' . k tıc;lll ~enç ız a myu • ır ıç s1 ·ın · 
dan b. şka bır ~er görmemişti. , 

. ll'•' 
Onun yapamadığı dersleri dı~ il1' 

ken dudaklarımn, a\·urtlarının ıÇ 1 

Alinin hayatı çok müşkül olmu~ · Daima yukardan aşağıya inen bir le konu~"hiimiş. ona yalnız, riyazL 
tu. O bu hayatı mütemadi m::ıhru· dostlukla, hatta bazı pazarları. o· ye dersi ,·cı irken değil, başka şeyler 
miyetlcr Ye tlztintuler içinde geçir. nun;a birlikte gezmeğe razJ olduk- halj<ında da ayni emniyetle kendi 

mi~ti. Tah il yapabilmek için nelere lan za.nan bunun bir tenezzül ol· 5ine sö-: ~yliyebilmi~ti. 
katlanmı~tı. Fatih medrese inin bir duğmm, takat onlar, münevver Ali, ona hayat hakkındaki şu \'C 

köşe:;inde buz gibi lıir odayı ve se ı,{ençler oldukları için lıöyle şeylere ya bu telakkilerini, şimdiye kadaı 
m bir yatağı bir felsefe talebesile "hemmi) et vermediklerini ihsac; e. hat ta en yakın arkadaşına dahi söy· 
paylaşuğı günleri. aç aç kaldırımlar :ier tavuiar t~kınmışlardı. liyemt!Oi3i fikirlerini söylemişti. Ve 
da dola)tığı haftalan ısınmak için Diploma mı aldıktan ve Saffetin on:..'lld koru~urken kendisinin de 
kütüphanelere girip ktilüphaneler bab:ı~ının ) anınd:t bu hi.,mete gir· diğu btitur.Jnsanlar gibi içi, şahsi
kapanıncara kadar oturduğu kı~ dikten r.onra da et\ nrındaki bu ba· >'eli, tc:lfı.kkileri tebelliır etmiş bir 
a}•larını unutmamıştı. riz tac;ralıeiyle. l taııbullu memur in~ olduğunu. keşfetmişti. Ona 

llayırl.. Bir erkek ::;:ık::ıt olmıyar llayatmd3 o kendi ini o koltukta Bir yaz pa11talomı paramparça ol· ar~·adac:Jarırıdan daima daha dun anlı!ııkrn, hayatta kendisinin de 

çırkın o'mıyan normal b!r kızı na· ıliu~J zamanlarda hi settiğı kadar ju~u icin, ~ yah k1'hk bir palto ile· kalmak acı~mı his etmişti. bir n9~.t<ıi nazar sahibi olduğunu 

~,.ı 
ısır:ırak e•remeğe daha do~· -

11 
esn~diğini kendinden saklnmn~a ç ıı 
lışmış ve ders biter bitmez hctı'I t 
:iefterleri kf:ığıtla'"ı top1ayarak ) fll 
rinden dof,rulmağa taı;1amış. Y~ 1' 
kendi~ile ders haricinde, en tJ ili 
bir arkada~lık d.ıhi yapmağa ı-:.ı 

ıl kısJ..anır"'a oyb kı '.anıyc:-du :ı'1at heybetli ve azametli hi~set·.ı dola~mı .. bir kışı beyaz keten ayak Hatta kendinden daha kuçuk olan fU v~} a bu ınevzu etrahndaki tel~k. 
.\lı, Saffeti kı kanıyordu. S:tffe~ mm:~i. Kam ında gene öyle arka. ':3bılarile gcçirmi~ti. :nemurlar b!le daima ona garip bir ki.i.ermi k; raat haline getirdiğini ve 

e\ lcnd ği için ..• Gir ba_'::ı ;:~ e\·!e:ı. ı yli:, ~k bir koltukta affet oturu· O:ıun ha~ atta bütün diğer in an. tihfafla bakmıqardı. b• .nları r. u.:;ırran~ müdafaa edebile 
4liii ııçiıı smni.mt bir ıstırabı varıiı ·o ·d·ı. Czerindc büyi.ik hir ıevkle 'ar'a olan miınasebcti hiç~ir zanıa11 H::ıyattnda birinci defa o'.arak ona cek 1 ı.tiiiyette o!d~ığunu keşfetmiş· 
Kendı ini mc.:ut cc'err.iycce!. 'c rı. 'i':il :r'ş bir e~vap vardı. Sar;lan .iynı ka~l~mc üzerinde olmamı5tı. t) ı mudrnele etmiş olan insan, Saf 

1 

ti. , 
l'a'< ,a': ~ dn'dkada me .. ut ct".'lı~ 'n· .,.,k o:fü:P.I hımrlnnmıştı. Odada tat!: Onıı herke<: biraz yukardan ... Birnz et o'mu5tu. Dere:: <: atl?rinln sonuntla Saffetle 

dahl ı teyip dü~ünmıyen, kc;ıdi inı 1 ui~ parfum vardır. Bu güzel parfwn ı mı? hrıyır ~·ok yukardan bakınıstı.. .:ıaHet on:ı karşı kendisilc ayui se. her zaman, uzun, uzun konu~mU)" 

kı~manuştı. 

( Deııamı var). 
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Geldi~i . h 
nu Yaz nı aber alan Sir Pcter o. 
tavırJa~hanesine çağırdı. SamimI bir 

ra: Ge~iş olsun, dedi. Sizi tek
n11 .. aramızda gördüğüme pek mem-

... , oldurn. 

- Teşekkür ederim efendim 
- Art k . 

lllüd-
1
_ 1 .. ınesele kalmadı, polis 

tığı ur ~ğu büyük bir budalalık yap 
ru nıhayet anladı. 

Van 5 mukabele tt" • -Oy e ı. 
herkes le .bir budalalık ki şimdi 
dur f ~nırn için "katil belki de o

diy~e~. at kafi delil bulamadılar,, 

Sir Pet .. 
\'e:rj,.

0 
er ıçınden delikanlıya hak 

b • rdu. Kanun ·· · · · at ed"l . ' mucrımıyetı ıs-
SUztı ~ rnedıkçe bir maznunu ma. 

0 h Yar, fakat halk övle de~ildir· er §e,. • ır. • 
ten .} ın en fenasını düı:;ünmek-

garıp b. ~ 
ır zevk duyar. 

\'ansı t 1 • - Cta ese lıye. çahııtı: 
d1:;1n nacak bır hareketiniz olma
ducuıa S'ore muhtemel bazı dediko· 

ann sÖ 1 • 
Veri}·o z enne ne ehemmiyet 
b. rsunuz? Be . d' . s· ır lllüdd · nı myeyın: ıze 
l..Qnd et mezuniyet veriyorum. 
baicrnradan Uzaklaşın ve masrafa 

ayın, hesabı bana yollarsınız. 

b Yans, bizzat k d" . . 
z,.,,ı . en ısını hayrette 
'<U\an kar b' · _ 1' 1 ır ıfade ile reddetti: 

~ckk·· kat Lo • ur ederim efendim. Fa. 
}'atıdı~a~an kaçtığım hissini u
den i ısternem. Hemen bugün-

~ başhyacağ 
- liakk ım. 

ket bu 
1 

ınız var. En doğru hare-

?neseı~ ~r. Esasen yakında cinayet 
J\\'ru allediJecek. İcap ederse 
· Panın en· . 1~ rnern ıyı detektiflerini bu. 

ur edece"'· - Ben· gım. 
· ırnıe ... 
lYilerini b 

1 
Ugraşanlardan daha 

s· u rnanızı temenni ederim. 
ır Pcter 

bir cıgara .ee"ap vermeden önce 
1:>. } aktı. 

-.oend . 
U~radım di ~ ~ı~az inkisarı hayale 
longu f~J ) e ıtıraf etti. Fakat Fur 
lur\ız g'b· a kabahatli bulamıyaca
li;-ezne .~ 1 Ondan mucizeler de bek
lazıa, ~tz. Poı~s ~~dürlüğü ondan 
t-e;• ~r becerıksızlık müstesna, bir 

rernedi " . ans alay etti. -z b • 
daıaı1; ~a beni tevkif etti ama bu 
~ek d s Farrenden ı:;üphe et

. erecelerine vardırm;dı. 
Sır l>et 
...... ?vı· er kaşlannı çattı. 

'1? ne ~s. Farrenden şüphe etmek 
Guııhc •1~0rsunuz? Ondan ne diye' 

edılıyor? 
...... ?ı.t s· . Furlonga sorun. 

"'· ır l>eter ı· · 
""tdu. So e ını hiddetle ma!:al:~ 
~ l'er ~k kanlılığını muhafaia 
~ilci karı Vans, Doy! ile bir gün 
°ilca lllüb "&asım, Furlong ve Ridin 
tı. hern kalan sbzlerini anlat-

s· ır l>et 
}·e: er zile hastı. Gelen katibe-

h.'.:"" ~. Fu 1 
'"l, ded r ong gelmiş mi, bakı· 

llıek i t~·~lrniŞSe kendisini gör-
}.' ~l~ltn' h 

, Utlon 1 aber veriniz. 
<onu~"'~ g gelinceye kadar iki adam 
'ıo h1(1dıl 

llta do" ar. Sir Peter selamdan 
~aı ~n grudan doğruya zihnini İ§

....._ \r rnevzua geçti . 
~t ans ba . • . . • 

tı: J.' a na garıp hır hıkaye an 
'itııu,;ı rrenden şüphe edi,·or muc;-1" . • ~ 

Urlon 
-..... "'• g SOrdu: 

''e R'b' ......_ \r 1 1 §Üphe? 
~}'or. ans bunu kati oıarak bil· 

'o 
1.. , halde rn"h · . 
"""llln tir. ' u ım hır şey yok 

...... t> \·e ı <ltdon \,. __ 
lı>.. · • • U\!OCe mühim "C'' var . .., ını ..... ~ • 

l'' l>ckaı _ogrenınek i<:tiyorum. 

~~: ~ıtF Arzu~uza borun di· 
!Ja daha t arrenın söylediğinden 

:ı .%Phe azı.a malumatı olduğun. 
· ıu.. edıyorum s· . .. 

~ .. olmak . ~ ızın mumes-
r...~ Ctinj , ıfatıle de onun bil· 
··~· en . ""l'ı. i tiy

0 
ıçın sakladığını öğren-

'l•t ı) rurn. 
~t l'ter dıkk 1 "e h" aUe muhatabına 
· ::- C:idct!dd:tıe rnukabele etti: 

., ) ~ ı rnı s<> ı .. 
%a)

1
• ı.ı kact Y uyorsun Fur. 
tq bııc be arı .da. f~~~a doğrusu .. 

ccrık ızlıgı Farrendcn 
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şüphe etmek derecelerine vardırma.- rak Abber.Road'a gitti ve doktor 
eh. Vangm kapısını çaldı • 

Furlong sükunetle cevap verdi: Çi:l!i 7\Ictr dötel ziyaretçiyi ilk 

- Zabıta, Pettigrevin katlinden- geli~inde sabık Mandaren tarafın
beri mis Faıreni göz hapsinde bu· dar. kabul edildi~i salona götürdü . 
lunduruyor. Doktor Vang biraz sonra geldi ve 

Sir Peter adamakıllı sinirlenmiş. :nisafirini öyle bariz bir memnuni-
ti: yetle karşıl<ıdı ki Furlong şüphe \'e 

- Bu kızcağızdan niçin ~üphe ş;Uyetlerini anlatmakta tereddüt 
ettiğinizi bana söyliyecek misiniz, etti. Çinli onun hu mütereddit hali-
wylemiyecek mi iniz? ni derhal farketti. 

- Pekalfi. Mademki ısrar ediror - Dai~ın görünüyorsunuz dos. 
s•.ınuz, söyliycyim: Mis Farrcnin tum. dedi. Derdinizi bana açmaz 
iki ~ahsiyeti Yar. Gündüzleri size ınl5Inız? 

katibelik yapıyor, geceleri ise ş\ip- - Sözlerimin sizi kınnasından 
heli bir barın sahnesinde rol alıyor korkarım, fakat size karııı olan ,·azi
\ e tavsiye eclilemiyecek kimselerle yeti;ni tayin edebilmem için yardı· 
görfr5üyor. rnınıza muhtacım. 

Van~ bağırdı: Va~~ dikkatle muhatabına baka· 
- Yalan roylüyorsunuz! rak sordu: 

Sir Peter müdahale etti: - lzah ediniz rica ederim. 
- Bir dakika Vans. - Pekala .. llk mülakatımızdan 
- Furlong seninle iki eski dostuz. 

babalarımız da gene dosttu. Ara
mızdaki munasebetleri bozmak ba
na pek acı gelir. Aman sözlerinize 
dikkat edin: .Fe\·kalade takdir etti. 
ğim bir kimse me\'zuubahs oluyor. 
Ona iftira edilmesine müsaade ede
mem. Bu tahkikatla me~gul olma
nm sizden rica ettiğim \'akit.. 

Furlo:1.;. sözünü kesti: 

sonra e\'İnizden çıktığım sırada ba. 
~ımı pencerelerden birine doğru çe
virdim ve .... 

Doktor, elinin bir i~aretile muha
tabının sözünü keserek: 

- Anladım, dedi. Pencerede Far· 
reni gördi.ınüz ,.e mürettibi ben oL 
duğumu sandığınız bir ı:.ürü oyun. 
lar tahayyül ettiniz. Ben ~izi çok 
da;1a zeki sanırdım M. Furlong. 
~laamafih açık sözlü oluşunuza te· 
~kkür ederim. 

Furlong, hocası tarafından azar
larım15 bir mektep çocuğu gibi kı. 
zard•ğını hi.:setti. Vang devam etti: 

- Size yardım vaadettii.';imi ha· 
tırlatmama muhakkak lüzum var 

- O vakit şartımı kabul etmi~. 
işlerime karışmamak Yaadinde bu
lunmuştunuz. Tahkikatla artık me~
gul l.:~amamı istiyorsanız, çekin
meyin, açıkça söyleyin. 1\lis Far
renden bahsetmemi siz istediniz, 
yoksa beJI hu me\'Zuu size katiyen 
açacak değildim. 

mı? 
- Farren Londrada değil, ı:ayfi-

- ~Iüsaade ediniz de ... 
yede ... Daha bu sabah bana telefon 
etti. Çinli gene elini kaldırarak sözünü 

kesti: - Size telefon etmi~ olabilir, fa· 
kat sayfiden değil.., - fiu genç kızın ziyaretiniz esna· 

_ Onun yalancı olduğunu mu sında evimde bulundu~u doğrudur, 
iddia ediyorsunuz? faht ben bunu bilmiyordum. Siz 

_ Evet. Siz bugün onu Londra· gillikt~n bira~ w~ra ~elerek ~nim· 
dan kilometrelerce me. af ede sanır- le goru5mek ıstedı. Fakat hızmet. 
ken ben .Farren ile Viktorya garı 1 kAr, sizinle görü~ü~ken be~i. rahat
büfesinde öğle yemeği yiyordum. :;ı.z _etmemek er:ırını aldığı ı~ın k~n
lhtimal ı:;imdi benim valancı oldu- dısıne ba5ka hır salonda bır mud-
ğumu didia edeceksini~? det beklemesini rica etmiş. 

- Sizden ne istediğini öğrenebi. 

xx lir miyim? 
- Tabii. Hatta. bunu bizzat ken· 

Furlong cevap beklemeden Sir Pe di!>inin size söylemesi daha iyi o
terin yanından çıktı. Cüretk!r bir lur. 
karar ,·errni~ti. Bir taksiye atlıya- (Deumı '-ar) 
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Gece sevişenlere mahsustur ! 
Tom Martin, Glorya Tornbu

kun lüks y-ıtak odasındaki kalın 

ipek perdelf'rin arkasına iyice giz. 
lenmişti. Saatlerdenberi olduğu 
yerde avını bcldiyen korkunç su. 
ratlı yanlcesici, gece saat iki bu
;uğa doğru kapıya sokulan anah. 
tar sesini müteakip elektrik düğ. 

nıesinin çevrildiğini duyunca, tek 
göziinü perd~de açtığı ufak deli
ği! uydurarak konuşulanlan dinle. 
ıneğe başladı. 

Genç kız yanındaki nişanlısına, 
''sen hemen mutfağa git te yiye. 
cek bir şey bulmağa çalış, zira 
açlıktan bayılıyorum.,, diyordu • 
"Balo çok eğlenceli geçti ama bU
fe hiç zengin d~ğildi. Rica ederim 
Fredi, gürültü etmemeğe gayret 
et te, halam uyanmasın, çünkU 
bu ka:lar geç kzldığımızı eğrenir. 
se fena halde köpürür. Ben de 
}im::H geliyorum ... ,, 
Tom birisinin hafif adımlarla bu 
lunduğu odaya yakla§tığını duy. 
du .. Bir dakika sonra kapı yavaş. 
ça açıldı ve gül rengi ampüllerdeıı 
tlökülen gül rengi ışıklar altında 

Gloryanın güzel yüzünü gördü. 
Yankesiclnin keskin nazarları 

genç kızın bilekl ini aradı. Evet, 
saçlarını düzeltm~.: için kolunu 
her kaldırışında parlak ışıklar sa
çan 'kalın elmas bilezik, işte gene 
ince bileğe sarılmış duruyor. 

Tomdan ince dudakları şeytani 
bir tebessümle kıvırldı. Kendi ken 
dine ''ne §ahanc taşlar,. ldedi .. "EL 
de edilmesi kolay bir hazine.,, 

O bu bileziğin sahibini üç gece 

evvel operada rastlamış, oyun bit. 
tikten sonra genç kızı takip ede
rek otuı:duğu büyük apartımanı 
görmüş ve hiç güçlük çekmeden 
Tornbruk ailesi hakkında epey 
mallımat edinmiş. madam ve mös. 
yö Tornbrukun seyahate çıktık. 

lannı, kızlarının halasiyle beraber 
oturduğunu öğrenmişti. 

Glorya, omuzların:laki kadife 
kapı, yatağın üzerine atıp yüzü
nün pudrasını tazeleyerek ayak. 
larının ucuna basa basa yemek o-

Çeviren: LÜTFiYE GÜRLÜK 
dasına geçtikten sonra Tom uyu -
şan bacaklarını hafifçe hareket 
ettirdi. İhtiyar halanın sinemaya 
gidişinden istifade ederek kapıyı 
cebindeki maymuncukla açık bu 
odaya girdiğindenberi ayakta bek. 
liyordu. Zaten başka türlü hareket 
etmesine imkan yoktu. Sızlamağa 
başlıyan nasırlı parmaklarını ova. 
rak erkeğin gitmesini bekledi. 

Bitişik salondan Gloryanın sesi 
geliyordu. ''üzülme sevgilim; an
r.e"l'l, bileziğini taktığımı duyma
sına imkan yok.. Bugün dikkat 
ettim, bolada herkes bileziğime 

bakıyordu.. Senin bile görür gör
mez gözlerin kamaştı.,, 

"Evet ama, benim gözlerimi 
kamaştıran kolundaki bilezik de. 
ğildi.. Oh Glorya seni ne kadar 
sevdiğimi anlatabilsem .. ., 

Tom nefret dolu gözlerini ha
vaya kaldırarak gece yarısı mu. 
ha bbet eden sevgililere 13.netlcr 
okudu. Gidip ikisinin de boynunu 
koparmak arzusiyle yandığı halde 
hizmetçileri uyandırmaktan çeki. 
niyordu. Çünkü avazları çıkt1ğı 

kadar bağırarak bütUn apartıman 
halkını uyandıran bir sürü hiz
metçinin elinden kurtulmak kolay 
olmıyacaktı. Hayır, bir az daha 
bekliyerek işini gürültüsüzce hal. 
ledecekti. 

Oda adamakıllı soğumuştu .• 
Pencere aralıklarından gelen 

don:lurucu rtiz~5r vahşi haydu. 
dun iliklerine işliyordu. Kendi 

kendine ''inşaallah gene kulak 

nczleslne ya"kalanmadan şuradan 

çıkarım.,, diyordu. 
Fakat dakikalar durmadan iler

liyor ve içerdekiler fısıtdaşmakta 
devam ediyorlardı. Nihayet To -
mun taşkın hiddetini yatıştıran 
bir erkek sesi duyuldu. ''Artık 

gitmeliyim, Glorya. Seni bu kadar 
uykusdz bırakmak doğru değil ... 
Oh Glorya bütün hayatımca sana 
sahip olacağımı, seni ldaima hima. 
ye edeceğimi düşündükçe öyle 
sonsuz saadetler duyuyonım ki... 

Söyle sevgilim, beni sevdiğini bir 
kere daha söyle., , 

Tom dişlerini gıcırdatarak, 

"artık tahammülüm kalmadı!,, 

dedi. Kapı yavaşça aralandı, Glor
yanın ince vücudu içeri kaydı. 

Yatağının üstüne bırakt·ğı ka
pı, dolabına astı. Sonra elektrikle. 
ri söndürerek yatağa giı1:li. Bile
zik hala kolunda duruyor&!u. Beş 

on dakika sonra genç kızın iyice 
uykuya daldığına kanaat getiren 
yankesici saklandığı yerden ses
sizce çıktı, fakat daha iki adım at. 
madan odanın sükunetini bozan 
bir ses duyuldu. 

Karyolanın yan·ndaki masada 
duran telefonun zili çalmıştı. 

Dudaklarına gelen küfrü zorla 
zaptetmiye çalışarak tekrar per. 
delerin arkasına gizlendi. Zil ya
rım saniye fasıla ile iki kere çal. 
dıktan sonra Gloryayı uyandıra

bildi. öfkeli gözlerle pcrl:ledeki 
yarıktan genç km seyreden Tom 
onun telaşla lambayı yakarak ü
çüncü defa uzun uzun çalan tele. 
fonu eline aldığını gördü. 

"Alo, oh Fredi demek bana bir 
kere daha hayırlı geceler dileme
den uyuyamadın, tabii sevgilim, 
tabii memnun oldum.,, 

Tom cinayet hırsiyle yanan 
gözlerini kızdan ayırmıyordu. 

Kendi kendine mırıldandı: 

"Şu kız telefonu kapar kapa
maz boğazına sarılıp işini bitire ~ 
ceğim.,, 

Birdenbire eda kapısı aralandı ve 

-:>rta ya~lı, uzun boylu bir kadın 
içeri girerek: "Glorya bu gürül. 
tU nedir diye bağırdı. Fena halie 
ürken Glorya: ''Oh halacığım, 

.dedi, ödümü kopardınız., Sonra 
tekrar telefonda konuşmağa baş. 
ladı: ''Bir şey yok Fredi, halam 

geldi, bir ldak'.ika bekle.,, 

Orta yaşlı, uzun boylu hala bi
raz daha yaklaştı: "Glorya söyle 
Allah aşkına gecenin bu saatinde 
telefon eden kim? . ., 

'ı' Lut/ en sayfayı çeviriniz) 
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Dandolonun gözleri yeniden 
parladı: 

- O halde, ona bir mektup 
verebilirainiı?. 

- Hay hay .•• 
- Bu mektubu yazmak lut. 

funda bulunur musunuz?. 
- Maalmemnuniyet ... 
- Yazdıktan aonra öğrene • 

ceğiniz şeyleri unutacağınıza 

yemin eder miainiz?. 
- Bütün mevcudiyetimle ...... 

Buyurun ıizi bekliyorum. Ne 
yazacağrm .. Hattt ıizi bir zah. 
metten de ku~tarayım .. Yazaca. 
i:ım §eyin hiilbasmı aöyleyi • 
niz .. Ben onları ıonra ıüsler, 

teller, pullar, edebi bir ıekle 

le sokar ve öyle veririm ... Ma. 
lı1m ya meslek icabı.. Böyle iş
lere alı§kınım .. 

alçaill'Jl.. Göıterdiğim zaaf ba. 
na bir cinayet iıletti. Bu cinaycL 
tan de ıiz muztarip oldunuz ... 
htırap çeken yalnız ıiz olsay
dınız belki teaelli bulurdum ••• 
Çünkü ıizin babanız cumhurreis. 
liii zamanında bizim hanedanı. 

mızı fakru :z:aroret içinde bırak
mıştı. Evet, siz ölseydiniz 
teıelli bulurdum.. Fakat bu cina
yetin 11tırabİ altmd,.n ıİ7.den 

fazla ezilen, inliyen ba!ka birisi 
daha vardı ... 

vet edilen yere gelince uşakla -
rından ziyafetin tehir edildigi ha 
berini almıştı. Areten bu haber 
üzerine fena halde asabileşmişti. 
Sarayına döner dönmez, herkesi 
haşlamağa, herkese karşı ardı ar 
kası kesilmiyen küfür silsileleri
ni savurmağa başladı. Kendi ken 
dine homurdanarak söyleniyor • 
du: 

- Venedikte ne oluyor? Her. 
kes endişe ve merak içiMe .. Giz
li gizli konuşmalar, kulaktan ku· 
lağa fiskoslar, sapsarı olmuş yüz 
ler, ihtiyatlı hareketler, yan göz 
den bakışlar. işte Venedik hal • 
kının bugünkü vaziyet ve haleti 
ruhiyesi. Acaba ne oluyor? Ne 
olacak? Eğer böyle devam eder. 
se Vene:liği vücudum ile şeref
lendirmekten vazgeçer başka ye
re giderim. 

Rüyasında Parise gittiğini, 

birinci Fransnvarun kendisini 
karşıladığını, ağzına kadar altın 
dolu bir çekmeceyi uzatarak al
masını kabul etmesini rica cyle

ditıini görürken yanı başın:la 

uşaklarından birinin sesini işitti. 
Bu ses: 

- Monsenyör! Monsenyör! 
diyordu .• 

Filhakika Araten sarayında 
bütün maiyetine kendisine 
monsenyör ve yahut ekselans de; 
melerini emretmişti. 

Şair hem söylüyor, hem de 
'kağıdı kalemi, hokkayı hazırlı • 
yodu. 

Dandolo: 
- Yazınu 1 .dedi. ve kırık bir 

ıesle söylemeğe baıladı: 
"Rolan, 
"Ben artık ölüyorum.. 
"Ai1r yaralıynn .• Kurtulmun 

imkan haricinde.. Siz bu mektu. 
bu okurken hen çoktan ölmü, 
bulunae~iım.. Binaenaleyh ıöz. 

)erim ölüm halinde bulunan bir 
adamın ıözleridir ve taıramen 
hıı.kikattir. 

.,Rola.n! Biliyonım .. Ben bir 

Bu d" kıznndı .. 
O haksrz bir zulme kurban ol. 

du. Kendiıine ait olmıyan bir 
cinayetin cezaıını çekti ve çeki. 
yor.. Rotan! Size her hakikati 
ıöyleyec:eiime ıu sırada akan 
kanlarım Üzerine yemin ediyo-
n.ım.., 

Dandolo nefes almak için dur • 

du. 

Ara ten başını kaldırdı: 
- Möıyö ! dedi, zannederim 

ki mektub biraz kuru ve tadsız 
gidiyor. Cümleleri edebiyatın 

kudretli yardımı ile süslemeğe 
mecbur olacağım .. San'at mösyö. 
San"at o kadar kıymetli, o ka4 
dar muazzam bir ıeydir ki, onu 
düşünmeden, ona tabi olma.dan 
bir satır, bir cümle, bir kelime 
yazmnk cinayet olur. 

Ara ten (San'at, san'at 1) diye 

bağırırken elinde tuttuğu kale-

Bir düşünelim.. Nereye gide
bilirim Mesela Roma ya! Hayıı·, 

Romadaki kardinal Raspoliden 
yediğim dayağı :laha unutma
dım. Parise !.. Oh .. Fransa kralı 
beni ipe çektirecek kadar zalim. 
dir. Orası da olmaz .. O halde ne
re}'e gitmeliyim .. Adam san de!. 
Bunu hareket edeceğim zaman 
düşünürüm .. Bakal m işler nasıl 
olacak?. 

Bu düşünce ile yatak odasına 

girdi. Şomineyi yaktırdı. Yata. 
ğını kabarttırdı. yattl. Ve yatar 
yatmaz da uyudu. 

Sıçrayarak uyandı: 

- Ne o?. Ne oluyor? Sarayaa 
yangın mı var? diye bağırdı. 

- Hayır, monsenyör, yangın 

ldeğil.. Fakat yanımızda dar ve 
küçük sokakta inliyen bir adam 
var. 

- Ahmak, budala, terbiyesiz .. 
Sokakta horlayan adi narhoşlar 

için beni tatlı uykumdan uyan· 
dırmağa cür'et ettin ha!. 

- Beni affediniz monsenyör! 
Bu adam sarhoş değil.. Bir asil
zadeye benziyor.. Yaralanmış, 

ölmek üzere bulunuyor ve si
zinle görüşmek istiyor. 

Ara ten karyolat.ian atladı: 
- Demek yanına kı:ı:lar gittin 

ha?. 
- Evet monı;cnyör. iniltileri 

duyar duymaz arkadaşlarımla 

beraber bir fe!ler alarak gittik ve 
sokakta, yarasından akan kanla-
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"Hiç halacığım, Fredi bana Al. 
lah rahatlık versin diyor.,, 

Genç kız alnına düşen bukleleri 
geri itmek için kolunu kaLdırdığı 

zaman bileğindeki kıymetli taşlar. 
lan gene parlak ışıklar çıktı. 

Yeğeninin kolunda parlayan bi
lezikler halayı iyice yatağa yak
laştırmıştı. 

[ 

(ÜÇ SAAT) 

"Annenim bileziği 1 Aman BiR KOL SAATİ KAZANAN : 

Glorya bu bileziği ne 
koluna taktın . ., 

cesaretle 

"Fakat halacığım ben .... ,, 
"Çabuk hemen şimdi onu çıka. 

rıp bana ver.,, 

Saatlerdenberi ayakta bckliyen 
zavallı yankesici gözlerini açıp 

kapayıncaya kadar uzun boylu ka. 
dın Gloryanın kolundan bileziği 

çekip almış söylene söylene oda
dan çıkıyordu. 

''Ne kad~ır düşüncesizsin Glor. 
ya eğer kaybetsey.din sonra annen 
beni mes'ul tutacaktı. Haydi tele. 
fonu kapa da uyu.. Saat dörde 
geliyor?,, 

Hızla uzaklaşan ayak seslerini 
mütrakip öfkeyle kapanan bir ka. 
pı ve arkasından gene aynı hızla 

sü.:ülen bir sürgü sesi duyul~u ... 
Tom gözlerini tekrar karyola. 

ya çevirdiği zaman Gloryanın te
lefonda konuşmakta devam etti
ğini gördü. 

Birinci: Tayfur Nun Beşiktaı; A
karsu sokak. 

BİR KİLO ÇİKOLATA KAZANAN 1 

İkinci: Zemin, Ankara Cebeci mu 1 
siki mektebi. 

BİR ŞlŞE KOLONYA KAZANAN 

ÜçtineU: Beşiktaş 38 nei ilkokul 
155. 
BiRER KUTU BlSKÜVl KAZA • 
NANLAR: 

l - Osman Akkuyu, Kasımpaşa 
Yahyakfi.hyadn HUdavcrdi Aprt. kat 
4, 2 - Gülçin Arkunt T. M. Scnis 
Mc. Tevfik kızr, 3 - Aydın Güney 
Pertevniynl lisesi 435, 4 - Tüzün 
Berksoy, Beşiktaş Vişnezade 12, 4 
- S. Snlah, Beyoğlu 45 nci okul 5 

B 615, 6 - Mahmut Alacalı Çar
şamba o. O. 3-A, 7 - Malike, Be 
şiktaş kız lisesi 112, 8 - SUznn Kn 

pazr mektep sokak 10, 9 - Peri -
han Altmel Fener, 10 - Selamettin 
Boğaziçi lisesi 344, 11 - Hasan Se 
vil, Sultanahmel 94, 12 - Ümit 
Tüzer Çatalca ilkokul 55, 

H A B E R - Aktam Poıtas1 

• . l""' ,, • .,.. .J.... • ......... , "" ;! .,.. f 't,. 1 ' •• , • f - • • • • 

bir hadise .. 
Süt Makineleri 

1939 mqdelleri gel
miştir 

Dünyanın en sağlam ''e en 
ucuz 

M iELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lckclenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı da. 
ima mevcuttur. MIELE 

makinelerimize mahsus 
hususi yağımız gelmiştir. 

Fiatı diğer yağlardan daha 
ucuzdur. 

Taşra satış yerleri. Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzurumda Ne~ct ~olakoğlu 

Türkiye umum dep u Jak Dekalo ve Şcı, l st. Tahtakale No. 51 
,\nkara acentamr:r· Yusuf Esendemir ve oğulları 
Adana ,, Omer Başeğmez 
Konya .. .:-.ıehmct, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Ceyhan ., S·:1it Akman 
Gazianten .. Mutafoğlu i\1. Şakir Ozşekcr 
Erzurum .Ne ,et Solakoğlu 
Polatlı Sül('yman Uz~cncci 
Eskişehir 

Trabzon 
Trabzon 

Bolu 

•• 

" .. 

.ı\lanyalı Abdurrahman Şeref 

Polathaneli karde5ler 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Gerdan: 

• • , ., J ., "' • , ·' • • .. ~ ,/ • 

Türk Hava Kurumu 
27 nen Tertnp 

E 

Ankara Radyosu 

Cuma - 5-5-39 
12.30 J>rograrn. '.35 Türk miıziğı 

l'I. 13 Mf'rııll'kl't so:ıt :ıyarı, ııııııı~ \'e 

ıııllcoroloji lıobrrlerı. 13.15 _ 14 Mü. 
zik (karışık ıırogrnm • Pi.) 17.30 
inkılap tıırıhi ılrr~ıcrı • Halkcvinılrrı 
ııııklcıı. 18.30 Progrnııı. 18.35 l\llizik 
(Bule ııııızi~i • Pi.) l!J h.oıııı~ııı:ı. 

rn.15 Ttirk ıııilziği (fasıl hc.}clı). 20 
Cehil Tukscs \'e ark:ıd:ı'll:ırı. 211 Mcnı 
lcket ~u:ıl :ıy:ırı, nj:ıns \'C ıııl'lcorolııjl 

haberleri. :.!0.1!) Turk ınıirif;ı. Çalı.ın. 

lıır: Cc\ det Çnğl:ır, EşrC: h.oılri, ll:ı. 

s:ın liıır, llaındi 'fok:ı}, ul\tı) aııl.:ır: 

"Çok şükür gitti. Görsen Fre. 
di hindi gibi kabarmıştı. Bileziği 
kapıp ta odadan öyle bir ç.ılaşı 

var.dı ki güL"Tıemek için kendimi 
zor zaptettim.,, 

Ufak bir kahkaha"dan sonra mu-

BlRER PAKET ŞEKERLEME KA 
ZANANLAR: Büyük Piyangosu 

Safiye, i'oğııy. 1 - llu·n2. pc~re' i • 
·nııın lle~ln. 2 - lJoyd::rın hırııı 

snrkı • Hicranı elem. 3 - Belik l'er 
s.rn - lli:ı:ı ~arkı • Cilııınıtr. lıincık 

st•\ ıJiğiııı Sl'rı!iin. 4 - S:ıl.ilıatıin Pı. 

ıı.ırııı • llica7. ~:ırkı • ,\nl ,11 11111 sc,·. 
ııiyccek~in. 5 - llns:ııı l~iır • konun 
ı:ık<>iıni, 6 - E\'iı;: :;;arkı • Bir sebep 
le giicenınişsin. 7 - Tfirkü • • • ı. 
ılım bııh\·cnc Jılrdiın. 8 - Snz r er. 
kl'i ''c oyun lı;I\ oları. ~ l korııışıııa. 

21.15 g:,h.ıııı, '·"" ıl.ıl, ı..ırııbı~o. mı 
kut n ı.iraal bor~:m (fı~at). 21.25 
Kr.şcli pHiklor • Jl. 21.3fı Muıik (Hi. 
~·aseticuınlıur ril.irmonik orkcslrao;ı 

• şef : ll:ıs:ın 11crit) 1 - L. \'an lleeı 
hoYcn, • 2 inci Leonore Uvertunı. 

2 - Jo:.ı:rıh lhı.Y•ln _ seııfonl mi lıe. 
ınol majör Nr. 99. a) Ad:ıgio - Yi. 
\'Oce Assal, b) Adagio. c) !'ılcnucıto • 
l'rio, ç) Yivoee. 3 - P. Tsehıı'ko. 
,·.ı;ky _ llomeo el Julitltc (uvertür _ 
Fantezi) 4 - ll. nerlioz • Ben,·cnu 
ıo Cellinl operası U\'crtürfı. 22.40 
Müzik ı orıen•tlcr - Pi.) 23 Müzik {caz 
h:ınd • Pi.) 23.45 • :!4 son Aj::ıns ha. 
b<'rleri ve y:ınnki program. 

havt"re tekr&r devam etti. 
"Ama bu senin kabahatin Fredi, 

eğer telefon etmeseydin halam o 
uğursuz bileziği takdığımm farkı

na varmıyacaktı. Güle güle sev 
ğilim, Allah rahatlık versin.,, 

13 - Leman Doğannr 210, 14 -
Yurdagül Çevik, Sirkeci Hocapaşa, 

15 - B. Çağlı Samatya M. M. Cad. 
52, 16 - Jan Ağzıpck Sen Benuva 
lisesinde, 17 Hamiyet Arat Kasım
paşa Dörtkuyu Ftrın sokak 2, 18 -

2: Süley: kız orta okulu Jülide 
Seher Arslan Yeşil direk No. 
:5, 19 - Melahat Ersan 1st. Aksa
ray Uzunyusuf sokak 15, 20 - Ali 

Sağlamoğlu O. O. 183, 21 - Sühey 

Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik
ramiye: 40 bin liradır. Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. 

Cumartesi - 6-5-39 
13.30 Program. 13.35 ıınzik (orıc. 

ret seleksyonl:ırı • l'I.) 1• l\leınlekct 
s:ı:ıl :ıyarı, ajans ve meteoroloji ha. 
lıerled. 14.10 Tiirk miiıi~i. Çalanlar: 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmi§ o. 
lursunuz .. 

' . . 
• •. I • ' :. 

A"partımandan çıkabilmek için 
genç kızın uyumasını bekliycn 
Tom bir taraftan ensesini iğne. 
Iıycn dondurucu rüzgara taham. 
nül ctmeğe çalışıyor, bir taraf
t:ın da kendi kendine mmtdanı

yorldu ?. 
ili. Sevil Eminönü Kız lisesi 944, 22 

Heşat Erer, Refik Fcrsa.·, Zühtü Uar 
tl.ıkoğlu. okuynıı: :'il elek Toksüz. 1 -
Şehnaz peşrevi. 2 - l>cllfıl zadenin _ 
Şehn:ır. şarkı _ Etmedin bir 14hza 
ilıyn. 3 - Semsctıin Zi)'tının • Şeh,. 
n:ız ş:ırkı • Hem nldandıın hem :ıl
dıııtıın. 4 - Zühtil BıırdakoAlu _ san 
tur.Jnkııimi. 5 - ~eminin • Hicaz 
şarkı • Neşem emelim. 6 - Salahat. 
tin Pınarın - hicnr. prkı • Yüzüm 
gül:sedc kul:ır. 7 - Snz semaisi. U.40 
• • 15.30 ~lüzik (neşeli plliklnr) li.30 
l'rogronı. li.3a :Müzik (d:ıns s:ınli • 
l'l.) 18.15 Tiirk müziğt (fnsıl heye_ 
ı i.) T:ılısin Karakuş YC :ırkaclnşl:ırı. 

19 Konuşma (ılış JJolitilrn hfıdiselc. 

ri) J!l.lfı Türk ınlitilU (h:ılk tilrkü. 
lcri ,·e oyun h:ı\·:ılıırı - S:ıdi Yo,·cr 
Atıımıın) Hl.31l Tfırk ıni-1.!~1 Çnlıın. 

lıır: Yl'r.lhc. Hu~eıı Kom, Cevdet Ko. 
ıtın. okurnn: lliize' yen .Scn:ır. l -
S:ıha peşrevi. 2 - Sııphl Ziyanın • 

- Salih Sağlam İstanbul nksnray. kemankeş karanlık ~"'ınn So. 6 ci Kumkapı O.O. 36 Lütfi Kaba 
"Ziyan ettiğim koskoca bir ge

ceye mukabil yalnız müthiş bir 
kulak nezlesi kazandın.,, 

29 - Selahaddin gUrvaralar hay taş lisesinde 36 - Asım giray Ak 

BiRER DEFTER KAZANANLAR: riye lisesi 10-B.dc 792 30 - Fa s.aray t~;şkasap 1 37 -. Şimşek iz 
ik Paker kemnlpaşa mahallesi lı sang~ızcl hemden Sı: 3. 38 -

23 - H. K Pangnltı lisesi 661, .. k S 
59 31 

y Bahaddın Bayraktar F atıh O.O. 
24 - Mecidiyeköyü Mebrure, ~enç :.ur .. · 0 • 1 . 

0 0 
; B ~;. 3. B. 215 39 - Emin yazar Fatih 

25 - S. Baru beyoğlu O.O. 25 -j ural us~ud~r cı · ·. · ·. ~ 1 Çarşanba 15. G. O. 5. 40 - Bedri 
Ali ertürk Beyazıt demiröz T.13 32 - Azız gul:r pertevnı~al lı~esı 1 Üsküdar burhanettin lisesinden 
26 - Ziya yazıcı Fatih O.O. 3.A 764 33 - Adıl barlas Bıga dıma 41 - Rağıp inci pcrtevnihal lise 
205 27 - Melahat atay BCBiktaş toka 3;1- Cahit Şehremini saray si 1. A. 63 42 Kazim Karagömrük 
Spor cd. 28 Bekir ak un galata meydan cd. 64 3~ - Necati bini ilk okul. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Tnksim • Ta1imhnne Urla :ıpartm:ın 

Telefon: 41553. Muayene: Pozordan 
b:ı.şka her gün 14 - 18 c kadar. 
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ra bulannuı bir adam gördük •.. 
Bu adam bizi önünde bulun. 
duğu sarayın şair Aratene ait 
oldp olmadığını sor.du. Evet, 
'dedik. Bunun üzerine sizin ya-

' nıruza götürülmesini rica etti. 
- Bu adam kimdir ismi ne· 

dir?. 
- Bilmiyoruz monsenyör .• 
- Hay Allah hepinizin de be.. 

lasını versin .• Yaralının yarası

nı kangrene tahvil etsin. Ra
hat etmek için yatağında uyu
yan insanlan rahatsız etmek mi 
lazımdır? Bir dakika rahat uyu
mak kabil değil. 

Araten böyle söylenerek uşa
ğına yaralıyı içeri almalarını ve 
bir ddaya taşrmalannı emretti 
Uşak: 

- Zaten içeri aldık, dedi. 
- Aldınız mı? Kime danış-

tınız. Kimden emir aldınız. U. 
tanmazlar, alçaklar, kendi 'ken
dinize iş görüyorsunuz.. Nere. 
ye? Hangi odaya aldınız?. 
- Monsenyör aşağıki oda-

ya aldık .. Bir yatağa yatırdık • 
Arkadaşlardan birisini de dok. 
tor bulmağa gönder.Cim .. 

- Pekfıla )defol.. 
U§ak sür'atle çekildi. Araten 

bır taraftan acele giyiniyor, bir 
taraftan küfürler ederek homur
damyordd: 

- Gene bu işi hangi şeytan 
yaptı. Herkes ölmek için benim 

evimi intihap ediyor. Ne tuhaf 
şey, bakalım kimmiş?. 

Aşağıya indi. Odaya girdi, 
Yaralı bir yatağın üzerine ya. 

tınlmıştr.. Şair yanına yaklaşır 

yaklaşmaz tantdr ! 
- Dandolo ! 1Rolanm resmi

ni satmış olduğum Dandolo di
ye mırıldandı. 

Yaralı gözlerini açmrş ve 
Aratenin üzerine dikmişti.. Şair 
zahiri bir nezaketle: 

- Korkmayınız, mösyö, kork
m:ıyınız .. dedi.... Şimdi doktor 
gelecek, sizi temin elderim ki 
kurtulacaksınız.. Bir şeyınu: 

kalmıyacak .. Filhaldka sizi teda
vi ettirmekle bir takım adamla
rın kin ve hiddetini üzerime çe. 
keceksem de ..• 

Yaralı bir harekette bulundu .. 
Araten eğildi: 

- Ne istiyorsunuz, konup· 
bilir misiniz?. 

Dan.dolo bütün kuvvetini top. 
lamağa çalıştı .. Hafif bir sesle: 

- Doktor.... diyebildi. 
- Şim:li, şimdi gelecek .. Me-

rak etmeyiniz. Sizi mutlaka kur. 
taracaktır .. 

- Hayır, ben öleceğim ... , 
Araten teseJlilerine tekrar 

cleva'll etmek üzere iken odaya 
doktor girdi.. Yaralıya yaklaı
tı. Hançerin 'kabzesine kadar ya. 
raya saplı oldufunu g6rdll. 
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Dikkatle muayene ettikten sonra, 
geri çekildi. 

D:ı.ndolo, !doktorun üzerine sa. 
kin ve ümitsiz gözlerini dik
mişti.. Doktor ka~amaklı bir 
tarzda: 

- Müsterih olunuz, mösyö, 
dedi .. 

- Hayır, her şeyi söyleyiniz .. 
Çekinmeyiniz, öleceğimi bili. 
yorum ve ölümden korkmuyo
rum. 

- Demek ölümü istiyorsu. 
nuz?. 

- Evet .. Çünkü 15zım. 

- O halde, yaradnn hançer 
çıkarsa hayatınız tehlikeye gi
rer .. Bıçak yara.da saplı kaldık. 
ça §İmdilik tehlike yoktur. 

- Tamamen anladım.. Bir 
kordiyal verebilir misiniı ?. 

- Kolay, §İmdi veririm .. 
Doktor çantasından küçük 

bir şişe kordiyal çıkararak ya
ralının ağzına akıttı. 

Dandolonun solgun yanak • 
tarı penbeleşti .. 

- Biraz iyiceyim, teşel<kiiı e
derim .. Gidebilir siniz.. Söyle. 
dikleriniıi unutmadım .. 

Araten .doktoru dışarıya kadar 
te~yi etti. Yolda sordu: 

- Ne fikirdesiniz doktor?. 
- Bu adamın bir saatlik l:a. 

dar bir ömrü var. Eger b·çak ya
rarlan çekilecek olursa o anda 
l:Hür. 

- Kurtarmak imklnı yok 
mu?. 

- Hayır .. 
Araten, suratını ek~ıterek ya.. 

ralının başucuna dön:lü .. 
- Merak etmeyiniz. ,Dokto. 

run sızı kurtaracağına ümidi 
var. diye başlarken Dandolo sö
.ı:ünü kesti: 

- Bunları bırakın, beni dinle. 
yin .• Belki yarım saat sonra pek 
geç kalmış oluru:t:. 

- Söyleyiniz:.. Sizi dinliyo. 
ıum. 

- Ge.en gün bana Rolan Kan
diyanonun tdostu olduğunuzu 

söylemiştiniz .. 
- Dostu mu? Şey.. hayır .• 

Yani böyle söylerken biraz, 
biraz değil, çok mübalağa et • 
miştim . 

Dandolonun gözleri ümitsiz
likle ı;Ioldu. 

- Demek ki ya.ı:acağım bir 
mektubu Rolana veremezsiniz .• 
Onu yakından alakadar eden bir 
şeyi haber veremezsiniz?. 

- Pardon, bita1c:is .. Böyle iş. 
lcr için Rolan ile pek sıkı temas. 
tayım. Hatta aramızda hususi
yet bile var .. Rotanı ne zaman 
istersem görebilir, kcn "n· 
rim. Hatta buraya srksık ı:elir. 
Ben onun doitu değilim, fakat 
daha fazla yakınıyım.. Rolım 

Kandiyano benim velinimetinı. 

dir. 

Sıılıa şnrkı • Semti dildare bU ~ 
ler. 3 - Dedenin • Bı.ıs~eıılııAr 
kı • Jlen ~eni SC\ dfm SC\'eli . .f ...
dillhic:ızkür şnrı.ı • N'r.şe ile ~ 
oııırümil. 5 - l.rmlnin • Jnırdil 
klir şarkı _ Bir lı.erıdi pJlıi tf 
sr,·mi. 6 - füımrli türküsc • ~ 
hcııi ylikscklcre. 7 - Halk tnr\ 
ikıdc turnam. 20 l\lemlckrt s8• 
rı, :ıj.ınıı ,.e ınetcoroloji ha 
21J 15 Temsil (Geyik Hcı•ı • ,ct. 
nıarı) Yııznrı: Ekrem Heşil· ' 
Eslı:ıın, tnh\ illit, knmbil'O • 11 

ve 7.İı :ı:ıı bor ası (riynt,. 21.2S 
şeli plfikl:ır • JI. 21.:ıo ~Jııti~ 
rıııt • Bcrıho,·cn Krrut1er • S 
kl'm:ın \'e piyano) l'\rctll'I Jttll' 

t:ık. Ferhunde Erkin. ~~ Jl• ~ 
ıı•>'>ln kutusu (t•cnebi dillerle) 
Muzik ( küçuk orkestra • !jrf: 
Aşkın) l - Brahms _ l\lacar 

1 
No. 5.6. 2 - J. !)tr:ıuss • \'ı~sn 
ııı:ınhırının c!sane:si. 3 - ~ıu~ 
l.a P:ıloına şarkısı üzerınc C• 
:!:J Mbzık (l·nzbnnd • l'l.) :z3,4S 
Son ~ıj:ıns hııtıcrleri ,.e ~·a:-ınlı 1 

ı;raıu. 

Yabancı Radyolar 
Seçilmiş Parçala' 

l'ro11roın Turkıyc acılı üıerı' 
öğlcllcn :.onraki :ı:ıat olarak 1 

ıııı!ltir. 

OPER\LAR Ye SENFONİ 
KONSEHLERI: 01 ÇK.cl lıskiij mfüyp m!öyp rof 

9. hudapeştc: "Ynlkürt Ô 
ner) 2 nci ,.e 3 uııı: 

1 
deler (Operadan nıı1' 

9.15 Stullg:ırl: 5 nci 51 

(l:cclho\'Cn), ff 
!l.25 .Bcromünsıer: "Bel\ 

Çelliııi,, llerlioz) 
9.~rn Bertin: Jlrohms pro 

f c• fo·al ll\ crti.ı rü, f,i 
11 lmvnrtel, ikinci scnfo 

9.30 Pnris (PTT): "Gell 
(~unıann) Fantıız>'ll 
lı;rt • 1.isıl) ilklııılı'' 

1 IJ. 
h:J\ oları (Dclıuss)') -
Homa sr.: "Çocuk ,·e 
(Hn,c]) 

10.15 Y:ırşov:ı: Senfoni kO 

12. 

ı. 

lCGınc mfö:n> hrdl~ 
H:ıdio Poris: Koro 
licstrn. 
,(gece y. sonra) Stil. 
Mııcnr Rnspodisi ,·c 1 

çe rto (l.isıt) • 
OD A?JUS1K1Sl ve 
Kv::sEJU.ER : 

7.15 Hrrlin (uzun d.): J\ ~ 
~. Lilfcl: Piynno, ,h 01" 
ü.30 lstokholm: Koro . 

11 
10.10 l\!iınllı: •ı rlyo (ı>Cıtı 
10,SO İ5lokholın: Grirs'ill 

ıw kunı;eı-losu . 
10.40 !'\:ıpoli gr. Keman, J'ı 

11.\FW ~ll'SlKl \'e {6 
Opcretlerri.ro mförpmfch pl'O 

OPI:ltETl.EB: t 
i. Hcrliıı: Hafif parcııl• 
8. ~!iinih: Orkestra ıtf 
8. \'arşom: Jlnfif orli:e5 

<:ı>lnrı 

n.15 Frankfurt: JI:ılk pr dl 
!l.:-ıs . • ':ıpoli sr.: "ı.tc1° 

ritm,, .,/ 
10A5 ı:ırasburg: "Ln cl0' 

(Duni) 
11.1 O Torino gr. Orkcsırıı ~ 
1 t.:JO Lirtok Alınan l5t115>~f 

hatif pnrı;al:ır ,.c rıı 
nılorı 41 

1:! U•ıd~pcşle: Çigan or1't· 
D.t.N S!'ılUSll<!Sl: r • 1 

~.15 lfükr~ş; 12 •• 'apoli t j' 
oJ.ndru ıN.). 12.fı J,,ondra (ft· 
\ 'AHYE1'E \"e J{AilAlU~L~fl:,,tıf' 

9.l!i J ondrll (R.): ••fıil 
ati,. .ıtl 

Q.':10 EiHcl: Rod)"o fani• 
Pl\'E!", hONl~ERANS ve 
KONt:~~fAJ.AH: !\ 

G.10 J.ille: lngilizcc ı.o , 
8.18 Honıa: lngilizce Jıll' .. 
!l. ı:; Uon•lıurg: ,, . ·I ıı• 

til. 1 "rfııo gr.: .Mu~ıl> 
drı konferons. 

10.30 J.nndrn (K.) 

(~Jougham) ~· 
11. ='-lc.ıskovn: lngiilıCC .J. 
; UıO Bııd:ıpeştc; ~~ 

r~~ s;~::~~~~;ı/ 
J H \N) tı> 11 

• hu gece: ~ 
ili.it l•J;HDE J>E\'A QJ;~ıJ~ 
ynn Aysel Atilla rr.vilsÜ, '•d 
Hı\ \ll\Tl' \ 'CCESES ve t1rJı 

-, Dr. IRF AN KAY~' 
RÖNTGEN MOTEt.J,o\~tı 

1 
Türbe, Bozkurd J{ır'; fi 

si karşısında eski l{IO 
11 

sokak N<:>. 8 • 1 O. öğlede 
ra 3 ten 7 ye kadar. 



ıtf 

/ 

Türkçe - Fransızca - lngilizce - Almanca dilleri 
/ 

üze.rine 
Pli.nş tf) 

Ansiklopedik Teknik ve ,rıratik 

Bu bir dilden bir dile değil; bir dilden üç dile 
14 

geçilecek bir surette tertip edilmiş ve bu 2000küsursayfayive200250kelime 
"" • • ihtiva eden bu eserin. en büyük hususi 

sayede ayrı ayrı 12 lugat kıtabını bır yeti ihtiva ettiği bütün kelimeleri mes 
• • • • • leklere göre, alakadar oldukları eşyalar 

araya toplamış muhım bır eserdır göre, yerlere göre hazırlanmış - bu resi 
gibi - 360 küsur sayfa resim üzerind 

numaralarla göstermiş bulunmasıdır 

Perşembe 

birlikte 

a s 
günü HABER gazetesile 

( 

fi ABER okuyucularına 

forma forma verilmeğe başlanacaktır 
,............. • • • •• ·-·..... 1 

Resimle Büyük LOgat'ı 
HABER gazetesinden 
toplayanlar şu on iki 
cht IOgati bir arada 

temin etmiş olurlar : 

ı 1 - Türkçe - Fransızu 

1 2 - Türkçe - Almanca 
ı 3 - Türkçe - lngilizce 

4 - Fransızca- Türkçe 
5 - Alm1nca • Türkçe 
6 - İngilizce - Türkçe 

1' 
7 - Fransızca - İngilizce 

1 8 - Fraıısız~a • Almanca • • 
l 9 - İngi 'izce - Almanca ı 
f 10 - Ingi'izc~ .. Fransızca 

~ 

11 - Almanca • İngılizce 
l 12 - Almanca-Fransızca ................... ____ _ 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herkesin, 
dilcilerin, umuıniyetle okur yazarların, Türkün ve yabancının, dil öğrenmek 
istiyenlerin, seyyahların, iş adamların111, askerin, teknik ve mesleki 

müterc iınlerin başvurmaktan uzak l<alamııacakları bir eser 
HABER'le birlikte verilecek ve yalnız Türkiye kütüphanesi için değil, dünya kütüphanesi 
için de bir kazanç olan bu kıymetli eser aynca basıhp kitap şeklinde satışa çıkarılmı

yacak, ancak H A B E R okuyucularının, H A 8 E R 'i takip edeceklerin 
kütüphanelerinde bulunacaktır 

Eser ha~<kında fazla tafsilat veren ve iyi kağıthsına 
abone kaydını ve saireyi ihtiva eden broşürle·r isteyen

lere parasız gönderilir. Bunun için: 
' 

l-1 A B ER idarehanesine bir karl 
yazmak kô.f idir 
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Bir çift Kara sinek bir Yazda 1.500.000 olur 

Fayda bütün ha~arat öldürücü mayilerin en iyisi ve en m~cssiridir.Katiyen leke yapmaz.Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gazı boya ile JCanşhrAraK ~• 
sülü Avrupa ve Amerikaetiketi ve m ..... _:.ası koyarak FAYDA .1 erine satmak istiyenler vardır. Sakınınız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında 

HASAN deposudur. _/ 

nM vat zu 
i N K 1 B A Z 1 defeder, M i D E ve 8 A R S A K L A R 1 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞtŞ
KlNLtK, BULANTI, GAZ, SANCI, MtDE BOZUKLUGU, BARSAK A TALETt, iNKIBAZ, 
SARILIK, SAFRA, KARACtaER, MtDE EKŞlLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON !\IEYVA TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve da· 

ha kati bir tesir icra eder. Jloroz markasına dikkat. ~ -------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------""""""'· 

lstanbulda Havagazı ve elektrik 
ve teşebbüsatı sınaiye 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 
Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan htanbul 

Abonm!ln şubemizin 29.4.939 tarihinden itibaren Cağaloğlun
da Nuruosmaniye caddesinde kapalıfırın karşısında 30 numa

ralı bınanın alt katına nakleylediği ilan olunur. 

......................... 
1 

Nezle - Baş ve Diş 
.\r.RII.AIU • SOGUK ALGlSUKLARI 

NE\'IU.LJt • KIRIKUK KIRGINLIK 
BUTON AGRII,ARA 

\'e 

G R i P'e 
Karşı yegane ~are 

BiR 

• 

Suç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - İstanbul 

............... -=ı .............. . 

.,_.... Sevimli lstanbulun maruf ve büyük sayfiyesi 

1 1· E -· . 1 
Açılmııbr. 

Kelvinatör Frigorefikde dinlendirilmiş soğuk 

r sı ın 
Bomonti Bahçesine m~ıuı (KOÇOK FIÇILARINI) 

Saygı değer mütterilerine takdime baılamı~hr. 

Aynca her türlü metrubat ve eğlenceler 

PEK YAKINDA DOYUK SURPRIZLER 

• 

Umumi d.ı-pJsu: ~urcddin Evliyazade Ecza, atat ve ıtrıyat 

dc~m Istanbul 

1 ++iKfiF* MM 

Reklama ihtiyacı olmayan 
Yegane 
radyo 

• 
ı e Radyolarıdır 

Müşterilerimize : 

YALNIZ Her tipten radyolanmızm geldiğini 

müjdeler, almak için acele etmelerini 
diler ve yeni adresimizi takdim ederiz: 

Sirkeci Liman Han Karsısında • 
Mühiirdar Zade Han No. 16 

T U R K 1 Y E-·• 
ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI 

Anonim Sosyetesinden: 
Paşalıahçe Şişe ve Cam Fabrikamtz, Memlekette züccaciyc 

ıcareti ile uğraşan herkese tek fiat ve müsavi şartlarla satı 

apmağa başlamıştır. 

Taliplerin aşağıdaki adresimize müracaatları: 

Galata Persembe Pazarı Samur Sokağı iş Han 

DiKKAT 
Şirketi Hagrigeden 

Sayın yolculanmtza bir kolaylık olmak üzere 11 Mayıs,. 
babından itibaren mer'iyete girecek olan fevkal!de tenzil!th blf 
aylık ve 3 aylık Aboneman kartlanmn §imdi.den İdare MerkesiJI' 
de Xontrol Mü:düriyetiyle Köprü giıelerinde aatılmağa batl'°" 
dığı il.lln olunur . 

İYİ BİR HAZIM 
Rahat bir uyku temin eder 

t 

T 

FARBONAT KONPRiMESi 
Her türlü hazımaızlığı ve mide ekıiliğini giderir. Pertev 

Karbonat Komprimeıini her eczanede arayınız. 

• '1 ...... ~ .............................. ~ 
BiOGENiNE 

KAN-DERMAN 
Grip, Nezle, EenfloenZM. Sıtma gibi haıtalıldarma tutu 
için •ağlığınızı BIOGENINE Kan ve Derman baplariyle 
tahYtnız. 

B
: . "En birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan, ve ti' 
ıogenıne· sirini derhal gösteren bulunmaz bir deva.dJf• 

' Daima kanı tueleyip kuvvetlendirir • 
sizliği giderir ve hariçten gelecek her 

B • • . mikropları ö!dürür.. Tatlı bir iştiha 
ıogenıne eder. Sinir ve adeleleri sağlamla§tmr, 

1 yı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi 
darın en biriLci devasıdn-. 
Kullananlar kat'iyen havala.rm değip 
den müteessir olmazlar. ÇUnkU vUcudil 

B"ogen· e· zaman genç ve dinç bulundurarak ha.ri 1 in 
1 

gelecek her mikroba galebe çaldırır ve 
sayede miltlıiş akıbetlerle neticelenen ~~! 
Nezle, Enflocnza, Sıtma gibi hastaııklaJ"'" 

Bu hastahklar:~~~runmak için büyükler sabah, öğle, ,; 
şam birer, sekiz yaıından üstün çocuklar yalnız eabah; a 
birer B t O G E N 1 N E almalrdır. Hasta olanlann -.1 
için de bu miktar bir misli arttırılmahdtr. Her eczanede bulısfl 

----------------~ Nafıa Vekaletinden 
~~~~r------------~;;.;.;,;;.;.;;.;,.;.;.;;~ , 1 -Diyarbakır· Cizre hattının.35+455 inci kilometresi ile 5l 

&15 inci kilometresi arasındaki demir köprülerin diyarı bak~ 
ba~larına nakli işi Jcı;-aıı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. Şehir hatları vapurları kahve ocakları 

1 Haziran 1939 d<ı:ı itibaren bir sene müddetle açık arttırmc. 
le kiraya veriiecektır. Arttırma 18/ 5/ 939 .saat 14 te Deniz'bank 
Kamara Servisinde yar:ılacaktır. (1500) liralık teminat lazım
~ır. Şartları öğrenmek için hcrgün mezkur servise müracaat 
•<lilebilir. 

. "'· .. i -

· fstanbu[ ·Be:ledivesi · ııanları 
. , ' ' '. ~ .. ıt',,. ·-' •• 

2 - bu işin muhammen bedeli kırk bin liradır. .aı: 
3 - i\Iünaka$a 17151939 tarihine tesadüf eden çarşarnb3 ~~ 

saat 15 de vekaletimiz demir yollar inşaat dairesindeki koıni~ 
yapılacaktır. j 

4 - Mukavele projcc:.;, eksiltme sa,rtnamesi, bayındıklı tştetf /. 
nel sartnamesi ve koli listesinden mürekkep bir takım munak~~.J 
rakı iki lira mukabilin de demir yollar insa,at dairesind~ ı'. 
olunabilir. 

5 - bu ;sın muvakkat teminatı 3000 liradır. / 
G- Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 nurn::ı.ralı kal'tııl 'I 

cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarını ve meıtcO'~ 
Keşif bedeli 3859 lira 40 kuruş olan Balat Halk hamamının tami nun tarifatı dairesinde hazırlayacakları fiat tekliflerini havi ~~ 

ri açık eksiltmeye konulmuş tur. Keşif evrakile şartnamesi levazım rım 17151939 tarihinde saat 14 de kadar numaralı makbtıı ~ı' 
Müdürlüğünde görülebilir. !st ekliler 2490 sayılı kanunda yazılı !inde demir yollar inşaat arttırma eksiltme ve ihale komiSY" .. 
vesika ve 289 lira 46 kuru<Jluk ilk teminat makbuz vcyn mektubi- isli~ine tcsliM etmeleri lazımdır. .. ~ 
le beraber 8-5-939 pazartesi g ünü saat 14,30 da Daimi Encü - 7 - Po~ta ile gönderilecek tekliflerde Yaki olacak teahhil1' 
mende bulunmalıdırlar. (B) .(2769) . n dikkate alınmaz. l(2992); 


