
Son Havadisler 

tLAN iŞLERt: Tel. 20335 

Londra, 11 - Röyter ajansının Romadan bir kuvveti silah altında bulundurmaktadır. neyi kabul edilmiyecek bir şekilde bozacakbr. 
~ğrendiğine göre İtalyan hükUmeti, 1905 ve di- İtalya mahafilinde bu davetin, Arnavutlu- İtalya, herhangi taarruz teıebbüs~e karşı ko-

l 
~er bazı sınıflara mensup efradı silah altına ça- ğa gönderilen efradın yerine yenilerini gönder- yac:ıktır. "İtalyan mahafilinin fikrine göre,, 
ilrınıştır. Bu davet ile takriben 200.000 asker mekle alakadar bulunduğunu beyan ediyorlar. İngiltere ile Yunanistan arasında Lehlerle ak-
toplanacaktır. İtalya halihazırda 950 bin kiıilik İtalyan g~zetelerine. göre :'lngilterenin tediJen pakt gibi bir paktın akdi kabil değildir.,, 

...,. Korfo adasını ışgal etmesı Akdenızde muvaze· 
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YunaniStana 
taarruz 

edilemez 
111.giltere Romaga 
bögle bir ihtarda 

bubzna ttk 
ı~ınanyaya yardım için Boğazlardan 
~iz ve F ra~sız gemiler.inin geçmesine 
~~aade edılmesı üzerınde Londrada 

müzakereler yapıhyor 
~ ıo :cA. 
ti(·' l)iploma'" 
bitdir'?nabfiilerde 
re, 1 ıl~iğine gB4 
lllttj ~ıliz hük\1 .. 
llıt k 1lal}'anla .. 
l\orf "Çbir SUretle 
ltıi~·~'ll i,gaı et'" 
kl?ıda klerı hak .. 

Dünya buhranı 
tabiatile 
alakadar 

bizi de 
ediyor 

imzamıza ve ittifaklanmıza sadık olduğumuzu tebarüz ettiren 

Başvekil dedi ki: 
"Büyük Türk ordusuna dayanarak her tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf 
edeceğimiz kanaatinde olduğumu söylemekle iftihar duyarım.,, 
Ankara, 10 (A.A.) - B. M. babının ycnllcnmesi dolayısiyle Cumhuriyet Halk Partisinin Kabinenin iş bölümü nokta· 

Meclisinin bugilnktl toplantısın· kabinenin istffasıııı Reisicum· programını tahakkuk ettirmek sından eskisine nazaran farkı, 

da :Meclisin sUrekll alkışları n· hurumuza takdim ettim. Kabul için çalışacaktır. (Devamı 5 ineide) 

rasıııda ktir,sUye gelen Başvekil YO yeni kabinenin teşkilini tek- :===================== Doktor Refik Saydam yeni ka· rar bana tevdi buyurdular. Bu· 
binenin programını aşağıdaki gUn, yeni kabineyi yUkselt hu· 
nutuklarlyle izah etmişlerdir: zurunuza getiriyorum. 

"Aziz arkadaşlarım, Bu kabinede, şimdiye kadar 
BUylik :Millet Meclisinin intl· olduğu gibi mensup olduğumuz 

lngiliz donanmasında 
mezuniyetler kaldırıldı 

Maltada askeri tedbirler arthnldı, 
müdafaa bataryalan hazırlandı 

Paris 11 - Londradan bildirildi· lüttarık üssü bahrisine mensup İn· 
ğine göre lngiltcrenin Akdeniz giliz bahriye zabitleri, gemilerine 
filosunda mühim bazı tedbirler a· davet edilmişlerdir. İngiliz harp 
lınmıştır. Paskalya yortularını Tan gemilerinde mezuniyetler kaldırıl· 

ca limanında geçirmekte olan Cebe- ( Deı:amı S incide) 

Holanda tedbir alıyor - ... "-' .. ....--.... 

HABER'in memleket 
kültürüne yeni bir hizmeti 
Büyük fedakarlıklarla hazırlattığı 

TÜRKCE - FRANSIZCA 
İNGİLİZCE -ALMANCA 

DiLLERi ÜZE~INE 

Resimle 

Büyük 
Liigat 

kau n~adan. 
nıİlla;e. resznı t~ 
lngili ısterniştirı 
ti aYnz hükfune
.ı\tfııa l 2artıanda 
ltıiııat~a da te • 
~ \'trilrnesini 
dir F' etmekte • 
n~ hh akat Yu • 
husus~Cırneu bu 
hi~bir a henüz 
rn:ı~ tebligat al· 
h~~tır .ou . 
§Urası rnahfillerde 
dil ... _. da ilfi.ve e-

~ Roterdam limanı-
8 
9 11 Mayıs 1939 tarihinden itiba • 

ren her gün forma forma Habcr'Je 
Hrlikte verilmeye başhyor. 

.. 'IC.kted· 
l<ont .ır ki, ' 
'l'iran<ı Cıanonun ~ • .... 

tinin ~ avdı: • Lonara e7çimiz Tevfik Rüş1ü Aras .ve_ l'unamsta
naua tcnu· mn Londra elçisi Simppulos evvelki gun Lomlrada 
doğruv dohudan hariciye nezaretinden çıkarlarken .. 
kacıa ala -

r bu.ı 1yı bı unnıası muhtemeldir. reketl garantileri Uzerlnde pek 
ınllıata r kaynaktan verilen ma· ziyade müessir olacaktır. 

g~he ltalyanın hattı ha· ( Deı•amı 4 üncüde) 

\Tekiller Heyeti 
~tin toplandı 

N Harı.cıye Vekili Romanya Hariciye 
azırlle mu takat' etrafında izahat verdi 

( l' azısı 2 incide) 

na mayn döküldü 
Bir taarruz halinde memleketin üçt-e 

birini suya boğmak üzere tertibat yapıldı 
Paris, 11 - IIolanda, bir Alman trol altında bulunuyor. Barajlar, 

taarruzu ihtimaline karşı fe\'kalade birkaç ı>aat içinde Holandanm üçte 
askeri tedbirler almaktadır. birini <>u altında bırakacak bir şe· 

Kraliçenin bir kararnamesi, sahil· kilde hazırlanmı~tır. 

terin muhafazasına memur taburlar "1111,_fllılfllılfllılRıııRıııRıııRıııA 

TAYYARE 
PiYANGOSUNDA 

mensuplarım silah altına da,·et et· 
mektedır. 

Rotterdam limanına dün mayin 
dökülmü~. civara kara topları yer
lestirilmi~tir. 

Hudut ch·arındaki mmtakalar, 
Alman hududundan itibaren, elli 
kilometre bir derinlikte askeri kon· 

Kazanan numaralar 
4 Uncu sayıfamızda 

15 

10-

A 

0 
Ueslmle Büyük Uıgat, yalnız 

Türk kUtüphanclerl iı:in C:eğll, dün· 
yıı. kütüphaneleri lcln bir kazanı:hr. 

® 
Dil bilen, yeni dil öğrenmek isti

yen herkesi, her seviyedeki talebe, 
meslek sabibleri, teknik mütercim.. 
ler, nskerler, seyyahlar bu büyük 
esere baııvurmafüın yapamazlnr. 

0 
Eserde en küı:ük bir tertib hata. 

sı bırakılmamasına az:uni dere. 
cede dikkat iı:in lazımgelen tedbir
ler almm13tır. 

0 
lstiyenlere parasız 
broşür gönderi 1 i r. 
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Vişünd«qlim Qi6i -Zavall• çocuğun ne 
suçu vardı ? 

Yazan : SUAD DERViŞ 

ANASININ yeisini göıthim de, kendi elimle tuttum, onu Ço
cuk hastahanesinde göz hekimine ıöturdum. Babası bir 

kaç ay evvel ölen bu çocuk on dört yaılarrn.da bir kızdı. Ağabeyi 
ordumuzda milli vazifesini yapıyordu. Anneıi onu ve ondan baıka 
daha iki çocueunu beslemek ve ikiıini aynca mektepte okut
mak için, ikırk kuruı kadar az bir yevmiye ile çalıpn bir muhacir 
kadındı. 

Kız~ğızın gözleri uzun aenelcridcnlıeri rahatsıznuı. Bir ta
neıi Cerrahpaıa hastahanesinde ameliyat edildikten ıonra büs
bütün sönmüf, esasen az ve kötü gören ikinciıi iıe ibundan dört 
beı ay evvel, çocuk, babasını kaybettikten ıonra, ıiddetli airılarla 
kıvrannuı .. Nilıayet ıııiı dahi farkedemez olmuı. 

Bir ıene evvel esasen hasta olan bu ıözU ıene Çocuk hasta
hanesi ıö.ı hekimine muayene ettirmifler .. O saman hekim, çocu
ğa hemen ameliyat yapmak lazım geldifini söylemiı. Fakat ilk c<>
ziln amdiyatından alınan 'kötü neticeıinl:!en tirken cahil anne, 
aanki doktordan daha iyi bilirmiı &ibi çocufun ıözüne ameliyat 
yaptırmamıı .. 

Çocutun haline acımamak mümkün defildi. Hele bir kadın 
olmak hasebiyle on dört yaıının kızların hayatında nasıl marazi 
bir hassasiyet devri oldufunu bilirim. Anası çocuğun kör olmak
tan lduyduğu yeisle &ünden güne zayıfladığını, ağlayıp, dövündü
ğilnil aöylilyordu. 

Onu doktora belki de bir limit vardır vehmiyle götürdüm. 
Çocuğu doktorun karıısına oturttuk. Yavrucuk, doktordan 

dmit verici bir s()z iptme1c ihtimalinin verdiği heyecan içerisinde 
tiril, tiril titriyordu .. 

Doktor eöze ıöyle bir 'baktı .. Baktıktan sonra yüzünün allığı 
manadan anladım. Hayır .. hiç ilmit kalmamı§. Çocuk ömrünün so
nuna kadar ima kalacak. 

Bu çok mlithiı bir facia .. öyle bir facia ki betbaht bir ço
cuğun hayat nı, yalnız cahil bir ananın ellerine ve dirayetine bırak
maktan doğuyor. Cemiyetin çocuk hayatiyle alakadar olmayı§ının, 
nasıl yeti~tirildiklcrlni kontrol etmemenin fenalığından doğuyor
du. Fakat bu faciada cahil anayı !dahi kabahatli addedip ctmiyece
ğimiz münaka~a edilebilir bir ıey iken, böyle bir suçun işlenilmiş 
olmasından dolayı bir çocuğu cezalandırmağa sebep var mı? Yok 
değil mi?. O halde ... Sayın doktor da böyle bir faciaya ıahit olma
nın haklı bir infıali içinde, bir tabipten beklememekte haklı o!::lu
ğumuz bir ıeyi yaptı. 

Ve ıert bir hareketle çocuğu iskemleden kaldırıp anasına 
doğru hafifçe iterek: 

- Harum al, lbuyur çocuğunu, dedi.. Şimdiye kadar alclm ne
rede idi? Neden çocuğu vaktiri:le cctirmedin?. Artık bir limit kal
mamı!I .. Çocuk ömrünün sonuna kadar ama kalacak .. Yapacak hiç 
bir §ey yok!. 

Hayır!.. Bunu bir tabip yapmamalı idi .. Bu nevi sefalet ve fa
ciaların binbir tUrlüslinU &örmefe alıımıt olması icap eden bir 
tabrbl herşeyi anlayıp düşünecek yaşa &elmiı bir çocuğa bu ka
dar zalim bir ifade ile ebedi zulmete mahkum olduğunu ıö}leme
meliytdi.. 

Zengin bir aile çocugunun yüzüne karıı hiç bir doktorun, 
b<Syle bir şeyi, bu kadar açt'kça söylediii duyulmamııtır. 

Poliklinife ıelip bedava muayene edilmeğe muhtaç olan ço
cukların zen&in çocuklarından ne farkı vardır?. 

Bir idam kararından daha muthiı olan bu iıukmi.i o çocu&un 
yanıri:la söylemese, hatta bize bir göz iıaretiyle hiçbir ümidin 
kalmadığını anlatsa ve çocuğa teselli verir bir iki söz söyleseydi ne 
kaybederdi?. 

Ortada işlenmiş olan büyük bir suç vardır: Bu suçtan çocuğun 
ebeveyni, o c'beveyni bu kadar cahil bırakmı.ı olan eıki cemiyet, 
hattl a,en, hattı belki bir çocuk hastahanesi taDibi olduğu ve her 
ıUn fakir kadınların müthit cehaletleri yüzünden işlenilmiı binbir 
cinayetle karııtaıtığr halde, çocukların sıhhatiyle alik~ar ve kont
rolUnU her fakir kulübenin içine <Sokacak elzem bir organizasyonun 
kurulması için hiçbir şey yapmamış ve söylememi§ ol:ın bay doktor 
kabahatli addedilebilirdi. 

Fakat biltün kabahatlerin cezasını o küçük çocuğa vermek 
Sok kötü oldu. 

Bay doktordan fakir hastalara karşı daha tatlı olmasını rica 
.tmek :bilmem hakkımız defi! mtdir? • 

Dahiliye Vekilinin 
teşekkürü 

Suat DERViŞ 

Neşriyat kongresinde 
mecmuaları kimler 

temsil edecek? bkara, 10 (A.A.) - Dahiliye 
Vekili Faik öztrak, tekrar Dahi

Nıriyat kongresine gidecek o
Jiye Yekiletine tayini munasebe-

lan mecmua ve matbaacılan seç
tile cerci: bizzat ve gerek telgraf 

. mek için dün maarif mW:irlüğün-
ve mektupla tebnkte bulunmak de bir toplantı yapılmıştır. 
suretiyle kondilerini taltif eden ar j N eticedc matbaacılardan Ebü -
kadaıtanna teı.ekkUrlerinin .iblag - ziya Velid, Alaeddin Kıral, mec
na Anadolu AJansmı tavsıt bu- muacılardan doktor Hıfzı Cemal, 

yurmuılardır. Halid Fahri Ozansoy, çocuk mec-

muacdrmdan da Faruk Tunca 
ve Tahsin Demiray seçilmiştir. 

Motos"ıklef b·ır T"bilcrin seçimi çar!amba gü
nü yapılacaktır. 

kızı ezdi 
Beyazıtta1d Ha npa a f ırmmn 

pişirilmek uzere tepsi ile böre.~ gö
türen Muhsin km 7 yaşında Fat 

ma caddeden süratle geçen bir mo
tosikletin çarpma ma maruz kalmış 
\e başüe vücudunun muhtelif yer
e i «len yaralan" '• H, e!d ha ta· 
esim lca!tj:nlmı~t!: • 

-0-

Bir at tekmeyle bir 
adam yaraladı 

Bti) ukderede .Nalband Ali oğlu 
Hasan dün arabacı K.ftmilin atmı 
n:tllarkcn birdenbire huylanan hay 
\anın tekme:ııe karnından a~ır u· 
rette ) aralanmış, Beyoğlu ha~tane· 
sine kaldınlmı~tır. 

Cmtvrt UnivnJittsi profısörlırin den Pitard dan sa balı ili l!onf11on - M ı'ı $. - dair yaıımu diler """"1arımızt!adır. ~tsirnld' 
;Jı, prof tsörü tJt dinltyiciltri fÖ'Ü y01sımuz. 

Seyyar satıcılar 
artık bağıramıyacaklar 

Pr. Pitard ilk 
konferansını verdi 

Avrupadaki ırklar 
Anadoludan 
gelmişlerdir 

Cene\Te üniversıtesi profesörle 
rinden Pitart dün sabah saat 8,15 
de ünhersite konferans salonunda 

Belediye, gürültü 
ile mücadele 

kararını verdi 
~,.,..,...,..,...,..,...,..,.,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..~vvvvvvvv·~~·~·~~ 

Gıda maddeleri satan seyyar esnaf, sabahları 
saat sekizden akşamları 20 ye kadar, sattıklarını 

Cumhur reisimit 
Çocuk bayramında kUçUk" 
lere çay ziyafeti verecek 

Ankara 10 - Reisicumhur lsmet 
lnonü 23 nisan çocuk bııv~rııındll 
Ankara halkevinde ik · 
mektep dört yüzü dt 
lebesinden olmak uzc. tw. 

bir çay ziyafeti verecek .. ı. 
-0----

ilk konferansım vermi~tir. 
Konf eran ta, rektörle prof esorler 

re talebeler hazır bulunmustur. · 

hafif bir sesle bildirecekler 
'v"""a"'li""v""'e"'B""evle"'d""i y""e""r""ei""'ı""li""ğiv, "",""u""'· r""ül""t\ı"'. ""n""e ""m""u""· c""ad""e""1e,..,..içl\,jin.._a""'1""ak""aAdAar"'-r.;> Avrupa ekspresle-

lara bir tamim ıöndermiıtir. rı"nı·n geliş nidiş Kendisine karşı gösterilen alaka 
\ e teveccühe tesekkür eden prof e
sör, konferan ın me\ zuuna geçmı 

Tamimde, ayak satıcılarının her tarafta bağırmalannın mene- iJ 
dilmesi, gila maddeleri satan seyyar esnafın da yalnız sabahlan saatlerı 

Ve demi tir ki: 
"- .Arzın sathı üzerindel,i in an

lar biribirlerinden tok farklıdırlar 

Be} az, arı, siyah 'e hatta kırmızı 

ırklar olduk~a büyük değişıklikler 
gö terirler. Bunları me} dana çıkar
mak antropolojinin 'azifesidir. Bir 
ırk bir tek kara.1< erle değil, kafata 
sının, yı.izün .,ekli, saçların' aziyeti, 
derinin ,.e gozlerin rengi sa) esinde 
tayin olurunahdır. Irkı ne milliyet
le, ne de konu~u an dille karı. tırma
lıdır. Mesel~ Latin ırklarının ve 
Cermen ırklarıru zikretmek bir iti
>·at haline gelmiştir. Halbuki L!tin 
ırkları olmadığı gibi, Cermen ırkla 
rı da yoktur. Birçok insan milletle
ri latinceden, yahut bir Cermen di
linden müştak bir dil konuşmalıdır
lar. Bu keyfiyet onların ayni ırka 

ıaat sekizden a'k~lau 20 ~ jcadu aattık1-cı..DMWtJ.wl •fl6 llir 
sesıe bildirmeleri ve bu noktalara belediye zabıtasının di :kat et- 15 aYıstan itibaren 
mcsi emredilmiıtir. Gürültü vukuunda halk tarafından yapılacak değişiyor 
şikayetlerde, o mıntakanın memurları mcsul tutulacaklardır. . d . b . 1 S mayıstan itibaren A vrupl 

Dilencihkle muca ele için yem ir tamım trenleriyle Edirne tren tarifesirtle 
Belctliye reisliği alakadarlara bir tamim &öndermiı. son za

manlarda her giln biraz daha artan dilenciliğin önUne geçilmesi 
için verilen emirlerin kat'i surette tarbikini bildirmiıtir. Bu arada 
ellerinde ufak tefek kutularla kendilerine bir iş adamı ıüsiı veren 
dilencilerle de mUcadele edilecektir. 

Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

Hariciye Vekili, Romanya Hariciye 
Nazırile mülakat etrafında izahat verdi 

mensup olqıası dernektir.,, Ankara 11 - Vekiller heyeti dün uzun süren bir toplantı yapmış 
Profesör bundan sonra ırkları Hariciye vekili Şükrü Saracotlu Romanya hariciye nazın Gafenko 

dörde ayırmış ve bunların ayn 1a;:ı ile Istanbulda yaptığı görüşmeler hakkında izahat ,,;ermiştir. 
\'a ıflarını anlattıktan sonra söz en 
ne ~öyle devam etmiştir: 1 H " • d 1 

•• ı ·· T k 
"- Avrupanın hiçbir memleketi a m I 1 n 0 Um r 8 

siysi sınırl~n dahilinde ~ir t~ ~r y ı I dön u"" m u·· 
l.a menc:up ınsanlara malik değıldır. 

Bütün bu ~emleketler muhtelif n_is- ObürgUn Üniversitede 
betlerde bırçok ırklara mensup ın- • • 
anları ihtiva etmektedirler. ıhtıfal yapılacak 
Bu Avrupa ırklarının menşei ne Biıyük şair Abdülhak Hamidin 

dir; bunlar ne zamandanberi Av- üçüncü ölüm yıldönümü münase
rupa kıta ında yaşıyorlar? betile, 13 nisan perşembe günü me· 

Aşağı yukarı );rmi seneden beri zan başında \ e üniversite konferans 
prehi torik atropoloji araştırmaları salonunda yapılmak üzere bir ihfr 
azlalaşmı' olduğundan, A rrupanm fal tertip edilmi~tir. 

ilk ~in erinin hangi ırklara men· Perşembe günü ilk olarak şairin 
up olduklarını tasavvur etmek im mezarına gidilerek çelenkler konula 
kanına mal'k bulunuyoruz. Unut· cak ve sonra da üni\'ersite konfe· 
mıyalım ki, Avrupadaki ırklar, on rans salonunda toplanılarak Abdili 
\S) adan, yani Anadoludan gelmiş· 
tir. Bizim de ecdadımız; sizinkiler-

haklH\midin hayatından ve eserle
rinden bahsedilecektir. Şair için di· 

nJ d be 
. ğer şehirlerimizde de ihtifaller ter

Bu fikrin ilk zama ar an rı t' d'l · t" . . b ıp e ı mış ır • 
geçird.ği inkişaf 'e tekfunülu te a 
ruz ettiren profesör Avrupada ılk 1 ekimiı.i getnnıiş olanlar işte bu in
olarak do kosefal bir ırk } a,adığı- sanlardır. Eğer bu insanlarla temas 
nı söylem· \e bunların sonradan •tme..c:eydik, Avrupadaki belki de 
ön Aspd:ın gelen brakıc:cfal ırkın hata ta~ yontmakla me~guldük. 
te irinde kaldığını ilAve ederek kon- Ş~phesiz bilmek istedi~imiz her-
f eransıru şöyle bitinniştir: )i, henüz bilmiyonız. Fakat unut-
"- Alpin ırk, hiç ~uphe iz l)n A mıya~rm ki, bizden ev, el gelen nesil 

)adan neşet etmiştir. Bu ırkı belki! '>izim burada ~imdi kurmağa teseb· 
ilk defa. ~nadolu, Avrupara gön- hiıs etli~imiz jeoroloji işini başar 

dermiştir. ~vrupa kitasma hayvan mağa henüz muktedir değildi. Zira 
!arın ehPie,tirllmesini ,.e hububat insanlan tetkik eden eserler yok-

Bu sabah 
yüzdürüldü 
Gemide hasar olup 
olmadığı belli değil 

Cumartetl gUnU Mudan}aya gi
derken Sis yilzUnden Tiril) a mevki
inde ka) alara oturan Trak vapuru, 
gemi kurtarma şirketinin Alemdar 
ve Hora tahlisiyclerinln mUtemadi 
çalı~maları neticesinde bu sabah 
saat 9,30 da yUzdUrUlmUşUlr. 

Trak, baştan sonuna kadar çok 
tehllkeli bir ' · vaziyette kayala
ra bindiği için kurtarma i 1 gUç 01-
mu§tu r. İki gUn mUtem:ıdlycn tek. 
nenin altındaki knyabr din mitle 
parçalanmıştır. 

Geminin ehemmi~ etli surette ) a
ralanmııı olduğu tahmin edilmekte
dir. Kat'i netice dalgıç muayene -
sinden sonra belli olacaktır. 

tu ... 
Profesör konferan ma ait bazı 

mevzuların dokumanlannı p:ojek
iyonla go termis ve izahat vermi~

tir. Profesör Pifatr ikinci konferan
sım çarşamba günfi verecektir • 

bazı .değiıiklikler olauktır. Buna 
göre, bugün sabahları saat ıo,2Z 
de Sirkeciye varan konvansiyonel 
o tarihten sonha 6,45 de gelece'k 
ve akpmları 22,35 de hareket e· 
decektir. 

Semplon ekspreslerinin varıt 

o tarihten sonra 6,45 de geleee1' 
ve bunlarda ak§lmlan 22 de gide· 
ceklerdir. 

Bugün l 1 saat ıürcn İstanbul 
- Edirne tren yolculuğu da 9 aa· 
ate inecektir. 

Poliste 

Kan kocanın 
yolunu kesenler 

mahkemede 
Küçükpazarda oturan Neşet is· 

minde bin ·, evvelki gece kansile 
beraber geç 'akit e\ ine giderken ön· 
erine be altı sarho~ çıkrn15, içlerin· 
den iki i Neşetin yaka ına sanla· 
rak sormuşlar: 

- Kim bu kadın? 
Neşet cevap vermiş: 

- Kanın. 
- O halde, bu kadım biraz da 

bize bırak. 
Bunun uzerine pek tabii olarak 

ka,·ga başlamış, bu iki kişi netice· 
de _ eseti jiletle yüzünden yarala· 

vıp kaçmı~lar. 

Polis biraz sonra lhsan ve Cemil 
isimlerini taşıyan bu iki yol keseni 
bir kahvede~ akalamış \e cürmü· 
meşhut da\ alarma bakan Sultanah 
m t uçüncü ~ulh ceza mahkemesine 

\ermı .. 
Dün yapılan duruşmada. suçlwar 

hadise esna mda kah' ede bulunduk 
!arını iddia ederek sekiz müdafaa 
ahidi gösterdiler. Şahitler getirtil· 

di. Fakat suçluların ir , ··t 

edece'< bir şey söyler 
H~kim, ı 'eşetin Y( 

dan sar..Jt bir iz kahı 
tesbit için da\ ayı ba,. 
raktr. 
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~~~~~ .. ;:~:?:.: Yeni Barem projesi nerelerden ! Bazı esnaf, Sandık nizam-
ld:~ "'•rı "'et~u;- ~387211A1C• ıslaha muhtaçtır 1 

I• 1~n • • a 24370 • k d t 1 A t •·~iiö..:~=-··ş;ı....: •• 203 •• 3•5•• namesı arşısın a e aş a ,.,..., -...- B ARE~I projesinin bugünlerde tekrar ~lecll!iie nrilcceği ' • : ....... T1r;,. TLARI • ı • •r1ı1ı ••.oo k t..... ı anlaı;ıiıyor. Biz, bu ı.ütunlarıla muhtelif zamanlarda ba- E f b M d 1 d k b t-l:i:.:: !;:! :· :~= ":· . rem .kanun layihasının müzakereıııi sırasında dikkat önüne alın. sn a ta n iri' u o a mevcut o u ç a iz 
··.:::.i ••• t=.ı1..I ma~ı ka beden noktalar itin fikrimizi söylemlıi Ye bunun liyakat d u'' k k aA n 1ar1m1z1 k a p ama y 1 z. Fa kat sa n d 1 gv 1 n bu 

\'e ehliyet işinde nekadar pratik ,.e emin neticeler \ere.ccğinl te. 

~ dai.r barn;.:=··:·mlihlm rephc•h ud"' Birl,renl ahn,,.. mc· hareketi e 1 bette b j Z j m i Ş 1 er j mi Z e epeyce 
murl&ra, diğeri de menıurlyctto bulunanlarm terfi n terflhleri-

QS İtlı' k meseles,· •• aı~.~1·: .. ::':-:::;~;,;:":,":!:'::;•=1:,." bl• müdd•• ••"••· tesir edecektir .. diyor 
Emniyet Sandığının mevkii meri· Sandığın, halkın bu büyük ihtira se clerin kabul etmedikleri mallaı 

caklan memuriyet sahasında staj yapmnları esası yazcdilmedik.. 

~ 
"'~· .... !:",.,. • yete giren nizamnamesi, bundan bir cını önliyebilrne<:İ için tahmin üze- bizi geçindirir. Bu yıl eskisine na· 
~ ... ~ <4" çe, ta.hsll ölçüsüne ~öre ~er 'c 'azlfe \ermekten müspet bir ne. 

kıtapları ağır mıdır? tice almamıyacağımı ,e ehliyet Ye liyakatlerin bir tesadüfe bağlı müddet evvel bu sütundaki bir te- :-inde çok hassas olma<:ı ve \ereceği zararı satış daha fazla-Jır. Yani halk 
ııın ,,.0nları daha basitleştirmek kalaca<rma emlnlı. mennimizin yerine getirilmiş olma· 'Jarayı da muhammen kıymctinder daha fazla mal satıyor, alan da az· 
&. ~ı? ~-- . d 

Std" llıeseıe 
1 

Bir memur intisab edeceği ı" bölgc.<ılnin en küçüğünden baş- sı gıbi bir yurt aran şümul \'e fay 'Jek a'}ağı düşürmcmec;i icap eder. ır. 
llıı-e3 IJe \'A •• 10kkında Setıimi İzzet Iıyarak bütUn faaliyet ~ümulü içinde hiç olmazsa altı ay Ycya bir dalı netice arzetmektedir. :'\ihayet elinde menkul dahi olsa ik· Bunun scbeblerinden biri, her çe-

i14r t'ıkı ~ıı arasında küçük lıır 
1 

ti . Sandık icabrnda bu··tu··n Tu··rkı·,·e razınm karşıJıi'Tı \'ardır. şit eşyanın mocla,·a tabi olmasıdır. 
Uk ı O kil sene yet ş rılmedllıçe hrncll<ılne ilk hamlede ,·eritecek memurf- ; t'> • J 

lııı' h~ın d' tük ihliliırın bü· dahilinde 8ubcler açabilecek ,.e A\'· Bunu makul derecede '-'apmak ,.e Moda me\'Cut oldukça biz işsiz kal· 
a 'l'acaıc e ~adcce iki kişi arasında yette mu\ arrak olıımaz. Dinncnaleyh tahsil, ancak bir memurun • J 

esını 
1 

hır munakaşaya dokül· almM'ak iş bölJ:e8inl , e derecesine ~öre staj ~-aptırılacak yt'rf , e rupadaki benzeri müesseselerde ol- faiz hesaplarını çok asgari bir hale mayız. 
rııuh 1~1~enni ederim; çünkü mese· ıne,kii tayin için lıir ~c>b<'b \c müstenit olabilir. duğu gibi muhtelife\· eşyası \'e~air ttetinnek lazım:hr. Bunların ne de- .!\lodası geçti diye malı bize satı· 

a~atı111121 ~r, hatta denebilir ki irfan Yoksa liseden çılmnın, ünhl'rsite mezunundan daha a~ağı zati eşya üzerine çok pratik e a !ar receyc kadar matlubu te.'llin edeceği yorlar. Yoksa ihtiyaç için satan az~ 
elaın, 1 en muhim mesclesidir. ehliyet olacağını \e memuriyette iklnrl derecede kudret nı mu- dahilinde halka ikrazatta buluna· ni henüz bilmiyo::uz. dır. Modayı kaldırmadıkça biz böy· 

ıtaııların zzeı Sedes, ortnmektep ff k t . d caktır. Bunun dogvuracalıı netı'celerden le hareketlerden pek az mu"teessı·r 
ıı ço•· ın, ılkmeklep mezunları İ· va a nye gostcrecrğinl Ü Unmek ~·anlı~ olur. Memuriyet, tahsi- .,, 

!lı!a11 :n~;:r olduğunu, çocukların lin gay<'sl değildir. Ye bu itibarla memurluğıı apayn bir mcı;lek Halı kilim. örtü, biblo, giyim eş- biri, pi; asadakhbalkh· elindeki) em\'al oluruz.,, 
: •o ~ anıı) acaklarını sö) lüyor n apayrı siyi l('ab ettiren bir ı, 5ahası telal•kl etmek ıaumdır. yası, kitap, foto.~raf, saat, sanat e· \·e e~yanm yo • a ac:ma a ınrnası 
re aı rt l cş kelimelık bnsit cümle- Kezalilc, memuriyette bulunup da terfi , e terfih olunacakln. serleri sandıkta paraya çevrilebile· ~ibi bir haksızlığın ve bir bazirg!ln· 
lrı, ı~ı arı Çocuk larıhln, co~raf' a- ' v · 1 •rııı .. ııaı b'I . . . & " mı da yüksele t:lh~lllnl yapmı' olmaları ~ibl bir <'Sıısa ı...tinat edi- cektir. .ıgın önlerunesı o acaktır. 

tkı 1 S•$ının uı.un clımlcle- lem · E ı d v Filhakika birçok zamanlarda J1alk 

k
or, \ ;..~nu·uııaJarı nasıl kauar?,, di· ~ı. 'vve ce yaz ıgımız yazıda, hal-
ır~ 

1 
le' hunu kabul cimi) or \'e lluglinkü gençlikten yüksek tahsil beklemek hakkımızdır, km maddi ihtiyaçları karşı ında, çok mü~tacel bir işi için a gari bir 

Ullıılltı 1~loııınrıııııı,, ilkınektcp ınc- ama, de,·letln kadrosunda yer almış \'e bugü~kü ~artlara naza- be:ki yarın ödiyebilecekleri hir pa· paraya muhtaç olabilir. Bunu temin 
ıbıı~tı h llrkçe "azılmı• - ihti·a· ,-~- ran ,.u··k·ek t:ı.h ·ıı d b · tl ı t · · · ı. k ·· ıçı'n h·ıç bı'r ı·ı,raz mu··esse"·~·ı '-"Oktur. lr :ırıç 

1
., • ,, " ., • ... ., ~ sı n rn me(' urı~ f' <'r e mahrum kalmış blr~ok rayı emın ıçın, ço~ ·ı)'metlı şeyle- ~ =~ J 

•ttı • ıer ılıareyl anlıyacak memurlamnız ,·ardır ki, bunlar liyakat \'e ehliyet bakımından, rini satmağa mecbur olduklarını ye Bu yaziyet karşı.::mda elindeki ma· 
\'ına lele lükseJtıııesini,, istiyor. J yüksek tahsilin ,.<'r<'miJ<'('eği değere \'asıJ olmuş bulnabillrler. bu yüzd~n malları mukabilinde al- hm yok baha ma çıkarmak mecbu· 

~ah. batdanlıerl mu" temaclı",·cn lıa•itc ' Bu •e 1t ka d .. k k t h il rı')·etı'nde kalır. "'il~ 'ıte 
1 

• ., " , i ,... nu rşl'lln a ru ·ıır · a " ini Japa.mıyacakl:ı.rm hayat Ye malan mümkün paradan çok dunu-
k 'lıak g < Cll; çocuk zihni hak· İ lsti.kballertnden bedbin olmala.n tehlikesini ı:;österen bu tahsil , nu almak vaziyetinde kalarak bü· Halbuki bu, ailelerimizin düzeni· 

llrıı tr 1 ık tde uymıyan hıi· kaydı, an('ak ilk memuriyete alınma. zama.nmıla bir müıııt"'nlt ola.. ük. 1 v d ~ ,i bozar, c::efaleti arttmr. t~ını er ılıJP rusunu isler eniz ' Y zarar ara u~ra ıgını tesbit et-
l ınu bilir Ye anrak terfi müddctıcrl ara ında 3 nya 4. yıl gibi farklar miş \'e mezat ,_·erindeki Sefkat c:an· Böylece \e bilhac::sa şubeler aça 

t' t !Jhı:eı. 1 ' _çocuğa,, l aruı f i bl ~ Lİ u u~ı' •n dıye değıl, lıde· ç n r sebebi t~rclh olabilir. t nhersile tahsili bir ihtisas tahsili dığt muamelatının bu işe eheri~li rak bu çok gi.ızel hedefli işi bütün 
]{ r llıahıeı~d~n blisbütün fnrlı:lı, ayrı demek oluağma ı:;öre, devlet ,.e hükumetin Jhtisa.'I 1,1erfnde ter- mali müesc:ese!e:imize de t~mili lü- Ttirkiyeye teşmil ederek. halkın 

1 
eQdi tlın hnkmağa başladılar. clh edilmelerinl muclb olabilir, ama, a.'lla üninrsitell terfi eder, zumunu tebarüz ettirmistik. ihtiyaçlarım ünlemek \'C onlan muh 

arı 2cka1 -•· t ı -c arına pek ha) ran olduk- f..,.a , l sebebin tahsilini yaparnıyanlar terfi ,.e terfih cdllemez Emnivct sandıg" ının '-'eni nizam· tekirlerin elinden kurtarmak, emni-
::ıııc~ı. ıı nıid· ? J J tiııt"'I lcndıJ •r. .nedir? b:ızı şe.} leri gibi bir kanun matldcıııl konulamaz, konulmamak Jiızımgellr. namesi bu \'aziyeti daha etraflı ve yet bakımından sandıf,rın işini de 

, • tocukıacrınııı anlıyabilel·el.:le- Memurlarmmın yüzde <ıcksenl böyledir n toğu gençtir. Hl'p- daha samil bir ~ekilde temin ctmis ismilc mü ernma kılacaktır.,, 
~li.ııı rın onları bir turlü ka\·· • ~ ~ ıiaıı· lacakı • ı;ini lstikballndeld emniyetten mahrum eden böyle bir sebcb, on- bulunmaktadır. Bu gibi işler yapan Sahaflardaki 

ı bij • arına karar \'erdiler. taıı 'derilıl.:lcrlıı, pek ktküklcrc lıi- larm vereceği randma.nı ela ı:ok a!';;ariye düı;ür\ir. Bu müna~ehetle alakadar esnaf e~naftan biri ile konu~tuk. Bu di· 

:~rl.\tl', \~rı ''Jjnjlı bir konuşmaları 1'1emurlyeı bU§blitün ayrı bir tnt'4'lek olduğuna. göre burada arasında endişe vardır ve çok yerin· yor ki: 
le ıı beıı.t llıcktcp talebesi için de esaa m•leld tef'.ri.lhe yani kan tahf!llll mcuıesı olmak kab eder. dedir. Biç bir usul \·e kaideye hağ- "Bunu haber aldık. Halkın elin-
b ll bır~cı- bir şer icat etlıler. Cum· Binaenaleyh terfi mliddetlerl ara.sına kurslar koyarak a...". Iı bulunmaksızın, l'alkm ihtiyacın· deki kıymetli eşra~ı içiı bö) le ma 
ıt~~ıe,. bir Uıattınız nıı, itınc fikre kerlikte oldu,"11 gibi bunu ikmal C<lenlerln, mesleki tahsilini de\'. dan ic:tifade \'aziyetinde bulunan li müesseseler açılması hiç şüphec:iz 
cu,~~ !ıa~ ıey koydunuz mu, hemen Jetin n hükfımetln Jlyakat ,.e ehliyet isteğine layık bir §ekllde bu alıcıların kilnna kc<:at getirecek memleketimizin refahı bakımın· 
lıu ~-hır: "Biıyuklere dcğıl, co· yapmıı olacaklarına göre barem dererelerinin en sonuna kndar zu~ ıı A ... ' 1aıı edl) orsun: onlar da bu iş onları ne kadar üzdü ise hal· dan çok lüzumludur . 

.. ~. ~ıı~nı çıkabilmesi lmk&nlarmı bağTşlamak bir lüzumdur. F~ · },.. nılll .... , Ilı az ... ,, Çocuğun lıir:ız u- kı da o kadar memnun etmiş bulu· akat bu ışe büyük c:ermaye a· 
ı )lta~tckkcp cümlc<lcn anl:ı· Terfi dereceleri arasma kunlar koymak, bir memurun rh- nupr. Alakadar bir maliyeci ile zımdır. Büyük teşkilat lazımdır. 

llız edildi • llyet, kudret 'e bilgisini hacldi azamiye çıkaran en güzel bir 'est- bu nokt2 etrafında görüştük. Bu zat Mezat mahallindeki Şefkat sandr 

~~·ııı ~~t<ıcuk oldulı:, dünya) a J.;ırk le teşkil etmek olur. Bu "uretıe terfi edenlerin ve yani umumiyet- dt) nr ki: ğı müte\·azi sermayeli bir müesc:c e 
h ıtaı l llelınedik. Bızc okutulan le memurlyf'tlerıle bulunanların an<'ak ehil \'C larık olmalanna "~iz:ımnamenin şube açmak sala- olduf,ru için pek o kadar mühim de· 
a:~t d.t~ıı~~lar1 lıugünkuler kadar mukabil bu I~ mazhar olduklan, terfi cttiklC'rl, .t<'rfih olunduk. hiyeti vermiş bulunması bu hare· ğildir. Fal;at böyle bir müessese 
luıı ile ta ı; itinde uzun cümleler, lan aıııa.,ıhr. Ve her memur terfi , 0 tcrfilıinl temin itin bu 

!.ı. Urqh zıınıı,, ınaıızıırnclcr <le lıu k 
1 

d tr k ketin bütün memlekete teşmili ihti· bu kadar geniş bir hedefle işe giri· 
"ıtt ~. tıı UNI ar a munı a olabil<'<'ek d<'ncedr bilgi \'C ihtisas ile mü. yacını önlemiş olmak içindir. ~irse ba5ına da o kadar büyük dert 

la~ı:ı lıe~lJa >~tıe zoı lıık çekerdik, eehhcz olabllmek için elinden geldiği kadar !'Blışmağa gayret Fı.lh,"kı"ka btt tu"rlu" ı·krazat bı'r l kt 
Ju•ı. ~ıı.,~. " ö~renirdlk. lnsıın '·ar<ı· ed B d 1 u açmı~ o aca . ır. ~, ~ .. ., er. u a ' randmanını arttırır. lir. lltıııeı.ştyı anlnınaı; zaten anin- banka i~i o~maktan ziyade bir san· Şimdilik halka ne şerait ile para 

ı.;0 s d T<•krar ediyoruz. Tahsil başka, memurh. ·et ba.o;.ka sc>ylerdir. B · · · he, ~ cuaa a ece ulışrıınk demek- - - dık ,·eya mütevazi bir mali müe e· vereceğini bilmiyoruz. u hızım ı-
lara t%;tl 0kutacaAınız cuııılelcr Tahsllo kar 1 1.emnyiil , .e inhimaki artbrmak itin memuriyeti senin i~idir. ı\ma, hir; de teferrüat· şimize tesir ctlccektir, ama, gene 
Bir atılır tk olursn o <la ancak on· ta.halt ı.:aye6l yapmak bUyük bir hata. olur. Böyle müeyyedeler tan addo!unamaz. Gerek mumanı bankanın , ·eya bu işi yapan müe3· 
de~ ıla t~ do!ıa fıızlnsıııa alışmaz. \'f' mü!llfenltler, elıllyet \'C Jl~·akatlcr lı:in, adama :rer drğil, yerine 
.se ı. e~tfcı.nırıuk çeksın, zekı\sı 

0 
sa• e· d k ev gerekse alakalıların çoklu!;ru iti-

' 11 • a ammı ,.c mu ·tcdirinl bulmak itin en isabetli esaslar olur. • ·ı 
'o·ıa''ıııhra'dcr, açılır. Zorlug·u •uk- 1. 1 barı e hem memleket m~nfaatine 
,, , '" ., eni harem projesinin tetkikinde bu cihetlerin na1.arı dikka-
Lc.s, ~ '"c Lu' Jıse sııııflarınn bıral.;ı· te almllta!ını lsterb:. İ çok büyük neticeler veri.r, hem de 
la lın:ıı1 nuıı Jçın o sınıflar tale- i alakadar mÜe5Se5eSİ maliyenin ka· 

ın~rıa ııeı,lor, Çocuk on uç, on dorı ·-·--······································· ------···-··~!: .. ~~: ........... .! zancını arttırır. 
ka ele 1 ncı)·c kadar sanki lıclıd: Bu işlerin çok pratik bir sekilde 

rl .r~'suı. ı sorfi:>or,soıırn ııır<lı:ı 1.Hrl Maar·ıf Mu'"du··ru·· T .. kk . •OtJ.a " lıt)I • Ur uş Una tanzimi icap eder. .Nizamname bu 
deı~ r. o 1 çctın meseleler ~ ıka· noktaları da gözününde bulundur· 

nıe~Jlırıııeıtlaıı.ıcı.tcp kitaplarını sa- A k d d d • k f ' b ı nıa1cteıı kita ı1ıı1 llarır; lııJHl.:is, ilk· n ara an ön Ü Q 1 rece a e e er muştur. Halk, istikraz edebilmek i· 
l~ıırıı Plarını biraz a~ırlnştır- H k d b çin uzun zaman kaybetmiyecektir. 

llıtıııı ... Ankaraya gitmiş olan maarif mü· ava urumun a ugUn 1 Banka muamelatının müstelzim 

~~rı arlllı;:rııanıınızda kıraat kitap· dürü Tevfik Kut dün sabah şehri· muayc.nef erİne başlanıyor . olduğu bir formalite \'ardır ki, eğer, 
ku ',/len, 0; 11arısı kelınıelerle dolu mize dönmüştür. Müdür, \'eka!etle Ttlrkku~una, bu -sene şehrimizden bu işlere teşmil olunsa bu neticeden 
ra 

0 
rtı1c 

0 
d~ı~l.sun demhorum, çun· maarif bütçesi üzerinde ve ekalliyet 700 talebe iştirak edecektir. Türk· hiç bir fayda elde edilemez. Bu büs· 

ı.·a,a1Un ugr 1 ı ıstemıyoruz, çocukla· mektepleri hakkında temaslar yap· kuşu kampları her ,-iHlyette müna· bütün ayrı bir faaliyet, ayrı bir sis· 
lerı b <lıtı sa~ ılıneslne Juzuın l oJ.:tur. mıştır. sip görülecek yerlerde açılacaktır. 1 tem. ayn bir çalışma işidir, hatta 
1Ut, \ asıııe~lireleşllreceğız di> c fikir· Ekal!iyet m~teplerindeki mual· Türkkuşuna girecek \·e kamplara bir organiza.;yonu icap ettirir. Bina· 
liıne1ı4 l'\Cı: "lıncnın de luzumu :>ok· ı'c:tı·rak edecek talebelen'n mua,·ene· 1enale,·h Emni,·et sandıgvında bu ı·,,._ 
&onhk C:ilııııelısan 1mız dorı beş lı:c· !imlerin maktu ücrete Çe\Tİlmesi "' J 

1 

J J 

nın k ca lleaıı erden ınurekkep J>aıa- işi üzerinde bazı esaslar tesbit e· !erine bugünden itibaren hava kuru· için aı•n bir organizasyon hazırla-
l:aı hıllbıııleıı:ı~ .. dı)or; l'atagonca· dilmiştir. mu merkezinde başlanmaktadır . nacağı da pek tabiidir. 

Saldıray denizaltı 
gemimiz geliyor 
Almanyada inşa edilen Saldıray 

denizaltı gemimiz altı gün evvel 

memleketimize gelmek üzere Ki
elden yola çıkmıştır. Geminin tec· 
rübclcri çok muvaffakıyetli neti· 
celer vermiştir. Saldrray bir haf· 
ta içinde limanımıza gelmiş ola
caktır. Gemiye burada merasimle 
bayrak çekilecektir. 

Saldırayı Türk denizcileri ge· 
tirmektedir. 

Haliçte inşa edil:nckte olan iki 
de.nizaltıdan biri de mayıs başın 

d:ı denize inf:lirilece ktir . 

CUkJ C lu,ph rıni bilnıı) oruın, fa· 
du :ırıınııa ~s~z \ A-Nu haklıdır, ço· 
cU §iiııceıeri 

1 
Ur)c dilini, mürekkep insan kanı konservesi 

\ııtluğu ortadan kaldırdı. 
nııcı fad 

dıl o) er ıe,ltıı· e edebilecek uzun 
llkııı ~talt otr 111 llen Acız iptidai bir 
blJil c lep )•atrnek doAru delıl\lir. 
l eu et~erini d:ı~ çocuğun zihni ka· 
ceın$1llış lldanı Aıı, Yarınki gencin ,.e 
hes '~elirı ond 111 ihtiyaçlnrını da, 
toc a a kaırııa an beklediklerini de 
lerduğa sadec h mecburdur. Mektep 
dır· en Lah5e~eonun anlı) acalı şey· 
ııı ' çocuau n bir mnesseı;e dcftıl-

nnıaı • tocuk h lır •dı,. '\ ırnkmab çalış· 

tıarıcı\:1)Uk O}~ağa alış· 

N 
J utcmadıycn tah· 

azlrl•ı ıcuklar anlıya-8 1 •lerclcn, nıfirck
rnıakla olınar.. 

Ullah ATAÇ 

PARlSTE, Buhar Dlderot'da Sent 
Antuan hastanesinde bir p&\iyon 

nrmıı ,.e burada iki yılda 15 bin haıııtaya 
kan nuledllerf'k hayatlan kurtanlmıı. 

Bir adama kan nrme.k l~ln li.boratu
, ·ara, hu taneye, pa' lyona, bir başka ada. 
mm bir yerine bir mwıluk takıp boru bağ· 
lamağa ne lilzum \ar anlamıyoruz~ 

\'erilmesi matlub ln!lan kanı d<'ğil 

mi~ 

isııanya, (in \'e Arnavutluk toprakla
rmılan bir miktar hap teklinde yedirmek 

bu ı,ı pek ita hall.Mer 

Her nnl kandan en ili. bulamaç n en 
lli insan kanı konsen·esl 

• • * 

Arnavutluk h4kimiyell 

A
~ADOJ.U Ajansı tebliğ ediyor \"9 

diyor ki: 
"Kont Çia.no, Arna\'utluk devletinin 

hakimiyetini ihlal e) lcmlyeet'ğlni İngiltere 
büyük elçMne kat'lyyc>n tf'mln eyl~mı,_ 

tir.,, 
Doğru! 

Hı\klmi.rete etini bile ıüm1edi, Arna· 

• • • 

Baldan zehirlenmiş 

U.. SKÜDARDA ilacı Cafer mahalle. 
sinde oturan Allah,·erdi admda bl· 

ri ( skUdar l!i!kele inde kutu içinde bal bu· 
lup yemi,, fakat zehlrlenmı, ,.e teda\ 1 
edllmek Uzere hastahaneye kaldınlmıştır. 

Bal tutan parmak yalar derlerdi. A. 
manı bilir misiniz., gördünüz ya, eski çam
lar artık bardak oldu. Şimdi bal yiyea so. 
Iuğu haıııtaneıle buluyor. 

Ama, :ıchlrlenmemek için ne yemeli? 
Ilunu da bir halik, bir de esnaf blllr. 

Mim. 

Makine şefinin 
muhakemesi 
Nusret, ortada suç 

olmadığını iddia ediyor 
Suiistimal yaptığı iddiasile asliye 

birinci ceza mahkemesine verilen 
belediye makine eubesi müdürü ve 
temizlik işleri mildür ''ekili Nuıre
tin duruıımasına dün başlanmıştır. 

Mufettişlcrin yaptığı tahkikata 
göre, belediye altı çöp kamyonu al. 
mak için bir milnakasa açmış, bu i
şi Uzerine alan miltcahhid teslim 
glinli geldiği halde kamyonları ver 
mcmi§ ve aradan jki ay geçtikten 
sonra Nusret bunları tesclliiJn et _ 

mi~. 

hlüfelti§lcr bu hareketi suilsti -

mal sayarak tahkikata başladıklar 
zaman, Nusretin, kullandığı husus· 
otomobili kamyon mUnakasasını UzE:' 
rine alan Kadri Yaman ııirketinden 
aldığını görerek bu otomobilin ge
cikmeye karşı bir göz )"ınıma hare. 
ketinin karşılığı olmasından §ilphc
lenmişlerdir. Nusretin ayrıca beledi 
ye muhasebesinden usulsliz olarak 
377 lira 52 kuruıı da aldığı iddia e
dilmektedir. 

neis, bunlara karşı ne diyeceğini 
sorunca, Xusret müdafaasını fU yol 
da ynpmışlır: 

- Şartnamede bir yolsuzluk ve 
ortada bir suç yoktur. Müteahhid 
teslim işinde gecikince, daimi encU. 
men bu kamyonların 1200 lira ceza 
ile teslim alınmasına karar verdi . 
Kullandığım otomobile gelince, 

belediye lüzum oldukça dışardan ki
ra ile otomobil tutuyor ve senede 
bu işe 350 lira kadar para veriyor. 
du. Ben valiye müracaat ederek 
şöyle bir teklifte bulundum: ''Ken
di paramla bir otomobil alırsam, 

beklediği zamanlar hariç olmak şar 
tile taksiye vereceğiniz parayı ba. 
na verir misiniz?,, 

Muhiddin üstundağ bu teklüimc 
muhıı.sebcyle görüştUkten sonra mu 
vafaknt cevabı verdi. Avrupadayken 
beğendiğim markalardan birini seç
tim. Bunun vekllliğinl de tesadüfen 
Kadri Ynman şirketi üzerine alm~. 
tı. Arabayı taksitle 2300 liraya nl

dım. 

Para meselesine gelince, bunu L 
ta lmirl sıfatiyle Muhiddin Üstün
dağ verdi. Eğer tediyede usulsüz.. 
tük varsa onlara racidir. Ben bele
diye için otomobile sarfeltiğim pa. 
rayı aldım. Da~a da alacağım var. 

Suçlu bundan sonra, Muhiddin 
üstUndağm paranın verilmesini tas 
vib eden bir müzekkereyi ve 26 say 
fa utan mildafaanamesini, çöp kam
yonları mukavelesinin bir suretini 
mahkemeye vermiştir. 

Söz nlnn milddeiumumt, mü!et • 

t.işlerin, Muhiddin Üstundağm ve 
bu mesele etrafında malOmatlan 
bulunanların şahld olarak celbini 
ve diğer bazı evrakın getirtilmesi
ni istemiş, mahkeme bunları kabul 
ederek davayı 22 mayısa bırakmış. 
ttT. 
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Yunanistana 
taarruz edilemez 

Arnavut kraliçesininl Kazanan numaralar 
hazın rnacerası !!27!162·~3~0 40000 

.- Baetarah ı incide 
İyi haber alan mahfillerin öğ

rendiklerine nazaran, Roman· 
ya İngiltere He bir karşılıklı 

yardım anlaşması akdinde hfiUı 
mütereddit bulunmakta ve aşa

ğıdaki iki şartın evveleıiıirde te· 
mlnlnJ istemektedir: 

1 - Harp vukuunda boğazla 
rın lnglllz - Fransız filosuna a
çık bulunması. 

2 - Doğu Avrupasmda miles· 
sir bir mukavemet cephesi tesi
si lc;ln TUrktye, Romanya ve 
Sovyetler blrltği arasında bir 
kartılıklı yardım paktının im· 
zuı. 

Yunanistan ve Türkiyeye 
teminat 
Londra, 10 (A.A.) - HUkfı· 

met mahtUlerine göre İngiliz 

nazırları bu sabah İngiliz temi
natının derhal Yunanistana ve 
'ttlrklyeye teşmil edlllp edilmf· 
yecetı meıelesl hakkın"<la karar 
vermlŞlerdfr. 

Mevzuubahis olan anlaşma· 

Jar Polonya ile imza vt Roman
ya tein de derpiş edilen iki ta· 
raftı anlaşmaya benzer anlaş

malardır. 

iyi mal~mat alan mahfiller, 
Yunanistan ve TUrkiye ile akdi 
muhtemel anlaşmaların şimdi
lik ıtzll tutulacağını lllve et· 
melr:tedirler. 
Aynı zamanda lnglllz hUkfi· 

metl Muaoliniye, İspanyadan kı
taatınr çekmek suretiyle imza 
ve taahhütlerinin şerefini koru· 
muı lc;ln son bir lmkAn daha 
vermek arzusundadır. 

Neticede İngiliz htıkO.metl ln
glllz • İtalyan anlaşmalarının 

feshi teşebbüsünü kendisi yapma -
mış olacaktır. 

Lord Perth dUn öğleden son· 
ra Ciano~·u ziyaret ederek 1-
taJyanm ispanyadaki maksadı 
hakkında dolru malOmat fste-

mlttlr. 
HUkdmet mahfilleri, lngllte

re tarafından bu hususta her
hangi bir beyanatta bulunulma
masının lngmz hUkQmetlnln 
pasif kaldığına delllet etmiye· 
ceitnl, tngntz httkO.metlnin Yu· 
nan ve Kıbrıs sularında mUhlm 
tedbirler aldığını kaydediyor
lar. 

Diğer taraftan, lngilterenin 
TUrktye, Bulgaristan ve Roman 
ya ile olan diplomatik faaliye· 
tl t'JntımUzdekl günler zarfında 
çok hararetli ve hedefi de şun
lar olacaktır: 

1 - Balkan antantının, Bul· 
·ıartstanın Döbrlcedekl istekle
rine rağmen, muhtemel teşriki 
ıneaatılnl, 

! - Harp halinde İngiliz ve 
J'ranaıı harp gemilerinin boğaz
lardan serbest gecmesinl temin 
.,.1emelr:. 

Peqembe günkü beyanat 
Loııdra, 10 (A.A.) - Press 

:Assolclation, perşembe gUnU a· 
Tam kamarasında B. Çember
l&JD tarafından yapılacak beya· 
natta tu noktalar mevcut ola
catmı zannediyor: 

tnglltere ve Fransa Yunanis
taııa tam müzaheretlerini te
min etmllldirler. İtalyanın Ar
navutluktaki teşebbUsU lnglliz -
ttatyaıı anlaşmasının lhlAlidir. 

Bununla beraber Londra mah 
fillerine göre, an taşmanın res· 
men feshedilmesi pek az muh· 
temeldir. 

MezkO.r ajansa göre, lngillz 
ve Fransız hUkOmeiıeri Akde· 
niz.de şimdiden bazı ihtiyat ted
birleri almış bulunmaktadırlar. 

Mihver, Bulgar taleplerine 
müzaheret edecekmiı 

Londra.11-Times gazetesinin Ro 
- muhabirinin fş'arma göre ltaL 
,. ne Almanya •birkaç haftaya ka. 
tll' faa14'etlerJııi Bulgaristan Uze -
llllıtlıt telllılf .eeutfw ft Yunan top
.raiı arasmda Akdenizde Bulgarista
na bir maJıııet verllmeaine, P..oman. 
yum Dobrlceyi iade e1meaine dair 

olan Bulgar taleplerini tervig ede.. 
ceklerdir. Zavallı kadın, lohusa döşeğinden 

kaldırılarak bir hastahane 
1000 

33978 22709 

Lira kazanan 
Mihverin planı ne imiş ? 
Parfs, 10 (A. A.) - Temps ga-

zetesi yazryor: 
Mesele Arnavutlukta mahallen 

otomobiliyle kaçırıldı 200 Lira kazananlar 30342 
Sonları 342 ile biten n~ 

19513 31348 22856 29863 6464 biner lira mükafat alırlar. 
halled.llse bile, enternasyonal ba- Bu sabahki posta ile gelen Av- 1 Kral Zogo, karıaının kulağına 28717 13820 7124 33!Hl 36740 
kundan ha1ledilmeml§tir. ve bu rupa guetelerir.lde, dünyaya bir yaklaıtı ve menfi cevaıbınz mml- 11169 24692 18266 36116 

çocuk getirdiğinin ikinci gilnü, I-
1 dandı. Sonra daha hızlı bir scsl.:: keyfiyet, tamamile Avrupai mahi

yet gösteren buhranın en tehllkeli 
cephesidir, istihdaf edilen nokta, 
şarki Akdeniz ve uzak şarka bak.lı:n 

talyaıı istilbına ufrayarak mem-1 - Yakında buluşacağımızı ü
leketinden kaçmak mecburiyetin- mit ediyorum, dedi. 
de kalan Arnavutluk kraliçesinin ! Otomobil hareket ediyordu. 

1 

olan bütlln Balkan noktasıdır. Mev. yürekler acııu hali ve bu hazin ka- Kraliçe elini kaldırdı. Kocasını 
zubahs olan, 1ta1yaya narkl Akde. çıtın bütün tafailitı yazılmakta- ' son defa ıelim12<lı. 
nizde hA.ltimiyet temin için yalnız dır. 1 Kral otomobili gözlertdcn kay
Selanlğe ve Ege denJzine doğru Inl- Bu guetelerden birinin yazısını boluncıya kadar tessis sessiz ta-
şl temine kalkışmak değildir, fakat tercüme ediyoruz: 1 kip etti. 
ayni samanda Yugoslavyayı bloke • * • j Ha~ta otomobilınin 1.50 kilomet 
ederek Romanyayı tecrfd etmek ve Minarelerin merine çıkan göz- . relik :; ~yahati bi:ı hir inkıta için,le 
Almanyanm Romanyanm tabu zen- cüler, sahilde müstevli milletin aa geçti. F.:nerled röndüriilmü§til. 
ginliklerine ve Karadenize ilerleyi· kerleriyJc topraklarını müdafaa c· j Tirana akın "ıen gönüJlüJm; 
şinl kolaylaştırmaktır. Arnavutlu. d:n Arnavut gönüllü ve askerleri- yol vermek için mütemadiyen du-r 
ğa kar§ı İtalyan hareketi Alınan. Din kanh boğuşmasının tafsilatını mak icap ediyordu. Şafakla bera
yanm Çekoslovakyaya vazıyet et - bağıra bağıra biribirlerine bildiri- her, kraliçe Florine kasabasına 

mesi, Romanya ve Polonyaya karşı yorlar ve minareden minareye ge- 1 geldi ve burada mevcut tek otele 
• Alman tehditleri, bUtün bunlar bi- çen sözler bir telgraf çabukluğiy· yerle§ti. 

ribirlni tutan ve itmam eden .şey· el ta gerilere kadar yayılıyordu. j Muhaberat tamamen kesilmiş 
terdir. Ve yine bugiln bunlar, Roma Tira.1 üzerin.de İtalyan tayyare-

1 
olduğu için kocasından hiç bir 

ile Berlin · arasında sıkı surette ko. !erinin uçtuğu sıral:ia, sarayında haber alamıyordu. Ve hastalığının 
nuşularak te'lbit edilmiş ayni siya. mukavemet emirleri vermekle 

1 
bütün ıstıraplarına rağmen ya

si planın metodik tatblkatmdaki metıul olan kral Zogo, bir aralık rundakilere mütemadiyen kraldan 
rnüteakip merhalelerdir. yanmda'ki erklnıharplerden biri-

1 
haber soruyordu. 

Elen Milletine tebliğ ne: , 1 Saat 7 de Yunan hükumetinin 
Ati na. 1 O (A.A.) - Atına rad· - Kraliçe, hemen buradan git- Selanikten yolladığı yardım ekibi 

yosu bugUn aşağıdaki tebliği melidir, dedi. Bunun için ne 11- ' yetişti. Bunların içinde Yunanis-
neşretmiştir: ıımsa hazırlayın., tanın en meghur doktorlarından 
• Elen milletine, Bira.z ıonra kral sarayının ö-1 Yuros ile vardı. 

HUk\imet, Yunan efklrıumu- nüne bir hasta otomobili geldi. Yunan Meclisi reisi, doktor Lu-
mlyesinde her tUrlU endişeyi l· Kraliçe bitkin ~ir halde yata- rosa çektiği bir telgtafla kraliçe 
zale için, memleketin istlkIAJ ğında doğrulmuş, kocasının yük- ile çocuğunun Selaniğe kadar se
ve bUtUnlUğUniln kat't surette sek ıesle mütemadiyen verdiği e- yahate devam edecek vaziyette 
temin edilmiş olduğunu teyit e- mirleri dinlemeğe çah~ıyordu. olup olmadığını soruyortdu. Müs-
decek vaziyette bulunduğunu Yatağın yanınl:Ia kendisinin en bet cevap alınca Yunan hükumeti 
beyan eyler. iyi dostu, kontes Szcrthos vardı.. Florine ile Selanik arasındaki yol-

Elen milleti, hUkOmetinin Lohusanrn ve henm iki günlük da, zavallı kraliçe ile talihsiz veli-
kendl emniyet ve şerefine mUs· yavrusu küçük veliahdin yattığı ahdin rahat bir seyahat yapmalan 
tamir surette n!gehban oldu· oda tamamen mavi döşenmitti. için bütUn tertibatın alınması em-
fundan emin bulunarak mllsa· Duvarlar, eşyalar, yatak takım- rini verdi. 
lemetperver me~al,slne h"ıur 1- ı.n her ıey mavi idl. tki basta ba· Ve krali,e ıene ~-~ ptg~obi
c;tnde devam edebilir. ktcr bavı:Jla'"l hazırlamakla meş- 1i ile, yaıtı gözleri daima arkaya 

lmza: Jan 1Uetaksatı- guJdü. Hava kararmıı, gece olu- yani kocasını bıraktığı yere dikil-
Paria ve Lon~adaki yo~u. Odada hafif bir ıtık yakıl- mit olarak Setaniğe doğru yoluna 

Almanlar geri çağnldı eh. devam etti ~ • 
Paris, lO (A.A.) _ Ouvere gaze· Kralın emir z.ıbiti içeri girerek Arnavutlükta son. vazıyet 

t 
. her ıeyin hazır olduğunu haber Paris, 11 - Havas aJansmın A. 

esı yazıyor: h . i tin .. v d' vin " K al z 
Aı p . Lo dr olduğunu aber verdığ zaman adan ogren ıg e gore r o. 

- ~anyanın ans ve n . ~ krali;e: go ve maiyeti geceyi Larisada 
sefaretlerı ve konsoloslukları bu ilet k d ~r • 1 rdir Kral h · b 
hükfunet merkezinde mümkün ol· - Hi; olmazsa yanna a ar ge~rınış e . m angı ya an-

bekleyemez miyiz? !'ye adeta yal eı memlekete ne zaman gideceği he 
duğu kadar az Alman bulunması i· vardı. nta meçhuldUr. Hal nazırlar için de 
çin mevcudiyetlerine şiddetle ihti- Zabit selim vererek kısaca: böyledir. Bazı ıayialara göre, Kral 
yaç görülmiyen memurlanru biran .. al f d d. ve nazırlar Türlı:lyeye gitmek ta -

nd ek 
.. -aıa ese, et .• 

evvel memlekete gö enn emnru Bu tm'a.da kl"al da kansmm o- savvurundadırlar. 
:ılmışlardrr. Almanya bu haberi dasına girmişti.. GUrültUden ço- 6 niıSanda Tiran.adan kaçmış olan 
tekzip etmiştir. cuk uyandı. Ağlamağa, bapadı. Arnavutluk kraliçesinin annesi ba-

Ruzvelt bedbin Kraliçe derin derin içini çeke- yan Glraud ile lı:olonel Giraud Zag. 
Nevyork. 10 (A.A.) - Reisicum re'lc: rebe gelmil ve tsvlçreye veya Fran. 

bur Ruzvelti Vannspringden Ne\· - Mademki mutlak elzem ne saya geçmek ftzere hareket etml§-
yorka götürmekte olan hususi tren- yapalım, diye s<iylendi. lerdir. 
.deki Nevyork Times gazetesi muha· GöılerinJen yat bopnıyor, fa- Kralın kardeşi prens Celll, dün 
l>iri Ruzveltin tren hareket ederken kat hrçkırmıyordu. Bundan ıon- kansıyla UskUbe geÇD'liştlr. 
kendisini selaınlamağa gelenlere son ra haıtabalm:ılar tam manasiyte Biı> çok Arnavut subayları A. 
söz olarak şunu söylemiş olduğunu bitkin bir halde olan ve ideta can- lasonya. civarında. Itaıyanlarla 
bildiriyor: sız gibi kendinden geçen Kr:ı!içeyi son müsademeleri yaptıkan son-
"- Eğer harp olmazsa sonbahara büyük bir ihtimamla yatağından ra dağ yoluyla Yugoslav~ top. 

tekrar gelirim.,, kaldnt;War. Sarayın ko:idorlann· raklarma iltica etmişlerdir. 
Reisicumhur bu sözler hakkırx:la dan geçirerek hasta otomobiline ltalya ültimatomunun 

hiçbir tasrihte bulunmak isteme- tapdılar. Bir dadı minimini veli esaslan 
miştir • ahdi göpüne bastmıırt annesinin Debre, lO (.A..A.) - Bir Ama. 

Parlamento perıembe pepnden tapyordu. vut devlet adamı Havas ajansı 
güntl toplanıyor Haıta otomobilinin etrafında mllhabirine kral Zogonun reddet 

tiği İtalyan mutalebatı hakkın • 

Heyetimiz ırana 
hareket etti 

Ankara. 10 (A.A.) - tran ve
lihadinin evlenme merasiminıde 

hazır bulunacak olan Türk heyeti 
bu akşam saat 23 de hususi tren
le hareket etmişlerdir. Heyet aşa
ğıdaki zevattan müteşekkildir: 

Ali Rana Tarhan, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili; Refet Canıtcz, 

B. M. Meclisi Reis vekili; Orgene
ral Kazım Orbay, Ne.bil Batı, ha
riciye umumi katibi muavini, bi
rinci sınıf elçi; Celal öner riyaseti 
Cumhur Başyaveri, HüsnU özer 
G Ü m r il k ve 1 n h i s a r 1 a r 
V e k i 1 e t i hususi ka
lem mUdUril; irfan Sabit Akça, 
Hariciye Vek11eti hususi kalem 
müdür muavini, elçilik başkatibi; 
Recep Yazgan, elçilik ba§katibi . 

Heyete Anadolu ajansından bir 
muharrir ve •bir foto muhabirile di-
ğer iki gazeteci ve kumanda hey
etiyle birlikte 148 erattan müte
ıekil bir askeri kıta ve 46 ki1ilik 
bir bando refakat etmektedir. 

Heyet Ankara earında B. M. 
meclisi reisi ile Hariciye, lktısat, 
Ziraat Vekilleri, Riyaseticumhqr 
umumi katibi, riyaseti cumhur ka-

lemi mahıua müldürü. Baıvekalet 
müatetarı ve hususi kalem müdü
rü, hariciye 'katibi umumiai ve ha 
riciye erkanı, tran büyük elçisi, 
Yueoılavya ve Bulgar elçileri, 
OGU"~ W ~ -.eklleti 
müsteşarı ve vekalet erkanı, bir 
çok zevat tarafından ıelimlanmrı, 
baıda mu.zika olduğa halde askeri 
bir kıta ihtiram merasimini ifa 
eylemiıtir. 

7 tayyare ile 21 uçucu.dan mü
rekkep bir hava filomuz ayrıca ha 
reket edecek ve heyetle aynı za
manda Tahranda bulunacaktır. 

70 Lira kazananlar 
24291 2114s 3154 29s21 ıosıJ 

39 6104 2754 7229 3~ 
22668 38984 35761 4970 15977 
7704 34355 34376 17330 2107' 

37247 36575 15849 12095 34117 

50 Lira kazananlar 
22010 13823 15509 20485 3876' 
37355 1698 652 1114 291!1 
39407 ,23572 5865 6570 371DO 
3223~ 28707 12044 19049 29'700 
10569 5800 4963 22243 ısısd 
16671 14615 4113 

26311 21652 18364: 3490 249P 
27568 960 34723 12277 3191• 
26368. 27 443 34077 5567 591' 
30119 10587 32106 13064: 

295 17605 2781 22049 ~ 
2H33 23921 3370 28148 268ıJ 
25416 8143 35733 22030 3609' 

40 Lira kazananlar 
21772 1890 2798 4843 28971 

95 30504 4255 32062 ~ 
16503 18718 37793 523 22351 
19482 15954 15486 10715 19156 
2:3677 24338 150 8692 15765 
29197 11910 7506 7915 2420" 
20439 32698 28660 39616 18345 
21037 18462 29494 20012 16710 
24816 9944 38452 3567 4856 
17441 32734 37914 8347 24W 
32489 30021 33388 25681 7731 

1488 32946 7776 31411 8541 
22252 38866 27552 7324 31862 
31680 21601 1788 7138 19225 
14430 27767 20964 39416 39963 
16635 ıım 34806 ~ ı 
5428 36739 910 7665 ~1'19 

27900 7981 12629 19314. ~ 
13930 22038 32832 23235 ı4292 
9534 6245 13272 39870 27(136 

16949 1623 2496 4168 10063 
11503 9397 39285 4860 33464 

• sb senedenbarn dünyaya 
eşi geımıyen FIDm... · 
Beşerin havaııne sı{lma· 
vacak bir ınarlke ••• 
san'atln göklerıne çıka
cat: şaheserler şaheseri •• 

. KEŞiF ALAYI 
ERROL FLYN 

OLiViA de HAViLAND 

Pek yakında LALE Sinemasında 
Londr.ı, 10 (A.A.) - Padimen nbitler vardı. Beya.z bir pelerin hı'l olması ve Arnavutlugunv Ro -ı 

da izahat vermiştir. Bu mutale. 1 s • M ı d 
tonun perşembe gilnU içtima& da. ciymit olan kral çocuğun dadısı- bat mağlfıp Arnavutluğa İtalya- ma elçisi~in de faşist kabinesi M A K 1 e 
vet edildiği resmen bildirilmekte- ııa yavaşça: nm nasıl bir lkıbet hazırladığı erki.nmdan olması. 
dir. - Ona iyi bak, una emanete- hakkında bir fikir vermeğe ka • Musolini Tirana gitmekten 

Korfo meselesi diyorum, det:li. fidir. vazgeçti 
Londra, 10 (A.A.) - Bu sabah Sonra kanama döndü: 1 - İtalyan kıtaatmın her an Roma, ıo (A.A.) - İyi malu -

saat 11 d: toplanan kabine içtima· - Şimdi, dedi, artı kgidiniz. ve Arnavutluğun her noktasına mat almakta olan mahafile naza -
ına bütün na.zırlar qtirak etmittir. Kraliçe, yaıh ıözlerini açtı. Xo- ihraç edilebilmesi, 

• t ı Ama b. 1 • • 1 dah la ran Musolini, bugün bliyük bir nu Nazırlar meclisı ta yanın - casını ır e ııaretıy e aya - 2 _ Arnavutlugunv bütün is • 
• x d ,_ · ki b' si a tuk söylemek üzere gideceii Tiran vutluğa taarruzu Uzenne ortaya na ça6ır ı ve 'Ult n ır ıe e - tihkimlan, limanları, muhtelif 

k · · • "k ı · · d f ld 'b• seyahatinden vazgeçmiştir. çı an vazı yeti te' . .,.ı ey emııtır. eta ısı ar gı· ı: tesisatı üzerinde ttalyanın as • 
"P A • · b'ldi ..ı: y n.d kal ? N 1 ? Du~enin bu ıeyahati hava şart· ress ssocıation., un ı rU4- - anı a ayım e o ur · keri kontrolü. 

• ·· 'k b' y · dl .x ı ..ı.ı• lan müsait olduğu zaman yapma. ğine gore, a ıne unanıatana ve ye WJYY eııı;.&t, 3 - Arnavutlukta ikamet eden 
1 dı · · · sı muhtemel oldu&u haber veril -

Yugos avyaya yar m ıçın ıcap e· İtalyanlara mebus ve nazır ol • 
· • 1 · mektcl:iir. den tedbirleri derpıı ey emııtir. firiniıı bu.ıiln Kahireye muvasala- mak haklan da dahil olmak ~-

Kabine Korfu adasına huıusi bir ti beklenmektedir. Sefir, ltalyamn re Arnavutların bütün haklan • Diplomam mahafili Musolıninin bu 
ehemmiyet vermiştir. Arnavutluktaki harekatı dolayıai. nm verilmeai, seyahatten yalnız hava prtları de 

Londra, 10 (A.A.) - Londra - le Akdenizde hasıl olan vaziyetle 4 _ Arnavutluk hariciye ne. ğil, aynı zamanda muhtelü ecne'bi 
daki Romanya ve Yunanistan ıe· Mr11r ve Sudanuı müdafaaaını ve ıaretinin ilgasiyle Arnavutluğun paytahtlannda Italyarun Arnavut. 
Eirleri, bugün tngiliı kabinesi mü Filiıtlıı meseleleri hakkında ıö - hariçte İtalya tarafından temam. luktaki hareketi üzerine yapılmak 
nkerede bulunduğu sırada, harici riifmeler yapacaktır. s _ Arnavutluk nezaretlerine 1- ta oaln görüşmelerin neticelerini 
ye nezaretinde kabul edilmişlerdir. Mııır mahafili, bu hususlar hak talyan genel sekreterlerinin tayini beklemek arzusunda olması dola • 

Londra, 10 (A.A.) - Mısır ma kında mütallaır beyanından içti- 6 - Tlrandalı:I İtalyan elc;I - yııile vazgeçmi§ olduğunu beyan 
hafiline göre, Mmnn Londra ıe. nap etmektedirler. sinin Arnavutluk kabinesine da. etmektedirler. 

30 yıldızı, göz kamaıtıran 
dekorları ve parlayan kos
tümleri ile 60 danaö.z ve 

rakkaseleri ile. 

T anase Revusu 
2 perde 56 tlıWoluk 

TANASE • IST ANBUL 
Feerik ve büyük temaplı 
revüde f evkallde muvaffa· 
kıyetler kazanmaktadır. 
Her akpm aaat 21 de au

arc ve her cumartesi ft 

para günleri saat ı 6.30 da 
matine .. 

Temsilden ıonra kilçiik aa-

londa KABARE • DAN· ı 
SlNG .• Konsomasyon 

ihtiyaridir . 
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HABER 

'lr~f!l@ill@ir~Q@rBf!ifillJWR HABER'tn 
Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve 
müsabakasıdır 

mükafatlı Meksikada bir nümayiş 
Musolini ve Hitlerin 
heykelleri yakıldı 

Numara:99 BeyolluMeldhal Paskalyada Yahu- J l b rv:~~ı 
O ..... catannu.a daloto<af~~;.,.:~ıatıum koymetl 800 u,..,, danın heykelini a p 0 n ar on eş l'=E: 

160 lira kıymetinde bir raclyo, kristal bllfe takımları, kıymctıl ceb akmaktan •• d 24 b . . t 
ve kol aaatlert, mu~ambalar, elbiselikler, lstt.ntleo enayı alabil- y . . gun e ın zayıa 
mek ıallhlyetlnl veren 20, 15, 10 lira gibi para laymetlnilo kart- vazgeçıldı • 
lar mu.bteut ev efJUI ve aalre. d l 

----~..:..::.:.::..:.;:.:.::.:.::.:.::....._vvvvvvvvv _____ ~ _____ .,..._ ~eksiko, 10 (A. A.) - Pas~alya- v e r l e r 
nrn arifesinde, lsayı sattıgmdan 

Dttnya buhraııı 
:~~~ ~~n ;;.:~~~m ~;:ı:~~ Honanın şarkında Japonların iki büyük 
~~;k:ıi!~r~:ı.ı:;ı~~in mumdan hezimete daha uğradıkları bildiriliyor 

( B~larafı 1 incidt) 
Nafıa Te 1ktısat Veklletlerinin 
!'ktıer vekUete ayrılmış olması
dır. Seneler geçtikçe vazifeleri 
artan bu lkl veklletin, gördUk
lert amme hizmetlerine nazaran 
bir taksime tAbl t~tu1ma.ıu lhtl
Yacı hlasolunuyordu. Bu suret
le, şimdiye ka.dar inşa, nakllyat 
"' muhabere lşlerlnl gören Na-

' fıa VekAloU, yalnız inşaatla meş 
gul bir vekAlet haline getirilmiş 
nıtınakale ve muhabereye alt o· 
lan hizmetlerle lktıaat vekA.letl
ne bağlı deniz nakliyat işleri a· 
lrnarak .. Münakale n Muhabe· 
te YekAleU" ihdas olunmuştur. 
l<eza ticaret ve aanayl işlerini 
&tıren 1ktısat vekAletl, yalnız 

•anayl ve maadln işleriyle meş
t'ııl olmak Uzere bırakılmış, lç 
"e dış ticarete alt vazifeler top· 
ı,narak "Ticaret VekAleti" teş· 
\tı edilmiştir. Bu vechlle vU
~a gelen Te'klletlerle, idare 
'°' teknik bakımından işlerin 
)btUmeslnln daha kolay blr ha
ı, konuldu~unu ve vekillerin de 
daha yakından lşlerlnl taktı> ve 
(ontrol edebtleceklerlnl Umit 
ediyoruz. 

Vt:klletlerln lş programmda 
btr değlşlkllk yoktur. Kabine· 
llln programında olduğu gtbl, 
~'kA.IeUerln iş programlarında 
d, Cumhuriyet Halk Partisinin 
~l'ogramı esastır. 

Cumhuriyet devrinin en mu· 
"'Hak prensiplerinden blrl olan 
lietık bUtçe esasına dayanarak 
l'ı,ıırlanan 939 • 940 malt sene 
hllf.teal huzurunuza takdim e
ttııııı.ış bulunmaktadır. MUza· 
ltereııı esnasında gerek şahsan, 
terek kendllerlyle calışmakla 
1ftlb.ar duyduğum vekil arka· 
cı'llarımın size vereceğlmlz lza
~lt bunu gösterecektir, kana.a· 
tıııcıayım. 

l'atnız dahııt, harlct vaztret-
1'tden bahıedecetlm. 

nahilde devamlı bir huzur ve 
'11~fın bulunduğunu ve Türk 
~atandaeının samimi beraberlik 
"' Ctlven havası iclnde yaşadı· 
tını emniyetle söyllyebillrlm. 
Cuııı.hurıyet hUkGmeti bu hava· 
llın buıanmamasına TUrk va· 
tanda.tının endişesiz çalışması· 
lla, huzur içinde faziletli bir ai
le hayatı geçirmesine ve istikba· 
litıden emin olmasına bUtUn 
ltuv'tet ve gayretiyle çalışmakta 
de'anı edecektir. 

l-larici siyasetimiz 
Azız arkadaşlarım, 

metini tabiatlyle yakından alil· 
kadar etmektedir. 

-o- Londra, 11 - Çin resmi statls- çeu §ehrine mukabil taa1Tuz yapIIlJI 
Naziler Patagonya'yı bile tiklerine göre, mart ayının ilk on lnrdır. Vilayetin diğer cephelerinde 

1 beş gUnU zarfında muhtelif cephe. ve Halnan adasındaki Çin müfreze. 
rahat bırakmıyor ar terde ölen Japon zabit ve askerleri. lcri dil~ana karşı gittikçe daha 

Boenosayres, 11 (A.A.) - Pa- nin adedi, yaralılar hariç olmak ü- §iddetli bir mukavemet gösteriyor
tagonyada tahrikat yapmakla maz zere, 24.493 dür. Bu müddet zar- Jnr. Japonlar adanm gimalinde yal. 
nun Arjantinli nazilerin §cfi Mül- fmda 7l1 esir almmıs ve 757 at, nız ktiçlik bir kısmı işgal etmekte 

!aklarına. velhasıl sözUne ve im· ler, hapsedilmiştir. Mumaileyh 3420 tlifenk, 26 mitralyöz, 5 top ve ve diğer kısımlar hô.lô. Çinlile-
zasrna sadrk olan TUrkiye sulhu ~imdiye kadar polis müdüriyetin- 76.973 mermi ele geçirilm.iıJtir. rin elinde bulunmaktadır. 

Fakat bUtün bu değişmeler, 

bu sUratll ve esaslı lnklşarıar 

yanında, TUrkiyenln harici si
yaseti bir tebeddül gösterme· 
::nektedir. Dostluklarına, itti· 

3evmek, sulha hizmet etmek yo
lundaki azminde aynı iman ile, 
aynı itina ile berdevam bulun· 
mt.ktadır. 

Bu kargaşalıklar önünde 
cumhuriyet hUkQmetlnin bUyUk 
küçük bUtün devletlerle aynı 

samimiyet ve durusu altında 

dostane münasebetlerini idame 
etmekte bulunduğunu ve bun· 
dan sonra da ldameye çalışaca· 
ğmı size sijyliyeblllrlm •. 

Sulha ht:mıetJ, hUkumetlniz 
bu dUrUst siyasette buluygr. 

Fikir ve menfaatlerin bu ka· 
dar şiddetle çarpıştığı zamanı· 
mızda, TUrklye için ne bir fikir 
cereyanı, ne de herhangi bir 
rue:ıfaat hırsı sulh yolundan in
hirarta Amll olmamaktadır ve 
olmıyacaktır. 

Milletimizin hayat ve refahını 
tehlikeye cıtabilecek hareket
ler, hUkQmetiuizden sadlr olmı
yacaktır. Elverir ki iyi niyetle· 
ı-iml~ n bUtUn devletlere karşr 
besledlğlmlı samlmt ve dostane 
bitaraflık doğrudan doğruya 

veya bilvasıta lblll edilmek te· 
şebbUsUne maruz kalma.sın. 

Çok tehlikeli, buhranlı ve sık 
tebeddül eden enternasyonal 
vaziyet içinde harici siyasetimi
zin bu anA hatlarını tebarüz et· 
tlrmekle iktifa ediyorum. Yeni 
vaziyetleri umumi sulh menfaa
ti ve T~rk llt menfaati bakımın 
dan daimi bir teyakkuz ve tet· 
klka tAbl tutacağız. Ve BUyUk 
Mecllsln mürakaba Ye karar 
hakkını dalma zamanında ve 
tam olarak kullanması için JA.· 
zım gelen ihtimamı dikkatle tat 
bik edeceğiz. 

TUrk vatan ye m11letlnin, 
Türkiye cumhuriyetinin maruz 
kalabileceği vekayle karşı za· 
manında tedbir almak hususun
da, cumhuriyet hUkflmeti ınUte· 

yakkız bulunmaktadır. 

En yUksek hamaset ve sarsıl· 
maz \•atan sevgisi kaynağı olan 
bUyUk TUrk ordusuna dayana
rak hı:r tehlikeyi vo tecavUzU 
bertaraf edeceğimiz kanantiode 
oldu~umuzu söylemekle iftllıaı 
duyarım. 

de mevkuf bulunmakta idi. Honanın şarkında. Japonya bü • Bundan ba§ka Çinliler 112 tank 
Alman maslahatgüzarı Arjantin yük hezimete uğraml§tır. İki Japon · ve zırhlı otomobil tahrib etmiş, 7 

li naziler meselesine dair yapılan tabur kumandanı esir edilmiştir. 
tahkikat hakkında hariciye müste- harp gemisi batırmıelardır, 3 tay - Tokyo, 10 (A. A.) - Çin ajansı 

yare dü~lirUlmüşttır. Tahrib edilen 
şan Gacha ile görüımüştür. bildlrlyor: 

tayyare adedi belli değildir l 
Diğer taraftan hariciye nazırı, Asabi Şinhun gazetesi, ngiltere.. 

Cantilo, Almanya sefarcthanesin- Gelen haberlere göre Çin kıt'ala. nin Siyam hllkfımctlle yeni bir an-
den bir nota aldığını, fakat no- n Ta - Hon - Şan'ın cenubunda !aşına akdettiğinl, bunun Japonya. 
ta.da Müllcrin tevkifi ile alakadar düı;ımanı mağlOb etmişlerdir. Japon nın nüfuzunu azaltmağa matuf ye-
bir talepte bulunmadığını beyan lar yüzlerce ölU vermillerdir. ni bir adım olduğunu yazma!:tadır. 

etmiıtir. Anhuei vilayetinde Tslnpu demir.- Sparattley lnsel'in Japonlar ta -

ce'k kabillyett e görUyorsan ız t· 
timat reylerinizle taltlt ve tak
vly'Q ve fşimlze devama müsaa
de buyurunuz." 

Başvekil Refik Saydamın sık 
sık sürekli alkışlarla ve bravo 
seslerile kal'§ılanan bu nutkunu 
takiben tayini esami ile reye mU. 
racaat edilmiş ve tasnifiara neti. 
cesinde Refik Saydam kabinesine 
389 reyle ve mevcudun ittifak~le 
itimat edildiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine tekrar kürsüye 
gelen Başvekil doktor Refik Say
dam, gösterilen bu itimada kar. 
şı da demiştir ki: 

"Arkadaşlarım, 

Gerek bendeniz ve gerek arka. 
daşlarırn, itimatlarmıza şükran. 
!arımızı arzederiz. Bunu hak et. 
meğe çalışacağız.., 

Hatay Meclisi Reisliğin
den gelen telgraf 

Ankara, 10 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Refet Canıtezin 
başkanlığında toplanmıştır. . 

Celse açılır açılmaz, Hatay Mıl 
let Meclisi reisi Abdülgani Türk· 
men tarafından gönderilmiş bu. 
!un.an aşağıdaki telgraf okun. 
muştur: 

Tiirkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine 

Ankara 
Hatay Millet Meclisinin 31 

mart 1939 toplantısında Büyük 
tnönü de-.Tinde milletimizin ha · 
kiki mümessil ve huliı..sası olan 
altıncı Büyük Millet Meclisine, 
tarihi vazifesine başlarken sar. 
sılmaz bağhlıklarımızla selftmla
dığımızın ve eserinde yürüdüğü. 
müz büyük anavatana ve kahra. 

man şefimize duygumuz sonsuz 
sevginin arzına ittifakla ve alkış 
larla karar verilmiş olduğunu en 
derin saygılarımla arzctmekle 
bahtiyarım. 

yolu lizerinde muharebeler tekrar rafından işgali Uzerine, Fransız hü. 
başlamıştır. kumeti Japon hilkumeti nezdinde 

Anhueideki Çin kuvvetleri Hu - §iddelli protestoda bulunmuştur. 

Bir şaka, bir adamm· ölümüne 
sebep oldu 

Bir işçi, tezgah1n üzerine atılan takunyayı 
almak isterken kollarını ve ayaklarını 

. makineye paptırdı 
Birkaç gUn evvel Eylibdeki Fes- Hfıdiseye elkoynn milddeiumu -

hane fabrikasında uaka yüzünden milik yaptığı şaka ile zavallı ame. 
vukua gelen bir kaza bugün ölüm- lenin ölümilne scbeb olan Ömcri 
le neticelenmiş bulunuyor. tevkif etmiş. Mehmet ve Lfıt.rınln 

Feshane fnbrikıı.smda çalışan a - de gnyrimevkuf olarak muhakeme 
melelerden Kastamonulu Receb ile edilmelerini kararlaştırmıştır. 
Lütfi, Ömer ve Mehmet isimlerinde 
dört arkadaş biribirlcrile şakalaş • 
mağa ba§lıımışlardır. Bu sırada bun. 
!ardan Ömer ayağındaki takunyayı 
çıkarmış ve Recebin çalışmakla ol
duğu kumaş tezgahının Uzcrine at
mıştır. Makine çalışmakta olduğun
dan Receb takunyayı mcrdaneler a. 
rasından çıkarmak jstemlş, fakat 
bu sırada kollarile aynklannı ma • 
kineye kapbrarak ynralanmıetır. 

Hadiseden sonra hastaneye kal
dırılan Receb bir mtiddct sonra öl
mUştUr. 

rammı izah eden beyanatı din. 
lenmiştir. 

Bu beyanat Uzerine Fazıl Ah. 
met Aykaç (Elazığ). Refik lnce 
(Manisa), Berç Türker (Afyon), 
Emin Sazak (Eski§Chir) söz a. 
!arak hilkfımetin programını tas
vip ve yeni Refik Saydam kabi. 
nesine kal'§ı en derin itimat his. 
!erini ifade etmişlerdir. Hatipler, 
burada bilhassa Türk milletinin 
sulha olan derin bağlılığı kadar 
kuvvetine de olan inançlarını bil. 
hassa tcbarUz ettirmişler ve bu 
kuvvetin en canlı bir timsali o. 
lan Türk ordusuna karşı muhab
betlerim ve itimatlarını meclisin 
oürekli alkışları arasında bir de· 
fa daha teyit eylemişlerdir. 

.ttcr akşam .A.Bio{SUTIUC 

iZZET gazinosunda 
SAFiYE 

\ '6 

l\IISffi l'ILDIZLARI 

KiKi ve SEMiRA 
MUHAMMET 
Görülmtmi' rakuılarda 

de\·am edJyorlar 

lngiliz filosunda 
izinler kaldırıldı 

_.. Baştarafı l incide 
İmştır. ltalyan limanlarında bulun· 
makta olan bütün Ingiliz harp ge
mileri derhal oradan aynlpuık emri· 

ni almışlardır. Bu lngiliz harp ge
mileri ya İngiliz veyahut Fransız 

üssü bahrilerine varmışlardır. Mal· 
ta ile Sici!ya arasında ha\'a seferleri 
tatil edilmiştir. 

lngilter~,in Akdeniz filosu Bar· 
ham, Varspayt, Royal ok. Malaya 
zırhlılarile Devonşayır. Şaseks. 
Yorkşayır kruvazörleri, 60 torpido 
20 bhtelbahirden mürekkeptir. 

Bundan başka CebelUttankta 30 

• Belediye istimlak müdürlüğü· 

nün, 1 müdür, 3 mımar, 7 memuı 

ve bir avukattan mürekkep olması 

kararlaşmıştır. 

• Berberler cemiyeti bugün topla 
narak müddetleri biten üç azalık 
ıçin intihabı yapacaktır • 

• Von Ştoyben vapurile yarın 
limanımıza 400 seyyan gelecektır. 

• Karadenizde Mıdye limanının 
Uzunkum mevkiinde serseri bir ma· 
)'in iörülrnüştür. lmhası için Ev· 
rene romorkbrü ile bir müfreze gön· 
derilmistir. 

• Çatalca belediyesi 27000 lira sar 
file büyük bir elektrik santralı kur· 
mağa karar vermistir. Buıuın jçin 
hazırlıklara başlanmıştır. 

• Belediye memurlarının ev ad· 
resleri ile oturdukları yere yakın te· 
lefon numaraları tesbit edilmekte· 
dir: 

• Yol parası vermeden ölenlerin 
borçları \·arislennden tahsil edile
miyecektir • 

• Ortakoydeki yüksek deniz tı· 
caret mektebinde yapılmakta olan 
denizcılcnn terfi irntıhanları bitmış 
evrak Ankaraya gönderilmi~tir. 

• Mukavelesi bıten Tıp fakültesi 
kimya profesörü Lipşitsin yerine 
Prag tiıııversitesi proıesörJerindeıı 
Horoviç angaje edilmiştir. 

• l~ kanunu tatbikatından olan 
sıhhat nizamnamesi vekalet tara· 
fından bugünlerde tebliği beğlen 
mektedir. • 

• Perşembe günü saat 18,30 da 
Beyoğlu halkevinin Tepebaşmdakı 
merkez binasında bayan Mefharet 
Ersin tarafından "Çocuklara rüşvet 
\'C müka.fat vermiyelim,, mevzuun· 
da bir kon!erans verilecektir • 

• Fntih halkevinde verilmekte o· 
lan mutat hafta konf eranslannın 
13 üncüsü, yarın saat 21 de Deniz 
lisesi taıih muallimi Fevzi Kurdoğ· 
lu tarafmdan (Türk bayrağı ve ay· 
yıldız) me\•zuunda verılecektir. 

• Cumartesi günü saat 17,30 da 
Eminönü halkevinde üniversite 
profesörlerinden Hamit Nafiz Pa· 
mir tarafından (İstanbul Boğazının 
teşekkülü) mevzulu bir konferans 
verilecektir. Davetiye yoktW'. 

DIŞARDA: 

• Sabık Alınan iktisat nazın dok· 
tor Şaht dün Bombaya vasıl olmuş· 
tur. 

'" Sovyet Rusyada su yolları nak· 
liyat komiserliği, biri deniz ve di· 
ğeri de nehirler olmak üzere iki 
komiserliğe ayrılmıştır. Deniz nak· 
liyatı komiserliğine Dukelski ve ne· 
hir nakliyat komiserliğine de Şaş
ıtof tayin olunmuştur. 

• lran veliahdinin evlenme mera· 
simindeki Sovyetler birliğini temsil 
edecek olan heyete Sovyet hükfune
ti tarafından reis tayin edilen Sov· 
yetler birliği Ankara büyük elçisi 
Terentief ayın 12 sinde sekreter 
Kigen ile birlikte Tahrana hareket 
edecektir. 

• lngilterede müstakil işçi partisi 
bazı şartlar içinde ''Labour Party,, 
ye iltihak lehinde bir karar sureti 
kabul etmiştir. 

• Kudüste bir İngiliz askeri kam· 
yonu, Hyddanın şimali garbisinde 
derniryolunu geçlıği sırada kam· 
yon altında bir bomba infilak etmiş 
tir. Dört lngiliz askeri telef olmuş, 
ikisi de yaralanmıştır. 

• Bulgaristanda yedinci Filibe zi· 
raat ve sanayi nümune sergisi dün 
merasimle açılmıştır. 

• Mareşal Göring Trablusa var 
mış ve ma~c:al Balbo tarafından 
karşılanmıştır. 

l:>unya vaziyetinin baş döndü· 
lU~u btr sUr'atle her an değ-tşlk
ltkıar gösteren inklşafr, harlct 
111Yaattımtzın her zamankinden 
ziyade muteyakkız olmasını l· 
cap ettırlyor. Milletleri blrlblrl· 
nın karşısına diken, birkaç gün 
gibi kısa zaman içinde devletle· 
tin ortadan kalkmasına müncer 
Olan bugünkU dUnya buhranı, 
Rtılha olan kuvvetli merbutlye· 
tını her zaman illtn n lsbat et· 
ınış bulunan cumhuriyet hUkO.-

Jı;te, ark:ıdaşlar, maruzatım 

buraCl.a bitiyor. SözUme başlar· 

ken "arzettiğtm gibi, Cumhur!· 
yet Halk Partisinin programına 
sadık ,.e onun tahakkukuna ça
lışan nrkadaşlarmız olmakla 
bahtiyarız. Sizin gösterdiğiniz 
yolda ve vereceğiniz direlctlfler 
dairesinde mlllctin refah ve sa· 
adetine çalışmak azmindeyiz. 
Eğer bizi bu vasıflarımızla yük
sek malrnatıarııııza hizmet ede· 

Bütün meclisin sürekli alkışla. 
rile karııılanan bu telgrafa riya. 
set divanınca }\ar§ılık verilmesi 
tasvip edilmiştir. 

Bunun üzerine tayini esami ile 
reye müracaat edilerek yeni Re. 
fik Saydam kabinesine 389 rey. 
le ve mecvudun ittifakile itimat 
edilmiştir. 

torpil tarayıcı gemi vardır. olan Fransız • lngiliı deniz tenlilc· 

Bundan sonra meclis ihtisas 
encümenlerine ayrılacak azanın 
seçimi yapılmış ve Başvekil Re
fik Saydamın yeni kabine prog. 

Meclis cuma günü toplana • 
cakttr. 

Bir ihtiyati tedbir olmak ilzere terine iştirak etmek üzere Menton 
dün Maltada sahil ve tayyare mü· önünde demirli 31 bin tonilatoluk 
dafa;ı bataryaları, endahta hazır bir 1'\lalaya adındaki lngiliz zırhlısı 

·raziyctte bulundurulmuşlardır. dün gece birdenbire hareket etmil 
Dün Fransada Niste yapılacak ve bilinmiyen bir yere gitmi~tir. 

- ---------



Yazan: 
Za.ınaıı zaman bahsinin geçebilme nicililı: hayatrmızı en yakından ta • 

:.u için behemhal mühim hrıcliselerin nıtmağn çalışan yegane teşekkülU. 
tı.ıhuruna IJ'luhtaç olan atçılık saha. 
mtz; eon flinlerde !:kbahar konkur. 
ian \'e o!lu takip eden süvarilerimi
:!in P. vrupa seyahati vcsilesile tek. 
:·ar luı.l•me e.lmnrıı.k gnzeteler sü
r.:~1ar-ııe. geçmeğe başladı. 

Bu u!inasebetle biraz sivil binL 
-::li~ıcin temas etmek fstlyorum. 

RC.'!ml ve ciddi teşekkürlerin ida. 
r13lerl altında Ankara İstanbul ve 
1~nysPridc olmak Uzere Uç binicilik 
F'UbU:t:~z vardı". 

Çah~alarmda kolunılan t1nkatınn

ması yüziinden son konkurlara I ti

l'ak edemlJ en kıymetli binicimiz 
Süreyya Barnz 

1 - Ankara Atlı spor klübli: Se
nelik 45.50 b1n lira tahsisatı, güzel 
binası, munta:ı:am ahrrları, 80 1 mil. 
tecaviz atı, mUkemmcl teçhizatı, ve 
çok a.srf bir mlnl bahçesi vardrr. 
MemleketimWn 7-8 senelik mazisi 
ne rağmen en ıuırf ve zengin klUbU
dü r dlyeblllrlz. 

2 - İstanbul Sipahi <kağı: Ge_ 
rek tesis tarihi gerekse faaliyet sa 
hasında elmdiye kadar az çok yap_ 
nuş olduğu gayret ve fedaktlrlık -
lar, binicilik mektebiyle olan yakın 
lık ve münasebeti, bilhassa şaML 

yet ve hususiyeti itibariyle diğer _ 
lerl arasında daima mevkiinl mul\a
faza eder. VAsl saham, Balkanlarda 
eet bulunmıyan kapalı maneji ve at 
lan arasında çok kıymetli olan bir. 
'kag tane konkur hayvanı vardır. 

8 - Kayseri ocağma gellnce: 4_5 

sene evvel kıymetli atçılarmuzdan 
ısüvarl yüzbaşısı bay K<'Il1alln §ah
st teııebbüsil ve gayretleriyle yok. 
tan meydana gelen bu klilbün her 
sene Uyeleıi arasında yaptığı kon -
kurlarla ntçılığmııza ettiği y~nn
ları takdir etmemek bü:}'ilk haksız.. 
lık olur. Mevklinin uzaklığı ve mu. 
tıitinin ufaklığı ile bugtine kndar 
yaptığı işler kabili kıyas olmıyacak 
derecede bUyUktnr. 

• • • 
Bu n1: klUbUmtız arasında ır.uka

:ı~e yapacak olursak. atçılığa yar. 
dı:m ve tefrik baknnmdAn en fazla 
bta.a.bul Slpalı.l ocağuu takdir et _ 
m'llXliz lca.b edt!r. Her ~:le elinden 
geldJfl bUtUn fedak!riı'lt!Arla subay 
vP &lvil bfnicilcrimlzc :ı.!1f.J''l birkaç 
mU!ıabakayJ.a. efUrı umumi;•cy' bi-

• 

müzdilr. 
Kayseri ocağı da kendi \iyeleri 

arasında faaliyetini bir nn azaltını
yor, yalnız bize uzaklığı dole.yısile 

maalesef nazarı dikkati celbedemL 
yor ve daha fazla bir hususi kllib 
vaziyetinde kalıyor. 

Ankara Atlıspor klUbüne gelin • 
ce: Şimdiye kadar maalesef her ne 
dense, değil Sipahi Ocağı gibi bUtlin 
memleketimiz binicilerini davet et
mek, kendi ü;'cleıi arasında resmi 
ve ciddi bir tek mUsabaka bile yap_ 
tığını işitmedik. 

Biniciler.imlzlıı birlbirlerini tanı • 
masr, atçılığmıızın ilerlemesi, hal -
knnızm biniciliğimize daha fazla a. 
lakasını celbcdebilmesi için şehirler 
ara .. r bir müsabakanın tertibinde 
Sipahi ocağından sonra memleketi
mizde ikinci klübün teessUs ettiği 
gtindenberl gecikmekteyiz ve yapı
lan mukayeselerde bu vazifeyi An. 
kara atlı klilbUne vermemiz icab 
eder. 

Xeden acaba bu klüb elan bunun 
tatbik imkanlarını bile dlişünmek • 
te her giln gecikmektedir? Nesi ek
sile? Neden her sene bu Uç §ehir c. 
kibleıi arasında bir turne yahut 
şampiyona olmasın? Sporda da şu 
düstur gayet bariz ve müspet neti. 
celer vermiştir ki, rekabet olmayın
ca terakki olamaz. 

Neden binicilik klilblerimiz ara _ 
srnda futbollin rekabeti girmesin? 

Bu vaziyet ve şartlar dahilinde 
sivil blniclliğimiz en fazla birkaç se 
ne daha böyle dayanabilir. Bir gün, 
şimdikl elemanlar çekilirse, kim ye 
rini doldurabilecek? 5 senedir kim 
3 tane Orhanm, Slil"<'yyn.nın yetis. 
tiğini gösterebilir? 

Blnlclliğlmlz için en bUyUk ihtl -

yaç bir §ehirler arası müsabakaSI. 
nm teminidir \'e zannetmem ki bir 
Ankara Atlıspor klilbU Uç şehri bir 
araya toplıyacak organizasyonu yn_ 
pamasm. 

Cınid S. TUI.CA 

Tayyare Kurumu menfaa
tine yapılacak gUreş 

müsabakaları 
Tayyare cemiyeti Taksim şubesi 

menfaatine Taksim stndyomunda ö
nilmliztleki pazar gtinü gUreş müsa
bakaları tertib edilmiştir. Bu müsa. 
bakalara 36 pehlivan iştirak ede • 
cektir. Bu pehlivanlar, kiloları ve 
dereceleri nazarı "dikkate alınarak 

Uç grupa ayrılmışlardır. Birinci grup 

ta Tekirdağlı Hliseyin de dahli ol
mak üzere Ynrımdünya Süleyman, 

Molla :Mehmet, Manisalı Halil de 
vardır. Birinci grupun birincsine 
150, ikinci grupun birincisine 75, 
üçUncü grupun birincisine 38 lira 
ikramiye verilecektir. 

lstanbul tenis ajani 
istifa etti · 

İstanbul mrntakası Tenis ajanı, 

vazife ile Anknraya gittiğinden lstL 
fa etmiştir. 

--

-~~ t ),, 
~~ 

. ~ ' 
Pazar gümi Ankarada oynanan ne ykoz - Kmtuluş mu1ıielitleri maçın da seyirciler ve iki takım bir arada 

Ankarada mektepliler maçları 
nasıl oynandı? 

Ticaret lisesi Sanat mektebi Erkek lisesi de inşaat usta mektebini yendi 
' A n k a r a, 8 (Hususi) -

... 

M e k t e p 1 i 1 e r lik maç· 
Iarına fikstür mucibince dün öğ 
leden sonra Ankara Gücü stadın
da devam edildi. Karşılaşan dört 
mektep takımml:ian, Ticaret Li· 
sesi ve inşaat Usta mektebi ta· 
kımlan arasındaki maç ta çok id
dialı geçti. Neticede daha üstün 
bir oyun oynryan liselilerin 1 -O 
galibiyeti ile nil:iayet buldu. Bir 
çok mektep talebesi tarafından 

büyük bir alaka ile takip edilen 
maçların tafsilatı şudur: 

Günün ilk maçı saat 13.30 da 
İnşaat Usta Mektebi ile Erkek 
lisesi takımları arasında yapıla • 
caktı. Fakat komite tarafından 
gazeteye verilen tebliğde maç 
saatinin bir mürettip hatası ola
rak 14,45 yerine 12,45 şeklinde 

çıkmış olması ikinci maçın başa 

geçirilmesine sebep olmuştu. E
sasen takımlar buna göre hazır· 

lanmış olduğundan birinci maç 
Ticaret Lisesi ile Sanat mektebi 
arasında yapıldı. 

Oyun. Gençlerbirliğin.den Nui· 
rlnin idareıinde .rllzcb altın• 

düşen Santların vuruşu ile ba§· 

ladı. 

---------~ Mektepliler maçında: Ticaret lisesi ile 
••11Gr ....... ...;:;;~--.,.

Henüz rakip kaleye inmeğe 

vakit bulamadan topu kaptırarak 
hemen vaziyete hakim olan Tica· 
retlilerin sıkıştırmağa başladığı 

kalelerini müdafaa v e gol yeme· 
ınek için geri çekilmeğe başladı· 
lar. Bu vaziyet Ticaret mühadın· 
lerin işini kolaylaştırmış oluyor· 
du. Devrenin 6 mcı dakikasında 

eŞrefin yaptığı &olle Ticaret vazi· 
yete hakim olmakta gecikmôdi. 
Maamafih Sanatlıların seyrek ol· 
makla beraber Ticaret kalesi iiçn 

Benim görü~üme göre 

Amatörlüğe doğru 
~on günlerde bir dcılikoıln meuuu olan fulbolcü masrafları, Be

ılcn Trrbiycsi genel dirı•Miirlüf;Unüu ı;ok isabetli \'O yerinde bir karari
le soııa ern~ bulunuyor. Bu karar ncticcc;inde klüb iılarf'..cllcri rahat 
eılf'ceği gibi lıakiki \'e temiz sporcular da meydana ı;ıknuş oln.c.aktır. 

Jllçbir mesleğin adisi olamıyacağt l~ln, sporu da bir meslek olarak 
kabul cdenelrl hakir görmememiz lcaı> cıler. Ancak mrnsuı> olduğumuz 
te~liiliıt amatör olduğuna giire bizim ıle amatörlük csaslarmdan a~·nl. 
m:ı.mıunız icab rder. Beden t.crbiycsl genel direktörlüğünün bu yerinde 
\'e l<1abetll kararını tatbik sahasına intikal ettirecek olan klüb ldarcd
lerimlzln uami titizlik giistercceklerlnıle n )ine seciye ve karakterle. 
rlnc rınin ollluğunıuz sporculanmmn bu karan memnuniyetle knrsılı
yacaklanndan \ "C bu kararın tatbiln l!,.in idarecilerine a7.ami teshiliıt 

"Ö tcreceklerkıd.-n de ~üphe etmiyor01:. Eğer bunun harklndc kala
caklar Yarsa yollan ~ık ol un. Zira c;porumuznn tek cephesi Yardır. O 
da sporu, spor yapmak için, 5poru kemli sıhhati için ,.e nihayet ııporu 
yurdu için yaııan hakiki amatörlük Ct'phe i. 

Ilu ka.ran menfaatine uygun gürmiyenler amatör klüblcrden ay_ 
nlacak olurinrsa klüblerimiz kunetlerinılen kaybederler mi? 

Bi:ı bY glbilerln :whur cılcreğine innnnıamakla beraber sayNl ya
lancı amatörlerin mewudlyetlne inann<'ak olursak, klüblerlmizt daha 
kunetli giircceğl:r.. Çiinkü: mühim bir mU'-:.lbakadnn e\'nl l<lare heyeti. 
nin odasının kapısmıla bckllyrn <ıpı>rcııılan hlı;blr idareci memnuniyet
le bahscdemc:ı. Bu karar şu Yeya bu klüb İ!:İn değll, bütün sııor tc-.ek
kiillerlne şamildir 'e bu karaktcrıle olan bir fufbolcü: "J~ğcr siz bc. 
nim ı:u işimi yapmazsanız, flliin klüb yapıyor, ora~·a glılcrim., tehdidini 
s:ırnr:ımaz. Zira bütün sı>or tcsel•klillerinin kaıııl:ırı amaWrliik zihni
yetini tamamiyle kabul ctmiycn kimselere kap:ılı bulunacaktır. 

l\lüb loka.llerinıle, sı>or sahalarmıla. hakild amatiir sııorrulamnm 
:ıl1'15lıyacağımız için biz 5lmdlden büyük bir SC\ inç duymaktayız. Bu 
SC\ inclmize bütün !lpor se\erl~rin i~tlrak ettiğine ~üplıemiı: yoktur. 
Necib 'l'Urk milletinin :euı; yıwrnlnrnım sedye ve karakterini t11hrlb e. 
ıleg menfaat mikrobuna yok etmek suretile, gerilemekte olnn sp-0ru-

l akım 1arı bir arada (Devamı 11 incide) 

Lise vı inşaat .maçında,ı bir görıimiş. 
(:\ot: Bu sayfa~ki Ankara resim leri Haber foto muhabiri Celal ta· 

rafından çekilmiştir.) 

Beden Terbiyesi 
Müdürünün dünkü 

Umumi 
tetkikleri 

Beden Terbiyesi umumi mlidUrU 

general Cemil Taner, diln mınttıka 

merkezinde bir saat kadar çalıgmıı;ı

tır. Umumi müdür, mmtaka asbaş. 

kanı Fethi Tahsinle birlikte, klüb. 
!ere ait olan oyun sahalarının bir 

:ın ewel yapılabilmesi için bunları 
teker teker dolaııarak m11balUnde 

rarlan vermiştir. Dolmabahçede in.
şa edilecek §ehir stadından başka, 

halk kesafeti nazarı itibara alına

rak Beyazıd ve Taksimde yapıla· 

cak iki jimnastikhane de bu ııcneki 
plana ithal edilmiştir. Beden ter -
biyesi mükellefiyeti doJayıslle gUn-

lUk jimnastikler için hazırlanarak 

bu idman salonları mlimkUn oldu -

Pcıı:- tnnM Kı:·tıı'1:s - Brykr.z w. tl1ı!ttiti "'"rtnda "'' 
ol!<rkCll 

1 
ınu:ttın hakiki Jıa.stalığınr teshls cılcn beılrn terbiyesi ;;ene! dlreldiirlU

fal:ı:na g ·ıi 1 ğünil bu kararından dolayı nrl<ailnr tebrU. etsek yeridir. 

tetkikler yapmış ve !stanbula alt ğu kadar çabuk yapılacaktır. umu
yapılacak mühim iışlerin bir an ev- mi müdür, bugün Ankaraya hare -

vel yapılabilmesi için icab eden ka- ket edecektir. Adil rurdak11l 

1 

) . 
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1.-etAil: 
Almanyaya en lazım olan şey : 

.Rumen petrolleri 
Romanya, Kızılordunun yardımıyla petrol menba
larını Almanyaya karşı nasıl müdafaa edebilir? 

Y t\ZA N: L. Bosch 35 Yılım vahşiler arasında geçi rmiş bir Alman seyyah ı 

.· 

k omanyaya alt lıtrluıı; resim: Bükr~, t>fr'ftöM'en\ yu,~men fipF,Romen rall-l'O istasyonu ,.o 
petrol koyulan .•• 

Maamafih, Romanyamn Alman· 
ya aleyhinde olacak bir harbe silah
la iştirak edip edemi)•eceği de dü· 
şünülecek bir meseledir. 
Eğer Hitler, büyük tecrübeye kı

sa bir zaman sonra derhal girişmek 
niyetinde değilse Romanya istihsa
linin tekemmülünü 'beklemesi men· 
faatine daha uygun gelebilir. Bu te· 
kemmill de, Romanyada, petrol 
sanayiini yaratmış olan İn
giliz, Fransız, Amerikan \ ~ Belçika 
sermayesinin yardımı ile olabilir. 

Romanyada işletilmiş ve işlctil· 

mekte olan 10.000 hektarlık arazi· 
den 7000 hektarlık kısmı kullanıl· 

Kulübeye - girdiğim zaman ihtiyar sihirbaz 
tekrar kulübenin ortasına yıkılarak bayıldı 
-93 -

- Peki., Sihirbazın çoluğu çocu
~ru yok mudur? Herhalde çocufa 
öğretir!. 

Doho·Doho şu cevabı verdi: 
- Onun kansı da, iki çocuğu da ~ 

ölmüştür! O onlan çok sevdiği cin4 

!ere bağışladı!. 
Yani Doho-Dohonun verdiği bu 

kısa izahat ihtiyar sihirbazdan bu 
esrarı öğrenebilmek için hemen he4 
men hiçbir ümit bırakmıyordu. 
Aklıma gelen son bir çare olarak 

Doho·Dohoya dedim ki: 
- Biliyorsun ki ben sizlerden 

:leğilim .. Beyazlardan biriyim. Ya
rın buradan ebedi olarak geçip gi
deceğim! Yani hiç bir siyaha zara-

! rım dokunamaz! Esasen biz be~az· 
!ar insan öldürmek için binlerce u
sul ve binlerce yasıtaya sahibiz! Ya\ 
nız bu türlü öldünneyi bilmiyoruz! 
Onun için bunu öğrenmek istiyo· 
rum!. Acaba ben kendisine gemide 
ne kadar hediyelik eşyam \'arsa 
cümlesini kabilesine dağıtaıak üzere 

ı 
versem bana tu sihri yapmamı de
ğil, yalnız hiç olmazsa nasıl yapıl· 
dığım söylemez mi? 

Doho-Doho derin bir hayrete dü5 
müş gibi yüzüme bakıyordu. Sonra 
tereddütle omuzlarını silkti: 

- Bir defa kendisine söyle, ba
kalım!.. Mala mülke ehemmiyet ve· 

mıs ve buralarda petrol • bitmiştir. 
3000 hektarlık arazi dahilindeki 
kuyular halen işletilmektedir. Fakat 
mütehassısların dediklerine bakılır· 
sa daha mükemmel randunan yere· 
bilecek asgari 3000 hektarlık arazi 
mevcuttur. 

lster bugün elde mevcut kuyular. 
isterse ileride işletilecek :kuyular i
çin olsun, bugün sulhçu devletlerin 
Romanyaya büyük taahhütler ve 
menfaatler temin etmeleri kendi 
menfaatleri iktizasındandır. Çünkü 
Almanya gerek Romaya petrollerini 
ve gerek hububatını tamamen eline 
geçirmek üzeredir. 

Arımtaların insana Jzayrcl ve dclzşet verru ateş liyinlerindcn bh- sahtıe 
( Arwıta çocuklarının ateş irine girip rırçıplak yattıkları i6rülüyor.J. 

rir bir adam değildir vakia .. Kendi 
mallarını dahi, söylediğim gibi, baş 
kalarına dağıttı! Fakat bir defa 
teklif edelim! Belki kabilesini çok · 
senliği için bu teklife razı olur! 

Doho·Dohonun bu sözleri bana 
birdenbire çok ümit Yerdiği için si
hirbazın gönlünü yapıncaya, beyni 
mi altüst etmiş olan bu hadisenin 
esrarını oırreninccye kadar burada 
kalmaya katiyen karar verdim. 

Sihirbaz esasen bu aralık ayaıra 
kalkmıştı. 

Fakat o kadar mecalsizdi ki tek· U.iilW 
rar yere düştü. 

O vak.it ben tutup kendisini kaldır 
dıın. 

İhtiyar sihirbaz benim kendisine 
bu itibanmdan hoşlarum~ gibi gü
lümsccli. Sonra boynunda asılı kü
çük muska gibi bir şeyi titriyen 
parmaklarile açıp içinden kırmızı 
renkte ağaç köküne bcnziyen bir 
kök parçası çıkararak ucundan bir 
parça kopardı ve ağzına atıp çiğne· 
meğ~ başladı. Bizi de tekrar kulü
beye davet etmek için yürümemizi 
işaret etti. 

Kendisi gayet ağır adımlarla önü
müzde yürüyordu. 

Doho·Doho ölen ku~u eline al
mış, arkamızdan gelmekteydi . 

Yo!da ihtiyar sihirbaz o kadar 
bitaptı ki ona bu sırada hiçbir şey 
sormamağı münasip görerek sükO
tu tercih ettim . 

Bara denilen ayin için yontulup 
pokozlamnış ağaç 

ortasına yıkılarak bayıldı, ağzından 

rC§il köpükler geldi. 

Doho-Doho ise bu sırada, hiç te· 
!aş etmeksizin. garip bir kap için
deki sihirli bir suyu ihtiyarın :rüzil
nc serpmeğe başladı. 

Sihirbazın geçirdiği bütün bu gay 
ritabii ve şiddetli haller benim büs
bütün merakımı arttırıyordu. lhti· 
yar'ın biran evvel normal hale aV'" 
det etmesini arzu ediyor, biran CV'" 
vel kendisine sualler sormak ihtiya
cile yanıyordum. Fakat sihirbaz bu 
baygınlıktan ayıldıktan sonra ko
kulu bir takım otlardan yatağının 

üzerine nakledilmesini işaret etti. Acaba son Rumen - Alman tica· 
ret anlaşmasından sonra bu işte 

çok geç mi kalınmıştır? Bunu bize 
zaman ve hadiseler gösterecektir. 

ı ... ~anya, lbüütn Avrupa devlet· yadaki petrol ku)>ulannın bulundu· 
~gibi petrol sıkıntısı çekiyor. Av-, b'U saha, Bükreşin biraz şimalinde 
tıı~a bu sıkıntıdan uzak olan yal ve zirveleri 2000-3000 metreye u
~ iki memleket vardır.: Sovyet zanan muazzam (Karpat) dağları· 
'llS}'a ve Romanya. nın himayesindedir. Şu vaziyette 
th~omanya, kendi ihtiyacını temin Kızılordunun da yardımı inzimam 
i~ten baska 5-6 milyon ton da ederse Romanya petrol menbalan
.. ~"C edebilecek yegane memleket nı Almanyaya karşı kolayca mü
~tı~ ~öre, Almanyad~ nazi i- dafaa edebil.ir. Hatta bu araziyi mil
at... tc_ılermın bu ınemleketı yabana dafaa edcmıyerek düşmana bırak· 
~arına imkan yoktur. mak mecburiyetinde bile kalsa, umu 

İlız.a UkrC§te, Rumen petrollerinin, mi harpte yapıldığı gibi, bunları 
A~. ~ inhisannın son Romanya - tahrip etmek imkfı.nlan her zaman 
/\~nya ticaret anlaşması neticesi için mümkündür ki bu takdirde ku
~~yaya verilmiş olmadığını ka yuları tekrar faaliyete koyabilmek 
~~lle temin edilmektedir. Fakat için aylarca çalışmak icap eder. 
j~aniaşmanın umumi metninin ------------------------~----------------------------------------~~ 
' ettiği manaya bakılırsa AI- 1 1 1 

Fakat kulübeye girdiğim zaman 
ihtiyar sihirbaz tekrar kulübenin 

141 1 

Orada derin oir uykuya daldı. 

Ve ta ertesi sabah uyandı. Den 
Mernnezyalılarda hiç görmediğim 

böyle uzaktan canlı mahlOkları öl· 
dürme kudretinin gözümün önünde 
cereyan etmiş mucizesini halle bil· 
tün gt::e çalıştım. 

}·a ~ bütan Rumen ekonomisine Kıza O ~ ö 1 g e H A B E R ' I N R E S M L Z A B 1 T A 
~1&t gibi petrol menbalanna da ----------------
bı~Yetli surette hakim bulun-
~ta EYVI~/./ ••• ŞiMDi 1(0Ş"1ll)( 
~ dır. VE Çl/8Uk 011vlU~/'lltlRI( 

v, llgijnJru harp silfilıJannda petrol t.q z ,,.., ... 

itıh~rlerinin büyük rolü nazarı 
~ alınırsa Almanyamn sulh 
l~ . e takriben 6 milyon tonu bu· 
~art 1~l!Yacınm h~rp halinde üç, as· 
~ 1k.1 misline çıkacağını kabul et· 
l'a..~ır zarurettir. Halbuki Alman
Sali bugünkü tabii ve suni istih
tau1 ~ ~ iki milyon tonu bulmak 
ha.tir. :Bedin planının tahakkuku 
4 nu~e bu istihsalin 1940 senesinde 
~Yon tona çıkacağı söylenilmek 

til~Yanın hazardaki petrol ih· 
llıikta, ~onıanyanm normal ihraç 
l''lrıırı rtru bulmuş demektir. -6.lman
toı sa '.Rornanyayı işgal ettiğini, pet 
tek rıayHni tamamen eline geçire
dı,ahalli istihlaki ortadan kal· 
?narıy SUretile bunları sadece Al
~UtUıı a h~ı?a işlettiğini, nihayet 
1 tinsa ~nik ımkfı.nları kullanarak 
nı \'e lı :ızami miktarına çıkardığı
Petroı ~Uttefiki Italyaya dahi hiç 
kabu.ı \ermediğini faraziye olarak 
ltıin ~ etSek dahi Romanyadan te
haıincJ e~il.eceği petrolün kendi harp 
llıırıı keki ıh ti yacının ancak bir kıs-

ı> arşıl:ıvab'l - . . ~rn .. 
;ıund<t ., ı ecegını go ruz. 

Zlrı İtib n başka şu noktayı da na· 
ara almak lazımdır: Roman 

KIZll. Gdl. · 
(,FVı DE 
GORuNCf 
JıMLtV S0 
(,IJI( 1(4N . 

t•l •Gı 
8uSB1.1Tu"' 
11:qvst-r-.. 

· "~ Gvç Bil'I 
SlfHıtE: 
'Y .. /U'1.$ı..-

DıWj7;4y1 
Bı il 11 ıw• 
lı'llÇ Ti 

"" 

ROMANI : 

.. 

Filhakika gözleri bir insan gözle
ri nelen ziyade bir baykuş gözlerine 
benr.iyen bu ihtiyar !\1clanezyahlar 
arac:ında dünyaya gelmiş bir med· 
yum olabilir miydi? 

Vücudundan bazı esrarengiz sey~ 
yalelcr çıkarmak kabiliyetine sahip 
olabilir mi? .. 

Bu seyyalelerle canlı mahlfıklan 
zehirlemeye muktedir miydi? .. Ya
ni, araba, bu ihtiyar sihirbaz 
kendi kendine ispiritizma hünerlc-
rini mi keşfetmişti? 

Yoksa hfldise benim izah ettiğim 
gibi sırf fiziki bir hadise mi, yani 
C!;Özlerindcki ade eleri heıiıangi bir 
,ekild~ deği§lirip şiddetli güneş zi
ya.,ını veya güne~ ziyasındaki ültra
violcyi aksettirmek suretile mi canlı 
mahlukları yakabiliyordu?. 

Bu iki şıktan birine karar vere
bilmek için sihirbazla mutlaka ko
nuşmaktan ve hiç olmazsa bazı sır
lan mutlaka öğrenmekten 'başka ça
re yoktu. 

Nitekim ertesi sabah uyanıp da 
ihtiyar sihirbazı kokulu otlardan 
yatağı üzeriı;ıde tebessüm eder bir 
halde oturur görünce hemen yanı
na gittim. 

.(Dcı,ıamı var), 
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Günler, kızın ıstırabını artırarak, 

Ahlak düşgünü 
babalar 

Fransanın Nansi şehrinde bil- günde dört ahlaksız aldam ya· 
kalanmı~tır. Bunların hepsinin iğrenç suçlan birdir: Kızlarına ta. 
arruz etmek .• Osmanı da büsbütün Bunların birincisi Ogüs Loran isimli 62 yaşında 11 çocuklu 
bir Fransızdır. On beş yaşın.daki bir lcızına taarruz etmiş, kızcağıı: 
babasınıdan olan çocuğunu doğrunca rezalet meydana çıkmıştır. ona bağlıgarak geçiyordu .. 

senin ziri idarene girer. Fena mı 1 
olur Mihal? 

İkincisi 53 yaşında Jozef Giyyom isimli bir Belçikahdır. On beJ 
ve on altı yaşlarındaki iki kızına tasallut etmiştir. 

Muhakkak ki lıu bir lehdid ola. - Garibdir ki bu reddi istemiye is- nine kan hücum edivermiıı, asabı 

caktı. Şeyh nihayet bu tehdidi ta- temiye yapmrştı. gerilivermişti. 

bii görecekti. Oyuncak mı bu? Ordu- Belki de cenabıhakkın kırk yılda - Anlat ya.hu nedir? 
lar tarümar eden, kaleler, şehirler, bir nasib ettiği bir mürllvvetti bu, Eskişehir hakimi hAdiseyi baş -
memleketler, saltanatlar alan Os ama, işte böyle olmuştu. lan aşağı, fakat bire bin katarak 
man (Mal ha.tun) u mu alamazdı? Şeyh vaziyeti karısına anlattı ye anlattı. Nihayet Köse Mihalı tahrL 

Halbuki ııeyh zorla değil ya, kil. karısı <la bir kadın olmak itibarile ke muvaffak oldu. Köse tıöyle dü
Iüv bulmuyordu vesselfım ve ver - bir pazarda ve bir hamamda söyle_ şünnıliştil: Osmana gidip merdane 
mek istemiyordu. Hem daha kızı da di ve yani blitUn memleketin ağzı- görüşecekler ve eğer :Mal hatunu 
evde kalmL., sayılmazdr, küçüktü, ı na yayıldı. Eskişehir hakimine terkelmezse 
çok güzeldi, nasıl olsa bir kısmet - Şeyh, kızını Osmana verme - dövüşe.ceklerdi. Fakat Eski§ehir ha 
bulunurdu. Ama, bu kısmet hakan miş ! kimi bu tedbiri muvafık bulmamıştı 
olmamı~. 1.arar yok, kızı mes'ut ol- Mal hatun bu haberle o kadar ve: 
sun da. muztarib olmuştu ki. bu neşeli kı- - S~n, demişti. Osmanı tanımaz-

Saltık başını eğerek konuştu: zm, bu evin bir billbtilü gibi şakı_ sın. Bu insan değil bir devdir. O-
- Hakanımızm bir emrine itaat- yan güzel çocuğun üzerine derin nunla merdane harbde perişan olu-

le milkellefiz. bir sessizlik ve hüzlin çökmüştü. ruz. Fakat hileyle ha!:kından geli-
- NMıl emir Saltık? Acaba babası neden vermemişti, riz. 
- Bize dedl ki, eğer şeyh efen_ bunu soramazdı, terbiyesi müsait - Nasıl hileyle? 

dl, kerimeleri Mal hatunla benim değildi. Hiçbir genç kız, babasına - Osman kardeşi ile komşusu ve 
küfüv olmadığımı söylerler ve ta- izdivacı hakkında blr tek §ey sora- dostu !nönll hakimini ziyarete git
lcbiml seddederlerse, sa.km Uzül - bilir miydi, hele babası da şeyh o- ti. Şimdi onun nezdindedirler. Gü
mesinler, endişe lıuyurmasmlar, da !unca, hele Edebali olunca. zide ve bahadır süvarilerimizden 
ima başımın tacıdırlar, istirahatleri- Anası ve belki de şeyh kızına çö- mühim bir miktar toplayıp baskın 
ne baksınlar, kentlilerine teveccüh ken bu hali görmüyor değillerdi, a_ veririz ve bu küstahı telef eyl<>riz. 
edecek en ufalı: bir dilşmanhğı kan_ ma, seb!!bini sormuyorlardı. Belki tnönil hakimi korkak biridir. Bize 
la temizlerim, mukadderatı il!hiye bu soru§, kızlarım bir isyana veva teslim eder, hakkından geliriz ve 
böyle biçmiş demektir. Beni Eski- bir saygısızlıia sevkedebilirdi. böylece sat velimiz aı tar. Bu tak -
şehir hfıkiınI misillfı alç:ıklıkl:ıra Günler, daima krzrn ıstırabını dirde Edebali de cezasını bulur, ben 
tenezzül eder görmekten uzak bu- arttırarak, Osmanı da Mal hatuna de Nala kavu~urum. Sen de müka-
ıunsunlar. Ne bu teklifi yapmış, ne büsbütün bağliyarak geçiyor. fatınr alırsın, bütlin bu topraklar 

Köse Mihal bu tedbiri pek fena 
bulmamıştı. Hakikaten Osmanı bir 
yerde sıkıştırmak milmkün olsay • 
dı, kendisi de bu artık 5öhreli in -
sanı sinirlendirmeğe başlıyan Türk 
oğlunu ortadan kaldırmak isterdi. 
1şte bir fırsat gelmişti. 

- Pek ala, dedi. Hazırlanalım. 

Köse ~lihal ve Eskişehir hakimi, 
en bahadır ve güzide slivarilerin -
den mühim bir miktar seçerek kuv_ 
vetli bir kol teşkil edip, gece bas -
mazdan önce süratle yola çıkıp 1-
nönüne yürüdüler. 

Ne Osmanın haberi var, ne İnönü 
hakiminin böyle kahpece bir bas _ 
kından malfımatı var. Onlar içip, 
yeyip eğleniyorlar. 

· ( bevamı. var) 

(l) "Osman bey ~eyh Edebalinln 
~l:ı.l hatun ismindeki kızını bir ak

'jam görmüş, pek beğenmiş, nikah 
ile almağı babasından taltb etmiş_ 

ti. Edebali kızını Osman Ga.·ıiyl" 

ki.ifil\' bulmadı, teklifini reddetti.,, 
Tarihi Osmani encümeni, Osman

lı tari!ıi, cild 1 sayfa. 572. 

Üçüncü Frasuva Laşet isimli bir Lüksemburgludur. Dört çocuk· 
IuıJur. Yirmi, on yedi ve on yaşlarındaki üç kızma tarruz etmiştir. 

Dördüncüsü ise on iki yaşında kızına taarnı..z eden Fe.deriko 
N elli isimli bir İtalyandır. 

IFıransa:JJan ayıroUan 
o \ta ıvaı ın uaır 

Fransa ile İtalyanın arası açıldrktan sonra Italya hariciye ne
zareti Fransadaki İtalyanları ana vatana dönmeğe davet etmiş ve 
bu iş için bir hayli propaganda yapmıştı. Bu propagan.danın tesir
leri kıs:nen görülmeğe başlamış ve Fransada yaşayan İtalyanlar
dan bazıları İtalyaya dönmüşlet1:lir. 

Fransız gazeteleri bu münaseb~tle Fransa.dan Italyaya giden 
İtalyanlara dair bir statistik neşretmektedirler: 

Fransada 800 bin İtalyan yaşamaktadır. Bunlardan üç bini 
Faşist hükumetinin davetine icabetle ana vatana dönmü§lerdir. 

Korsikadaki 20.000 İtalyandan dönenler 795, Ron vilayetinde. 
ki 155 bin İtalyandan dönenler 209, aşağı Luar vilayetin.deki 1500 
İtalyandan dönenler 5 dir. 

de bundan bir iğbirar duymuş olu- Fakat Eskiııehfr hakimi de gün _ ------------------

rum. Srrlara hürmet etmesi, Ttir- den güne alevleniyordu. Hele onun Çapraz eğl8t1C6 : 
kün en btiyük hasletıdir. Ellerin - Mal hatunu istediğini öğrenince 
r.lcn öperim ve eilerlndP.ıı öperek bUabUtUn beyninden vurulmuga dön 

ayrılınız. Dodi. dil. Bu haberi duyduğu akşam ağ-
Bunu tebllğüne müsaadenizi iste· zma bir lokma ekmek bile koyma-

rim. dan Keşişdaiı' eteğinde Etranosun 
Şeyh Edebali kalktı ve Saltığı şimallndeki Harmankayaya yola 

i 
ı-.,,_-ı--+-...ı-• 
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alnından öperek: çıktr. Harman kaya lıis:ınnın hakimi ~ ~--........ -
- Mübarek bir lıakanınız var. (Köse Mlhal), Es~ehir hiikimi • 5 

Siz onunla, o sizinle iftihar etsin. nin cam gibi sevdiği arkadaşıydr. Ne 6 
Cenabıhak bu mUlk ve milleti dün- o ondan, ne o ondan bir şey sak- 7 

ya durdukça payidar etsin, Allah lardr. İkisi de biribirinin sırdaşı, 8 ı--+--+--+
tuttuğunuzu boş komasm. Kılıçları. yoldaşıydılıır. 

nız zafenlen zafere ulaşsın. Teşek- Köse Mlhal, arkadaşının muzla -
kür ederim. Osman evladımdır, fa- rib halini görtince merakla sor
kat, doğrusunu ü:terseniz hakika - muştu: 

ten henüz krzıma kUfüv bulmuyo • - Ne var, bir felaket mi var, ne 
rum. Bakalım encam nice ola - bu halin? 
cak(1). - Sorma Mih:ıl, zebunum, mak-

Saltık cevabım almıştı, lcalktı burum. perişanım, mağlübum. 
lar ve !jeyhiıı elleıinl öperek ayrıl- . - Ke oldu yahu, memleketin mi 
dılar. istila olundu, jok.sıı Ertuğıul oğuL 
Şeyh Edebali bu kahramanların !arıyla mı savaştın, onlar mı seni 

arkasından, ta onlar kayboluncaya bu hale koydu? 
kadar bakıp ağladı. - Evet, ama, savaşla değil, hi-

Her nf'dense onun da gönlünde leyle, namerdllkle bu hale getirdi -
Osmanm yeri bir damad yeriydi, a. ler beni. 
ma, bilmiyordu neden reddetmek is- Köse Mihal de az adam değildi. 

tiyordu ve yaptr. Hile ve hud'a denince onun da bey 

na lüzum dahi yokmu~. Yalnız ü
HABEWin Edebi Romam 1 mitsiz bir tecrübe olarak yapılacak-

' 
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mış. 

1 Doktorun izahatı bir hayli uzun 
cürmüş olacaktı. 

1 Fakat o konu;;tukça Fatin uı;ta i· 
çin kanmak ~öyle dursun biraz da
ha, biraz daha kendi kanına ehem 
mi) et \eriyordu. Bir damlasını feda 
etmi) ect:k kadar onu se\ iyordu. 

He-m bir başkasının hayatım 

kuıiannak için bile olc:a, kendi ha
yatını tehlikeye koymağ.ı ne mecbt• 
rireti \'ardı? 

.i\1 tlıa\le-:inde olman bir çocuk i
çin nefsini böyle bir fedakarlığa ta
bi tu~amal.,:ı hiç bir sebeb gürerni 
rord l. 

Ooh.tor ne "Ö~ lerse c:öyle::.in. O 
kanını \ermenin kendi ha} atı içir. 
büyük bir tehlil,e oldttf,unu herke::. 

Doktor müthi'i fr:ın ızca ve !atin te·1 duvmu~tu. 
ce lfüptler kullanmı~tı. Fakat bu 1 Hem bu i~ tehlikeli olma a. ka· 
çetrefıl konu~u~a ra6wen, Fatin uı;;- ve:mek hadi•e!erini gaute1er. uıuı • 
ta şunları anla~ abilmi:ti: ln,anla- uza lıya yazıp kanlarını \erenler· 
nn kanı d;, t türlü imi •. \ncak kan bi:-er kalırama., gibi i:-imleri'e. re
llln bhlbiıine ayanlarm a~aı:rr.da ";rı•c~i!e gazcte!ercle yazarbr mıy

Soldan c:.ağa: 

1 - lklimler - nı.kua getirme, 2 
- Çenedeki toplu kıllar - Abdal 
manasına gelen bir kelime, 3 -
Nezretm..:k - dervişlerin sihir ve ke
rametlu sopalan, 4 - Kafi, yeter 
(güre~te de kullanılır). - emreden, 
5 - Yeniden hayat \·erme - ~emek -
bir nota. 6 - E~ki maarif \'ekilinin 
5<>yad1, 7 - Evet (almanca) - ala
met (ni~anei temyiz), 8 -- En az • 
La.dam O Kamelyada fı~ık gencin 
:ıdı, 9 - Bir Yapurumuzun adı • 
bir muharrir saylavımızm ba~adı, 

l\Iem::luhu için, için daha çok. cl::ıha 

fazla, çok daha fazla se\·iyordu. 
Ve kendisini büyük bir kabahat 

İ)İ}en biri gibi azap içeri inde his 
::.ediyordu. 

Doktorun ) üzüne bakamaz olmu~ 
tu. Gözü 51mdi odanın tam bir kö 
je:-inde kımıldamadan duran ha· 
:nam bJceğine takılmıştı. Ona b::ı. 

:,ıyordu. 

- Bu çocuğun akraba mı, ana .. ı· 
.ıı falan bulmalı onlara haber \'er 
meliyim. Belki de J,an ıne elesiııi oı 
'ar hallederier. 

- Şimdi gideyim dcktor lıt'}' .. 

- O halde güle güle! 
- Allahaı m:ıı l:ıdık doktor be) 

t nşal' ah sayeniıde. \at m. millet s:ı 
e,inde :\1em lulı kurl'ılur! 

• ,, • 
I>o'.dor od:ı~ına gird ~i z~man ge 

ne e\ \'ela telefona ko< hı. Telefom 
;e\ ird! \e bıra~ wnr.ı. tellerin ötek 
ıcuna gelnıi:: olan lrnrı ... ına sordu. 

- Xa ıl Ank:.lra} ı almıyor mu? 
l ;e·'ç k::ı:Jm tel~fonun (jte:,i Lasıı 

l:ııı: 

10 - Bir deniz vasıtac:.ı - kemik, 
Yukardan aşağı: 
1 - Sinirlilik, 2 - lçinde içki 

içilir • Elcezire kıtasında $akin ol· 
muş büyük bir Türk ulu:;u, 3 - Bir 
neYi çiçek • İki şeyin orta1;1, 4 -
Mikroskop altındaki muayenelere 
mahsus küçük cam - bir kapınır. 
biraz açrk kalması, 5 - Allah (ma
but), 6 - İkindi ile gece arası, 7 -
Aşiretler, 8 - Bildirme (mahkeme 
hükümlerini bildiren t~bligname) -
cam:de kılınan, 9 - Akir - en kes
kin ve sarhoş edici içki, 10 -'Ta· 
sarruf edip irat aldığımız mülkler · 
isim. 

1 

dinliyoruz nefi5 bir çigan od.:.e -t:·aq 
Ge'.'lç doktor göğ~ünün üstündeı 

bir taş ka'.kmı~ gibi ferahladı. Karı· 
ı.:iie biraz daha konuştul,t::ın \'e ço· 
cukları kendbine telefonda: 

-- Allah rahatlık \'ersin baba! 
Dedikten sonra odasındaki ~ezloı 

~un üzerine uzandı. 

* * * 

Geçen sene temmuztlo deniz" ind'ı 'lmiş olan 
trans::.t!antiı;i '':-Oiauretania" nın su üzerindeki in:;aatı bitmek ilzcrcdir. 
Vapurun dördü bir, ildsi de bir arada iki büyük taca jçine toplanan al· 
tı bacası yerlerine takılmıJtır. :;3 bin tonluk olan bu tr:ınr.:ıtlantik 

yazın İngiltere • Ameri:rn seferleri nn ba:ılı.r:ı.caktır. 

ıe o!urdu? Gece nöbeti kadar onun - Tramvaylara atılmak isterler çııp 
{iicüııe gid~n hiçbir ~ey yoktu. ı kınlar! diye ~ylcndi. Hep bu yüz· 

Ltem:den bir gü,·etin ic;iııe c:'ıl· dw ba;larma bin bela gelir. 
m<: p:ı.r,;a. pa.ça lıir kol. •·:.i ·ünün 1 Ya anneo;i? bütün ka'·a'1:ıt ç0cuk 
Jnfüıe geldi. s~.p arı ç.!ıre!i bir ç }" , ıarrnı ~o';:a~:ı bırakan bu anr.elcrde 
.;u!<. c; ,- ·ı mi\'di? Gece:-ıin h•1 c:: atinde 

Bu çocuğun yüzü de~iş"yordıı. 011 iki 0~ üç ya'7ı" 
'Z.endi ço:::uğ:.mun, kendi oğlunun cad:le:crde işi ne! 
yüzünün çizı.ı;ileri bu hu'.deli bac:ın ı TT 1 · t. .. , . r • L; \'Uma ;: 1 c 1 \'Ordu. , 1 

Ba•p yorgundu. Bilekleri ağnyoı "I cında pe,·da olm·ordn. b. · ı 1 · t II ı h" de • ,· • , . ıre m'ım:>U ;:açını~ ı. e e ır 
lu. Bu al:~anı epey sinirlenmi~ti \arı uv.ill ara mda hare ;:ebız Ye 1 d' : . 1 , 1 al d ki"'" , · _ . _ ;:en ı ını mu rn.,:.;: < uyan ıraca · " 
Çocuk için yapılma'-'! icap eden ~e) · ıalgıa yatan çocugun kendı çocugu b'I 1 1 b .. bü· 
'eri hastabal.ıcıra tenbih etmi~ti. 1lj~ığ'-!nu zannetti . 1rı.m 1 1 n: '.\ odnun uymsunu u~ 

. • 1 ç· • tun .rnçırn-or u. 
IIerlıalde bu gece onu uyandırmn Bır tranl\'ay gelıyorc u. •gan or- ı . _ · . . . a 

arına ..;ebeb şu mide_ inde über o· '.e,,trası çalıyordu. Kan ı 2ğhyordu. -: attıgı ;•erde ce.bı~den bır sıg~~· 
~n ihtiyar o'.acaktı. )~·ıu ko"a kosa tn.mvayın ününe r.ıkardı. 1 aktı. BırJ,aç nefes çek 1

• 

"Ge~eyarı ı olmadan cwel bir tı ·i~ti. Tr;mva~·ın a'tında kaybolrlu. Gü~ünii dıı.manlann oyununa kap· 
• • •ı,..11··1 1 • hiçbir c:;e\' düc:iinmemek i~te' V 

ı..:ya 11ilsem, diye dii1üni'ıyordu. Doktor <:;çrıyaral;: gözlerini attı. ' • • · ·. · , . 
Gec::!y:ırı 1:1d:ın "on:-::ı. ona rah:ı' \lnı ter içindeydi. Ke zall'an c'al- di.' Fa

1
rnl l~iç~ir şey düşünrncme1' ı 

Tı'·tu. :nı tı? .. Cözlerini kapamadan ewel l'lınd 'n ge.mıyordu. Oturdu. I\ 

XcJ"'n doktor olmak j..,tenıi..,tı a:ıt~ b::ı. 1 .tı~ı zaman onbiri yedi ge-1. c_;i lip bir k~re d~ha' alın;. ha") 
>ünya yidinde m~ .\ek mi yoktu· :iyw,hı. Şimdi -aat gene on biri ye lını anlam:ık ı,,tedı. rı.t. 1 

Te adi.il! li g":mekteydi. :'\e zaman U)Tmu,- .ı\Yağ·ı kalktı, dı~arı çıkmak içiıı, 
IIele inc:an küçül.!.c:1 y::ı.pacağt i~ 'u? Yo\~ı;:ı caati mi durmu~tu. bir iiti adım attığı valdt oda kapı!.'l" 

!e o.;eç~miyor l:i: Dinle:li. Saatin ku\'\'ctli tikta\~'arı nı:ı vtıru1dıığunu duydu: 
B:n at{ı::dı. Ço~' ~ü!,ıir r:ı·lyo \r, ltl\'U1 UYO"du. Te'ffar .,.;)zl--rini ~Lanı - Giriniz. 
ı ·:ı.• ı alıyo:-, :·at,., Tü ?:iyc:Je 'll 'u: Tfl',;:ar urum:ıı( i 0 te·li. Iltı çopur yüzlü. bir baca~ı tor:ıl 

bir kan nakletme!,: m:! ·cle .. i mc' zuu- dı? - r:·.;~t. C\'et diyordu. (\·e ı:.e 'ıla:ı bir ra·lyonun o c'algayı a'ma - Acaba anne·i J.im.:ir bu çccu- bir ha taba~Gcıydı:. 
hasisçe ne~e içinrl.,ydi.) mükemmel alıyo -n: u çok acayip olurdu. Kulaklar 1urı? dire dü5ündti. 1 - Ne \'ar? dire sert, sert sordtl: bahs olııbilirmi~. Zaten ~1emduh Fc:kat kanını bu kadar 

-----~~---~--~--"'-~--~-~~--~~~--~~---~-~ ........ ~-~~~-...ı.. ....... ~~~·~~~--~~~~~~...ı~~~~~ 
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-9- Nakleden : IF. K. 
i'ı ltademe gitti. Rişar 27 numara· 
Oıera:aznağa koyuldu ve her kapının 

ınde bir numara olduğu için a
tadığını kolayca buldu. 

Rişar: - Seni küçük maskara seni.. Yü· 
- Hiç de meşgul değildik, diye rürken etrafına baksana ... 

mukabele etti. Daha doğrusu mis Hademe özür diledi: 

l<apıyı vurdu, bir genç kız ses 
\·erdi: 

Farren bana acele bir işi olmadığını - Affedersiniz mösyö Vans sizi Bir meydan okumanın sonu söylemek nezaketinde bulundular, görmemiştim . 
halbuki tekrar işe başlamak için dö· Vans homurdandı: Yazan: 

- Giriniz! nüşürnü şiddetle beklediğini de bili· - Haydi, i~ine git. 
Anjela Farren fizeri gayet munta· yorum. Doyl bana gazetenin bütün Sonra Rişara dönerek henüz kız-

zanı İstif edilmiş kağıtlarla dolu bir dairelerini dolaştıracağını söyledi. ı gmhğı geçmiyen bir sesle: 

Aynalara akseden ince ve uzun 
boyundan, güzel kırmızı yanak. 
larından müftehir olan küçük Se
niha, teyzeza:iesi Jalenin kolları 
arasına atılarak: 

Dedi. 
Coşkunun ldaima gülen gözle

rinde hayat aşkı okunurdu. Altı 
ay evvel Seniha ile evlenmişlerdi. 
Ve bu izdivaç, en müsaid ve mu· 
vafık şartlar altında yapılmıştı. 

Hnkayecl 
sın, Coşkun senin için çıldırıyor. 

Aman dikkat et, Seniha haber al
masın!. :.sa başında oturuyordu. Rişar bu Bana iki dakikanızı feda ezmez mi· _Bu hademe rnakulesile bir tür· 

ızamdan gayet muntazam şekilde siniz !\1. Vans? lü b:ı~a çıkılmıyor, dedi. Uyanan bir hissi tehyiç için 
bundan daha fazla söylemek U· 
zım mıdır?. 

Rlışan bir memurla karııı karşıya Yans süratle cevap ,·erdi: Ric:arın dudaklarında bir tebcs· 
bulunduğu neticesini çıkardı. Yazı - Memnuniyetle, hangi daire· sürn "dola~tı: 
llıasasının üzerinde iki telefon ve den başlamak istiyorsunuz ? -lnsan bu koca binanın içeri· 
}'anı bac: d k. k" ük" " • Eh · t' k ll d · be ,.ın a ·ı ·uç masa uzerın - emmıye ı yo ·. er aıre · sinde kaybolacak. 
de de b' k' · · ed b' · ır yazı ma ·ınesı vardı. Çı· ni ala.kadar er, sonra, ızım, mat· 
t~, dolu bir vazo, bu iş odasının buat alemi dışında yaşıyanların bü· 
CJddiyetine zarif bir mana ilave edi- yük bir gazetenin dahili teşkilatı 
Yordu. hakkında hiç bir fikrimiz yoktur. 

Anjeia kalkarak: • 
- Bonjur, dedi. Sonra Anjelaya doğru döndü ve 

- Rica ederim oturunuz mis Far· gülerek ila\'e etti: 
ren. işinize mani olmıyayım. Bina· - Şimdi, işinden alakoyacak bi· 
nııı tak risini buldum. Sizi artık serbest bı· 
1 simatını öğrenmek maksadi· 
: ~ÖYie bir dolaşıyordum. Geçerken rakıyorum, mis Farren. 
sı.c.1 1 Yansla beraber odadan çıktılar. "- Se iunlamak için giriverdim. 
w~ rnu meşgulsünüz? Kapı kapanınca Rişar elini Van· 

Ge sın omuzuna koyarak onu durdur· ne kız tebessüm etti: 
. - l~ini seven bir memur sıfatile du, ve ağır bir tavırla: 
~e burada daima çok iş bulundu- - Doğrusunu isterseniz M. Yans 
6\ln dedi, ben Pettigrevin ölümü etra· 
k U sÖyliyebilirim. Fakat bilhassa 
Onferansm nihayetine kadar çok fmdaki esrarı aydınlatmak istiyo· 

tahşryoruz. rurn. Gazetede çalışan adamların 
Ri.§ar, hepsini görmek, tanımak arzusun-

- Ha, konferans, diye güldü, ga· dayım. Bu hususta bana elinizden 
~.teciler toplanacaklar, ve yarın bu gelen her yardımı yanabilccd!:iniz· 
bu den eminim. YÜk kafalar gazetede bize dünya-
lı Vans kızardı ve: L~n nasıl idar~ edilmesi Iazımgeldi-

Gazeteci: 
- Hakikat öyle, diye tasdik etti; 

kütüphaneyi gördünüz mü? 
- Hayır. 
_ Öyle i~e buraya ·giriniz. Her· 

halde içeride enteresan bir çok şey· 
ler göreceksiniz. Vesikalar noktai· 
nazarından bu kütüphane yeryüzü· 

· ku··tu··phanelerinden nü.n en zcngın 
birisidir. 
Rafları, camlı dolapları klasörler, 

gazete yığınları, haritalarla dolu bir 
odaYa girdiler. Masalar et.rafında 
birç~k genç kadınlar gözleri kağıtla· 
nnda harıl harıl çalışıyorlardı. Bu· 
na ra~cn iki adamın girmesi üze· 
rine bütün bu kadınlar ba~larını 
kaldırdılar. 

Yans izahat vcrrneğe başladı: 
- En ufak meselelere dair bile bu 

rada bir çok vesikalar bulmak müm 
kündür. Ri • - Şüphesiz.dedi. Ne korkunç bir 

k ~ Qğretecckler. Affedersiniz, mis, cinayet hakikaten! Doğrusunu roy· Sonra bir masa başında oturan 0rıdorda cıgara içen biri ini gör-
dUrn !emek l~nngelirse Pettigrev ile ta· bir delikanlının kulağına bir şeyler 
.. . Şu halde 'ben de burada bir ci· rnamile uyuşamazdık. Vakia bu ta· söyledi ,.e izahata devam etti: 
ıara_ içebilirim değil mi? k d 

birin bir gece sekreteri ile aleHi.de _ Meseltı. bir muharrir ar a aş 
-Tabii 1 · 
l!: bir muharrir arasında kullanılma· bir alimle radyum, llerç mevce en 

~'vveHl bir cebini, sonra ötekini sı doğru olmaz ama.. Fakat buna lfıhanada me\'cut yitaminlcr gibi 
t l'lştırdı'. Anjela bir gözü açtı, cı- rağmen zavallı adamın bir çok me· mühim fen meseleleri etra{mda bir 
tia."a tabakasını çıkardı ve ziyaret- zi,·etleri oldulrunu itiraf ederim. O· mu"laAkata gitmeden ewel buraya ~e uzattı. J ~ 

1' nun bu suretle aramızdan eksilmesi gelir. o alimin ismini havi fi~i a· abakada vanm düzüne kadar 
~nalı c:ıga~ vardı. Bu cı~arala· çok., feci bir seydir. rar. Bu fişte o ı.üim tarafından 
zıvanası boyalı odada yerden Rişar, Vartsm :fıkrinf ~R etti: bugüne kadar yazılmış bütün yazı· 

'1 - Evet çok feci bir ~y. Onunla ların, söylenmiş bütün sözlerin bir 
~h zivanalann tıpkısıydı: Krıig· mesai saatleri haricinde bulunuyor hülasası yardır. Onları okur ve te· 
~·er cıgaralan. muydunuz? newür eder. 

~?ar bir c:ıgara yaktı, fakat gene; _ Hayır. Belki kendisine umumi : Son:-a bir bankerin mazisi hakkın 
t bu hareketi taklit etmedi • yerlerde bir iki defa rastgelmişim·· ı· rl:ı fa:ıhat almak istiycn arkadasn~ 
ilrlong cıgaraya bakarak: d B 

dir. • da uğrayacağı yer burası ır. ura· ~ .. ~.Su zıvanalar ne tuhaf, dedi, 1 1 d 
_ "'<! Yanyana koridorda yürüyorlardı 1 da bir aktris, bir dev et a anunın, 
i~le kadar bu cıgaralardan hiç Birdenbire bir kapı açıldı, bir ço· ı veva 'bir ~ıninin hayatına dair en 

f'_ -ını. • cuk koşa koşa geldi ve Vansa çarp· uf ~k tafsilatı bulmak mümkündi.ır. \•ıı.'i1:t kız lakayt 'bir tavırla cevap 
.... "I tı; delikanlI kızgın bir tavırla: (Devamı -var) 

~~~en her vakit Yenice içerim. ı 
t4 ~garalar insanm boğazını tah· 
bu ~zrniş. Maamafih bir iki defa' 
t.'aı,~\tanah cıgaralardan da içtim.' 1,\ tütünü bana iyi gelmedi. 
ia~ r tabakayı muayene ve kıza 
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- Ah, Jale, ne mesudum!. 
dedi. Jale Senihayı öptükten 

sonra, kolunu ince beline geçirdi. 
Pek iyi biliyordu ki, böyle sarmaş
mış oldukları halde pek müstesna 
latif bir çift teşkil ederlerdi. 

Jale kumral, mavi gözlü, Seni. 
ha sarı ve koyu gözlü idi. Siyah 
satenden dekolte elbiseleri birinin 
bilıir gibi kollarını, diğerinin süt 
gibi göğsünü bütün güzelliğiyle 
gösteriycr'du. 

Şimdi orkestra susmuş, davet
liler büfeye hücum etmişlerdi. Ja. 
le, ev sahibi sıfatiyle odaları do· 
laşıp her şeyin yolunda gidip git. 

mediğini tetkik etmek üzereyken, 
teyzezadesi önüne çıkmış, ve ona 
sadetinden bahsetmişti. Fakat ba
zı sözler ve düşünceler vardır ki 
insan onları kimseye söylememe. 
li:.Iir. Jale, Senihaya bakarken bu 
nu düşünuüyor ve gözkrinde ma
nası anlaşılamıyacc:.k bir t<'bessüm 
okunuyordu. ]alenin rulıü pek ka. 
rışıktı. Başkalarının saadetini da
ima kıskanrr.dı. 

Senihaya, yarı rniıstehzi bir ta. 
vırla şu söz!eri fırlattı: 

- Kocanın daima bayan Ayşe 
ile dansettiğini gördün mü? Ay
şe hiç tc çirkin kadın değil .• 

- Kendini boş yere üzme .. 
Ben Coşkundan eminim. Ne Ay. 
şeden, ne de başka bir kadından 
korkarım. 

- Bu kadar itimada hemen hayret 
ediyorum, h<'rn de cesa~etini tak
dir ediyorum .. Fakat dikkat et ki 
aramızdan biri bı.ı itimadı altüst 
etmesin .. Elbette tecrübe sana da 
böyle cesur olmamak ve hiç kim. 
seye itimat etmemek lazım geldi
ğini öğretecek.. 

Bu sırada yanlarına gelen Coş
kun: 

Altı ay evvel taşrada bulunur -
larken, mühendis Coşkunun İs· 
tabula tayini üzerine buraya gel
mişlercli. 

Bu sırada genç kadının aklına 
mükellef bir apartımana sahip o· 
lan teyzezadesi Jale geldi. 

Bu iki kardeş çocukları o zama· 
na katdar pekaz görüşmüşlerdi. Ja
le hakkında işidilen şeyler pek te 
emniyet verici değildi. O, koca
sından boşanmıştı. Sonra, evine 
her türlü adamları kabul ediyor 
ve söylendiğine göre, iradından 

çok fazla sarfediyordu. 

Jale, yeni evlileri pek büyük bir 
sevinçle kabul etti. Kendilerine, 
büyük ve mükellef apartımanının 
açtı. Hatta otomobilini, hizmetçi· 
lerini onların emrine verdi. 

Bilahare, Jale, Coşkunu bir ta
rafa çekti: 

- Saadetini tebrik ederim ... 
Ayşe seni seviyor? dedi, Coşkun 
şaşırmıştı: 

- Hayır .. Ben bir §ey yapma
dım ki! Sonra, Seniha .. 

- Zavallı Coşkun, taşralı bir 
köylü gibi konuşuyorsun.. Bunu 
gidip Senihaya haber vereceğim 
diye mi korkuyorsun?, 

*** 
Senihanın güzelliği, Jalenin evi

ne gelen erkekler arasında arzular 
uyandırmaktan hali kalmamıştı. 

Bilhassa Ressam Fikret, Seni
hayı atelyesine getirebilmek için 
Jaleye çok yalvarıyor: 

Sekiz gün sonra Jale, Coşkunla - Senihanın zevk ve neş'e ila-
•da Senihayla da, senli penli gö· hesi tarzın:da bir resmini yapmak 
rüşüyordu. istiyorum. Ne ~üz el olacak 1 di

Senihanın, Jaledcn hiç bir gizli· yordu. 
si yoktu.. Jale bu teklifi Senihaya açtığı 

Hatta Seniha, söylenmesi caiz z::man genç kadın sıçradı. : 
olmıyan samimi esrannı bile teyze - Çıldırdın mı? Coşkun kafiy-
za:lesinden saklamazdı. Fakat bu yen razı olmaz 1 
sat kadın biraz dikkat etseydi, Ja- - Resmini yaptırmazsan bile 
lenin kendisine esrarından hiç biri bir gün olsun atölyeye gidelim .. 
ni açmadığını anlardı. Jalenin Görmüş olursun!. 
hakiki hayatı herkes için bir sır Fikret iki kadını o kadar kibar 
olarak kalıyordu. karşıladı ki Seniha nihayet kani 

Jale, taşradan gelen bu saf ak· oldu ve Jalede hazır olduğu halde 
rabasını cidden seviyordu. Fakat bir krokiye başlanmasına riza gös
Seniha, saadetinin sırrını niçin teı4di. 

böyle her1<ese ilan ediyordu?. Ne Fakat, bir müddet geçince, Se
için hiç bir kadının kocasının kal- niha, ressamın atelyesine yalnız 

bini teshir edemiyeceğini söylü- gitmekte bir beis görmedi .. 
yor ve hiç kimseden kormuyor - Bir gün eve pek geç geldi .. 
du ?. Jale, genç kadının tavrındaki 

Bayan Ayşe gitmek ilzere Jale değişiklikten şaşırarak kendisini 
ile vedalaşırken., Jale kendisini bi- isticvap etti. Seniha titreyerek: 
raz kapı önünde tuttu: - Oh Jale, dedi, ne fena şey!. 

- Gene aranızda 
kuruyorsunuz ? . 

ne dolaplar 
- Aferin Ayşe, dedi .. Zaten bu Artık ben namuslu bir kadın de

meseleler.de ne kadar maharetin ğilim .. Kendimi mazur gösterecek 
oı:iuğunu bilirdim .• Farkında mı- J ( Lıilf en sayfayı çeıririniz) 
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etti ve· f ' ' . ' l'<>t.,bemek Badıninton da oynı·~ 
düğüme şahit olduğunuz için be· 
ıZın tehdidi altında bulunuyo
dunuz. Burada o boş tehditleri
niz hiç bir netice vermez. 

nuz? Neniz var? Gene renginiz U~iincü kapı ise bizim girdi. 
ğimiz yerdir. Dönerken yanıl -
mazsınız ya .. 

Konuşanlar Bambo ve Em· 
perya idi! .. 

·~Uz övle mi mis? 
<1~1 ~Unu tabakamdan öğrendiniz 
~illi? Evet. Bu tabakayı bir 
2atı.ı: kazanmıştım. Fakat maç ka· 
bir~ına bakıp da beni müthiş 
~r~~ncu zannetmeyiniz. Bir tali 
nıı~ı.~larak bu müsa'bakayı kazan·, 

.:'11'1 1 

~· 
lurı ~t düşündü: "Badminton ko· 
~ "''. bileğin adalelerini takviye 
l~bqbır spordur. Pettigrevi \-Uran 
a~ ela çok ağırdı. Bu li.mbayı 

.t"' • kuvvetli b:;, lnl kaldırıp yu· 
~i akat ... ,. Ç_. 

t :ad . ~Çtldı , pHiı 
0

Jelikanh ıiiz· 
bircı ıçeriye dd1uı. Rişarı görün· 
ı\nj,~llbire durdu. 

laltirı 'b~ biraz kızardı, fakat gene 
-..... c·1~ sesle: 

feri v11'irıiı dedi, M. Furlong size 
İki e atısr takdim ederim. 

'.'ar etr~kek mutat cümleleri tek· 
;ep~e 1 er. Hişar yeni gelen adamı 
Varıs n. tırnağa kadar süzdü. Teri· 
• · l'ırrn· 
,oti.irıu •.. ı beş yaşlarında, atlet 
ıyd.ı ~·u, kumral saçlı bir delikan 

""~,, 
i~rh""'· r~.ı.,. ·· tavrı Rişara yap 

1 t •• 
1 ç~~ ~- Delikanlının traş-
ia ın1 • k~\'\•etten zhrade zaaf ma· 
\· \er1l'Ordu 

an$: • 
...... s· tıj 

ıııı ri rahatsız ettiğim için affı-
•llnU: b~e~rn. dedi, meşgul oldu· 

• rnıyordum. 

- Hayır, tehdit e!mek aklım
dan bile geçmedi.. Şunu anlat
mak istel:iim ki bizi biribirimize 
rapteden bağlar yalnız menfaat 
değildir. Müşterek düşmanımı

mızın tehdidi altında bulunuyo
ruz. Ben olmazsam sizi bu düş
mana karşı kim müdafaa eder?. 

- Hangi düımandan bahset • 
mek istiyorsunuz?. 

- Kimden !bahsetmek istedi
ğimi peka.la anladınız. İsmini 
söylemeğe hacet yok .. Kimbilir, 
bir gün buraya, Romaya kadar 
da gelmiyeceği ne malum?. 

Emperya titredi: 
- Susunuz 1 •• 
Bambo arkasını kapıya dön· 

müıtü .. Karşısında duran fa
hişenin yüzü kapıya dönüktü ..• 

Kardinal devam etti: 
- Görüyorsunuz ya madam! 

sözlerimde ne kadar haklıyım .. 
Evet, Rotan Kan::liyanoyu, tev· 
kif ettirdiniz .. Senelerce zından
lar.da inlettiniz. Bu yaman düş· 
manınızın karşısında bir gün, 
birdenbire görmiyeceğinizi kim 
temin edebilir? Onun buraya, 
sarayınıza kadar gelmiye<:e~ine 

emin misiniz?. Fakat, ne oldu· 

sarardı .. 
Emperyanın gözleri fırlamış, 

yüzü değişmişti .. 
Şimdi Bamboya bakmıyor

du" .. Fakat l:ielice parlayan göz
lerini kapıya doğru dikmişti.. 

Bambo gayri ihtiyari arkasına 
döıı:iü .... 

Rolanı gördü .... 
Boğuk bir hırıltı gırtlağını 

tıkadı .• Yerinden kalkmak, kaç
mak istedi.. Fakat bacakları tut-
mu yordu .• 

Omuzunu demir gibi bir el ya· 
kaladı .. 

Arkasına başını çevirir çevir• 
mez tskala Brinoyu gördü. Deh
şetle bağırmak için açtığı ağzı· 
nı İskala Brino tıkamış ve kuv
vetli kolları ile kaıidinalı sırtlaya. 
rak ld·prı çıkmıştı. 

Emperya ile Rolan yalnız kal
dı .. 

Fahişe, Bambo ile İskala Bri
no arasında geçen sahneye kor
ku ve dehşet içinde şahit olmuş
tu. Kendini toplamağa çalıştr. 

Zorla gülümsemeğe çalışa

rak Rotana döndü: 
- Ah 1 Bilseniz, ne kadar 

korktum .. Birdenbire, benim için 
geldiğinizi zannetmiştim. Yanıl• 

dım .• Benden bir şey istemiyor· 
sunuz, aradığınız Bambo idi l:ie• 
ğil mi?. Bilirim, sizin yüksek 

- Merak etme, şimdi git ... 
arabamızın yanındaki vazifene 
başla .. 

Uşal;c uzaklaştı. 

Rotan meş'aleyi söndürmüş. 

tü.. Zifiri karanlık içinde bek
lemeğe başladılar .. 

Uzaktan, muzika seslerini, 
müsamerenin neş'eli kahkahala
rın: duyuyorlardı . 

Yavaş yavaş .bu sesler, bu 
kahkahalar azaldı, hafiflct:li ... 

Rolan, davetlilerin vedalaşa. 

rak gitmeğe başladıklarını anla
.Ch. Fahişenin, misafirlerini u. 
ğurlarken sarfettiği teşekkür 
sözlerini duydu. 

Bir kaç dakika sonra saray 
sanki ebedi bir sessizliğe mah • 
kum olmuş gibi dilsiz kalmıştı. 

İskala Brino, Rolanın elini 
yakaladı. Rotan da, arkadaşının 
kolunu sıktı.. Bu hareketiyle 
1skala Brino: 

- Nihayet vakit gcl:ii değil 

mi? demek istemiş ve Rolan da 
kolundan sıkmak suretiyle: 

- Biraz daha bekle, diye ce. 
va pvermişti. 

Bi~ kaç dakika daha geçti. 
1skala Brino iki ses işitti. 
Bu sesleri tanıdı. 
Soğu'lt bir ter alnını ıslattı .. 

Emperya !... Kendi eliyle ka. 
nalda boğduğu fahişe ... 

- Aman yarabbi .. Rüya mı 
görüyorum .. 

Diye mırıklandı. Rolan bunun 
farkında idi.. Arkadaşının ku· 
lağına doğru eğildi: 

- Ne oluyorsun iskala Bri. 
no? .. 

- Oh, üstad .. Bu ses.. Eu 
ses. 

- Evet, Emperyadır .. Sen o
nu boğdun zannediyordun .. Gö. 
rüyorsun ya, aldanm·şsın .. 

- Hayır, hayır, bunun imka
nı yok .. Ben rüya görüyorum ... 

- Sana bu Emperyadır, di. 
yorum .. O Emperya ki, senin 
kızını ve ayni zamanda keooi 
evladını Bamboya teslim eai . 
Yoksa acıyor musun?. 

Rolan. Iskala Brinonun fır

latacağı nefret feryadına mani 
olmak için eli ile tam zamanında 
arkadaş nın ağzını kapadı • 

- Sus! Ve dinle, dedi .• 

. . 
Emperyanm Romaya nasıl 

geldiğini, ve burada Romalıları 
teshir için ilk müsameresini na. 
sıl bir faaliyetle hazırladığını o
kuyucularımıza bundan e"f'ftt 
biLdirmiştik • 
Aynı zamanda bu müsamere. 
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Nevgork sergisin de 1 ~;:~sun. mahkemesinden: 

Biiyükadada Alalulgaz.i t't Baş

boğa güreşleri · 
lalo sokak 25 numarada sakin ik<!tJ 
tlyeımı ikamttgahı meçhıi/ Ali [ 
Fehmi pa~aya: 

l\Iatilta ile fayian Ye müştereken 
mutasarrıf bulunduğunuz Büyük
adada Mah11gazi ve Başlala sokağın 
da kain 25 No. h hanenin kabiliye
ti taksimiyesi olmadığından açık 

1rttırma ile satılarak şuyuunun iza· 

Ankara Radyosu 
T'C.ı'llKIYE RADYOD1F0ZYO~ 

POSTAi.ARI Amerikalılar, boğaların öldürülüp öldürülmen1esi 
hususunda ıkiye ayrlldı 

1'ürkı'ue Jı'adyosıı - Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU: 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. 

Amcrikadaki himayei hayvana~ 

cemiyetinin birkaç zamandır büyük 
bir kederi vardır. Bu cemiyetin bü· 
tün azaları, Nevyork sergisinin en 
göz çeken eğlencelerinden birinin 
"boğa güreşi,. serisi olduğunu öğ
rendikleri dakikadanberi hisset· 
mekte oldukları ademi memnuniye· 
ti gizlememektedirler. 
Şimdiden, bu güreşleri yapacak 

hayvanlar lspanyadan ve Meksika· 
dan seçilmişler ve Amerikanın mer 
kez şehrine doğru yola çıaknlmış· 

lardır. Güreşleri yaptırmaktan 

maksat, bunun vah~i bir zevk olma· 
yıp bir sanat olduğunu Amerikalı· 
lara öğretmektir. 

nir boğa güreşi salıncsj 

1 

lesi hakkında sözü geçen Matilta· 
'In :ıleyhinize açt1ğı dava üzerine 

•kametgahınız meçhQl bulunması 

lolayısile ilanen yapılan tehliıı;ata 

rağmen duruşmaya gelmediğiniz· 

den hakkınızda gıyap karan veril· 
miş ve duruşma 12·5·939 cuma gü· 
nü saat on dörde bırakılmıştır. Iş· 
bu ilanın neşri tarihinin ertesi gü· 
nünden muteber olmak üzere beş 

~ün zarfında itiraz etmediğiniz tak· 
diroe vakiaları kabul etmiş ad olu
narak muhakemeye kabul edilmiye· 
ccğiniz tebliğ makamına kaim ol· 
:nak üzere ilan olunur. 

1THAN T1Y ... THOSU 

~~ı Bu nkşnm (Hnlk gecesi) 
Ertuğrul S:ıdi Tek n 

J arkadaşları 
' (lki oyun birden) 

Hl,7.C m. 15195 Kcs./20 l\w. T.A.P. 
St,70 m. 046!> Kcs./20 ·Kw. 

TÜHKlYE SAATİYLE 

Dünyanın en meşhur Torecdoru 
şimdiden bu iş için tutulmuştur. 

Bunlardan biri Sevil mektebi üstadı 
Cagocho öteki de klttsik tarzın şahı 
olan Franklindir. Onun lfilcabı Hon 
denodur. 

Görcslerin yapılacağı duyuldu· 
eundanberi Amerikalılar iki cephe
ye ayrılmışlardır. Bunlardan bir 
kısmı hayvanların öldürülmemesini 

şiddetle talep etmekte, onlara şişler iı;tiyen amatörleri icvkalade sinir
batrrılmayıp kauçuklu değneklerle lcndirmckte bulunuyor . 
dok-unularak oyunun bir gösteriş Maamafih kan dökmek istemiyen 
mahiyetinde olmasını istemektedir- taraf galip gelirse, amatörler rnah
ler. zun fakat boğalar çok memnun ola· 

KAUA!\J.IKLAR 1ÇINDE (1 P.) 
ClGF.RLl DAi.O (Vodvil 2 P.} 

(Se) Aliliı Hevüsü • !\ilçe Pençef 
Yaryelesi 

18.SO Prograın. 18.35 Mü· 
tik (D:ıns müzi~i - pl.). 19 Konuş· 
ma (Türkiye postası). 19.15 Türk mü 
zi§i (Fasıl heyeti). Çalanlar: Hnkkı 
Derman, Eşref Kadri, JI:ısan Gür, 
ll:ıluk Rccııi, Basri Oner, Hnmdi To-
1.::ıy. Okuyan: Tahsin Knı :ıkuş. 20 A· 
jans, meleoroloji haberleri, ziruot 
bors:ısı (fiyat). 20.15 Türk müziği. 
Çalanlar: \'ecihe, Ileş:ıt Erer, Cev
det Kozan, Kemnl Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: S:ıdi Hoşses. 1 - Tahir 
Pusclik pcşrc\"I. 2 - Dedenin - Tn· 
lılr pusclik yürük semaisi - O gül en
dam. 3 - Kdzıın Us • Tahir puselik 
şarkı • Görmesem gül yüıünıi. 4 -
Hnhıni bey • Tahir pusclik ş:ırkı · 
Ge~di o gamlı e:rramı. 5 - J\.Azım 
Us - Tahir puselik şarkı • Ben sann 
mecbur. G - Tahir puselik saz semai· 
si. 7 - Osın:ın l'\ihadm - Nilı:ıvenl 

şarkı - Kör!czdcki dalgın suya lılı 

tıak. 8 - Şevki beyin • Hicaz şnr· 
kı - Bağlanıp zülCii tıezaran. 9 -
Sükrünfin • Hicaz ş:ırkı • llir bakış· 
ta beni mest etti. 10 - Türkü • Alı· 

bir sebep tc yok.. Çünkü Coşku
nu seviyorum. 

Jalenin du3aklannda bir zafer 
tebessümU ıbelirdi. Seniharun ke
deri bir türlü geçmediği için, Ay

ıe ile Coıkun arasındaki münase
beti anlattı. Coşkun hiç te kama· 
ru ayıplayacak bir vaziyette değil

di. 
Seniha, sade bir tavırla: 
- - Öyle ise benim için ölümden 

başka çare yok! dedi •• 
Jale, omuzlannı silkerek ıu ce

vabı verdi: 
- Böyle söylemek Mettir l .. 
Gece Coşkun fabrikadan gelip 

te, karısının oldasına girdiği za
m.an acı acı bağırdı. Bu feryada 
koşan Jale, Senihanrn yatağına u
zanmış olduğunu ve şakağına ha
il dayanıruı olan tabancanın açtı
ğı delikten kanlar aktığım gördü: 

- Ah, yarabbi! • 
Diyerek ağlamağa baJladı ve 

kendi kendine: 
- Niçin bana mey.dan okudun! 
Diye mırıldandı: 

HIKAYECl 

Bu, güreşi oldu~ gibi seyretmek caktır.! 

gö
!'"eek olnn bu şapka ile, ~üzU rUz
gfırdo.n ve tozdnn korumak için dU-

5UnUlen mika maskeler Avrupada 
kadınlar arasında mOda olan ycnl 
cıeylerdir. Maskeler bilhaMa at ko
eu!annı \'e maçları seyrederken ta.. 

. kılıyor. Bu suretle kadınların yUz
lcrlndcki tuvaletin tozdan ve rUz· 
gardan bozulmasrnm önilnn geçili. 
yor. 

HALK OPERETi 
nıı akşam 9 d:ı 
(Yeni Operet) 
ZIR DEr.ıı.ım 

.• ... o IA1lınaıs ş:ırkılar söyliyccektir. 
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nin nihayetinde maskeli bir ada
mın fahişeye yaklaştığını ve yü 
ızünl;jen maskesini çıkarır çıkar
maz altından Banlbonun kor 4 

kunç yüzünün· çıktığını da o
kuyucularımız elbette hatırlar. 

lar. 
.Kar.dinali karşısında görünce 
Fahişe gayri ihtiyari titremiş

ti. Emperya sergüzeştlerle do
lu olan karanlık mazisine ait 
her hatıranın artık öldü ğünü, 

onlardan ebediyen uzaklaşmış 

olduğunu zanneldiyordu. 
Bambonun hiç ümit etmediği 

bir anda karşısına çıkmas·m 

dehşetle görmüştü. 

Maamafih pek çabuk ken:lisi· 
ni toplayarak sordu: 

- Buraya ne yapmağa gel. 
diniz ?. Aramızda halledilecek 
başka bir §ey var mı ? . 

Bambo fahişenin tüylerini di· 
ken ı:liken yapan vahşi b ir sül;u
netle cevap verdi: 

- Kızınız 1 madam ... 
- Kızım mı?. 

- Evet... Akibeti hal.kında 
size malilmat vermeği faydalı 

gördüm .. Ve bunun içindir ki 
Ro:naya kadar geldim. 

Bamlıonun sesinde o kadar ba
riz bir alay tarzı vardı ki, Em
perya bunu hiss eder etmez. EO· 

ğuk ıu barwosu yapmış gibi tit
redi: 

- Kızım mı? Mösyö, biliyor
sunuz ki o artık benim kızım 
değilljir.. Biyankanın büyi.ık 

namuskarhğı ile bana nisbeti u
zak kalır .• Onu karşımda gör
dükçe gururla yükselen ıahsını 
ebedi hata ve günahlarımın b~r 

ihtari telakki ediyorum .• Bunun 
için onu kendimden ayırdım ... 
Maamafih Biyankayı ne kaciar 
çok sevmiş olduğuma Allah şa
hittir. Gene de sevecektim. Fa
kat manalı nazarları, dudakları 
üzerir:l:le uçan nefret tebessüm
ler i ile beni tahkir etmeseydi. 

- V c bilhas::a sizin sevmi, 
olduğunuz bir adamı o da sev
mek küstahlığında bulunmamı~ 

olsaydı değil mi ?. 

Emperya yerinden sıcradı : 
- Susunuz, bu adamdan bir 

daha bahsetmeyiniz. 
- Yoksa ondan kork;1yor 

musunuz?. 
- Bell:i, ve yahut bcı§ka bir 

seb:: p var .. ŞiIT'JJi bunları gec;e
lim bana ne söylemek istiyor

dunuz ?. 
- Sevgili madam, Ven edik· 

te bana: ''Biyanka kaçt· .. M cs· 
ter yolu iizerinde onu bulabilir
s iniz,. dediğiniz geceyi hatırla

yınız. 

- Evet .. 
- Ben he:nen o gece Meıteı 

yoluna koıtum. Talihin yardrmt 

I 

ile Biyankayı buldum. Bir ta
kım tehditler altında beni Ve
n :diğe kadar takibe mecbur et· 
tim.. Vene.dikte ise ... 

Biyankanın annesi, sanki ken
di kızına ait olmıyan bir hikaye 
~inliyormuş gibi soğuk kanlılık· 

la: 
- Devam ediniz, mösyö. de· 

di.. Sonra? .• 
- Sonra.. Venediktc benim 

göderimin önünde kendisini 
hançerledi.. 

Ne kadar acı olsa bile gene 
ha'ı;ikatten ayrılmamak için oku
yucularım za söylemek mecbu
riyetindeyiz ki Bambo bu feci 
vak·ayr en ufak bir teessür duy
madan anlat:nıştı. 

Emperya ise sadece biraz sa-

rarmıştı : 

- Demek, Biyanlca öldü ?. 

-- Evet!. 
Bir kas; !dakika kadar ağır ve 

cz":i bir sükfit oldu .. 
Emperya, annelik şefkatini 

boğuyorclu .. 
·Yüzünde miiteenir olduğu· 

na clair ufak bir iz bile yo'ktu. 
At aba analık hissi, bu fahişe· 

n in kalbinde cbediyyen ölmüş 

mUydü?. 
Onun benliğinde herşeyin üs

tU .. dc yalnıı namussuzluk h~

lılmdl. 

Kendi kendine 

- Bu suretle ölmesi b el!..i da
ha iyi oklu, diye mırıldandı . 

Annesini kurtarmcık için k en
dini fedadan çel.inmemiş ol:m 

zavallı Biyankaya anasının mu
kabelesi bu oldu. 

Bambo, Emperyanın mütees· 
sir olma.dı(;ım görünce sevindi: 

- O halde uyuşabiliriz . de
di .. 

Filhakika bu anda, her ikisi 
<.!e, biribirine uygun yaradılı~ta, 
vahşi ve zalim ruhta oldukları· 

nı isbat ediyorlardı . 
llambo sükunetle oturdu: 

- 1ıte sevgili madam, bura
ya gelmekten birinci maksadım 
bu haberi size bizzat vermek 
içindi. 

Çok teşekkiir ederim. 

Kardinal sağ bacağını, sol 
bacağı üzerine atarak ve sallana
rak sözüne devam etti: 

- Hepsi bu değil, size söyle
yecek başka şeylerim var ... B en 
tamamen eminim ki siz, burada 
Venedikte olduğu gibi sakin bir 
hayat yaşamak istiyeceksiniz, 
yani açıkçası ben sizi ihbar et
mezsem rahat yaşayabileccksi -

niz. 
- Ne o?.. Beni tehdit mi et

me1c istiyorsunuz. Şunu biliniz 
ki a zizim ben artık Venedik tc 
~eğilim. Romadayım. Venedik· 
~e, evvelce Jan Davilayı öldür· 

11 NİSAN - 1939 
'~ 

Yerin bağlamamı. 21 !ılemlekct sıı•1 

ayarı. 21 Konuşma (Hukuk ilmi )"il'' 
ına kurumu), 21 .15 Esham, tah•il•1• 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 21· 
25 Neşeli plaklar • R. 21.30 Müılr 
(Senronik plaklnr). 22.30 Müzik (JlO' 
mansl:ır, ve saire - pi.). 23 Miiıİ~ 
(Cnzband - pi.). 23.45 - 24 Son •Jaıı! 
lınbcrlcri ve yarınki program. 

Çarşamba 12-4-939 
12.30 Program. 12.35 Türk mnıl

l;i. Çal:ınlnr: Refik ,Fersan, Fablff 
Fcrsan, Zühlü Bnrdnkottlu. Oku)'llıı: 
Melek Tokgöz. 1 - Kürdili hleaıJcjr 
peşre,·i. 2 - Rnhmi beyin • KOrdill 
hicazkllr şnrkl • Sana ey canımın cJ' 
nı erendim. 3 - Scllı.hatıin Pınar' 
Kürdili hicazknr şarkı - Nereden scf" 
tllm. 4 - KürdillhicazkAr ,arkı· çJ 
gınca sevip. 5 - ZühlO Bardakolltl • 
Santur taksimi. 6 - Türkü • Benli1 
aldım knçaklan. 7 - Türkli - A bt' 
nim mor çiçeğim. 13 Memleket ss•1 

nyarı, ajans ve meıeorolo}l haberlt' 
ri. 13.15 • 14 Müzik (Ri)·aseli cul11' 
hur bnndosu - Şef: İhsan Küoçerl 
1 - Mar, • Frlç. 2 - P. Lineke - A~ 
,.alsı. 3 - Mercadnnte - ''Efüa fi 
Claudlo" (u\"'ertfir). 4 - T. W. ThU 
bnn • Afrika süiti. n) Marş. b) Sf 
renat. c) Eııienti. 5 - 11. G. Amers 
Skoçya fantezisi. 18.30 Prograıf 
18.35 ~lilzik (Dans müziği - pl.). ı 
Konuşma (Çocuk esirgeme kuruınu1 
19.15 TOrk mluğl (Fasıl heyeti). Q 
l:ınlar: Hnkkı Derman, Eşref Kıdr' 
Hasan Gür, Dnsri Üfler, Hamdi fer 
kay. Okuynnlar: Ccldl Tokses, Safi;' 
Tokny. 20 Ajans, meıeoroloji h:ıbef 
teri, ziraut borsası (fiyat) 20.15 Tü~ 
müziği. Çnlanlar: Fahire Fersan, Jle" 
fik Fersan, Zühlü BardakoAlu. Okıl' 
yanlar: Semahat Özdcnscs, Halısı 
Recai. 1 - Mahur peşrevi. 2 - pr 
denin - Mahur şarkı - Sana layık ı:ıP 
S - Latif a~anın - Mahur ~arkı • ~ 
dı nklım Mr gonca leh. 4 - Neyzııf 
Rıza - Suzinak ş:ı;kı - Çaldını> cıı1' 
gıyı. 5 - Kürdill hicaıkA.r farkı 
Gönlümfi başkn. 6 - Refik Fersan 
Tnnbur t:ık imi. 7 - Lerninin ' 
Hicaz ş:ırkı - Sorulmasın bana ) ·t' 

sim. 8 - ŞeYki beyin - Hicaz ;ar 
kı - Demem cana beni yadet. 9 "' 
Hnfız Yusufun - Hicaz şarkı - Se1' 

dayı ruhun aşk eline. 10 - Saı si'• 
maisi. 21 :Memleket ıs:ıat ayan. 2 
Konuşma. 21.15 Esham, tahvlllt. ka~ 
biyo • nu ·ut borsası (fiyııt). 21.j 
Neşeli plitklar • R. 21.30 Temsil (fiil 
kadın tipi - l omedi). Yazan: Ekredl 
Reşit. 22 l\lüzik (Kücük orkestra ' 
Şef: Necip Aşkın). 1 - J. Strauss · 
Sobalı havadisleri. 2 - Toman - ,., 
yana hülyaları. 3 - Zander • Polk• 
4 - lllzel • Arleziyen süit No. ı. ' 
Prclüd. b) Mcnuct. c) Adaclyo. d' 
Kariyon. 5 - llanns I.ölıl' - D~ll~ 
marşı. 23 Milzik (Cnzband - pJ.)o 
23.45 • 24 Son njnns haberleri \'C :>' 
rınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmi§ Parçalar 

Programdaki \"akitler Türkh e sa( 
ti ilzeri:ıe n: ösleden sonraki s•' 
olarak verilmiştir: 

1).10 Berlln (Uzun d.): Senroıı 
(Haydn). 

10. Tıırıno sr. : "Manou" (hlPf'. 
senel) Roma opcrasınd• 
naki l. 

!O. \ arşova : "Apeıınin'lcrde b 
gece·• ( i\li reck i) . 

I0.3ll Parıs PTT: Had:)o opera or 
kestrası 'e koro konseri. 

10.30 ft r8'1burg : "Werther" (M• 
senet). 

12. Bcrlin (uzun d.): Scnro~ 
(llaydn) . 

12. Slullgarl : 4 üncü senfoll 
(Rrukner) . 

ODA Mt..:~ l ı..tsı YE KONSEIU.EJ1 

8. \ ı~ anıı : Son:ıla (Grieg). 
8.2:; l..ontlrn (H.): Kanlııln (Bec'1 
9. ı.ıllc: Pıyano konseri. 
!l.:; Soıtcns: Barilon. 
9,3;, !'>lra5 1ıur~ : Piyano konseri· 
ıo. ıu l\lünih : Sokslcl {Ucelhovenl 
11 .45 ı.onı.lra (N.): Kuartet. 

il \FJF Ml:Sll\l \E OPERETI.Efl 
3.10 n.nlio P.ıris: Cumhuriyet tı• 

ılo-;u. 

8. \ arşo' ıı : 1 laik progrnnıı. 
8.15 Bıikrcş : Operet parçaları. 
9. Londra (N.): Hafif musilöİ· 
9. 1 O ı.eıpzıg, Bcrlin : Operet 1'1 

çaları. 
10. l.ondru (N.): "Kız ırkadııi 

musikili komedi. 
1 l.15 I.ondra (R.): Fil mmusıki~ 
11.15 Romu gr.: "Melodi ve l\il01° 
11.30 Blrço!{ Alman istas)·onl' 

H ıfif parçalar. 
1. (fıecc Y, sonra): Scrl"nııtl 11 

YARYETE YI: KABAI\ELEll 
~ 

10.10 ll ih·crsunı 2: "Snlı :ık~arııı 

ı. (Gece Y. sonra): l'ostc T'' 
~icn. 

DANS MUS1K1St 
!l .1 O J\önigo:;brrıı: 9.30 l\ ol•ırı' 

l 1.30 aNpoli gr.; l~ . 1 5 ncıııı .ı ~ 

12.25 J.oncirP (R.); 1 J.ondrn (N.I 
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Mecliste ihtisas encümenle-1 
yapıldı 

Ankarada mektepliler maç1 
nasıl Oynandı • • 

rıne seçım 
(B<J.§ tarafı 6 ıncıda) Aradan henüz dört dakika geç-

Ankara, 10 (A.A.) - B. M. 
Meclisinin bugUnkU toplantısın • 
d& mecllı .lhtlau encUmenlPrlne 
§unlar seçilmlolerdir: 

ADLiYE ENCUMENI: 

Mümtaz Ökmen (Ankara), Nu. 
ınan Aksoy (Antalya), Osman 
Niyazi Borcu (Balıkesir), Feri. 
dun Fikri (Bingöl), Süreyya ör
geevren (Bitlis), Atıf Akgüç 
(Bursa), Muhittin Baha Pars 
(Bur1&), Münir Çağıl (Çorum), 
Şeref Aykut (Edirne), Abdülhak 
Fırat (Erzincan), ömer Asım 
Aksoy (Gaziantep), Abidin Bin. 
kaya (Kastamonu), Suat Hayri 
Ürgüplü (Kayseri), Ragıp Akça 
(Kocaeli), SaWı Yargı (Kocae. 
li), Fuat Gölbudak (Konya), Ga. 
lip GUltekin (Konya), Refik ln. 
ce (Mania&), Hasan Menemenci
oğlu (Mardin), Dr. Saim Ali Dil
eınre (Ri:r.e), Fuat (Sirmen (RL 
le}, Cemil Atay Sinop), Faik Ah. 
lrıet Barutçu (Trabzon), ~inasi 
Devrim (Zonguldak). 

ARZUHAL ENCUMEN1: 

lsmail Hakkı Mumcu (Amas • 
Ya), Adnan Menderes (Aydın), 

Ömğuz (Kars), Zihni Orhun 
(Kars), Ahmet Hilmi Kalaç (Kay 
seri), Nazmi Toker (Kayseri), 
Şevki Ergun (Konya), Emrullah 
Barkan (Malatya), Edip Ergin 
(Mardin). Mehmet Ali Yürüker 
(Samsun), Zühtü Duruk an (Sam 
sun), Mitat Şükrü Bleda (Sivas), 
Cemil Uybadm (Tekirdağ), lbra. 
him Etem Bozkurt (Zonguldak), 
Rüat Varda (Zonguldak). 

DtV ANI MUHASBAT 
ENCUMEN1: 

Aka Gün.düz (Ankara), Hilmi 
Şeremetli (Balıkesir), Muzaffer 
Akpınar (Balıkesir), Tevfik Tc. 
melli (Bitlis), Cemil Özçağlar 
(Bolu), Emin Yerlikaya (Bolu), 
İbrahim Necmi Dilmen (Bur -
dur), Mehmet Sanlı (Burdur), 
Nafiz Dumlu (Erzurum), Gl. Re. 
!et Bele (İstanbul), Hacer Dicle 
(Kastamonu), Hilmi Çonık (Kas 
tamonu), Nuri Tamaç (Knstamo. 
nu), Hazım Börekçi (Kırşehir), 
Mehmet Erten (Maraş), Cemal 
Karamuğla (Muğla), Faik Soylu 
(Niğde), Ahmet İhsan Tokgöz 
(Ordu), Mitat Aydın (Trabzon), 
Haydar RüştU Öktem (Tunceli), 

P'ahrettin Tirldoğlu (Balıkesir), GtlMRtlK ve iNHİSARLAR 
lfayrettin Karan (Balıkesir), 
L<ltfi ören (Bolu). Mustafa Feh. Nafiz Aktın (Amasya), Dr. E. 
mi Gerçeker (Bursa), Nevzat A- min Cemal Suda (Bolu), Atıf 
Yas (Bursa). Nuri Kayaalp (Ço- Kamçı! (Çanakkale), lsmet Eker 
rum), Tahir Berkay (Denizli), (Çorum), SUleyman Köstekçioğ
Mehrnet Şahin (Gaziantep), Gl. lu (Çorum), Şakir Baran (Ço • 
İhsan S<Skmen (Giresun), Şevket rum)), Dr. Kazım Samanlı (De. 
Erdoğan (Gümüşhane), Dr. Yu. nizli), Fahri Akçakoca er. nizli), 
sut Ziya Somer (Ktl'febir), Ke. Cahit Çubukçu (Diyarbakır), ts. 
malettln (KtrklarJ'li), Dr. Veh. tamat Özdamar (F.ekioehir), Sa. 
bi {Ordu), Hamdi Şarlan (Or _ dettin Urap ({İstanbul), Ali Dik
du), İsmail Çama§ (Ordu), Raif men Kocaeli), lzzet Erdal (Kon. 
Dinç (Rize), Meliha uı~ (Sam- ya), Gl. pcyfi Düzgörcn (Mar. 
aun}, Nqtt nn.t (S•"DPm),' oı. din). Dr. Hüseyin .Avnı Ercan 
Akit öztekin Erdemgil (Sivas), CMdğla), Naim Erehı (N~e), 
Hikmet I~Ik {Sivas), Ziya Ba§a. Hu~.usi w Oruçoğlu (Sinop~. Da~i§ 
ra (Sivas), SUleyman Sırrı De _ ı Eyupoglu (Trabzon), Mıtat 'Ye. 
dik (Trabzon), MUnip Boya nel (Tunçeli), Ekrem Pekel (Yoz 
(Van). gat). 

~UTÇE ENCUMENt 

Yabya Galip Kargı (Ankara), 
l:>r. Zihni Ülgen {Bolu), Rüsuhi 
Solayırlı (Çanakkale), Rüştü 
lıekit (Diyarbakır), Fethi Altay 
(l!:llztğ), !skender Artun (Erzin. 
~an), Durak Sakarya (GUmüşa. 
!le), Turhan Cemal Beriker (!
Çel), Mükerrem Ünaal (lsparta), 
J.'akihe ()ymen (İstanbul). Ga· 
lip Bahtiyar Göker (İstanbul), 
'l'absin Cotkan (Kastamonu), Fa 
it Baysal (Kayseri), Sadettin 
aeı;m (Kayseri), Burhanettin 
l::>enker (Kırkalreli), Şevket ö. 
dtıı (Kırklareli), Mehmet Seyfeli 
:ltlt'lehir), Orgl. A. Sait Akbay. 
llfan (Kocaeli), 

I HARİCİYE ENCUMENt: 

Falih Rıfkı Atay (Anka."'), 
Dr. Cemal Tunca (Antalya), 
Mümtaz Kaynak (Aydın), Hasan 
Cemil Çambel (Bolu), Asım Us 
(Çoruh), Dr. İbrahim Tali ön • 
gören (Diyarbakır), Zeki Mesut 
Alsan (Diyarbakır). Fazıl Ah
met Aykaç (Elizığ), Saffet Arı. 
kan (Erzincan), GI. Pertev De • 
mirhan (Erzurum), Ahmet Şük. 
rü E3mer (İstanbul), Salah Cim. 
coz (İetanbul), Halil Menteşe 
(İzmir), Gl. Muhittin Akyüz 
(Kars), İbrahim Süreyya Yiğit 
(Kocaeli), Ali Muzaffer Göker 
(Konya), Hikmet Bayur (Mani
sa), Necmettin Sadak (Sivas), 
Yahya Kemal Beyatıı (Tekir • 
dağ), Nazım Poroy (Tokat). 1 

.A.li Rıza Türel (Konya), Na
t~ libtm Onat (Konya), AJaet. 

l~ 'l"lridoğlu (Kütahya), Mutta. İKTiSAT ENCUMENI: 
ı!. Öker (Malatya), Osman Ta. 
( (Malatya), anaur Bozdoğan Berç TUrkcr (Afyonkarahl· 
lfl('l'&f), Rıza Erten (Mardin), sar), Hamza Erkan (Afyonka· 
.\. llatıu Kitapçı (Muğla), Şükrü rahiaar), lızet Akosman (A!-

(~an ( (MUf)' Hamdi Yalman yonkarahisar), Ahmet Ulus (An· 
lı u), Gl. Naci Tınaz (Sey-

J.ttıı), Remzi Çin4!r (Sivas), Ra. kara), Muammer Eriş (An
i{ kara), Nazmi Topçuoğlu (Ay· bt &radeniz (Trabzon), Sırrı 

ft.)y (Trabzon), Sami tşbay (Ur. dm), Veli Necdet SundUkay (Dl 
S • Ahmet Sungur {Yoz~at), yarbnkır). Fuad Balkan (Edlr-
1"1-ı lçöz (Yozgat). ne), Salih Bnşotac (Erzincan), 

l) . Emin Sazak (Eskişehir). Nuri 
-'l-liLIYE ENCUMEN1: (Pazarbaşı (G:ızlantop), Ismail 

Sabun..:u Wtresun). Edib Ser· 

\'et Tur (GUmUşane), Doktor 

Muhtar Beı ker <lcel). Abidin 
Da ver C:ı,tt-nbul), Ahmet Ham
di Dcnizmcn (lstanbul), Bennl 
ı\ rıına l tzmlr). Dr. Mustafa 

han), Naki Bekmen (Siirt), Yu- kişehir), Osman Işın (Esklşe
suf Kemal Teglrşenk (Sinop), hlr), IIUsnU Özdamar (1sparta) 
Hasan Karabacak (Zonguldak). Sadettin Epikmen ( Izmir), Sad-

hayli tehlikeli olan akınları için memi§ti ki Ticaret golleri uçu 
hayli tehlikeli olan akınları da gü- buldu. Fakat hakem bu ıon sa
zcı oluyordu. Bir müddet orta- yıyı ofaayd yapıldıiı için aayma
iardan oynana oyun hakemin dev· .dr. Devrenin 20 inci dakikasında 
renin 28 inci dakikasında bir oyu.-ı Ticaret kaleciıinin hatalı bir çı
cularını çıkarması yüzünden on kışından istifade eden Sant mer
kişi oynamak mecburiyetinde ka· kez mühacim takımının ilk ve son 
lan Santların yan sahasında de- golünü attı. Oyun sona kadar hu 
vam. etti ve ~iraz .•o~ra devre ı- 1 vaziyeti muhafaza etti. Maç 2 • ı 
O Tıcaret lehıne bittı. Sanat mektebi takımının mağhi-

KUTUPHANE ENCUMENİ : 

Dr. General Besim Ömer Ak· 
alın (Bilecik). Dr. Mustafa Can· 
tekin (Çorum), Mihri Pek taş 
(Malatya), Hazım Tepeyaran 
(Niğde). 

MAARiF ENCÜMENİ: 

rl Ertem ('{Utahya), 1\lemed 
Şeyket Özpazarbaşı (Malatya), 
Vasıf Çinay (Malatya). Osman 
Ercin (;'Manisa), Halit Mengı 
(Niğde) Abdurrahman Nacı De
mlrdağ (Sl\'as), oı. Sıtkı Uke 
(Tokat), Sami Erkman (Tunca· 
li), Şeref Uluğ (Urfa), Yeled 
lzbudak (Yozgat). 

lkinci devrede oyun mütevazin biycti ile bitti. 

S. ve M. IÇT1MA1YE 
Belkıs Bayıcan (Ankara) TUr ENCUMENt: 

bir manzara arzediyordu. Fakat ikinci maçı Erkek lisesi ile İn· 
bir parça hızını arttıran rlizgarın pat Ushta mektebi futbol takımı 
yardımiyle Sanatlar hikimiye - lan oynadı. İnpat Usta mekte
ti ele aldılar. 1 binin geçen haftalarda karıılattı· 

kAn örs (Antalya) laman Hak-
kı Uzu nçarşılr (Balıkesir) Avni 
Yuk~rıuc (.;ıınakkale) lleşat 

Nuri GUltel~ln (Çanakkale) Ta
IA.t Onay (Giresun), İzzet Ulvi 

Aykurt (Ha kkAri) Emin lnan· 
kuıt (!çel) Ali KAml AkyUz (h 
tanbul) 1bra1.lm AIAettln G~vsı:. 
(lstaıJbul), Nazmi Ülker (İz

mir), Fuad KöprUIU (Kars), 
Rıdvan Nafiz EdgUer (Manisa), 

Ali Canip Yöntem (Ordu). 8e· 
llm Sırrı Tarc:an (Ordu), Hnet.ıı 
Ahmet AykuL&. (Tokat), Hnlfl 
.Nihat Boztepe (Trabzon}, Ilnm
dl l'lkUYcn (Trabzon), .» ... ret 
Ülgrn (Urfa). 

MALiYE ENCUMENI: 

Cemal Akçın (Afyon k.), 
Haydar Çerçel (Afyon k.), lh· 
san Tav (Ağrı), Dr. Galip Kah
raman (Bursa), zuırn Tlrel (Dl 
yarbeklr), MUnir HUsrev Göle • (Erzurum), Ahmet Aksu (Gazi· 
antep) Atıf Bayındır (İstanbul) 

KAmll Dursun (İzmir), Ömer 
Taşcıoğln (Kayseri), Ham dl 

Kul eli (Kırklareli), 1zzet Öz· 
kan (Kırşehir), lbrahlm Toloo 
(Kocaeli), Kdzım GUrel (Kon· 
ya), Mahmut Nedim Zapcı C:Ma· 
latya) Faik Kurdoğlu (Manisa) 
Dr. Abravaya Marmaralı (Nlğ· 
de), Kemalettin Ktlml (Rize), 
İbrahim Arvas (Van), Yusuf 
özenci (Zonguldak). 

M. H. TETKİK ENCUMENİ: 

Rıfat Araz (-Ankara), Şaldr 
Kınacı (Ankara), Mcmed Emir 
(Ilalıkeslr), Ziya Esen (Çankı· 

rı), Mazhar Müfit Kanrn (Ço· 
ruh), Ziya KarnmUrsel (lstan· 
bul), Dr. Hilmi Oytac (l\talat 
ya), Hakkı Kılıçoğlu (Muş). lb
rahim Mete (Seyhan), Hakkı 

Ungan (Van). 

MtLLt MUDAFAA: 

Dr. Husamettin Kural (Ağ 

rı), Dr. Taptas (Ankara). Dr. 
MUnir Soykan (Antalya}, Dr. 
-,akir Şener (Aydın), Dr. Muh 
Us Suner (Bilecik), Dr. Alım et 
Ruhi Yeşilyurt (Burdur), Dr. 
Refik Guaran (Bursa) Dr. Ham 
dl Berkman (Denizli), Fatma 
Memlk (Edirne), Dr. Mehmet 
\.il Ağakay (Gaziantep). Hasan 
Vasıf SomyUrek (Giresun), Rı· 
za Saltuğ (Kastamonu), Salih 
Turgay (l\:ayserl), Dr. J<""uat So· 
ragman (Kocaeli), Dr. Osman 
Şevk! Uludağ (Konya), Dr. 411 
SU ha Delibaşı (KUtahya), Asım 
Tumer (Manisa), Dr. Rıza Le
Yent (Mardin) Nazmi Trak (Te· 
kirdağ), llusamettln Olrnn (Zon 
guldak). 

TEŞKiLATI ESASİYE 

ENCtlMENt: 

GI. KAzım Özalp (Balıkesir), 
Fethi Okyar (Bolu), Fazıl naz· 

Buna rağmen vaziyeti bir türlü ğı Ticaret lisesini 7 - O gibi büyük 
değiştiremediler. Oyun böylece 1 bir farkla mağlCıp etmİ§ olması 
devam ederken Ticaret güzel bir 1 bu maç etrafındaki alakayı bir 
hücum esnasında ikinci golü de 1 kat ıdaha fazlalaştırmıştı. Maç vak 
yaptı. tinde iki takım da temiz kıy af et 

leriyle ve alkışlar arasında stadda 
ıözüktüler. 

lsviçrede bir facia 

Bir çocuk pansiyonu 
kayalar altında 

kaldı 
17 Çocuk enkaz 
altında kalarak öldü 

İki takım da her zamanki kad 
rolarını muhafaza ediyorlardı. O 
yun muzaffer Ertunğunun idare 
sinde ve ın~aatın akını ile batladı 
Yarım saatlik iki devre oynanan 
bu maç umumiyet itibariyle çok 
seri ve heyecanlı olduğu kadar 
çok zevkli geçti. 

İçlerinde ö:ıcc sivil klüplerde 
oynamış daha fırsatçı ve kombine 
bir oyun çıkaran Lise formunun 
inşaat kalesini sıkıştırmasile geç 
ti. İnşaat müdafaası da bütün bu 

Bern, 11 (A.A.) - Flims (Gri· tazyika rağmen rakip oyuncuları 
sons) cİ\'annda kain Fidazda, 'için na fırsat vermedi. Ve maç lisenin 

1 de 28 kişi bulunan bir çocuk pan- ilk devrede yaptığı tek golle ı 
.iyonu dağdan kayan kayaların al· o İnşaat aleyhine bitti. Bu maçta 
tında kalmıştır. Yaraları ağır ve iki taraf da güzel bir oyun oynadı 
hafif olmak üzere 11 kişi enkaz al· 
tından çıkarılmışsa da bunlardan 
5 i ölmüştür. 12 çocuk bulunama-

mi Örkl!n (Çankırı), Hllsey!n mı~tır. Yenİ yapılan mekteplep 
Cahit Yalçm (Çankırı), Necip 
Ali K Uçiika (Deni zli), Yus ur 
Ziya özer (Eskişehir), Gl. Ce· 
mal Mersinli (İçel), Gl. Kttzl'n'I 
Krl'.\bekir (lstanbul), Cel!H 
Bayar (İzmir), Mahmut Esat 
Bozkurt (Jzm!r), Dr. Tevfik As
lan (Kastamonu), Dr. Fuat U· 
mny (Kırklareli), HUscyln Rab 
mi GUrpınar (KUtahya), Recep 
Peker (Klitahyn). l\E>nan Oreı 
(Manisa), Yunus Nadi (Muğla) 
SUleymnn Necmi Selman (Sam-

Facia kurbanları arasında büyük
ler \'e çocuklar vardır. Facia bak· 
kında şu tafsil&t verilmektedir. 
'l'iaaz halkı dün saat 11,45 de 

Flimersteinde şiddetli bir uğultu i· 
sitmişlerdir. Her sene ilkbaharda 
burada çökme hadiseleri vukubul· 
maktadır. Fakat bu seferki kadar 
şiddetli bir uğUltu duyulmamıştı 

Muazzam bir bulut halindeki toz· 
lar dağıldığı zaman halk, korkunç 
bir manzara ile karşılaşmıştır. 

sun), Ali Miinir Yegaıın. (Sey· Takriben 300 metre genişliğinde 

Aksarayda, 45 inci ilkmektep ola
rak kullanılac:Jk bina ile Karagüm 
rükte ortamektep için yaprlan bina 
run her türlü tesisatı tamamlanmış 
ve dün her ikisi de Nafia mlidürlü 
ğü tarafından teslim alınarak Maa 
rif idaresine devrolurunuıtur. 

Samaty·ndaki 
bisiklet kazası 

han), Resai Erişken (Tokatı bir sahada, çürüyen bir kaya, ev Alekonun ölümile netice 
Mehmet Emin Yurdakul (Ur .. j büyüklüğünde parçalar halinde 
fa). Flimrsteinin eteğine yuvarlanmış lenen kaza mahkemeye 

tı. Sunnehuesly çocuk pansiyonu, İntikal etti 
kaya parçalanmn altında kaybol· ZİRAAT ENCUMENt: 
muştu. Derhal imdat istenmiş ve 

". · ·G,.kt (A ·d ) R h Fleius klisesinin çanları çalmağa 
n urı u epe ~ ın , a 

1 
1 

~ . . 
i S 1 1 'D 1 k 1 ) E 1 ba~ amıştır. Kurtarma ekıplerı 1~· m e çu c " a ı es r , m n . . . . 

\ 1 T k t (D · ll) ,, sur znngelen malzeme ıle bırhkte bıraz s an o a enız , ı u 1 _1,;. • • • 1 d' 
Bn k v (D 1 ll) F' lk Kal· ronra V'1JU!. mahallıne gıtmış.er ır 

ş a. a en z , a l f . , p . sk • k 1 t aıye, olıs,, a ·en ·ıta ar ve 
takkıran (Edirne}• J.""lkret Atlı hastabakıcılar öğleden sonra akşa· 
(Giresun)• Sabit Sağıroğlu (E· ma kadar facia kurbanlarını kurtar· 
lazıg). Ahmet O\·acık (İçel). mağa uğraşmışlardır. Her lahza 
Rahmi Köken (İzmir), Ömer dağdan kopan kayalar, ameliyatı 
Kllntny (Kars). ZUhtU Akın sekteye uğratınaktaydı. 
(Kırklareli), lbrahim Dlblan 
(Kocaeli), Nasuhi BaydA.r (Ma-

Birkaç gün evvel Samatyada vu
kua gelen ve bir adamın öltlmU Ut 
biten bir bisiklet kazası bu ıabah 
dördUncU sorguya verllmit ve ıuı:

Ju ile şahitlerinin ifadelerini alr:na
ğa baılamıgtır. HadL!e eudur: 

Hacım Çarıklı (Balıkesir) 

3alih Bozuk (Bilecik). Dr. Akif 
Ankan (Çnnlcırı), EyyUp Sabri 
Akglil (Çorum), Gl. Kflzım Sc· 
vilktcldn (Diyarbakır), Aziz Ak 
yUrek (Erzurum), Yallm Altuğ 
(Erzurum), ŞUkrU Koçak (Er· 
zurum), Hasan Fehmi Ataç latya}. HUsnU Yaman (Manisa) 
(GUmUşhane), Yusuf Ziya Zar- KAnl Karasroan (Manisa). Ya· 

bun (GUmUşane), Dr. Tuğaml· şar Özey (Manisa). (Dr. Abdul· 
ral Hakkı Şlnası Erel (lstan- kadir Kemali (Maraş)• Mu
bul) Husrev Kızıldoğan (Kars) hlddin Birgen (Mardin), Damar 
Şerafcttln Karacan (Kars). Arıkoğlu (Seyhan), İsmail Sa· 
Vehbi Bilgin (Konya), Gl. Os- fa Özler (Seyhan). Tevfik Tar· 
man Koptagel (Malatya), KA· man (Seyhan), All Rıza Esen 
zım Nami Duru (Manisa), Ha· (Siirt), Şefik özdemlr (Siirt), 
san Reşit Tankut (Maraş), Sa- Atıf I<Jscn bel ( Si\"as). lsmall 

baytarlıkta 2, belediyecilikte 
17, coğrafyada ı, clftçlllk ,.e zi
raatte 50, deniz lşlerlnde 2, dil· 

de ıo. dinde ı, diplomaside 12. 
dişçilikte 2, eczacılıkta 7, ede
biyatta 16, evkarta ı, felsefede 

ı, halkçılıkta 1, har~ada l, hay· 
vancılıkta ı, hesap işlerinde 1, 
lçtimalyatta 8, idarede 70, tktı· 

Yedikulede Tabakhanede çalıpn 
4 5 yaşlannda Aleko bir ak.fam L 
ıinden dönerken tramvay caddesin.. 
de bir bisikletin anl olarak çarpma
sına maruz kalmıgtır. B~ildette, 

Samatyada oturan ve kuyumcu çı
raklığı eden 16 yaşında Onnrk adm
da bir çocuk vardır. 

Kaza kaldınmın kenannda ol .. 
mua ve elleri cebinde bulunan Ale.. 
ko muvazenesini kaybederek yere 
dUtmUıtUr. DUıüı 111ra.ıımda bqı 

kaldınm tqına çarptığından tehll
keli ıurette yaralanan Aleko kal • 
dınldığı Cevabpqa has~n:?ainde 

ölmUıtUr. 

1ullah GUney (Muğla), Amiral r Mehmet Uğur (Si yas). 
Fahri Engin (Samsun), Ruşen 
Barkın (Samsun). Sinan Teke· , 
Uoğlu (Seyhan), Ce,·dct Kerim 
lncedayı (Sinop), Rahmi Apah 
<Tekir:lağı), GI. Ahmet Yazgan 
(Grfn), CeHi.l Arat (Yoz~at). 

ME3USLARI1\IIZIN 
lHTlSASLARI 

Ankara, - Encllmeoler seci
mine esas olmak Uzere' mebus· 

--satta 32, kadastroda 1, kimyada ' ~ 

1 Giyime merakh 
Bayanlara 

A nupadıın hususi surette ıe
tlrttlğlm yııılık modellerimi bir 
defo görünüz. isteyenlere pro • 
\'8SJZ patron cıkarılır. 

]) ll:sat Uras (Amasya), Fevzi 
(~dal (Ankara). Rasih Kaplan 
ca talya), Yahya SeZli Uzay 
<a~hl~~sir), Necmettin Sahir 
~a) ngol). Fatin Güvendiren (Bur 
,,.., ' Faı.ıı Gilleç <Bura:ı) Hilmi 
~rge ' 
z:ııı neli {Çanakkale), Atıf Tü. 

Bengisu (lzmir), Mehmet Al· NAFIA ENCUMENl: 
dı.ıııi~ (İzmir), Kahraman Arık· 

l arımızın ihtisaslarını gösteren 
listeler hazırlanmıştır. Bu liste 
lcr gecen devrede hazırıa'nm ış 
olan ihtisas cetveline göre biraz 
la)ıa farklıdır \'e genişlemiştir . 

2, kooperatifcllikte 1, maariftt' 
50, makinede 2. maliyede 2;, 
matbuatta 29, mühendislikte 5. 
nafıada 3, ormancılıkta 2, peda 
gojlde ı, posta telgraf ve tele· 
fonda ı, riyazlyede l, sanayidt> 
5, sigortacılıkta l, şark ilim le· 
rinde l, şimendlferclllkte 4. 
tabiplikte 44, tarihte 13, tayya
recllfkte 1, ticarette 37, tUrk1;U· 
lUkte ı. 

l)iplom Tt.r:l 

YAVUZ SEZEN ~ar ~gorum), lsmail Kemal Alp. 
n: .. orum), Osman Şahinba§ 

·•rnc) cı z k" . ZtıJıua • · e ı Soydemır (Er. 
ruın) ), .~~kiye Ergün (Erzu • 
r:... ' Munır Akkaya (Gireaun) •-.:at ld: • 

ıınaroğlu (İzmir), Eeat 

lı (Kars), CelAl Bayar (Kasta· Mebrure Gönenç (Afyon k .), 
monu), Ahmet Hamdi Dikmen Arif Baytın (Ankara), Eşref 

(Konr:ı l, Kt'lzım Okay (Konya) Demire le ( Anknra), Ali Rıza E· 
l:lesiın Atalay (KUtahya). Ha· rem (Çoruh), Fuat Ziya Çiyllte· 
sim Ferit Talay (Niğde), Hasan pe (Elazıg), Aziz Samih lltcr 
CaYit (Rize), Şcmsa lşcan (Sey- '(Erzincan), lzzet Arukan (Es-

Yeni ihtisas cetveline göre ad· 
llye Ye hukukta 70, askerlikte 
66. bahriyede 3, bankacılıkta 8, 

Bu rakamlar, Altıncı Bürük 
Millet Meclisinin tam bir mütehas· 
sıslar meclisi olduğunu anlatmakta· 
dır. 

Parb Kadın Terzilik Akademi· 
sinden . Bcyo~lu Parmıktapı 113 
Gayret apartmanı. Tilrk Fotoe.ı 

üstünde 
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CAFER MUSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur • 

..................... 
Motosiklet Amatörlerinin Dikkatine!!! 

motosiklefleri ı 
PEK YAKIN DA 

J. Nikitits Erben ticarethanesinde teşhir edilecektir. 
Adres: lc;tanbul - Eminönü Telefon: 22876 

:111:...:··2C:S.:, ••• r.·· ·:n···--··----· ::··· 

MİDE ve 

bir şekilde boşaltarak rahathk ve ferahhk verir. 
Hazımsızlık, ıitkinlik, bulanb,gaz, sancı mide bcmıkluiu, 
barsak ataleti, inkıbaz, aanhk, safra, karaciğer, mide ekt i· 
lik ve yanmalarında ve bütün mide ve barsak bozukluldarmda 

kullarunıız. 

Son derece teksif edilmit f>ir tuzolup yerini tutamıyan 'PÜ• 
maıil müstahzarlardan daha çabuk, !daha kolay ve daha lı:a't'i 

bir tesir icra eder. 

~ Ne ~~-!It~~·kş i"Jl ı ~o~oKLERE ~E ~°.çoK_LERE ; 1 
ff Pnzardnn maada hcrgün saat :: ltımat ıle verılen Ye azamı yırmı dort saat ıçınde solucanları dil- ••••••--•-•• 
N 9 dnn nk~anı 18,30 za k:ıılar has- İ! 1 }Ürmeğe kati tesirini gösteren Sıhhat Vekaletinin resmi müsaade-

Alm&nyad& yapılan n 

sağlamlığı bütün dün -

yaca tanınmı' 800 de

fa. ~almakla bozulma • 

~ talarını knhul Ye tedavi edrr. 1: j sini hai; 
iİ Adrc'5: Glnln Tünel meydanı !: 
h Tersane. caddesi bn,Şındn 11_:.ü 1 ~ı·sM ET SOLUCAN BıSKOV·in •• ı:a::mr 1\o. 1ı ınıınyenelı:ınr. "'C: ••• f. 

Üsküdar sulh birinci hukuk ha- erinin piyasaya taklitleri çıkmı~tır. Sayın vatanda~lanmızm kutu-
ların üzerinde daima (1S.:\1ET) markasını aramaları ye istemeleri 

kimliğinden : 
9391382 menfaatleri icabıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuru~tur. 

Altunizade Rauf paşa köşkünde 
yeni 4 No. da Süleyman varisi 
Celal ettin, 

Ayni adreste Süleyman varisi 
Salahaddin, 

Ayni adreste; Süleyman varisi 
Fatma; 

Ayni adreste Süleyman varisi 
Sem~ettin, 

Fehminin sizinle diğer hissedarlar 
ile şayian ve müştereken mutasar· 
nf olduklarınız Altunizade mahal
lesinde Rauf paşa köşkile arazisinin 
izalei şuyuu davasının cari muha
kemesinde ikametgahınıza gönderi
len davetiye zahrmda ikametgahı

mzm meçhıil bulundui;'U mübaşir 
tarafından verilen şerhten anla5ıl
mış olduğundan ilanen tebligat ya
pılmasına \'e muhakemenin 26-4-
939 çarşamba günü saat 10 taliki
ne karar verilmiş olmakla yevm ye 
vakti mezkurda Hsküdar sulh hu
kuk mahkemesine gelmeniz lüzumu 

270282 

270286 

OEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

Mebrüre Avas 
N Hicazkar ~arkı - Bakı)mdan kaş ça tı~mdar 

o. Kürdili hicazkar şarkı Gül yüzlü güzel 

Ürgüplü Hanife 
N Halk şarkı ı - Elma değil elden ele atayım 

o. Ya\TU Şahin §arkısı - Kaderim böy ledir. 

Yusuf Akb!Lba 

270288 N 
\falatya divanı • Merhaba ey canımın cananeler 

0 · Halk şarlmı - Ben bugün pirimi gördüm. 

Suna Özsoy • · Saz heyeti 

1
1~ . Keman, kanım, Ut, Klarinet 

270284 No. kadın ı· 270289 No. longa 
Fokstrot - Trak Trak . Hicazkar Sirto 

ROMATiZMA 
LUMBAGO . 

SiYATiK 
Sırt 
Göğüs 

Kalça 
Arka 

Bel 
VE BUTUN AGRILARA 

KARŞI 

dığı tecrübe llo ıablt 

olan 

POLYD 
PDAIJ<Darı 

BELKlS PLA T!N BAYAN NEDİME BlRSES 

İncitti sözüm (knrncı~. a Ayrıldım gülüm sendPn 

8051 şark_ı> k (U k k) 1
1 
806 1 Kalk gidelim dağlara 

;enı ancn ,a -şar ·ı ...:r BAYAN NEVZAT ı ÜRGÜPLÜ REFİK BAŞAR.ANI 
\ Şiddetli hicran ile Rast ga- t Kıı senin adın Emine 

~ I 
805 2r.alemisin 7.~~cn T ürk ü) 1 8060 Aman Allah 

BAYAN BELMA 1 ZARALI A.~ÇÜK HALİL 

J ~ Göıya,ıarım (Uşak şarkı) 'ı p d d b 1 , ... 
8054

~ . enccre n e p cr e en 
- :.,a;,larının her l eh Hüznm W 8 Q 5 9Ka~ların bn~ka başka 

t••• . • r Gramofoneult.rdan nrarla llteyiD.lz. 

l·Lu~./q~.~· ~~~~ n~ KURU SISTEMLE 
YapılanKELEBEKMarka 

Kontr-plaklar 
Çabuk ŞtF A Yl bulununuz. Çarpılma, çatlama, kabar-

---------1 ma ve saire &ibi hiç bir a
nza göıtennez. 

tebliğ olunur; 

~ .......... ı.a .... ~ 

Dr. Hafız Cemal 1939 RESl.MLI. HAFT_A ______ ~DO~~)~~?n~~v~eur, 

1 
mütehassısı 

1 
Tango - Kalbsiz j Kürdili hicazkar' 

Kontr _ Plaklar bu gibi an 
zalara karşx garanti ile satı
lır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'tan 
mamul kontr - plaklar stok 
olarak her zaman mevcut. 

LOKMAN HEKiM 
Uahiliye mütehassısı. 

tstanbul Divanyol u. 
No. 104, T el : 2239F --

Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Beyoğlu Yerli :'.fallar P:ıznrı 

knrşısıntl:ı Posta sokn~ı köşesin 
de :'ıleymenet npartım:ını. 

Tel. 433:l:l 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniı ! .J • ~~~~ 
~ Göz Hekimi 

il rıı il il il 

• 
. ' .. ~ . 

" • • ı. :. ,. ~ · .. : • . ;.. I' ~ ~ . . . . ' 
"11' • •• ,. ,, .. , '• ··~ il; 

. . . ~ ~.; .·: ~ "•\ , ., ·' t . . . . 

1 
\ Dr. Murat Rami Aydın 

Tal•siın -Tnlimhııne Urfa npnrlm:ın 
Telefon: 41553. Muayene: Pazartlan 
başka her gün 14 -18 e kad:ır. 

..... v • 

Baker magazalarının 
Sattığı kostüm ve parde

süler, emsalsiz bir biçimdir 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 
zengin çeşitleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsait şartlarla 

satılmaktadır. ....................... 

wı . • .. , 

o~ı~!~~o~~;, ~~i~:~rc~~~~~ı 
talıkl:ırı mülelıa5sısı 

Tünclbaşı Islikl:il c:ıdclcsi !\o. 
380 nıırsn p:ız:ırı üstii Tı•I. 41235 -------Mi A -

._. _____ uvıa-.. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sah:ılıl:ırı 8.30 u k:ıcl:ır; :ıkş:ırn. 

ları 17 den sonrıı Liılcli Tayy:ın· 
.\p. D:ıirc 2: No. 17 de lı:ısl:ı l :ırını 

k:ılıııl eder. (Telefon: 230j3) .. 

tur. 
HER YERDE SATIŞ YERLERİ VARDIR. 

-Yazıhane adresi: Sirkeci )lühüdlarzado han Xo. ~ -
g ~ 

1 

Pastil Antiseptik 

Soğuk algmhğı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen h astahklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık
larında, ses kısıklığmda pek fay
dalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
1 BEYOGLU .. ISTANBUL ~ 
~ ~ 

T ra§ olduktan sonra cil 
diniıe krem sürmeyiı)iz. 


