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~usolini "düşman 
milletler,, d·en 

bahsetti 
»aık bağırdı: kahrolsun Fransa! Parise, 

Korsikaya, T unusa gidelim!.. 
~ lto11ı.3., 13 (A.A.) - BUyllk F8.§ist bln kişinin önllndo mecllaln aşağldakl 
~:ı lı:~ 81 bu gece a:ıat 22 den 22,25 e karıı.nnı okumuştur : 

t top'anmış ve ltalyıı kralının •'.Arnavutluk tacını ltalya kralına tek 
•ı:ı 
~~Si ve halefierl için .Arnavutluk 

ı~~ kabul etUğl hakkındaki 1<anun 
~ nnı t.Mcllk etml§Ur. 

"-~t mecilLnin bu toplanltsmdan 
'- a Muııııolinl ve Strace Venedik r,....._ __ 
~ .. un balkonuna çıltmı§lar ve 

lif eden Arnın-ut mUcsseııan nıecllııl. 

nln mUttc!lk karıırmn muttali olan bU. 

yllk !ql.at mccllııl, J tn.ıynn mllleUnln 

mukadderatmı Arnavutluk mllleUnln 
mukadderatlyle asırlık dost bağlan es., 

(Devamı 4 üncüde) 

Mü dafaa 
tedbiri.eri 

. Her tarafta devam ediyor 
Romanya müdafaa tertibatını hududa nak
letti, Pariste evlerin damlarına kum 
dökülüyor, ~A ı sır ordusunda izinler kaldırıl
dı, Belçikada kısmi seferberlik yapıldı 
Londra, 14 (A. A.) - Snllıhlyct- kalmak üzere İspanya ımlanna bir 

1 

tar bir menbadan öğrı>nlldiğinc gü
re Almanya 1 ngiliz amiralhk maka.. 
mma bir haber göndererek bir ::ıy 

filo göndermeğe karar v('rdiğini 1 
bildirnti~tir. 

(Devamı 4 üncüdt) 

Lehistan ordusunun bugünlerde yap makta oldulu manevralarda l01ıkl 

Almanya, Lehistana 
•• •• tJ 

yurumege 
hazı rlanıyornı u ş 
Paristen gelen haberleı, Alman 

Bugün Mecidiye köyünde otobüs hazırlıklarının yarın 

bir arabae1ya çarparak öldürdü
1 

l'ari }~a_~~~~7~~=ğı~~ ~!~1~~e~alikmrn . 
. f zetcsi &-Iinden istihbar edi)or: serinin istifasim; 

Bugün saat on uç~ ~~Tek 'kala mak 1çın hendeğe dotnı çevrilrnıı. .. "lman,,'Mın 15 • tarihi • 2 _ D t · •· h Al 
1\ı ·ct· ek.. ı d fer b" "ak t · k .. ı:ı.-- . . P J nısan n an ııgın ru en man}a 
ı~ ecı J}' ·oyu yo un a c ır o - ı a yınc '<lZi!YI on ı,,, ..... ernıştır. de 1 •1·ı..-- Pot - · - ·ı birl.k ld .. ·ı· .. . · · ı ı ıucuen onya uzenne yu ... ı e ı o ugunun ı anını 
tobus kazası olmuştur. Genç arabacı, otobü ün altında .. ıç h Ia-ıç. . 3 Se best .... ,...; k ' • 

3072 ral y · h 11 t rume5e azır o "415L ve diler taraf - r s=uın anunı sta • 
.. .. .numa 1 e:ıım~ a e? 0 

• kalarak partalarunak suretile öl • tan Berlin hükQmetinin Frankoya tüsünü kati olarak tanzim etmek 
busu gıderken, yol uıerındc bır su .. b- d h ndı.x . . . k d"l .-: __ ,_ ı · · ·ı · 

b . . d b 1 20 1 muş, oto us e e ~~e gırmı§tır. mutlak surette emniyet edebileceği ma sa ı e m~ere ere gırısı mesı· 
ara ası ıçm r. u unan yaş arın· .. . · · · ecekl d. 
daki bir genç arabacı arabadan at _ Derhal mahalli 'akaya Jaooarma mutal!asında bulunduğu tahmın o. nı ıstıy · er ır. 
lıyarak arabasını bir kenara almak Kumandan; ve alakadarlar gelerek lunmaktadrr . ., (Devamı .4 üncüde) , -, 
istemiş, şoför de arabaya çarpma • tahkikata başlamışlardır. Danzinr+e b~klenen ' 

6 • Her ak.Şam Taksimde 

Romanya, Dobricayı 
Bulgaristana verece~ mi ? 

Bulgar Meclisinde hükumetin 
Almanya 
gir işmesi 

ile müzakereye 
tenkit edildi 

(Yazısı 4 üncüde) 

nümayiıler 1 Z Z ET gazinosunda 
Varşova. 13 (A.A.) - Hitlerin 

doğumunun yıldönümü münasebc· S A F 1 Y E 
tile bu ayın 20 sinde Dantzig'de ve MISIR YILDIZLARI 
mühim nümayişler yapılacaktır. K"K' SEM'RA 

Kurjer Polski'nin öğrendiğine go- 1 1 Ve 1 
re Dantzig parlamentosunun nas - MUHAMMET 
ronal - Sosyalist mebusları, o gün GörUlmeml~ rakıslarda 
bir toplantı yaparak: denm ediyorlar 1 

ÇERÇEVE 
. '-. ntt'ydana. topla.nml§ olan kırk 

1 n ~ü ~-t-e-1r-~-v-~-IF-1ra-~-n--~-a-C'-
CIO 

- ÖJümünlin ildncl yıld5"nnmnnde, kansından 
bqka hiçbir muharririn anmadı~ Abdülhak Ha

.mld' veııil~Bile -

Yunanistan ve Romangaga 
ır e oırıı ü Dil c§l t ve1rd ü De1r 
u teminat << Yunanistanla s ıkı münasebetleri malum olan >> 

lürkiyeye de 
bildirildi 

llıır · 
'eltiı ·~. 13 ~A.A.) - Bu akşam Daş· 
'ben Oaı:ıdıer Fr.ınsız milletine hi. 
arıııd metni Fran a ' 'e İngiltere tn
lııt1d~· nıu~tereken te5.bit olunan 
ır: 1 beunnııme)i neşretmh-

;ı;-.ta.ıı '' t.:..a. hüktlmetf, Akdeniz ve Bal• 
t1·• Cebrn •dası statilkosunua cebren 

Jr tehdidi altındı her türlü 
{Devamı 5 incidt),ı l'mıaHislanın IJonara e1Çiii 1ng111ı 1iariclye nazırill "g~ü.ş11rJm vı 1n 'fıiiı l a'binnirirt 10velki ıütaıa içli· 

mnı t'snasında Başvr.Ml~t binası ö niinde verilecek koran meraltla bek liyen halk ... 

Fllln da öldll. Falaiım da ölüin yıldönümU geldi. 
Alemde ölüm kadar sıl bir hakikat ,.e ondan derin bir hayal, onun 

kadar ufak bir çukur \ 'e onün bllyllk bir cihan' tanrmadıjmı için, cismi 
o hl\klkate \e hatırası o hayale ,-arını,, cesedi o tokum ,.e manal'!ı o el. 
haı:ıı bulmaı lnsaolardan bah5etmek kadar zor n korkmıç bir teY ta
!i&\ '\"Ur edemiyorum. 

Ö lü, sanki kimsenin dalamadığı suya dalan, blnemedlğt ejdere hl· 
nen. 5ığaınadığı deliğe sığan; bütün tırpmı lan hareket Izllk, bütün 
!;l~lıklan rıWdit n bütün ağlayı,ıan smtmakla ka~ıhyan fe, kalôclf' hlr 
§ahslyettlr. 

Onun arkMmcJan ne yapablllrlz? 
:Nekadar yırtmsak onun kablığma, nekadar haykırsak onun ses· 

slzllifne, ne.kadar yUzümilzU baraıtarsak onun sınttşma \·aramıyac:ı'k 
oldokf.an sonra. •• 

Bana rağmen eğer o bir ıalrse, Uç satırla ha)ahnı gÜ)a teşrih, iki 
t~blhle eserlerlnl sanki tahlll ,.c bir hlllrilmle de' rlndekl me,klint, s<i. 
ziim ona ta~in etmf'ğl unutmayız n tabuta mahall('yl <lönerken arka
smclan temin ederiz: 

- Vıııtad, t stad, sen üldün ama dünya durdukça aramızda 
)'&§ıyac&ksm. 

Filin ' e falan kaç kiti ölmii~se, a rkaJanndan söy~nebllmJ!ll lılitün 
s6derfn halbası, ba gttlttnç teminattan ba,ı(a bir ~ey cJeğUdlr. 

BllyUk bir k onakta kaybolma' bir terlik aranır glb~ öldUğümü1 
gtln aranan n balunan letttimeihallmlz, fihristinden ibaret kltaplan
nm, riituıla fotojrafianmız , .e nihayet ba son sadakat vaadi karin .. 
da nefretten çatlamamak \tln, blitUn banlan bir tabutun l~lndt'n din. 
Jemek li:rnn. 
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Dünyanın taksimi planı nasıl 
inkişaf edecektir ? 

Yazan : H. Muhittin Dalkılıç 
BugUn yeni §enlyetlerln taazzuv bilecek hiçbir §eyleri yoktur. 

ve tecssUsUne gebe olan dUnyada i- Netcklm lnglltere müdnfaa polL 
ki politika tabiye sistemi olduğuna J>ollUkn. 2 
dikkat etmelidir: Biri mUdafaa po. tiknsı Polonyaya, Romanyaya ve 
Jitika.sı sistemi, diğeri taarruz poll- ya Yunaniııtnna L!tedlkleri kadar 
tlkası sistemi. askeri garantiler verebilir. 

MUdafaa politika!? sisteminde mU Fakat böylece bUyUk devletler 
tekabll emniyet esa.s olduğu için a- kendi mUdafaalanna çektirildikten 
çık dlploma.!lle hareket etmek za - ve A \TUpada "a§rkn doğru bir yU
rureU vardır. Bu politikada gerek rUyUı,, havası yarattıktan ııonra 

hasım ve gerek müttefike ve gerek I taarruz polltlkası bllA.lW garba te
bltar&fa kast veya tedbir ev..-elden veccUh edebilecek ve bir lk1 hamle 
ııorulur veya haber verilir. Fakat 1 ile "Akı:Tenizde mahpll.!" kalmamak 
taarruz politikasında mUttefikten ı ve ''mtııstemlekeler ihtiyacı,, dava -
maada bitaraf dahi hasımdır. Ta • lan tahakkuk ettlrilebllecektlr. 

arruz politikası haııma maksadıw Bu da ancak hiçbir bUyUk devle. 
asla hlasettirmemeye mecburdur. Un garanti vermedlği ve verem1-
Binaenaleyh mlltearnz bir politika yeceği Hollanda ve bU}1ik mUstem· 
dekllre edilmi:J bir hedef, sahte bir 
hedeften baıka bir gey değildir. 

f3te bu esastan yUrUyerek, bu -
gün Avrupa diplomasi ve politikası
nı li&3ırtmll olan .son hAdiselerin 
hakiki kıymetlerini yerlerine koy
mak ve haklld hedeflerin keşfi Uze. 
rinde fevkaIAde hlr aydınlıkla yUrU

mek kabil o!ablltr. 
Sovyet Rusya Uzerlne politik bir 

bombardıman mı yapılıyor? .. He -
def asla. o olamaz, 

Po1onyaya veya Romanyaya ve
ya Balkanlara doğru bir hamle mi 
yapılıyor. Hedef asla o değildir. 

Fransa mı tehdid ediliyor? !n. 
giltcreye mi açık husumet gösteri-
liyor!.. ' 

Hakiki hedefler asla. onlar ola-
maz. 

EsMen taarruz pollUkaın gUden 
devletler bUtnn tnnrruzlarını kendi 
varlıklarmı hiç bir suretle tehlike· 
ye koymndnn hedeflerine vnn:ııak 
mecburiyeUndeölrler • .AlW takdir _ 
de taarruzları hakikatte kendi ken. 
dilcrine liarvi "'ofm113 olur. Onun ı
çinclir ki arbk lbu teknik har'bi dUn
ya.ıımda mukabil taarr\1% kabiliyet. 
lerl qağı yukan mUsav1 bUyUk dev
letler arasmda doğrudan doğruya 

bir hıırb olmasına. hnkln yoktur, 
Binaenaleyh dllnyanm yenJden tak
simi pllnında kısa ve QnI darbeler
le ele ge~ecek mUhlm mUdnfaa 
ve sevkUlceY1 nolttalarmdnkl kU • 
çük devletlerle bUyWc araziye, yani 
bUyUk mUatemlekelere aahib kUçUk 
devletlerin haklkt hedefler olması 

zaruridir. 
Buglln taarnızt politikalarda gö

fülen ve m.Dletler arası diplomasi
si tarafından esrarengiz :bulunan 
mildafaa dUsturlan blllkls bltl ten 
vir eden elemanlardır. 

İtalya politikası ''hayaU saha." 
~·a Adrlyatiğtn dahil olduğunu söy
lemesi akabinde Arnawtluğu bir 
müdafaa tabiyesi olarak i§gal et -
miştir. Ayni prensipler arıısmda 

"Akdcn!zde mahpus kalınmıyaca -
ğı,, aeklindeld mUdafaa ise Cebelllt· 
tank'& bir taarrU% gekllnde tef.slr 
olunmakla gUlilnç bir hataya dU -
nlllmUş olur. 

Keza Alman politikası dahi Ar_ 
navutluk harekltmı ''1nglltere, 
1' .. ransa ve Amerlko.nın menafillc a
l!kadar olmamakla,, mUdafan et -
mektedlr. Zira bu mUdafaa. kendi 
milstakbel ve mnıterek pUlnmın ye
gane hakiki mUda!aa prenısipidlr. 

le1ı:elerinln ilhakı Ye lspanya ile 
mUgterek bir taarruzla Portekiz ve 
mUstemlekelerinln ilhakı suretlle 
mUmkiln olacaktır. 

Yine ne Sovyet Rusya, ne İngil
tere Ye Fransa veyıi Amerika dev. 
Jetlerinin doğrudan doğruya veya 

herhangi bilvasıta muvazene men
f aatlerlne dokunulmamıv bulunaca
ğı için bu sureUe mllstemlekelerln 
yeniden taksimi pU\nı da kolayca ve 
zaferle bltlrllmfş olacakllr. 

Onun için yakında Avrupanın bu 
noktalarındaki mukadder silrprizle-

re hazır olmamız lizungelmektedlr. 

11. l\luhlddln DAl.KILIÇ 

Zozo Dalmas 
için değerli sanatkarlar

dan toplu bir gece 
hazırı anttı 

Sanatkar Zozo Dalmas 
bir temsilde 

Bu gece Halk Operet Tiyatro· 
cunda değerli Elen sanatkan 
"Zozo Dalmas,,için bir gece ter • 

tip edilmiştir. Uzun zamandanbe 
r1 muhtelif fasılalarla sahn~leri -

mizde halkımıza bedii zi)Jafetlcr 
veren Zozo Dalmasın bu ~eceki 

mUsameresine husus! hir ehem -

miyet verilmektedir. 

Zozo kendi gecesinde Halk O. 
pereti sanatklrları ve •.Kapuçel • 
linin iı:!tı!"e edeceği gUzel ve b=j · 

yilk bir orkestra ref akatile "Is _ 
tanbul kızı,. adlı yeni bir operet 

oynıyacaktır. Zozo bu gilzel opc· 
retin Primadonnası olarak rol a
lacaktır. 

Almanya ve !talya politikaları, 
dünya polltlkasınm yeni inki~afm. 
da, dalma ayni prensipe dayana
cak, bu bUyUk devletlerin menafii
ne asla dokunmadan plAnlarını ta -
hakkuk ettıre'ceklerdir. Netekim 
Alman polltikasr, A\Tupada açık Aynı• gece sanatkar Ertuğrul 
ve serbest bir müdafaa kabiliyeti Sadi Tek eski ve yeni artistleri • 
almak ve gerek açlık ve zecri te.dbir rr;;zin tak~~erile Artistler revü

ablokasını ortadnn kaldırmak için • fJ zyapaca rb. kl b . 
c.ıozonun e enen u gccesı 

Çekoslovak ve Romanya petl'ollnrı tiyatro meraklılan için güzel bir 
ile zahire ıınbarlan meselesin! tas. sanat ziyafeti olacaktır. 
fiye etmiştir. 

Biltıkls Almnnyn Romnnyn pet -
rollannı herhangi biı: tehlikede im

.... ·-· . . .. .. . ' . " .... 

ha edilemiyecek surette en son hlikb:ılin ş:ıfnkl:ırıııı nurlu ~ür

mildafaa teknlğile tahkim edecek- mek isli:rors:ınrz Çocuk Hnftasıncl:ı 

tir. Zira ne Almanyıının, ne de ltaL Çocuk Esirgeme Kuruınıınn n7.nm1 
yanın bundan baska Balkanlaıda ne \:ırdım<lo hulununuz! 
miıdafna Ussu olabilecek, ne de iş- ı 
!erine herhangi blr suretle ynrıyn- . . . 

\' .. ' ' . 

)le lıor Amerikalı milyar<ler :'ıforgt>n'in 'l\oro;;an" yah ile ~ehrinıize 
~clr.n Jfontcrburi lı:ısııiskaposu ile, fııı,riltere kraliçesinin kız kartlcı;i, 

lm.ı 'e kocası <liio ~ehre ~ıkarak t'runl \"c müzeleri ~eı.miıtlerdir. Angll. 

li:ı.n 1 ills~~ı 1ıa<:opis1.:apoım lm cı:ı.bnt <ınat 11 ıfo }~enerc gitmiş ve orto· 
dol,o; Jı:ıtrij;i Hcnj:uneni ziyaret etnılı;tir. Seyyahlar bu ıılq;nm sehrimlı• 
den ayrıl:ıeaklnrdır. 

il 6 ......... ;~~ nil. er.: . . . 
• lı. , • 

Genişletilecek 
caddeler 

Harbiye, Laleli caddeleri ı 
açılıyor 

Belediye, §ehrin en kalabalık 

yerlerini teşkil eden bazı cadde. 
lerin genişletilmesine karar ver
miştir. Bu suretle gerek nakil va· 
sttaları bu gibi yerlerden geçer -
ken görülen tehlike, gerekse ya
ya kaldırımlarının .darlığı dola· 
yısiyle yaya yolcuların çektikleri 
müşkülatı önlemiş olacaktır. 

Amerika ile ticaret anlaşması 
5 Mayısta meriyete giriyor 

Radyoları n gümrük resminden 
0
/ 0 75, otomobillerin resminden 

0
/ 0 60 tenzilat yapıldı 

Ankara, 13 (A.A.) - Türkiye lle 1 vl elektrikli tebrlt makine ve cihaz. 
Amerika Birleşik c.'levletlerl araamda l lan yU:zc.'le 12, radyo ahize clbazları 

nisaıı 1939 da Ankarada. imza edil. yüzde 75, radyo !<;in blrle§tlrllml§ mU. 
mlş oları ticaret anlaısmuıoın ana tefenik parçalar yUzde 88, yazı, hesap, 
hatlarını evvelce bildirmiştik. Mez. kayıt, tetrllt ·•c tasnl! maklnclcrl yUz 
kfır anlatıma esa8ları hakkında bu ke. • 
re yeniden elde ettiğimiz daha te!er. de l2, bazı nevi l§lenmf11 deriler yUz. 

ruatıı mah'.lmatı aşatt/a dercedlyoruz: de 40, bazı ne\'i ağır dcrlTcrden yUz. 
Anıa.,ma muvakkrJcn 5 mayıı 1939 do IS. 

da mer!yet mevkline girecektir. T( Amerika Birleşik c.'levleUerf, TUrkf. 
rateyn mallan prtaı.z en ziyade mu. yeden ithal edeceği mal bedellerini ser. 
ııaadeye mazhar millet muameleııl kay. best dövizle ödeyecektir. TUrldye de 
dmdan lıtltade etmekte devam ede. her bir takvim senesi içinde yapaca. 
ceklerdlr. ğı mecmu lthala.tm asgari yUzde 11 1. 

batı 
Luı 
ın 

ek 
lı o 

Ayasofyadan :~ıın 
)ır 

indirilen levhalar~~1 
Maarif Vekaletinin tetki· ~;~ 

katı bitirildı '' 
A f .. . .. h I' • Calıl 
yas~ ya camımın muze a ııı• tor 

getirilmesin.den sonra yerlerindetl tl·~ 
indirilip camiin zemin katında bı·aln 
rakılan kıymetli yazı levhalarınııı ~Ilı 

a 
bu şekilde üç senedenberi harabi·-iııf 
ye bırakılması sebepleri hakkında°lı b 

Maarif Vekaleti müfcttişlerini11klııı 
tahkikat yaptıklarım yazmıştık. ~n 

11,1lu 
Bu husustaki tahkikatın şimdi· b3·ıc 

ye kadar, büyük Türk hattatı iz. 1% 

zet Mollanın ölmez eseri olan, be· 1-'r 
heri yedişer metre boyundaki Al· lu 
Jah, Muhammed, Ebubekir, Ömer. rı' 
Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin 111: 

1evha1ariyle gene hadis ve ayatı C<l 

kerime levhalarının hiç bir resrri 

Belediyenin ilk olarak açılma. 

sına' karar verdiği cadde Harbi
ye cad:lesidir. Sürpagoptan sonra 
Y cdeksubay okulu bahçe kısmının 
mektebin önünde ileri doğru çık· 
mıı olması burada caddeyi da. 
raltmaktadır. Belediye, mektebin 
önündeki sed kısmını yıktıracak 

ve mektebe yeni istinad lduvan vü
cuda getirerek caddeyi genişlete

tecektir. 

Amerika Birleılk c.'levletıeri muhte. ne yakın Amerikan lthalA.tmın bedeanı emre müstenilj olmadan indirildi· 

"Bu Helin üzcrlıııdc bulunan A. 

tatüri heykelinin vaziyeti muhafa
za edilecektir • 

Belediye, Beyaııddan Laleliye 
inen caddede eski Simkeıhanei 

amire mei:Jresesi ile başlıyan ve bu 
kısımda caddeyi daraltan çıkıntı • 
nın da tamamen kaldınlmasr ka. 
rarındadır. Bu kısmın karşısındaki 
sıra .diı"'kkinlar da tamamen kal
kacaktır. 

Bcyazıtta eski Hattatlar çarşı· 

sının bir devamı halinde kalan ve 
inkıl§p müzesinin önünü kapayan 
ıma l:!ükkinlarda derhal istimlak 
edilip yıkılacaktır. 

--o--

Etibanka mühendis 
al ınacak 

Ut ihraç mallarımıza defı,tk mabetler. 
de-cten&lllt yapmıı ve bu tenzoat1, an. 

faomnnm merlyeti mOddeUnce muhafn 
'Za edeceğini 'koneo11de etmııtır. Del~ 
llba§h ihraç UrUnlerlmlz üzerinden a. 
lınacak ~enzllft.tlı gUml'ilk reıılmlerl 

§Unlardır: 

Sigaralık yaprak tUtUnUn •'saplı., 

beher libresinden 30 aent, llbrealntn 
kıymeti 7 aentten yukarı olan kuru 
lnclrin beher libresinden 3 aent, aalm. 
da çekirdeksiz olan kuru üzUmUn be. 
her llbreılnden ı. 1.2 sent, kabukı\1% 
fındığın beher libreıinden 8 sent, muh. 
telit klllm, halı \'e yol kilimlerinin be. 
her ayak murabbamdan 30 ııent, kıy. 

met Uzerlnden yUzde 45 ten aşağı ol. 
mamsk şartlyle, kabuklu tıatığın be. 
her libresinden 1. l.4 sent, kabuksu. 
zun beher libresinden 2. 1.2 ~t. ha§. 
hn:ı tohumunun yUz llbre.!!lnden 16 
sent, palamut hulft.sasından kıymet U. 
zerinden yUzde 7,5, meyan kökU hu. 
lA.sasından kıymeti ü:erlndcn yüzde 
15, ku:ıyemlnln beher libresinden 3.4 
sent, ınıe tll§ının kıymeti üzerinden 
yU:de lO, 

Diğer taraftan Amerllta Birleşik 

de\·letlrlne halen gUmrOk resminden 
muaf olarak ithal edilen bazı malla. 

Etibank genel direktörlüğü, ye. 
ni işletmiye açılacak madenlerin 
işletilmesi ve yeni bütçe senesin
den itibaren daha fazla genişlet 

yecek olan Etibank kadrosunun 

k 1. 1 l 1 t k · • rımızın iıtltade elliği bu muafiyet, 
ıymet ı e eman ar a a vıyesı 

. . .. . •. . . anla§manın lmtldadı mUddeUnco kon. 
ıçın tecrubelı muhendısler ve ın- ııollde etmlgUr. Bu mallar krom ve 

denmiş kısmı tablatiyle dahil değildir. 
Diğer taraftan TUrklyenln ihracatı 

mevalmllk olması ve mecmu lthalatm 
ancak sene sonunda kabili tcsblt bu. 
lunmaııt doyaıslyle tedlyatta bazı te. 
ahhUrler hHtl olmasını tablt teltıkkl 
etmek icap eder. Bedeli serbest döviz. 
le ödenecek asgari Amrlkan ithalAtı 

mefhumunu, bu itibarla tam bir takvim 
anesl için mUltıhaza etmek 111.zım gellr. 

Anlaşmanın, mUnasebat hacmini, 
iki memleket nefin~ olarak daha ziya_ 

de genişleteceği kuvvetle tahmin olun. 
maktadır. 

Nafıa memurları arasında 
tayin ve terfiler 

Ankara, 13 (Husus1) - İstanbul yn_ 
pı ıoırı mühendisliğinden Ziya Alabay 
Balıkesir yapı işleri mtihencllsllğinc, 

KUtahya • Balıkesir hattında çalış • 

makta olan lstimlA.k §e!l Hayri Altay 
Dem1ryollar inşaat reisliği merkez Is. 
tımltı.lt kısım §efl!gine, İstanbul Yapı 

l§lcri mlmo.n Tarık Sarp yapı işleri 

merkez fen hyctıne nakledildiler. 
40 liraya terfi edenler: Sinop !en 

memuru Cemil Kurt Tekirclağı ynpı 

şaat fen memurları almağa karar zımpara cevherleri, boraks, palamut, 
vermiştir. Kadroya alınmaları için 1 meyankök!I, sucukluk barsak ve u. 
geçirdikleri tecrübeleri, bu zama. !redir. l§lerl !en rnenwrıarından Tarık Ba. 

na kal:Jar bulundukları vazifelere ı Buna mukabil Amerikalılara da, it_ kay Urfa yapı işleri fen memurların. 
ait vesikalarla' is bat edecek olan hal ettlğ'imlz muhtelit mallar üzerin • dan Ahmet lsplr Muş yapı i§lerl !en 
1_. ..h d" f lar ye ı den değl§lk nlsbetlerdo gUmrUk tenzl. memurla11ndan T:ı.Hl.t Cansun, 30 lira_ 
1.11.1 mu en ıs ve en memur ı -

. • • . . . • IA.tı yapılmıotır. TenzllMtan 1.atlfade ya terfi edenler: Amasya şoseler fen 
nı madenlerın tanzımı ışınde ın- eden belli başlı mallar ve tenzlll.t nls_ memurlarından ldusta!n Olccr, Erzu. 
şaat ıantiye şefi ve muavini ola. betlerini a§afıya yazıyoruz: rum §Oseler ten memuru Sabri Bakır, 
rak çalışacaklar.dır. Binek otomobiller!, her nevi şasi_ Hakktıri §oseler fen memuru Mustafa 

tktısat ve Ticaret Vekaletleri· ıerl ve aksamı, karoseri aksamı, te. Baran, Malatya şoseler ten memuru 
nin ayrılmasiyle hasıl olan yeni kerlcklerl \'C nksamı yU:zde 60, her ne. Rasim, !;anhıı.n • Anknra ~eler !en 
teıkilat vaziyetinde Etibankın memurlarından Mltnt Menderes, De. 
ehemmiyetinin de artacağı anla • nldl §ose!er fen memurlarından Ali 

İ!leriyle meşgul olaçağı anlaşıl-
şılmaktadır. Ankaradan gelen ha. maktadır. Bu takdirde Etibank YUceı, Manisa fiOSeler fen memurların_ 
berlere göre bütün maden işleri dan TUrgut Ezer, GUmllşhane §Oseler 

teşkilatında bazı değiıiklikler o· h t R KU 
Etibankın uhdesine: verilmekte - fen memurlanndo.n A me ngıp, -

lacağr anlaşılmaktadır. t · u E dir. Bu meyanda ma':ien tetkik ve t4hya ııoseler en menıur arın :ın ~m. 

arama enstitüsü tarafından işti- ır 0 nto n amca rullah Alakaş, Tekirdağ yapı işleri 
!en memurlarından Salt, Bursa yapı 

ğal edilen işlerinde de Etibanka dağ lflcrl fen memurlıırından Asıı.t Clner, 
rapte.dileceği ve bu suretle ban. Seyhan su l§lerl mUhendlaliği fen me. 
kanın hem arama, hem de işletme S P 0 lr U n d a murlarıntlan Sıı.llh Başbalıkçı. 

ili neticesini vermiştir. Fakat lcv· 
a a n ır zaruret e ındirı mı öf~ 

duğu ôa anlaşılmaktadır. l ~ 
Amerikalı profesör Withmor tQ1 

Ayasofya mozayiklerini meydana rı 

çıkarırken sıra bu levhaların arkıt & 
sındaki mozayiklere gelmi§ ve ~t 
Azrail, Cebrail ve Mikaili temsil lııııı c 
eden mozayikler bu levhalar arl<a· )~ l 
sında bulunduğundan levhalarırı 1;1.ı~ 
indiriJip mozayikler işleninceye Je Q~ 
kadar müzeye nakli derpi~ edil • it te 

ıı 
miştir. Fakat levhalar inince A· b~~ 

. ı Oa 
yasofyanın kapısınldan çıkmadığı ti~ 

görüldüğlinden zemin katında bı· (ı 
rakılması zarureti hasıl olmu§tuf· ~~ 

Türk yazı san'atının bu ölmet t ha 
eserleri tekrar yerlerine konula; •eııı 
caktır • lfe 

--o- ~~ 
• le, 

Resim ve heykel mUzesı•1ıııa 
binası tamir edilecek :;;~ 
Dolmabahçe sarayının geçefl 1tQırıı. 

sene Ebedi Şef Atatürkün emir " 11°lıı 
lcriyle resim ve heykel müzesi it· ıııt, 

i ıı 
tihaz edilip Güzel San'atlar Aka· UJ~~ 

demisine bağlanan eski veliaht 11~ ı;ı ın 

dairesinin esaslı bir şekildr tamir llıhıı, , a 
ve tanzim edılmesine karar veril• lıt' 
miştir. Sarayın bilhassa geçen lcıf '°1 "l·~ 
akıntı yapan çatı aksamı tamir e· %;cı 

d ·ı k. T .. ··t k. :ı.llır ı ece tır. amırı mu ea ıp rn.. ~ıı 
Sı 

ze yeniden tanzim olunacaktır. ~lı.ı 11 
-0--

Bir tavzih 

lle 
tarı 

ltğ,,~ 
llı11:ı 

Aksarayda Horhorda oturatl trı hrı 
bir genç kızın namusuna taa.rrıJ~ •c~; 
edildiği iddiasile bir genç haİ'· •\ıııcı 
kmda polise ~ikfı.yette bulun.iuğıl •ııaı~ 
nu dün yazmıştık. Gedikpa?tdıJ :~ıııc 
Azak sineması snhibi bize gcndl'l 4k~~r 
diği mektupta, sinemasında b1' l Jı~ı.ı 
c;cldlde bir hfıdisc geçtiğindc1' ltı~~ 
ne kendisinin, ne de sinema ınil11 jkttn 
taJıdemlerinin haberi olmadığıııJ' 11 o 
esasen böyle bir hadise vukuutı1' }1iı 
imkan görmediğini, genç kızın ~: ~~ ~ 
işten geçmeden locadan çıkıp gı Jlruı_ 
debileceğini veya sinema musts11 

demlerine haber vereceği yerde 

sonradan şikayet etmesine bif 

mana veremediğini bildh:mekte ' 
dir. 
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ihtifaller 
81n ~illet büyük C\'}atlarının 

l)aırlc · · ' atırası rının, sanatk~rlarının 
clır nı taziz i~in ne yapsa h:ık· 

:•ne Yap d • 
1111 d"k· sa nz ır. Unların na· 
k iht~r ılecck iıLidelcr, tertip edile· 
Olduğı aUcr hem kendilerine borç· 

uınu ··k t ,.
0 

z şu ·raııı iCaılcH heın 
~ CUk) ' 

' tıııei arı~ızı onlarm )·olunda 
ir ,

8
. e ıe,,·ıke hizmet eder. Fakat 

r l'ı; ~cl·a başka bir sanatkar için 
llt : ihtifal tertip etmenin m:ına· 

.. eı. 1 su b an ı.ramıyorunı; daha uoA· 
Yo unu hir bakımdan zararlı lıu· 

ruın < ... k" l'Jii · ,.un ·u böyle her sene le· 
il· r e<lcn ihtifal bir ıriine mahsus 
r or: 0 gün o şairden bahsedili· 
'ııaz.etcl d l'a J,; er e onun hakkında uzun 

11 h ı~a tnakaleler çıkıyor; ertesi 

111 1.c~ şey k:ıpanılor. Yani hatıra· 

11 
uıı:ı: etmek istediğimiz sanatktı· 

Qı"c~k Lir iÜnürnüzün bir iki sa· 
b' 'ermekle iktifa ediyoruz. Her 

,_ ır _Mimar Sinan ihtifali tertip e· 
"Qesı bir ~ı · s· . 
11 ' • ıınar ınan yılına un· 

ı bırakınıyor. Onun için birtakım 
Uklar sM · ı . . ll ~) enıyor; fakat c~erinı 
e hakkıle anlatan bir kitnp cık· 

l'or. 

~· 
ransıllar bu ıene şair nacine'in 
urııunun üç l üzüncü senesini te· 
ı'dccekler; onun itin muhtelif şe· 
true konferanslar Ye.rilecek, Fran 
111 her Yerinde lragediaları oyna· 
. k, bel~i Yeni bir he) keli dikile· 
1 hiç şuphcııb bircok ua kitaplar 
cak, mecmualar birer nüshaları· 

9na tahsis cdccek. Düşünün Lir 
: Fransaua Racin~ iı;in her sene 

\tal tertip cdlltt)"df betten bun 

~ hııılmasına imkan kalır mı)· 
fer liene de Racine hakkınıla 

ti l~ni şeyler sö)lenıııcı, onun 
ttıne alaka iÖslerilnıez a ı 

~ün Abılülhak Haıniıl öleli iki 
~Oldu diye ihtiCaller yapılıyor, 

tı. sene ıenc yapılacak ..• !\e lü· 
~ k "ar? Abdülhak Hdmid'in şair· 
~11

1l~elini münakaşa etmiyorum. 
11 1111 1tın degil, Bakı, ~edim gi!Ji 
IJi) de çok sc,·diğım şairler için 
•t l'le her sene ihtifal tertip edil· 

'"1 ile hoş bulmam. llö)Je hürmet 
l~ Clcrinin, serrck olmak ş:ırtile 

~·· kıymeti olur. Bırakın, şairin 
ı it U:ı:erinden hlc olmazsa on, on 
,~ 11.e gecsin, sonra bir günün iki 
ıı. llltni değil, hiitün Lir meYsim 
ıı_~ bahsedin; hu suretle onun ese· 
lliı kında .>eni yeni şeyler söyle· 
lj de knLil olur. 

~Ilı niçin bu ihtifaller yıılnız yeni 
ki J ~airler iclıı tertip ediliyor? 
ııı.''natkiırlnruııız arasında ) alnız 
ı1 r Sinaıı'ın hatırasıııi her sene 
l1ı:ıu_l oruz. Sinan şıiphesiz çok 
tı1111 lıır sanatkardır; ona hir rlh c· 
llllc ~ ~·oı.. J·akot ondan 1.ıaşka da 
'~ b ltıınıarlurııııız, bü) uk şaırlcri· 
ıı tı tııtclı;urlarımız Yar. Unları ni· 
ib,1

11 Utııyoruz 1-. Bu ıncııı lckt•I Alı· 
ırt~litınid He iftihar e<h'r ılc :\cCi 
i~ r etmez mi? Onun bizim di· 

lh•~ >:e\•klnıiı kin yaplıkl:ırı, Ab· 
ır,, lffırniu'iıı hizmetiııılcıı ıız ıııı· 
ııt :; liu hal, lıir hak~ızlık oldutıı "' . İ' 1nsana dır gelhor. 

l ~;eıı bu ilıtiCallcrdcn lıiiyQk lıir 
ııs11uınıııak l.l:ı pek doğru değil. 
1 ıc · 
tıııı:ı l!llıneııı: fakat lı:ızılarındıı 

llc'l Utıı: lıirt,ıkırıı lıc~lik sözler 
tı ıı~~tr· Uır ihtifal h·in hazırla· 
iın1 tııı, nııcuk lıir iki l'Üınlrı.;iııi 
IJ;ı 111~erek, hir lıa~ka ihHal için 

tı hır llı.tsı da ııckilı1 caiz,. Gerçek 
c\ lst &a~alkitrın hatıra~ını taziz et· 
\ııı<I enuyoruz, sadece lıerke~in or· 
ll•ı~~ edebiyat yapmak, sanat ,.e 
lli~ a nılnneıtarlık hakkında 
t•r' artık nıana~ızlaşmış sözleri 
lıuy~ttııelı: isli)·ornz. Ancak lıu 14i· 
h[jl'ü~rd~n vazıeçtikten sonradır 
tl:ır Şaırlerirniıln hQ)·ük "l1n11l· 
ı. ınıu: ' 
"leıı •n C'H'rıni, kınnetinl ı:er· 

anlıl·a ı. '· ·, . . . ~ t onı CR111n:; "ene ım ızı goı1 e· 
ı. a.rı 1 • 
•ıl1 h ıın ntacatız. 1 

ıı lhı~;a sene şu 'e) a Lu sanatl.:~r 
: 1'e11d.1 ını tertip ediyoruz .. Jla· 
ruı. tınız için ihtifal tertip etli-

liurullah ATAÇ 

Yazan: l\f. Dalkılıç 

T tlRK Ha,·a Kurumu i~ln llccHse bir kanun layihasının n. 
rllccc~I \'e Kurum te~kllatının tahdid olunarak Tayyare 

Piy:ınko İdar~lnln milli bankalarımızdan birine tc,·di olunacağı 
h:\kkında gazctclerimiıden muttali oldu~umuz haber üzerine blr
ka( !>İİZ 84'ylcmek lüzumuna kanfü. 

J.'llhaklk:ı menalii unıunıiyeyc hadim cemiy~tlerden bulunıın 
bir Türk lla,·a Kurumu me,·cuttur. }':ı.!t:ı.t bu.ı;ün bu kurumun üze. 
rine aldığı işlerin lsti~amell mcnam umumiyeye hadim bir cemi
yetin hcdelimlen b:isbütün başl'a bir tezahür güstennekted:r. 

Tayyare plyanl,osu bu l~lcrden ün millıimml bulunuyor. Pl
yankonun umumiyetle mahiyeti riyazi \'e mali CSMlara müstenit 
bulunduğuna. ,.e neticenin ele bir temettü temini helkflne mütr. 
n-ecih oldu~'1lna .ı;iirl', Türk Jfaya Kurumunun bugünkü or.ı;anl

za.syonundan apayn bir m:ıli tcşcl,;kUlü belki çok ehemmiyetle i~. 
gal edebllcrck kadar mühim bir mc\"Zu tcş:•il eder. 

I
J dar~ ~'::fi::~ :::d:;·:u:nu::;.:::~;, ~'.~~:~0,;5:~k~::~:!~e dl~ 

bir tenkld dcğldlr. Fakat, tayyare plyankosu ljlnl ted\ lr için 
İ Türk Jla,·a lmnıınunun istl!ıfaf o!unmıya.cak bir masraf büt~csl 

,.c bir memur \C tc~ld'at kadro~ıu ve fn.mll bir organizasyonu 
\'ardır. 

Temettüün bell;i mühimce bir l.ısrr.ır.ı bel'rden bu tcşl~ilatta, 
plyanko işi Ha\a Kurumunda kaldığı müddc>tçe zaruret dü~ünli
leblllr. Ama, plyanlıo l;il ı;:lbl ma!ılyefi ıtt:,arile mllli mlidafaa. 
hedeflerine intikal eden Ye yurd saran bir da.Ya n bir J1arel•etn, 
'ıerhan~I bir de,·lct mür~so.cı~slnln idaresi ,.e mck:ınlzması altında 
cereyanı llznngeldiğl de muhakkaktır. 

tanı bu itin dC\·letle~tlrilm~I muktezası karıtısmda bulundu. 
ğıımuz qlkirdır. 

Dltta.bl plyanko işi, Kurumun f:ı.a.liyct yolundan :ı.lmdığı tak
J dlrde otomatikman kurum tctjkllatı talıdid olunmuş bulunacaktır. 
1 l'ürklyedo bir Hua Kurumuna ihtiyaç olduğu yine şüphe 

: götürmez bir hakikattir. Ama, bu kurumun hedefini <leğl!Jtlr. 

j mi~ ,.c menafii ,.c neticesi itibarile de\ lef me11elc!ll olmu' bir da
l 'a n hareket bqmda bulunmasının d:ı doğnı olamıyM'ağı o ka-

dar ıtiphe götürmez bir hakikat olur. 
Tayyareye taalluk cd<'n işlerde yapıla<"ak herhangi bir fa!lar. 

nıt, yani umwniyeU~ bu gaye ,.e milli hedefin tahakkukuna ka
z&ndınlacak her yeni \'aridat kaynağı, bir te§kllitı ldameden 
çuk daha tamll ,.e büyük bir ,·a.rııt olur. 1 

Kanım ~ıldlitmm tahdidi ,.e plyanko lşl~rlnln mllll bir 
bnnkaya te,·dll auretlle tayyare hederi yeni bir kazanç ka~ısm. 1 
da kalınıt balunacaktır. Bu itıln mllli bir bankanın organlza.<ıyo- İ 

1 
nu lı;lnde hiçbir değişiklik yapmadan te<Mrine imkan bulun:ı<'a- ı 

faı• göre, bu kanon layihasının istihdaf ctti~ıi gaye çok yerinde f 

t 
ve ~ol, nUfid olmul} bulunacaktır. 

"'*- ...,.~ MMa • ........_ ~ _.rc~e Bam.. 1 
mu ~ibl tc~kküllcrln umumi menfaatlere hidlm blnr cemiyet 
olmalttan ileri devletleştirmek mu\'&ceheslnde bulunan yük!lck ,.e 
apa) rı milli n yunl saran hedefleri me,-zubahstır. Her Uç kurum 

l~lnde de bir kuruşun bile bü.) ük bir değer taşıdığını ,.e bütiln 
Türk yunl n milletinin bu bir kuruı; üzerinde titiz ,.c hassaı; ol
ması lcab ettiğini söylemeie lüzum yoktur kanuıtlndeyim. 

Türk hnacıhğınm bütün düny• munceheslndrki mevkii on 
5tklz milyon Türkiin bütünlüğünü temsil edici olmak gerekliği 

su götürmez. 

1.'Urk genrl her Şt'ydcn önce Türk Mke,ri ,.c hava<'ısı yetiş. 

mek gibi mübarrk milli bir hedefe .se,·kolunmak lştthası içinde
dir. Bunun tahakkul<u, teminatı yalnız şerefli ordusundan alan 
Türk Oumhurl)·etlnln ebedi n ~aşmaz sigortası da olacaktır. 

Binaenaleyh tayyare piyanko işinin milli bir bankaya intikal 
ettlrilr.ıesl ,.e liylhanın ayrıca lhti\'a ettiği Türkkuşu teı;kllitınm 
nınlıafaza \'e te,·sı ettirilmesi hazırlıkları büyük Türk milletinin 
bir an ene! tahakkukunu beklediği en aziz de,·Jet islerinden hl· 
rldlr. 

Du kadar hakikat ,.e hıabetlf'r üzerinde bulunan muhterem 
Refik Saydam kablne!'llne ml!IC'tln tam \'e ö:ı hulaııa..<ıı bulunan 
Hilylik MecU!'lln yrkpare ltimad izharında nekadar haklı oldu~-u. 
nu bir dda daha bütün dünya tıısdlk ,.c itiraf edecektir. 

..... ·-----·-·----,-· ·-----·,·················-· -···········-···-··········· 
Yeni açllacak 

çocuk bahçeleri 

iç sokaklardaki arsalar 
birer sinek yuvası ve 

mezbele halindedir 
Havalar biraz ısınmağa başlayınca bu mezbeleliklerden 

türeyen sinekler cıvar evler ve aparimanlar, hastaha .. 
neler için tehlike teşkil etmeğe başlamıştır 

Eazan bir şikayet bir meseleyi :lağılmalarım mazur günnck lazım 1 nı zamanda bu arsalarda oynı • 
meydana çıkarır. Nitekim b;r kıı. dır. _)Can yavrulara da sıhhat bakımın 
nmızın bize söylediği bir kü. Ama, bu arsaların pisliği mey. dan fena tesiri vardır. 
çük şikayet, bugünün mühim ınc }andadır. Bazı arsalar tamamile Bir de şehrin umumi temizliği 
selclerinden birini teşkil edecek müzehrefat ve çer çöple doludur. bakımından ıbu arsalar bir<:r teh -
mahiyettedir. Hakik~tcn halk buraları birer like teşkil etmektedir. 

Bu kariimiz diyor ki: hela gibi kullanmaktadır. Civar Belediyenin arsa sahipforini, 
"Ben Etfal hastanesi civarın. C\'lcr, apartmanlar çöplerini bu arsalarını çe,·irmeğc, muhafaza. 

da oturuyorum. Evimcle bundan 1 arsalara atmaktadırlar. altına almağa mecbur etmesi icaP, 
bir müddet önce pek rahattım.! Bittabi burada cinck de, muzır eder. 
Şimdi çok muztaribim ve görü~ o birçok haşere de ürüyor. Bunun yaz başlamadan, yani, 
rum ki havalar ısındıkça bu ıztı- Bunun yalnız civar hastaneye tamamile sıcaklar çökmeden hal. 
rabım ve şikayetim artacaktır. e,·Ierc Ye apartmanlara değil, ay- !edilmesi gerek olduğuna kaniiz. 

Aksi takdirde yine bu sinek isti· 
lasına uğramanın önüne geçile • 
mez demektir. 

~::~~e~~ye soracaksınız? Alman propag\J anda 
Kış, sineklerin birer tarafta uy • • 

kutla k~lmaların~ icap et:iriyor. Nazırı. gıttı 
Yaz gclınce faalıyete geçıyorlar. 
Nereden tahmin edebilirdim ki, Çorludan telsizle 
İstan~ulun en iyi v~ en !e11!iz ye~ Valiye teşekkür etti 
sandıgım bu havalı meger ne pıs ı 
imiş. İki günd::nbcri şehrimizde bu. 

Son gtinler içinde ha\'a biroz lunan Almanya propagan.:1a na
ısınınca bizim semt sinek dolu . zırr doktor Göbels dün müzel::ri 
verdi. Sebebini merak ettim. kcn ve camileri gezmi'i· öğleden sonra 
di hesabıma e,•imi temiz tutarını. Kapalı çarşıya giderek alışveriş 

Bizim apartmandakiler de temiz- yapmıştır. Dü·1. akşam yemeğini 
dirlcr. Bir yere çöp koymuyorıı~. Yüksekkal1 rımdaki Alman Te. 
Çöp açıkta bırakmıyoruz. Bu ka tonya klübün.:le §ehrimizdeki Al· 
dar sineğin e\•e hücum etmesine man kolonisile beraber yeyen 
sebep nedir ve bunlar nereden nazır bu sabah saat aekizi kır'lc 
hasıl oluyor? geçe Yeşil köyden hususi tayyare. 
Aradım ve buldum. siyle Berline müteveccihen hare
Belediye, cadde üzerindeki ar . ket etmiştir. 

saların örtülmesini istedi. Durnr D • .. . . .. 
çekilecek, şu olacak, bu olacak. . o.ctor Gobelsı Yeşılkoyde hava 
Fakat asıl iç taraflardaki arsala.. ısta~yonu kumandanı yüzba§ı 
r.uı birer mesele olması lizımgol- Halıd, Alman başkonıoloıu ve 
diği ihmal edilmiştir. 1 şehrfmizde bulunan Alman kolo. 
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Si uğurlamıştır. 
Ben, bizim civarımızdaki an:a 

ları gezdim. Buralar baştan aşa. 
ğı birer mezbele halindedir. Heı·· 
kes buraya çöplerini atıyor, ay • 
nca lıalk hela bulamadığı .za • 
man hacetini de buralarda görii
yor. 

Sekizi elli geçe Çorlu ilzerin
den uçan Göbcls Yeıilköy hava 
istasyonu vasıtasiyle telsizle Va. 
li Lfitfi Kırdara bir telgraf gön
dermiştir. 

Nazır bu ptelgrafında şunları 

yazmııtır: 

"istanbul Valisi Ekselans Lut. 
fi Kırdar, 
''- lstanbulu terkederken ek-

selansınıza bir defa daha kalbi te· 

Ekseriya çöp sandıklan da bu 
gibi yerlere konulduğu için kö. 
pek, kedi gibi hayvanlar da bu 
çöp sandıklarını . kanştınp yerle
r~ dökmekte bu da ayrıca oranın 
telvis edilmesini mucip olmakta
dır. 

1şte görülüyor ki mahiyeti iti. 
barile kiiı;:ük bir şikayet gibi olan 
bu iş, şehrin büyük derdi, bir te
mizlik davası halindedir. 

Alakadarların nazan dikkat -
lerini celbederiz. Bir an evvel i . 
cap eden tedbirlerin alınmasını 
rica ederiz. 

Pazarllksız sa·hşı 
kontrc' 

Murakabe 
takviye 

kadrosu 
edildi 

Pazarlıkuz satıı kanunu tatbL 
katını kontrol e.debilmek için yeni 
tedbirler alınmııtır. Bu iıe az ge
len belediye mürakiplerine İktisat 
Vekileti kontrolörlerinin il&vesi 
kararla~mıştır. 

~öylelikle mürakip adedi 25 i 
bulmuştur. Bir kaç gündenberi 
ıehrin her tarafında sıkı kontrolle. 
rc başlanılmıştır. 

Berbat ve mülevves bir halde 
bulunan bu arsalardan sinek ha
sıl olmaz da ne olur, anlamadım. 
Bittabi bu kadar pis yerleri gö. 
rüncc apartmana hücum eden 
sineklerin sebebini anlamış ol . 
dum. 

Kanuna aykırı hareketleri gö· 
şekkürlerimi takdim eder, Türki- rülenlerden ilk olarak 20 lira ce-
yede gördüğüm hüsnü kabul ve :za alınmakta hareketin tekerrü-

Fakat nihayet burada hastane 
nin de vaziyeti mevzubahstır. Si
neklerin bize olduğu nisbette has 
tanelere de dağıldıktan aşikar . 
dır . 

Bunn önlemek lazımdır. Rica 
ederim, alıi.kad:ırlann dikkat ua· 
zarını cclbediniz. Ne olursa JI· 
sun kap eden tedbirleri alıp bu 
arsalardaki pislikleri, çöpleri hl. 
dırtmak \•e tekerrilrüne mani ol
mak icap eder.,, 

Not: 

misafirperverlikten dolayı çok iyi 1 ·· d b" h 'ft a k d k t l run e ır a ay a ar apa ı ~ 

intibalarla ayrıld•ğımı ekselansı. k k ·1 kt d" 
nıza tekrar arzederim . ., 

• Dr. Gö'lels 
niçia gitti ? 

Ati naya 

Bu ~abah?d posta ile gelen Tay • 
mis gazcteı;inin Atina muhabiri. 

ma ararı verı me e ır. 

--o--

Mecliste kurulacak 
yeni encümenler 

Ankaar, 14 - Meclisin ikinici 
teşrindeki toplantısında yeni veU· 
Jetlere karşılık olmak üzere iki en
cümen daha kurulacaktır. Rüşvet suçrusu 

polisler tevkif 
edildiler 

Filhakika şehrin temizliği yalnız 
cadd~lerir. ve caddelerine mütevec· 

Bu sene şehrin beş yerinde ye- cih yerlerin temizliği demek de
ni çocuk bahçeleri açılacaktır. ğildir. 

Alman Propaganda nazırı Dr. Gö· 
bels'in İstanbula gelmeden ewel 
Atinaya yaptığr seyahatin Tuna, 
.:\Iorava ve Vardar nehirlerini lbir 
kanalla biribirine ba[L ımağı is. 
tihdaf eden bir Almarı planına Yu
nan hı!l;:ümetini ikna etmek için 
yaptığım yazıyor ve diyor ki: 

O zamana kadar Ticaret Vekaleti 
işlerine İktısat encümeni, l\tuhabe
re ve Münakale Vekaleti işlerine de 
Nafıa Encümeni bakacaktır. 

-0-

Askerliğe davet Müddeiumumilik rüşvet almak 

suçuyla Adliyeye verilen Unkapa. 

Bunlar Beyoğlun.da 15 inci, istan. Şehrin pisliği bilhassa. nazarı 
bulda birinci Fatihte kırkıncı E- dikkati celbetmiyen taraflarında 

' ' •
1 
dır. Hemen her yerde boş arc:a-

"Almanlar bu maksatla, takriben 
25.000 sterlin sermaye ile şirket 

kurmuşlardır. Yunan hükfuneti ise, 
iitedcnberi bu plana razı olmuyor • 
du. llatta lTmlanf adında bir Al • 
man müh:mdisinin, Atina mühen • 
disler cemiyetinde bu mevzu üze • 
rinde bir konferans vermesine mü· 
saade etmem:~ti.., 

nı komiser muavini Ulvi ile polis yüpte otuz altıncı ve Usküdarda lar vard b 1 k 
1 

d ~· 
ır ve un ar apa ı egıl 

memuru Cemal hakkında tahkika- 22 inci ilk mekteplerin yanında o. dir. · 

tını bitirmiştir. Jacaktır. Arsaların istimlakine Bu arsalarda çocuklar ovnu • 
İki memur Unkapanmda Fe. başlanmış ve bahçelere lüzum gö yorlar. Mektepler tatil ed~ilince 

ner c:ıddesinde Osmanbcy han- rülen tesisat içinde tahsisat ayrıl. yavrularımız bu arsalara dağıh
yorlar. Henüz bunlara göre ço. 

nın müsteciri Hasandan rüşvet mıştır. 

almak suçiyle tevkif edilmişlerdir. 

Ali Çökmez 

H A YDARP.\ŞA füıcsl talebesinden 19 

yaımda Ali Çökmez, Csküdarda:ı 
hareket etml~ bu:unan tram\'&ya atla. 
11ıak isterken, mu,·azeneslnl kaybederek 
dö,müf ,.e ba.,ından yaralanmıl}tır.11 

Anıa,ıldı ya, soy adının Çökmez ol
maıı;ı kifayet rfmC'z. Trann ay ,.e dikkat
sizlik insanı pek lla ~ökertlwrir. 

cuk bahçeleri hazırlanmamış bu
lunduğu için yanularm an~alara 

:Aa~te 
· lslam Temizel 

BURSA DA J,eyli ,.e Sabrlyenln elle. 
rind~n çantalarını kapıp kaçmak· 

hm hakkında tahkikat yapılan İslim Te. 
n•l:ıl'I tstanbulda yakalanmııi ,.e birinci sulh 
ceı.ııda sorguya çcldlmi~H 

- Ben, soy adımdan ifa anla.~ıldığı 

gibi temlı. clli)im. Oyle baskalarmm ~an
talarma el atacak adam dcitllm ! 

Demi,. Kendisi me,·kufen Bunaya 
gönderileccknıl,. 

Temenni edelim ki Teıni.ıel. bu bcliyı 
temizler! 

*** 
Yerli kabak 

C Ul\WURtYETTEN bir başlık: 
"Buna.da yeril kabaklar çıktı! n 

Doğrusu ıönül nered• . olursa olsun 
turfanda yetl,eceklcrin kabak olmamuı
nı istiyor. 

Mim. 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
BugUnc kadar askerlik etme • 

miş 316 · 333 dahil piyade mUs
lim erler bu kere celb ve sevk 
edileceklerdir. 

Bunlardan vaziyetleri normal 
olanlann bedelleri 20 nisan 939 
akşamına kadar kabul edilecek 
ve 21 nisan 939 sabahı saat 8 de 
şubede toplanarak sevkedilecek. 
lerdir. 

Kanuni davete icabet etmivcn 
ler şiddetle takip edilerek ka~u -
ni cezaya çarptırılacaklardır. 

Buna meydan verilmeden her 
mükellefin vaktinde şubeye mU· 
racaatları ilan olunur. 

... ...... 

Şehit yetimlerini davet 
KRdıköy Askerlik Şubesinden: 

. Kayıtlı bulunan bilftnıum şe • 
hit ve ye:timlerin 10 aeneliklerlnıl 
almış bulunan ~ehil yetimlerin 
bir hafta zarfında bü~Ün vesika· 
larile müracaatfa.n. 
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Her tarafta müdafaa 
tedbirleri alın ıyor 
~ Baştorafı 1 incide 

Bu !llo ikisi "Deutschland" tipin
de en ron modtiden olmak üzere al. 

lif olunan mühim askeri tedbirler 
kabul edilmiştir. 

Belçika hükfuneti tarafından ah
t:r kruvazör ve eksC'risi denizaltı ge- nan askeri emniyet tedbirleri rneya 
misi olmnk Uzere birçok hafif toni- nında muhtelif sınıflara ait müte _ • 
latoda gemilerden mllrekkep ola - hassıslarla hava ve müstahkem mev 

caktır. l kiler mildafaa kU\'Yetlerinin tah·vi • 
Deniz mahfellerinde söylendiğine ye;,İ iı;in lüzumlu olan efradın si -

göre, mühim miktarda harb gemile !ah altına çağınlması vardır. 
rl bir yere gönderileceği zııman bu
nu evvelden haber vermek beyııcL 
milel bir fıdet hlikmünc girmietir. 

Halihazırda böyle bir tedbirin si
yaset ve sevkülceyş bakımından bil 
yUk bir ehemmiyeti haiz olduğu 

alAkadar mahfcll"rde söylenmekte! 

dir. 

Alınan haberlere göre 50 bin ki
~i silah altına çağınlıİlıftır. Bun • 
)arın arasında Liegc ve ~amure is
tihkamları topçu kıtalarına mensı.1; 
olanlar, t:ıyyareye ka~ı müdafaa 
te~kilatı mensupları ve bazı ihtiyat 
zabitleri \"ardır. 

Almnn, ltalyan gemileri 
sigorta edilmiyecek 

ff XB ER - ~kıam Poıtas. 

Çatalcada bir 
cinayet 

Bir genç iskemle i!e 
arkadasmı öldUrdii • 

Dün Çatalcada Tepecik köyiindt 
bir cinayet olmu~. \'C ,\Ji ismind~ 
biri arkada~larmdan Ramazanı ö1-
dürm ü5tür. 

lHi.dh:e kah\·ede bir şaka yüzün. 
den çıkını. ve iskemlelerle biribir _ 
!erine hücum eden iki arkadaştan 
Ali bir iskemle darbesile arkac!a~m.ı 
öldürmü~ ,.c yakalanmıştır. 

Çatalcada kanlı bir kavga 
Çatalcada dün ak§am iki genciı . 

ağ ır yaralanmasilc biten bir sarhoş 

kavgası olmu§tur. 

Niko İqninde birinin meyhane • 
sinde oturan deniz amelelerinden 
llyas, bıçakla Hüseyin Ye Abbas i
simlerinde!d iki arkadaşını yarala · 
mı~tır. Yaralılar Ic.L:mbul:ı getiri . 
lere!c Beyoğlu hastanesine yatrrıl -

lsp:ınya komintem aleyhindeki 
pakta girdiği zanuın harb vukuun_ 
da Alman harp gemilerinin lspan
yol üslerinden istünde etmelerine 
mUsaade eden bir ve,:ıika imza etli.. 
~e dair geçenlerde bir şayia do
laşmakta olduğu bu mahfellerde 
beyan edilmektedir. 

Nevyork, 13 (A.A.) - J\vrupndald 
vaziyetin vahameti dolayıslyle deniz 
sigorta eirl<cUcrl, Almanya ve İtalya .. 
ya gidecek veya. buralardan gelecek 
malların h:ırp muhatarıılarmu ko.rşı 

sigorta edilmelerinin ve bu iki mille. 
tın hcrh:ıngi memlekete gidecek olan 
gemllcrlnln dgortayn konulmasının 

ilga edilmş oldu~unu ilan emşiler
dlr. 

1 nu~lardır. 

Ayni mahfeller vaziyetin bu şe
kilde inkişafından neticeler çıkar _ 
mak istememekle beraber, vakay:ii 
yakından takib etmektedirler. 

Cebelüttarıkta ne karadan ne de 
denizden hiçbir taarruzdan korkul
madığı deniz mahfcllerinde söy _ 
lenmckte n son zamanlarda Cebc
IUttank'ın mUdnfaa sistemini tama
mllo asrilestiren teknik bir takım 

husust tedbirler nlmdı;'l hatrrlatıL 

mal: tadır. 

ispanyadan asker scv!uyatı 
Ccbelüttarık, 14 (A. A.) - Her 

gUn Cadix'den Hnlinea'ya büyük 
kamyonlarla her tUrlU çapta toplar, 
mitralyözler, tanklar ve cephane ta
fmmaktadır. 

Sigorta ~lrketlerl, ayni zamanda dl. 
ğcr limanlara alt sigorta primlerinin 
de artırılmış ohluğunu illi.ve eyle. 
ml:,ılcrdlr. 

Musolininin 
nutku 
(Başlara/ ı 1 irıcide) 

nasında blrlc~tlren bu tnı1bl hAtliseyi 
scvlnı;lc seıamıar. 

Fa§lst lto.lya, askerleri \'e 11.lAblari. 
le, kıymeUi Arnavut milletine nsaytşl, 
terakkiyi, adaleti, ve mU.ıterek hudut_ 
tarın mUdataasiyle de rrulhU temin e. 
decck kudrettedir.,, 

Eı:güıı öğle üzeri Ankara cadde sinde bir lwza olıımştur. 1" olwştan 
aşağı inen bir arabanm hayvanları birdenbire alabildiklerine koşmağa 
başlamışlardır. Arabacı Meserret o teline yakrn biiyilk tiraja kadar 
güçlükle arabayı idare edebilmiş, fa kat burada yere düşmi7~tiir. Başı 

taşlara çarparak yamlanmıştır. 

Ron1anya, Dobricayı verecek mi? 
Bu sabahki posta ile gelen Dcy- tehdid altında bulunan memleket

li Hora d gazetesinin Bükrc5 muhn- !erin mukaddcratll~ kendi mukndde 
biri ynzıyor: ratınr birlc;;tirmeyi muvafık gönniL 

"Eğer Bulgarlslan Balkan antnn. yorlar. 

tına girmeğe razı olursa, Romanya-
1 B!ılgar hükumeti mecliste 

nrn Dobrica arazisinden bir kısmı. tenkit edildi 
nı Bulgarlstana verme.si muhtemel-

Sofya, 13 (A. A..) - ?.lebusan dir. 

h fil
. 1 meclisinde muhalefete rnensub bir

Buradaki diplomatik ma ıı ın 
çok mebuslar hiikumcte şiddetle 

intibaı bu yol<.Iadır. 
hUcum elml§lcrdir. 

Arnavutluk 
tamam ile 

zaptedilemedi 
Simalde mukavemet • 

devam ediyor 
Belgrad, 13 (A. A.) - Politika 

gazetesinin hususi muhnbirlnrinln 
telgraflarına göre, Arnavutlukta 
vaziyet §udur: 

Denizyolları 

Umum 
Müdürl üğü 

Os!<Udar tramvaylar! 
müdürü lbrahim tayı 

edildi . 
Ankara, 14 (Hususi) - ' 

kurulan vekfiletlerin idare rıı' 
kıınizmasmda mühim değişikli 
olmu~tur. Eu arada Denizblt 
ilgası üzerine tesis edilecek 
Denizyo1lan umum müdürlU, 
Üsküdar tramvayları müdürU 
rahim Baybora ve iktıut V 
letindm m:inakale ve muhit· 
Vckfiletine, geçen limanlar ı1 

müdürlüğüne de Denizball 
Raufi Manya~ tayin c.'dil~işlc 

Bunlardan ~şka 1ktıı;at vı 
Jeti nı~stesarı Halid Na;:mi, 

V ~Aı~• •• lğ 1 ret eKa etı mustc,a:.ı n:.. 
sat Vekaleti teftiş hcyd reisi 
mil Besen. Ticaret V ekaJeti t 
heyetine, Türk ofis m\la,·inle 
den Nihat Odabaşı oğlu İ 
Vel:aleti müsteşarlığına, ıı:t 
Vekaleti deniz müEteşarı Mı! 
Nuri Anıl lktxsat V ekfüeti t 

heyeti reisliğine, İstanbul Tiı
Cis müdürü Cemnl Ziya, Tür~~ 
reis muavinliğine, Jç Ticaret 
mum müdürü Mümtaz Rek 
ticaret ataşeliğine tayin edil 

terdir • 

Vekiller Heyet 
toplantısı 

Son Uç gün içinde Halinea'ya iki 
Uç bin kadar asker gelmi~tir, 

Geçenlerde Scptc ve Melila 11 _ 
nıanlarma btiyülı: nakliye gemileri 
gcldlJi görülmü3tür. 

Dobrice, Tuna ile deniz arasında 
Fn~t meclisinin bu kıırnnnm Strace zengin bir arazi olup 1913 Balkan 

tarafmd:ın ok?nmasını mUtccklp, Mus. muharebesinden sonrn Bulgarlar -
sollnl §iddeUl alkııılar ara.sın da eu kr. 
sa bcyanattn bulunmuştur: dan Romenlere geı;rni§tir. 
"- Son Unlerln tarlbl hM!tselcrl bl 75 mll uzunluğunda vo 25 mil gc. 

zlm azmltnlı:ln, imanımızın ve kuv. n~liğilnde olan bu toprak pa~asını 
velimizin bir ncllccsldir. Bulgaristan scnclerdenbcri .istemek 

Dost mllletlcrc ltarıı dostça ve dUş_ tcydi, Romanya l!e, o topmktnn bir 
mnn mllleUere karşı da gayet açık o. karış bile vermiyeccğini mUkcrro -

"Sahil ile tızcrlnden geçilebilir 
yollar üzerinde olan veya tayyare 
meydanları bulunatl §Chirler ltal -
yan kıtaatınm elindedir. Şimalde 

vaziyet daha. kan5rktır. İşkodra ''C 

Alesyon civnrındal:i katolik aşiret. 
Slaynof, Bulgar milletini Çekos- ler çekilmekte olan Arnavutluk or

lovakya ve Arnavutluğun akıbeti. dusunun bakiyesine hücum ederek 
ne uğrnma.k istemediğini söylemiş silahlarını nlınışlardır. Bu sabah Ar 
ve kalabalık bir Bulgar heyetinin n(lvtıtluğun ~imal doğusunda yalnız 
mahiye,tt b lirslz ınUzakcı:cılcrdo bu d ~lı ı.r tıer ,h.raCından .mu'lı:a\!e. 

Junmnk üzere Bc rline gitmek ~z~r~ mel:< merkezleri -te~kH · ednmiş bu .. 

Ankara. 14 - Vekiller h 
evvelki gün Cumhurrcisimi.ı 
m::t 1nönünün ve dün ac sail 

.ele Meclis .binasında, Da§ve 
reisliğin'tl~ toplnnmıştır. Het 
içtima g~ç vakte kadar sürmil 

-o-

Bir çocuk pencered 
u,~--~ 

Romanya hudutlarında 
nhnan tedbirler 
Londra, 14 (A.A.) - öğrenil-

larak, k q.rarlı ve azimli dUşm.anca ren illin ctmisli. 
diğine göre Romanya makamları h:ırelcct edeceğiz. GUnlllk bUytik i§i. . 

48 saattenberi memleketin müda. mlzdc bizi rahat bırakmasını dUnya, Fakat Arnavutluğa vakl olan l. 
Iaa tertibatını hudut civarında te- 1 dan rica ediyoruz. DUnyo. bilmelidir, I talynn istilası, yalnız burnda değil, 
sis etmeğe karar vermişlerdir. Bu k1 dtln ve dalma olduğu gl~l yann dn Bulgnrlstanda dahi efkann de{;;"fş -
tertibat §iıttliye kadar hududa 1 yolumuzda 11aşmııdan yUrUyeceğl:r..,. mesini muelb olmu'ihır. 

olduğunu i!ii.ve ctmi3tir. 

Bilhassa diğer bir mebus da bu
günkü vaziyeti 1915 deki \"aziyete 
teşbih ederek Alman heyellcrl 
Sofynya gelirken o znmanki hük\ı. 
metin de hiçbir tnahhilde girişmc4 

nıiş olduğuna dair teminat verıniş 
olduğunu hatırlatmıştır. 

30 kilometrelik bir mesafede bu-: 'MWl3ollnl nutkunda '•DUşmıın mil · Balkanlarda daha fazla istilfı ha· 

1 ın k d · 
1 

lcUer., den bahsederken hıılk göylo ba. roketi ihtimali ka~ısmda iki m<'m. Hükümetin harici istiznhlıırın bi· 
un a tay r. ~ırmı,,tzr: · l" "'dd h" · · · l b 

P · h l - "' leket beraber olmağa mUtcmaylldir amu et te ınnı ıstemes \'e u 
anste ava taarruz arına ''Kahrolsun Fransa .... Pariııc, Korsi. talebin de kabul edilmesi Uzerine 

k k Tu lcr.,, 
ar.,ı... aya, nusn ..... muhalcıfot mebusları protesto ma _ 

Paris, 14 (A.A.) - Muhtemel Romada hava manevraları 
hava akınlarına karşı bir muhafa. Ro:na, 13 (A.A.) - Saat 10 
za tedbiri olmak üzere bütün Paris dan öğleye kadar Romada üç defa 
evlerinin üstüne kum dökülmesine hava taauuz ve müdalaa manev
karar vermiştir. Gecen eylül buh- raları yapılm:!!hr. 

ranı esnasında da bu şekilde bir Hava müdafaP m:ınevralarr iki 
tedbir alınmış olduğu hatırlar.:1a- f:aatten fazia sürn:ür ve düsmanı 1 :ı • 
dır. temsil eden tayy:ırc!er §Chri bonr. 

Ku.m.lar çı~acak ya~~mların ~i. ı bard ıman etmiştir. 
rayetıne manı olmak ıçın evlerın üç defa hücum yapılmış ve ü-
en yüksek kı:tlarına dökülecektir. çüncüsü tam öğleyin dairelerin 

Mısır ordusunda izinler ve mağazaların boşal:lığı zamana 

kaldırıldı tesadüf etmiitİr • 

'IHH~ 

\ kamında müzakere ıs:ılonunu terkct-
Sofyada lnti13ar eden Vcst.mllc nn mişlerdir. 

Vcstnnltite gazete.si bütün Bulgar 
milletinin ittihad ve disiplin içinde 
bulunması ihtiyacını tebarüz ettir -
dik.ten sonra. nıüttehid olduklan 
takdirde Noyl muahedcsile uğradık 
!arı haksızlıkların sulhpervernnc ta. 
mirinl istemek için daha kuvvetli 
bulunacaklarını yazıyor. Vo Kral 
Borlsle bugUnkü Bulgar ricaline 1-
U.-nat tavsiyo ediyor. 

Yugoslovyamn vaziyeti 

-o-

Urlanın kurtuluş 
bayramı 

Urfanın 19 uncu kurtuluı yıl -
~önümü münasebetiyle şehrimiz -
deki Urfalı gençler dün aralarında 
bir toplantı yapmışlardır. 

Yarın gece de Turingpalnsta sn· 
baha kadar devam etmek üzere 
bir Urfa gecesi tertip edilmi~tir. 

Topnanede oturan 
lunmaktadır .• , 

Kraliçenin sıhhi vaziyeti 
iki yaşındaki oğlu Ekrem mi 
bulunduğu Y cşilkuyu c.ad 
de 21 numaralı evin açık P 

Atina, 13 (A. A.) - Havas ajan- resinden bakarken sokağa 
sının hususi muhabiri bildiriyor: / .. v tt araları 

.Arnavutluk kraliçesinin sıhhi vn. Imluş kv~ hagır hsure. c ykaldırı 
• ase ı asta anesıne 

ziyeti endi§e \'erecek mahıyette ue-

ğildir. 

Fransı z mcnbalarına göre 

T rablusgarpt~ 
isyan büyüyor 
Mısırla Trablusgarp 
arasında münakale 

kesi ldi 
Paris, 13 (A • .A.) - Paris - Midi 

gazctcsiııin }{ahire muhabiri, Arna
vutluğa vukubulan ltıarruzun yerli 
ahalide uyandırmr'j olduğu infial 
yüzünden I.Jbyada bir isyan çıkmış. 
olduğunu haber vermektedir. :Mrnır 
ile Trablusgarb nr::uıında bütün 

tır • 

r~afia Vekili 
Şehrimize geld 

Nafıa Vekili General Ali 
Gebesoy ile general Pertev b 
b:ıh Ankara:lan şehrimize ge 

1. ' lerdir. Yarın buradan Ber ın. 
rcket ederek Hitlerin 50 inel 
ğum y .lı şenliklerinde bulun' 

lardır. 

nm hazırlıkları ve lt.nlynn kıl 
nın dnhile doğru yapmakta 0 

lnrı hnrekat hnkkında bitti 
tnalümnt vermektedirler. 

Kahire, 13 (A.A.) - Gazetele- 'ı Fransanm aldığı askeri 
rin ya%dığına göre, Mısır ordusun t ~cibirler 

Paris, 13 (A. A.) - Pelit Jour- ( 
nal diyor ki: 

1 münakaliit, bilf:.ıncl inkıt.a.a uğramLs Öğrcnilıliğine göre Tibes1!1 
duıl mmlakaları ile Murzuk 

kla bütiin mezuniyetler geri alın- Paris, 13 (A.A.) - Kabinenin 
mış ve kıtaat kışlarC:a toplan- 'ittih~z ettiği askeri tedbirler mü-

mıştır. nate~etiyle Daladiye matbuata 
İngiliz don~nmasına mensup yaptığı beyanııtta Fransanın ken. 

bir çok p·r~l.ların buglin isken- di müdafaasını kuvvetlendirmesi 
dcriycye gelmesi bekleniyor. ve taarruzlara karşı koymak az· 

Holan:lanın aldı~ı tedbir- minde bulunan milletlerle olan te· 

ler Atmanlnrı kız ..:ır ..:ı san üt bağlarının arttınlması la. 
Berlin, 13 (A.A.) _ ''National zım geldiğine dair 29 marttaki 

Zeitung., gazetctinin yazdığına nutkunu hatırlattıktan sonra ''lş
göre, Alman hükQmeti, Hofanda te bunun çindir ki hükCımet Fran 
hükumetine müracaat ederek Al- sanın ve imparatorluğun hul:lut • 

larını her türlü bas1tın hareketine 
karşı garanti edecek tedbirleri al. 

"Yugoslavya kara noktadır. Top. 
rakça ve Jktısatç:ı. çevrilmiş olan 
bu memleketin idarecileri, Fransa 
ve lngiltercdcn garanti isliycr. \"e 

Almanya 
ve Lehistan 

( Baştarafı 1 incide) 1 

Sinema dünyasının kurdu
ğu en büyük zafer abicle!:İ. 

Kaşif Alayı 
Şimdiye kadar hiç bir film 
de görülmemiş heyecan ve 

zevkle 

l~ALE 
Sinemasın.:ia alkışlanıyor. 

S:anslar her gün 
• 2.30 -- 4.30 - 6.30 ve 9 lda 
WB sass• MM 

tır. 

Libyadım gelrn bP.devilr, llalya. tı' kasında. kargaşalıklar çıkmış 

~~ BUG0~1 ~~K ~~ ~ A sinemasmda 

1 
Haftanı:ı en ci.':::l protramı: 

ROBERT TAYLOrt · WILLIM\1 POWELL 
r.IARGARET SULI.A YAN ~ ve ANNA BELLA 

tarafından fevkalad~ bir : tarafında.'1 yara~ılan 

~r~ 3 :r~d~oK~aA ş j BARONES ve uşACI 
Fransızca sözlü 

--- A,kın büt ün güzelliği En nr7.ih bir h.<.m"di 
~ Eric..\ M~r:a'nın dahiyane En mi!c-ssir bh- nıev7u 
~ . 
g ~r.~ı esc:i mrım;:m~:mllll!IDlınl!~ ~Rnffi~fıını ~~m~rır.ımm~~llliüOOIWruiı 1 ~ manya hudutlarııı:la HolanC:anın 

tevessül ettiği seferberlik tedbir. 
leri hakkında izahat istiyecektir. mıştır,. demiştir. 

Daladiye, ordunun milli müda
faa işçilerinin ve bütün milletin 

Lodz makamatı, Alman eı,allive · ı 
tini Südet Almanlannkine mü5abih 
olan ünifonnalarını giymekten mc
nctmi~tir. Brezilya ormanları bir adamın pusu kurduğu müthiş ve c~rarengiz maceraları .... 

Bu gazete mezkur tedbirleri 
"Holandanın tahril.atı .. suretinde 
tavsif c.derek diyor ki: 

''Biz Almanlıır için Holandanm 
seferberliği gülünç olduğu kadar 
da manasızdır. Bu seferberliği 

Almnnyanın tehditleri .değil. Lon
dranın uyandırdığı panik doğur-
muştur.,. 

gösterdiği sükunet ve azim nümu 
nesini takdirle yadedip teşekkür. 
de bulunmuş ve demiştir ki: 

"Fransa, Büyük Britan}•a ile 
ve keza Amerika, Rusya, Polonya 
ve Balkan Antantı ile caimi temas 
haliru:le bulunmaktadır. 

Gazetelerin e~~seri i Almanyanm 
a_keri ve iktı,,adi hazırlanma~ına 

umn ın:ılmleler tah is etmi5lerdir. 

Ekspres Porannr, bugünkü Al -
manyanın iktısaden bitkin olduğu. 
k:rnaatınde ısrar etmektedir • 

kikinden imtina etmiyen ve tabak 
küm terebbüsükrine katiyen kar~ı 

Eir kadının a~kı için tabiata karş! mücadd: .• 

ONSUZ MüCADELE 
( Marajo) 

Du muazz:ım, müeı"ir ve ihtiraslı emsalsiz film. Bugür 2.30 matinesin<len itib~ı en 

TAKSiM SiNEMASINDA Belçikanm ald1ğ1 tedt,ir!cr 
Brüksel, 14 - Kabine, dün bir 

toplı:ıntı y:ıpmı~ttr. Bu top'antıda 

milli mudafc.a nazın tarafından tek 

Franasnın maksadı, başka bir 
milletin hayati menfaatlerine do· 
kunmayı düşünmiyen, günün me. 
selelerini haliıı;ane bir tarzda ted-

koymak azminde bulunan millet- h k v ı v b"" ··k b" f ' I başlıyor. Bütün ~ehir al ınm görmege ~oşacagı uyu ır ı m. ~ 
lerle teşriki meı:ai t csiG eylemek. ll..1m::ı::::111:mımımmm•m•••••••••••aım••••m •• _ __.,., 
tir., l 
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~--HABER' ın 
Güzel gözler ·müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

' No. 102 · lU1yflkada Negri 

OkaJ11Ca)ar11111u dairf.acaprna mllkifatlarm kl)'Dletl 800 Orayı ~ 
qkındır. 

180 Ura kıJmetlnde bir radyo, IU'lataı bilfe takanlan, kıymetll ceb 

ve kol 1&&tlerl, mupmbalar, clblsellkler, istenilen eşyayı alabil- ~ 
lllek al&blyetlol veren 20, 15, 10 lira sibl para kıymetinde kart
lar mahtellf ev etJUI ve ..ıre. 

""'""~"""',.,...,..,.,,...,""""'"""'""""'Y'V""""'""'""~Y'V""""'""'"".,..,.,,/\AA 

Bir dükkan Tahrana giden 
ansızın çöktü heyetimiz 

içinde bulunan bir çırak O.Un Irak topraklarmdan 
ağır yaralandı geçti 

t>tın aaat 13,30 da RUatempaşa Musul, 13 (A.A.) - Anadolu 
l'naJıalleainde Çömlekçiler aokafmda ajansının hususi muhabiri bildiri
naJbur Hasan Aliye ait 16 numara- yor: 
lı dtıkkln birdenbire çökmUı ve bu İran velihadinin izdivacı mera. 
g?rada dilkklnda bulunan O!lman siminde memleketimizi temsil e
İrnıinde bir çırak enkaz altında ka. decek olan Türk heyetini ve as
lara]( muhtelit yerlerinden ağır su- keri kıtasını hamil husuıt tren 
rette yaralanml§tır. diln aabah k~rd~J Ir;ilc toprakları. 
Yaralı Cerrahpqa hutaneaine na girmiı ve Telkösekten Musu-

kıtldınlm11tır. la 'kadar yolda, istasyonlarda ge-
DUkklnm çok harab oluıu yüzün rek hükumetin gerek halkın sa-

c'!~ yıkıldıit anlqtlmıetır. mimi dostluk tezahürleriyle kar§ı-
-o-- lanmııtır. 

Sonkanun ve 
şubatta 

ı:1racatnnız ithalAtımızdan 
iki milyonluk fazla ..• 

Statistik umum mildilrltıiü 939 
o!!eneslnin ilk iki ayma aıt harici tl-
c:ıret vaziyetimizi teabit etmiştir. 

lki aydaki ihracatmıız 20.688.031 
, ... Jlhalatmıız 18.034,928 liradır. 

Harici ticarette bu iki ay zarfında 
1 i lehimize olan fark 2,653,103 lL 
l~dır. 

lthal eWğimiz maddelerin mil -
cırnad dilkklnda bulunan Osman 
cat, makine ve ıekerdir. 

lhracat maddelerimizin içinde 
Yaprak tütnn baeta gelmektedir. 

itfaiye memur
larının maaşları 

arthrılacak 
Malzeme de takviye 

edilecek ve yenilenecek 
l3u yıl itfaiye bütçesine konu

lan fazla tahsisat ile ynagın ma. 
hallerini dumandan temizleyeçek 
bir aspiratör, :bir merdiven, ve 
~Cdi pompalı makine ve gaz m..."'tı. 
~c ve elbiseleri alınacaktır. Ayrı. 
ca, hortumlar yenilenecek ve it
faiye imir ve efraldırun maaılanna 
~a.rn yapılacaktır. 
~akında yeni motörlü vasıtalar. 
~ çalııac~ ıoför muavinleri ye
tiıtirmek üzere bir kurı açılacalc. 
tır • 

-<>-

Parti Kurultayına 
hazırlık 

8ir komisyon nizamna
mede tadilAt projesini 

hazırhyor 
it .t\nJcara, 14 - Meclis 28 mayısa 
a<lar bütçe kararlarını tamamla -

~a<:aktır. 
it..~ _ınayısta toplanacak olan Parti 
-·"lllltayına arzedilecek Parti ni -

~esi tadilat projesi bir ko -
~~on tarafından tetkik edilmek
~··ır. Komisyonda, Ankara mebusu 
H Unıtaz Ökmen, Kocaeli mebusu 
tn agıll Akça, Samsun mebusu Meh 

~=~~i Yürüker ve Aydın mebusu 
~Menderes bulunmaktadır. --

Hudut yakınlarında heyeti ve 
Türk ordsunun müme11ili kıtayı 

Musul kolordusu kurmay batkanı 
binbaıı Yusuf Beyin riyasetinde 
Musul polis ve demiryolları mü
dür muavinlerinden mürekkep bir 

heyet kar~ılamış ve Türle heyetine 

ve orauau mümessillerine karde 
tra'k hükOmet ve'Ol'dusurNn selim 
ve muhabbetlerini bi)jirmiıtir. 

Heyetimiz Musul istasyonunda, 
Musul mutasarrıfı Celal Halid 
Bey, mıntaka kumandanı Kasım 

Maksud, belediye reisi Hayrettin, 
Polis müdürü ve hariciye teırifat 
müdürü Tahsin Bey ve Türkiyenin 
Bağdad elçisi ve sair yüksek me
murlar tarafından karıılanmı§lar-
dır. 

Bir askeri müfreze selam res • 
mini ifa etmiı ve heyet reisi güm
rük ve inhisarlar vekili Ail Rana 
Tarhan, heyetle beraber askeri 
teftiı etmiıtir. 

Saadabad paktına dahil iki ıdev

let ordusunun mümessili kıtalar, 

karıı karııya di~ilere'lc dost ve kar 
detçe biribirlerini selamlamışlar • 
dır. 

Heyetimiz reisi Ali Rana Tar
han mutasarrıfın evine ve heyeti
mizin diğer azaları da Restıhouse 

oteline misafir edilmiştir. Askeri 
kıtamız kıtlada irak askerlerinin 
misafiridir. Mutasarrrf tarafın. 

dan ldün akşam heyet şerefine bir 
ziyafet veriJmiştir. 

Türk heyeti ve askeri krtası bu 

sabah otomobillerle Kerküke ha-
reket etmiıtir • 

-0-

Lo ndra apteshanelerinde 
· patlayan bombalar 

Londra, 13 (A.A.) - Irlanda'nın 

cunıhuriye t1:i ordusunun lethişçileri, 
dün 11ece hepsi de ııpdcsthnnelerdr 
olnınk üzere 11 suikast yapmışlardır. 
Uuııl:ırın G sı, T.ondrud:ı, 4 ü Covcnt-
ryde ve biri Birmingh:uııda yapıl

mıştır. Tethişçiler, l\arbür dö kals-

yüm esaslı bombalar kullanmışlar
dır. Hasarat mühim değildir, fakat 
birçok yaralı ,·ardır • 

-0-

Arnavutluk MHletler 
Cemiyetinden çekildi 

Roma, H (A. A.) - ''ArnavuL 
luk" Milletler Cemiyetinden aynl
mağa karar vermiştir. "Arnavutluk 
b8.§vekili" Vcrlaci dün Avenola bir 
telgraf çekerek bu kararı bildir_ 

m.lotiJ.i 

HABER - Ak,am Poıtı:m -
1 IT~f!IUSi®JBrdr~L~irRdiR 
OoııgöOit<er<e ve IFrr@lfil~@l 

Yunanistan ve Romangaga 
Te Uitil ü oıı <§lt v<errdöDerr 

Bu teminat « Yunanistanla sıkı münasebetleri malôm olan » 

_. 8011m!Ür.~~!B~~ ,.,d•m ~:makıa k,~,~~~~~i.~~i"d" ld•m•., Mınn m•m'• ~] 
ıleğiştirilınesine mani olınıya ıı:r.arnl kellef l.ıilir • kellere teşmili lbımdır. Fakat, hfikO- lÇERDE: 
ehemmiyet vermektedir. Bu beyanatı, bütün allı kadar JıO- metin böyle bir yola gireceAini gös- •Karaya oturarak müşkülAtla kur 

Son harta lıfıdisclcrinin doğurduğu kumellere ve di~erlerinc ve blllıossa tertr lılc bir şey )"Oktur. İngiltere, tanlan Trak vapurunun tamiri iki 
büyük endişeleri nazarı itibare alan Yunanistan ile sıkı münasebetleri ma Fransa ve Sovyetler BirliAi arasında ay kadar sürecektir. Teknede büyük 
Fransız hükumeti, Romanya ve Yu_ !um olan Türkiyeye bildireceğiz. ıam bir anlaşma tesis etmek lAzım. bir yara vardır. Bu kısımdaki de-

h Fransız hfikCımeti de bugün mfimo- dır. Bu üç hükOmel diAcr sulhcu mı·r saçlar deği .......... t.tı"r. Sa,..ıar Al· nanislanın islikHilini sarahaten te · ~~ ~ 
. sil beyanatta lıulunacaktır." memleketlerin de Htihak noktası ola- man'-'adan getı"rı'leceği 1·rı·n tarnı"r e. tlit edecek Ye Romanya Ye \unun .r ır 

Baş,·ekil mütenkıben Jngiliz _ Jtal bilecek bir tesanüt deklarasyonu yap pey ~~--ı·tı'r. hükumetlerinin buna mllli kun·etle- ~we\..CA 
r yan Akdeniz anlaşması hakkında, bu- maları tarttır. • r-61".ft- salı gun·· u·· ekserı"yet h4 -·1 riyle karşı koymayı hayatı men ant- ~ .... , ~ 

ıcri iktizasındıın bulacnkları bir le- " e nun şimdilik !eshedilmtvece"ini say. Bundan başka, kabinenin de müte- olm:ıdığından gen· bırakılan Ber • 
lem ekle beraber demiştir ki: canis olması icap eder. Şimdiki hii- berler '·--ı·yeti ı·dare he'-'etı" ,r:prım· ı·. şebbüs vukuunda Fransaııın onlara 

1 
~u .r ~ır 

iktidarındaki bütü11 ınuaYeneti der- " "Fakat, ltal,.·an hükOmelf, son ha- kOmeı. memleketi lAyıklyle dare e- ne önwn·· uz-dekı' salı gu··nu" devam e· 
hnl yapmakla kendini mükellef bildi- rekeliyle lcminntının samimiyetini demi:ror. dilecektir. 

ihl:il etmiş oldu~undan doln,·ı tces- Muhalefet Uberal p:ırtisi reisi Sine. • \'alı· · ·e eBledı"ye Reı·sı· L"'tfı" ğine dair Romanya ve Yun:ınl:;tanu " y u 
siirıerimi nçıkça lıç,ran etnıeli,.·iın." luir rnihYer devletlerinin dünyayı I~ırdar du0 n Bu-yük" adava gı·tmı"q, o· kat'i teminat vermiştir. " ı " ~ .r .,, 

Çeınberl:ı•·n ltnl•·a ile i"İ nıüııase- tahakkümleri ııiya~eti altına a ınaı\ rada vapılmakta olan su depolan 'ın llüyük Britanya hükumeti de ay- " " J • .r 
batı idame rtnıck arzusunu bir kere hususunu takip elliklerini ve bılhas- c:~a-tıııı tetl{ı·k etmı.c:tir. nı hattı lııırekeli ittihaz etmiştir. ...,, • .,, 
clahn ehemmiyetle k:ı"detlikten sonra sa hüyük Britanya topraklarını istih- • Beledı"ye, Beledı· ... ·eıer Banka • Fransız hükumeti, lngillere ile " .r 
ltalyan hükumetinden heninı bu ar- dnf eylediklerini söylemiş ve o d:ı sındaıı alacagwı h.... mil'-·on liralık Polon) anın do~rudan doğruyu veya ı · ı b. lıır.ı 1 t · ~ J 
zuma iştiruk ettiğinin delilini bekli- Al re gıl.ıi Sovyet er ır e l c eşrı- borr irin yuz·· de 6,5 faiz ödeyecek • dol:ıyısiyle tehdit edlldiAi takdirde lf .,, 

yonım" demiş ve sözlerine şÖ"le de· ki mesai istemiştir. tı"r. istiklallerini müdafaa hususunda kar- " 
\'am etmiştir: Müteakıhen söz alan muhafıııakfır • Yenicami avlusunda bulunan şılıklı yardımda bulunmak için aktel-

"Musolini l\lndrit geçit resminden lirlerlerden Churchill, her"kesin hay- 55 dükkAnın istimlruc edilmesine da tikleri anlaşmadan dolayı ınemnun-
sonra ispanyadaki göniillülerlnl der- reli itinde, Çemberlnyn'in iliın elli· ir muamele Belediye daimt encü-

dur • hal seri çekece{li teminatını 9 nisan- ği si~asete tararıar olduAunu söyle- menınce ikmal edilmic:tir. Diğer taraftan Fr:ın~ız • Polonya " 
ittifakı da Fransız _ Polonya hüku- d:ı teyit eylemiştir. Aynı günde 1· ıniş \'C ltalyan hükOmetlnin bariz suı • tstiklak kanununun tadiline dair 
melleri tararından a)'nı zihniyet dai- lalyan hariciye nazırı Kont Ciano niyetine raAmtn ltalyan milletinin teklifname Dahiliye Vekaletine gön 
resinde teyit ,.e tekit olunmu"ştur. Rom:ıdaki elçimize verdi~! teminat- Akdenizde lngillereye karşı bir ha- dcrilmiştir. 

Fransa ve P·oıorıya, kendi hayati ta, İspanyadaki lııılyon tııyynrc Ye rat ''e memat mücadelesine girişmek • Bahçekapıda yanan Hasan Ec. 
leyyarecilerinın de gönllülcr çekilir ıstedi~ini zanncdemlyeceğini ilA,·e za deposu ank"'"""'n su··ratle kaldı • menfaatlerini dojrudan dogruya ,·e- '""""' 
çekilmez tıalyııya döneceklerini bil· cimişllr. rılması beledı'yece al" 1·adar sı'gorta ya dolayısiyle ihlAI edecek her teh· ö.r.. 

~:. d rı dirmiştir. Büyük Brilnnyn hfik(ıme· Clıurchill, bnnıın irindir ki, lngi· sirketlerine bildirilmı"c:tı"r. ı.lic.le karşı c.lerhal \'e <h.oısrudıın Oeru· , • ,. 
. ti bu teminatı senet ittihnz eder. nn. liı • tını~·an Akdeniz anl:ısmasının • Kralire l\farva ve General Fon ya biribirini müteakıben garan • 

1 
J • :ıı ·.r 

ti ederler. 
BukUn clcil. ı iıııir. liu lıcynnnlı lıü 

ıon alAkadar hQkametlere ve dilerle
rine ve bilhassa Yunanistan ile sıkı 
münasebetleri malllm olan Tilrkire
ye bildirmişlerdir. 

Çemberlaynın beyanatı 
l.ondra 13 (A.A.) - B:ııYekil Çem

berlayn bugün öğleden sonra a\'am 
kaın:ırasır.da yaptıAı beyanatta, par
lômentonun içtimaıı davetini icap cl
liren son hadiselerin Avrupada.._ \'e 
billıa!sa !jarkt Akdcnlzde büyük bir 
endişe urandırdığını sÖ)'leıniştir. 

lluşvekil, 8 nisım<la Arnavutluğun 
Londra el1:isinln büyilk ·llritanyu hU· 
kiıınelinden kentlisini ümitsizce rnü· 
dafaa eden kü1:ük bir millete :rardıııı 
i\·in elinden geleni yopıııasuıı bte
miş olduğunu söylemi' \"e: .. Bütiln 
dünya efkfırıumumiyesi bir defa do· 
ha hu zorbalık tezahürü karşısında 
fe,·kulihle mfileessir olmuştur" demiş 

yiik flrilanya hilkurneti, sınınyadnki feshinin do~ru olamıyacnAı mütalea· Ştoyben vapurile dün şehrimize bin 
ııönüllülcrin seri ıılınınasını lnslliz · ~ındadır. Husuı;iylc ki lıu :ınlnşmnnın den fazla seyyah gelmiştir. Her iki 
lt:ıh'lln Akdeniz nnl:ışmasının hn)•ntl Ceslıi Alm:ın~·:ının işine yarayacak- vapur bugün limanımızdan ayrıla -
bir unsuru olarak ellakki edegelmiş· tır. caktır. 

tir." Chıılchill, SovyeUer BirliAiyle lam • Büyük şair Abdülhak HArnit i· 
Sulhu muhafaza hususundaki gny- bir teşriki mes:ıl istemiş ,.e dört B:ıl- çin bugün saat on beşte Universite

rcllerimizde 'c iyi niyellerimizrlc kan milleti arasında birli~! kat'l ola- de bir lhtifal yapılacaktır. 
uğradı~ımız hirçok mm·affakıyetsi:r.· nık tesis için tedbirler alınmasını • Bükreş • Bombay seyahati içir. 
liklcre rağmen sabır ,.e tahammül Bük. te h ek t +-: lan bı"r tavsiye etmiştir. ·rcş n ar e e'"uş o 
gösterdik. Bugün ufuk karanlık ol· l\lulıafaıakür lideri her şeyden ev Romanya tayyaresi, makinesi bo • 
mnkla beraber büliin lııı ga;>rellerin ularak Bodrumd ·mnı· tav 

\·el yapılacak şeyin Romanya ile Bul- Z , a yere l ş, ~ 
semeresiz kalocıığın:ı inanmak isle- g;ristan arasında dostı:a bir anlaşma- ya~eci tayyaresini vapurla nakledil 
miyorum. nın elde edilmesi olduğunu söyle· mek üzere bir acentaya teslim ettik 

Bu arada muh:ılefct sıralarından nıiştir. ten sonra lstanbula gelmiştir. 
..Ya Sovyetler Birliğini ne yapı~·or- • Ankara radyisunda temsil ko _ 
sunuz?" ı;özleri yiikselnıiştir. Berline göre "garanti bo~ lu şefi Ekrem Reşit mezun addedil-

Çcnıberl:ıyıı şül lı.: ııııık:ılıelc et- şey f ,, miştir. Bu vazifeyi hazirana kadar 
ıııiştir: alaturka musiki kısmı şefi Mesut 
Eğer Sovyeller Birliğiıulcn lıalıset- Berlin, 13 (A. A.) - Çember- Cemil idare edecektir. 

medi isem de, Sovyellerin ~!çisiyle layn ve Daladier'nin bugUnkU be- • Ankara Hukuk Fakilltesinde 
dolma temusla bulunnı:ıktnn fariğ ol· yanatlarmı mevzubaha eden siyası münhal bulunan maliye ve iktısat, 
madun. Berlin mahafili, Yunanistan ttaıy.a.. amme hukuku ve hususi hukuk grup 

lloşvckil sözlerini şöyle bitirmiş· dan icab eden bütün teminatını al- tan doçentlikle.ri için yapılacak im-

tir: mış ve Romanya da Almanya ne tl- tihan on gün geri bırakılmıştır. Yapılacak çok zor bir vazifemiz DIŞARDA: 
\'ar. Yalnız bizim kendi isteklerimi- caret muahedesini imzalam13 oldu - • Enternasyonal vaziyet dolayısi· 
zi deAil, diğer milletlerin de ne yap· ğundan Yunanistan ve Romanyaya le MısırhükQmeti, altın ihracım mu 
mnk istediklerini mütalen etmek mec verilen garantinin pek boe bir §ey vakkaten yasak etmiştir. 
burh.·ctinde,·iı. • ı· ·· t" deki "sil · eı·sı· Ab " olduguw kanaatindedir. 'lllS ın - a. enn r • 

Milletlerin idolojileri her ne olur- d~ ak d k"'""''""'" S · ·e 
Resmi mahafil •u kanaattedir urreı ora an ~...... unye~ sn olsun sulh lehinde \'c laorruıa " 1 • S • ~..:ı.eıi mak t 

1 b h ki' garb devletleri bu..c1nkU hare- ge mı, ve urıye ~ ama 1 -knrşı ol:ın hiilün kuvveller n u u· e;.. na teslim olmuştur. 
sııst:ıki emellerinin tah:ıkkuk edel.ıil- ketlerile esasen kendilerinin mes. • Yeni Belçika parlfunentosu dün 
ınesi için bütün ga~ retlerimizc <le- ul oldukları bir tehdidi ileri sur • ilk içtimamı akdetmiştir. 
nıın edccr.~iı. mek istiyorlar. • Mısırda dahiliye nazırma karşı 

Bu lıaptaki azmimizi ynlnız kendi- bir suikast hazırlamış olan genç 
ıniıl daha iyi miidafa:ı için daha zl- Mısırlılar Cemiyeti mensuplarından 
y:ıde kuvvetlenmek üzere deAil, nynı Mareşal Go·· rı·ng altı kişi tevkif edilmiştir. Birçok 
zamanda tnarı uza ıı~rayııcnkların ve tabanca ve infilak maddeleri ele 
hürrlyellerini kaybr.tıneınck için mu· b R d geçmiştir. 
kavemete karar \'ereceklerin ~anında ugün oma a . Patagonyada nasyonal sosya • 
yer nlurak vazifemizi yapabilmek i- list tahrikatı hakkındaki vesikalar 
cin de kun-ellendirıneliyiz. l.lu az· olacak üzerinde eksperler tarafından yapı-
ınimizde ve nldığımız tedbirlerde \'e lan tetkikat, bu vesikaların katiyen 
bu tedbirleri dnha müessir kılmak i- sahte olmadıg"'ını ı·spat et'"'i"tir. 

:ı.: Roma, H (A. A.) - BugUn Ro· wu>s t•in ileride vereceğimiz bütün ·arar- • lngilterede Vooloich'da Siernens 
ların p:ırliıınento memleket ve bütün mayı resmen ziyaret edecek olan fabrikalannda grev yapmakta olan 
imparatorluğun tasvip etmekte oldu mareııal Göring, İtalyan milletinin işçilerin sayısı yedi bine çıkmıştır. 
ğundan ve olacağına kanaatim var mevhur ıniaafirlerine tahsis edilen • Jngilterenin Roma seiıri Lord 
dır. Villa _ Madama'da ikamet edecek- Perth, siyasi hayattan çekilmek Ü· 

Çemberlaynin nutku ten- tir. Mareşal cumartesi gllnU sabahı zere on güne kadar Romadan ayrıla 
k d·ıd· Kirinal sarayının misafirler defteri- caktır. Mumaileyhin yerine Sir Per-

i t e ı ı cy Lorraine tayin edilecektir. · 
r.ondr:ı, ıs (A.A.) - A,·aııı kanın- n1 imzaladıktan !IOnra İtalyan kral. • Polopya hükfuneti Sandamierz 

rasınıla Çeıııbcrl:ıyn·in nutkunu mü- larmm mezarları, meçhul askerin endüstri mmtakasında yeni bir de • 
te:ıkıp söz olan muhalefet işçi parti- mezarı ve faşist ihtlllll ölUlerinln mir fabrikası kurmağa karar ver • 
si reisi Atllee başvekilin nutkunun . . Coğ f" • • • "ba ·1 b önUnde eğilecektir. mıştır. ra ı vazıyetı ıti ne u· kendisini sukutu hayale uğrathiını h bomb dımanl d 

Göring Romada ikameti esna.sın- rası ava ar arın an söylemiş \ "C demiştir ki: 1 cak 
da Kirinal sarayında imparator - masun o a tır. Arnavutluğun ortad:ın kalclırılmnsı --------------

herkesin eınni;>·etine karşı bir darbe· kral tarafından hususi surette ve Yeni Neşriyat 
dir. Arn:ı,·ulluğ:ı karşı yapılan bu ha- Venedik sarayında Muaolinl tara_ 
rekel İngiliz • lıalyıın anlaşmasly- fından kabul edilecektir. Mareşa- Geç kalmış bir cevap 
ıe gi~iştlğl taahhütlerin Musolini ta- lin §erefine Kirinal sarayında ve Hüseyin Siyret bu isimle bir 
rarınd:ın ihlAlinden başka bir şey de- Venedik saraymda birer ziyafet ve_ broıür neşretmiıtir. Bunda, kea. 
#ildir. Çeınbcrlovn'in bu relAkctli si- rilecek ve hükümet tarafından Ca- di çıkardığı eser hılkkııafda ı.. 
yıısctc devam etmek i~tediğini sliyle-

(' ı·ı pitole'de bir kabul resmi terlib c- yazılar nec:reJcn Erctimend Ek· mesl t~essiirü ınueiplir. ıaroa ı er :ı 

şiyuselinl kollekli! emniyeti t:ıhııkku dllecektir. rem Taluya cevap vermektedir, 
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ı ·Makine adamlar 

lzmirin Doğanspor takımı Fnerbahçe 
karşısında nasıl bir netice alabilir?! 

Ya.nnkf maçta lzrntrln Doğanspor takumyla karşılaşacak Fcnerba.liçe mer ..• 
Bu haftaki milli küme kar§ılaş - Vefaya karşı oynryacağı mallımdur. nm bunlar değildir.) 

malarmda İstanbulun Bc§iktaıt ta _ Doğanspor taknnmı henüz bu s~ 
+_, HulA.ııa olarak Doğanııporun ya • 

knnı Ankarada ve .ı.=irin Doğan_ ne gönnemiş bulunuyoruz. Fakat 
pacağı maçlar milli kümedeki puvan spor takımı da lslanbulda maç ya - buna rağmen İzmir futbolü va.rlı~ı· 
vaziyetleri noktasmdan enteresan -pacaklardrr. rH 1stanbuldan daha ziyade kaybe•. 

Bunlardan bilhassa Be§Ütlaşm a.ekte ve bu sukutta btanbulu hay dır. Yoksa futbol ve rekabet bakı
mından bu karşıla§malarm bUyUk 

~ apacağı Ankara maçları çok mil - !i geçmiş bulunmaktadır. 
himdir. e Bir zamanlar Türk futbolüniin bir krymet ve ehemmiyeti yoktur. 

Ankara takımları gerek Ankara - bir mihverini teşkil eden İstanbul • Doğansporun Fener karşmmda 

gücü, gerek Demirspor olsun İstan. İzmir rekabeti artık kalma~tır. az bir farkla mağIUb olma.sı nor -
bul takımları kadar milli küme şam Evvele e1zmirde sivrilen oyuncu- mal tahminlerdendir. Vefanın ise 
piyonluğuna namzet bulunmakta • rı sinesine çeken İstanbul şimdi An galibiyet için Fenerden daha çok 
dırlar. kara karşısında eski 1zmir vaziycA yorulması ve belki de İzmirlilerin 

Beşiktaş geçen hafta Feneri 3-0 tine d~milştilr. birinci maçlarından daha. iyi neti.. 
yenmesine rağmen geçen .seneki ka- Fakat tafibatlyle htanbul fut - ce alabilmelerine fırsat vermeei 
d:ır kuvvetli değildir. Birçok oyun- bolilnlln zayıflaması tııebebleri yal _ muhtemeldir. 
cuları muhtelif scbeblerle takımdan 
ayrılmışlardır. Buna rağmen Anka. 
ra takımlan geçen seneye naza _ 
ran çok daha iyi bir duruma gir
ınişlerdir. 

Bugünkü vaziyete göre futbol 
lstanbulda nekadar zayıflamışsa An 
kara ve bazı diğer mmtakaalrda o 
kadar kuvvetıenmeğe yüz tutmuş
tur. 

Ankarada bu halta 
yapılan yüzme ve 

atletizm hareketleri 
Enerjiye dayanmakla beraber, 

her iki unsurda. da geriliyen lstan
bula nazaran diğer yerlerin kuv • 
vetlenmesine sebeb olmaktadır. 

Blz Beşiktaşm Ankara seyaha • 
tini ,geçen haftaki kadroslle yapa -
cağını kabul ettiğimiz halde, orada
ki maçlarının çok zorlu olacağım 

tahmin ediyoru2. Onun için Beşü:
teşın bu maçlara azamı ehemmiye. 
ti vermesi 15.zmıdır, Netice olarak 
Ankara takmılarmm da maı; neti _ 
celeri Uzerlndekl §anslan Beşi.k:ta~· 
te.n aşağı değildir. 

İzmir taknnrnm cumartesi gilnu 
l'enerbahçeye, ve :pazar glinll de 

Ankara 
KIUbUnUn 

Guneş 
kongresi 

Ankara, (Hususi) - Ankara
,un yeni olmasına rağmen kuvvet
li klüplerinden biri olan ve ancak 
mektepli sporcular hakkındaki 

son karar yüzünden zayıf bir va. 
ziyete .düşen ve bunun neticesi o. 
)arak lik maçlarından çekilen An
kara Güneş klübü yeniden ve da
ha esaslı bir şekilde faaliyete geç 
mek üzeredir. 

Bunun için halen bu klübün ba
§::'-:fa bulunanlar klüp nizamname 
si mucibince klüp heyeti umumi
yesini 18 Nisanda bir toplantıya 
davet etmi~lerdir. Bu •oplantıda 
idart heyetin raporu okunarak ib
ra clıınacak, yeniden bir idare he. 
y•ti intihap edilecek, n;.:amnameA 
t:e yapJmtsına lüzum görülen ba
zı tadil~tr tcsbit etmek üzere bir 
komisyon seçilecr:-: ve mürakipler 
de intih:ıp edildikle:ı sonra klü
bür. mi:stakbe~:le alacağt vaziyet 
ve hattı hareket tesbit e<lilecek ve 
spor !;Ubelerbin fraliyet program 
'arı h:ı7.ırlanacaJ..trr. 

Kc.ngrede yapılacak intihapta 
fimdild l:ıue heyetinin yarından 

Ankarada bu hafta da bir~ok 
spor hareketleri yapılmııtır. 

Ankarada.n bu enteresan karşıta,_ 
ma.Iara dair aldığımız malfımatı ,·e
riyoruz: 

Yüzme müsabakaları 
Ankara, (Hususi muhabirimiz-

den) - Ankara sporcuları, mem
lekette ilk defa olarak her türlü 
ihtiyacı karşılayan modern bir 
staddan sonra bu sefer de yine biA 
rinci defa olarak bir kapalı yüz. 
me havuzuna kavm~tular. 
. Çocuk Esirgeme kurum11nun 
memleketin ve bilhassa Ankarada 
Ankara gençliğinin en büyük ilı.. 

tiyacına kar§ılık veren bu Pisini 
(Kapalı yüzme havuzu) Beden 
Terbiyesi umum müdürlüğünün 

su spodan federasyonunun tertip 
ettiği müsabakalarla ve güzel bir 
merasimle ~enç_liğin istifadesine 
açıldı. 

Türkiyede eşi bulunn:uyan ve 
hatta birçok memleketlerde benze 
ri az olan Pisin en son fenni usul
ler dairesinde yapılmış, boyu da 
25 metredir. ~derasyon tarafın
dan tertip eıdilen ve vekillerimizle 
mebuslarımız ve birçok tanınmış 
kimselerin hazır bulunduğu müsa 
bakalar çok zevkli olmu§tur. Bü
yük bir alaka ile takip edilen bu 
müsabakalara muhtelif klüpleri
mizden ve mekteplilerden yüzden 
fazla sporcu iştirak etmiş ve bü
yük bir intizam içinde yapılmış. 
tır. Teknik neticeler: 

(Küçükler arasında) 

50 METRE SERBEST: 
ı - Kazım 41, 3-5 
2 - ihsan 
3 - Faruk 
50 METRE SIRTUSTtt: 
1 - ihsan 56, 2-5 
2 - Faru'lC 

• .. 1•a:ı değişec,.~i ve kJüp başkan 
:,,: "1<ı ~ ... Denizli meLusu Bay N(- 1 
c;p .-\H Küçüka'ı:l getirileceği\ 
tÖykı':!>~ktedir. 

3 - K1zım 

50 Metre Kudxığalama: 
1 - İhsan 48 5-10 
2 - Necrni 

3 - Faruk 
(Kızlar Ara.smda) 

50 METRE SERBEST: 
1 - Mualla B. T. E. 1,9 dakika 
2 - Zehra. 

( BüyÜkler Arasında) 

100 METRE SERBEST: 
1 - Cihat G. B. 1.16 dakika 
2 - Nuri H. O. 
3 - Hasan A. G. 
100 METRE SIRTtlSTU: 
1 - Kamil A. G. 1.43 
2 - Kazım G. B. 
3 - Hüseyin A. G. 
100 Metre Kurbağalama: 

1 - Semih G. B. 1.42 3-5 
2 - Ekrem H. O. 
3 - Mehmet H. O. 
400 METRE SERBEST: 
1 - Cihat 'G. B. 7.14. 8·10 
2 - Nihat Güneş. 

3 - Halil A. G. 
4X100 BAYRAK: 
1 - Beden Terbiye Enstitüsü 

6.21 5-10 
2 - Harp Okulu. 
3 - Mülkiye. 

SU TOPU 
Müsabakaların sonunıda Genç. 

lerbirliği ve Harp Okulu Sutopu 
takımları arasında bir müsabaka 
yapılmıştır. Ankarada ilk defa o. 
larak yapılan bu karşılaşma çok 
zevkli ve heyecanlı olmuş, netice
de Gençlerbirliği 3 - O galip gel
miştir. 

A. CELAL 

Mektepliler arası 
kır koşusu 

Ankarada mektepliler arasında 
tertip edilen kır koşularına bu 
hafta 2500 metre mesafeli yarı~ 
ile devam edilmiştir. Yarışa al. 
tı mektepten 75 ten fazla koşucu 
iştirak etmiştir. Orman Çiftliği -
nin üst tarafındaki asfalt yolda 
ba5)1ıyarak Muhafızgücü önünde 
nih::ıyet bulan yarış GOk hP.yecan. 
lı olr.ıuş ve blitün mektepler ta
~afmd:1n mtı\•affıı..k:JyPt}P hitiril • 

Nevyork sergisinin en 
büyük süı·prizi oluyor 

4 Metre yüksekliğinde bir robot serginin bütün 
elektrik işlerin i idare edecek 

Maki-ne adamlar içinde, sualfere cevap verenler, hesap yapanlar, 
şarkı söyliyenler ve insan gibi konuşanlar da var 

Nevyork sergisinin en meraklı 
taraflarından birisi hiç şüphesiz 
Robot (makine) adamlarıdır, 

Sergi açılacağı gün, tam 4 met• 
re boyunda ve içi binbir türlü a
letle dolu muazzam bir makine 
adam, kolunu kaldıracak, serginin 
yüzlerce paviyonunu nurlara gar
kedecek, binlerce elektrik projek
törünü küçük bir hareketle ya• 
kacaktır. 

Kalbin.de altı beygir kuvvetin
bir motör taşıyan bu makineli dev 
Nevyork beynelmilel sergisinin 
büyük sürp'riz~dir. Serginin niha
yetine kadar blitiln elektrik te• 
sisatını o idare edecektir. 

Serginin ilk açıldığı günü robot 
vazifesini yapıp bütün elektrikleri 
yaktığı zaman, kendi bulunduğu 

salonu da I§ıklandırınıı olacak
tır. 

Bu salonda ziya, aşağıdan yu
karı verilmi§tir. Ancak yukarmrn 
aksi aşağıya dilşeccktir. 

Ve makine a.damın iki a.deso:l:n 
ibaret gözleri ile garip vücudu. 
bu aksi ziyanın altında çok garip 
parıltılar yaratacaktır. 

Makine adam durmadan çalr§a· 
cak, bulunduğu odaya dizilm's 
düğmeleri, maniveUJan elleyerek 
serginin elektrik tıierinl canlı ıtr 
adamdan ldaha salim tarzda idare 
edecektir •• 
~ tarihte ilk C!efa vu"~\111. 

trill§ 'b1r lffisedlr. ·~-·~~~---"--'---"~~--:-

Nevyork sergisinin tek tnakine
li adamı bu değildir. Ona benzer 
daha bir çok robotlann sergide 
görüleceği söylenmektedir. 

Yürüyen, hesap yapan, konu
şan ve batta suallere cevap veren 
harikulade makineli aldamlar, ser
giye bambaşka bir hava verecek
lerdir. 

Robot i§indc son asrın mühen

ayyen suallere cevap verecek ka. dir. Hem de bu sesierl dört kito 
dar mükemmel bir teknikle imal metre uzaktan bile duyulmakta • 
edilmiştir. dır. -

Robotlara yerleştirilen çok Hesap yapan robot ise, en gilç 
hassas mikrofonlar dimağ vazife- hesap suallerine, üzerine yerleşti
sini görmektedir. Bir nevi radyo rilmiş minimini elektrik lambala· 
ve elektrik tertibatiylc ide maki- rını yakıp söndürerek şa§tnaz ce
ne adamların konuşturulmaları vaplar verecektir. 
kabil olmuştur. Fakat bütün bu harikulade ma. 

disleri o kadar ileri gitmi~lerdir Ahenkli ıslık sesinde çıkan ses 
ki, Nevyork sergisinin makineli a- teriyle konuşan robotlar, ayni 
damlarından bir kısmr, bazı mu- zamanda şarkı bile söyleyecekler-

kine adamlar, (makine askerin) 
yanında bir çocuk oyuncağı gibi 
kalmaktadır. Tamamen çelikten 
mamul olan bu korkunç robot _ser
giideki makine adamların tam ma
nasiyle bir kralı 1ayılmaktadır. Yarın yapılacak 

mektepler maçları 
Program ve hakemleri 

Bunun babası Joe Wathm.an a· 
dında Şikagolu bir mühendistir. 

Hususi bir radyo aletiyle ha. 
rekatı idare edilen bu korkunç 
devin ağırlığı yarım tondur. 

Ka1bindeki 18 beygirlik kuvvet 

İstanbul okulları spor bölgesi dir. Yan hakemleri beyaz göm- sayesinde makine askerin bariku-
genel sekreterliğinden: lek, beyaz kısa pn.ntalon; fütbol lade bir sür'ati de vardır. Bir fil 

15--IV-1939 cumartesi günü ayakkabısı ve uzun çorap giye • bacağım andıran ayaklarında hiç 
Taksim stadında yapılacak fut. cekledir. şaşmıyan bir müvazene bulunmak 

tadır. bol maçları: 
Saha komiseri: lbrahim Hak. Voleybol maçları Muazzam ellerinin müthiş kuv. 

kı Turgay: vetteki tek darbtosi koca bir ger-

1 1• · G ı gedanı saniyede öldürmeğe ka-stanbul Erkek ısesı - a a. Voleybol maçları (Erkekler) 
4 h k T fi~ir. tasaray lisesi saat 1 , a em:· a Kabataş erkek lisesi sahasında 

k Ö · Şikae:olu mühendis bu robotun 
rı zerengın, Saha komiseri: Naci Aygen, ~ 

imalinde hususi rai:i}"Os\yle veri. 
Hayriye lisesi - Haydarpaşa Hayri Ragıp Yalım. lecek emirlerle makine askerin, 

lisesi saat 15,10, hakem Adnan Kabataş erkek lisesi - Işık li. 
tabii bir mah!Ukun yapabileceği 

Akın. sesi saha 1, saat 15, hakem Fer. 
hareketlerin hemen hepsini yerine İstiklal lisesi - Boğaziçi lise. hat Acarkan. 

1 e:etirmesini temin etmiştir . si saat 16,10, hakem Sami. stanbul sanat okulu - l-;rkek ~ .. . *** ··~ t k ı h 1 t 16 Makine askerin en muthış tara-ogre men o u u sa a saa , , . .. .. .. .. 
Okul maçlarında seyircilerden hakem Ivf.uhsin Akyürck. 1 lr, her e~rı ~orukorune yapması 

Taksim stadında duhuliye (Ant. j H:ıydarpa~a lisesi - Şişli Te. ! ve bu mutı d~magın .korku ~e~en 
re • Tribün) 10 kuruş, balkon i- rakki lisesi saha 2 saat 15, hakem 1 şeyin ne o;dug~ı:_u bılmemesıdır. 
çin 25 kuruş alınacaktır. ! Hayri Raı:np Yalım. Yukarıkı tafsılatı veren Fransız 

B . · · h k 1 · · 0 
· ' ~ • R b tla · alin"n il'c dc-ınncı maçın yan a em ennı tstanhul erkc'!c l!zeEi _Hayri. 1 gaz.esı, o ·o r ım ı · 

İstiklal . Boğaziçi, ikinci rnaç1:n 
1 
ye lisesi saha 2 saat 16, ha kem fa .Fransa da düşlinülclüğü, yaz -

Galatasaray - İstanbul Erkek li- Selim Duru ı dıktan sonra, bir çok miEcller 
seci, ~Gür:cU m~çm .. Haydarpaşa -ı1 Voleybol ~açları (Kızlar) , saymakta ve yazısının sonur<la, 
Hayrıye Iıse1erı gondcrecekler - İstanbul kız lile~i voleybol sa. 1 makine hayvanlardan bah::etr.:el: 

miştir. _.arışın, ferdi ve takım hası: • 1 tedir. 
vaziyeti şöyledir: Saha komiseri; tffct Yılgiir. Vancan:;on ismip:le bir mü-
Ferdi f asni/: D. K Ercnköy im:. lisesi _ Cuınhu. hendisin atelyesinde imal 'r1 ılen 
1- Orhan E. LisP.si 7.15 rıyet kız liEcsİ. hakem Mcsadct bir makine ördek Pari!te aylarcıı 
2 _ Osman ,. Saver. umumi merakı uyandırmı~trr. 
3 - İsmail !ns-aat usta mektebi Kandilli kız lisesi - Kız öğ. Yüzen, kanatlarım çırp:ı:ı. ve 

Trıhım tasnifi:· I rdmen oJmlu, ha t:em Şehime öz.. tıpkr canlı örce1der gibi ı:~..t .. ,. 
1 - Erkek lisesi 68 Puvan de-mir. çıkaran bu garip alet mühendi"iıı 
~ - İnşaat usta mektebi 87 .• ı Yüce Olkil lise&i - ln{1nü k12 ölümünden sonra bir müzeye l:al-

. 3 - ı:::.11nat mPkt0hi 191 ,, Hf."'i, hııkPm fffpf Yıi~ör. drrılmış hulıınmaktırhr 
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Izmitte iki 
J>eferıı muharrir arkada ona lar ve ticaret mUesscsC'leri'"·Ie dolu 
'1ıl h " a it Sı~ Anadolnda. yaptığı imiş. Mal çıkanp alan gemilerden 
tetkik gerlntilerlnl "Anadolu - yükselen viİıç gürültüleıi sahile ya 
da Yol notıan., ismi altında km cvelrdo oturanlara. rahat, de
~~retnıı~tt_r. nğldakl pafta, ilksiz uyku uyulmazmı§. Anadolu 

zınıtte IJd gece,, ba.c;;Jıkh kı _ içlerinden gelen veya Anadolu içlc-
•undaıı iktibas olunmu,tur: rine gidecek olan mallan alacak ve-

•'U 1 ya getirecek vapur ve gemiler doğ-
tını~ zaman rü..ııumat mildürU rodan doğruya bu limana gelir, bu 
\'ap 

1 
~ eden babam muhafaza limandan gider, çok kere lstanbula 

ti§ ~~~e aahll gilmrlikle~~ tef. hiç uğramazlarmış. Şimdi o faaliyc.. 
dU. !.ta ç • beni de beraber gotilrUr- tin pek bUyUk bir klsmı maziye ka • 
lll Pek mısra ve Karadeniz kıyılan- nşmış. Adapa~rmdaki biiyük çarşı 
CutJu~l bilirim. hmite de ço - \"e ticaret burada yok. Nilfus ta da
~bad b da iki k:re uğramış ve ka- ha az: 18 bin kadar. 1zmitin chem
"9a.lrın: a. lr kere dort beş ve bir kere miyeti daha ziyade nskerl, bahrt ' 'e 
lar bir Mat kalmıetık. Fakat bun idari bir merk~z olmasında Daha 
deı;ı~ hikAyeler. Yedi sekiz sene. vapurda iken "İşte Portakaİ Hafı -
•e kını trenle Ankaraya gidip gelir zm kırk odah konağı!,, diye göst<'
ııa ll tin körfezine de kasabası. rilen cesim bina ba.,lı\ olmak üze _ 
~a. hafızamda Meta. hiçbir §ey re, geniş bahçeli konaklar ve konak 
~?Una.dan bakıp duruyordum. ya\'rulan hep o eski zenginlik znma. 
ba n son gUnlerinde ve kurban nının gittikçe harap olmu§ yadigl'L -
ııı~ :ikinci g\inU, oraya git - lan. Fakat Cumhuriyet hükumeti -
~ tize.re nhtmıdan ''Rpura biner- nin burada ve pek yakında kuraca· 
ıı~::. blr eehlr ziyaret edecckıni§ ğı ık~ğıt ve karton fabrikası, her 

llututıu ve serin bir ha\'a ile yola 
:tık. Lakin Adalan geçtikten bir 
td ddet 80nra, g\ineş nihayet zuhur 
~erek hava ısındı ve artık gilverte· 
~ tahatça oturmak nasip oldu. Sa
t ve nıasmavt bir deniz. CumhurL 
~Un onuncu yıldl5nUmll bayramın • 

Gebze iı!tuyonundan yilrliyerek 
gtlrtı~· 
~ -oun Danca, ilk uğrağımızıteş-
~ etti. Sonra. vat.kile İzmit gibi 

kere ziyaret etml§ olduğum Ka
~Uraelc; Karadeniz kıyılarile Kon 
l'a. "111'lyctinden ba§ka bir de körfez 
«e mevcudiyeti tnmamno hatınm -
~ ı;rkn:uş l\lan Ereyliye1, ııuyu ile 
\tııı ve hlllnde kUçUk ltO§ -

l."ıl~e geçirdiği tı.sudc hayatm gü • 
~liğtni Ahmet truıan Beyin mee 
~ tnda senelerce senadan bıkma. 

l:>efirmendereye; ismen herke
~ bndiği GölcUğe ve ismini ilk de
l'o~Yduğum Krwklıya. uğradık, 

verip yolcu aldık. Bayram 

~e~etile gidip gelenler fazla 
'l8keıeıer kalabalık. Bilhassa Ka
~llrsel kasaba.ıunın hemen bUtUn 

?-;·tıu sahilde gördilk. 
l'e. thayet dördil çeyrek geçe ve 
~11tıunuzun hareketinden tam 
~ ~at sonra İZJ;Xlit iskelesine ya
t~ ltJc. lzmit lstanbulun 85 kilomet. 
to etlrkı eenubisindo bulunduğuna 

te 'l' ,_ • 
~ ayyar .uınunl taşıyan gemi • 

halde lzmitln sönük hayatı Uzcrin
de bilyilk bir tesir yapacak, kasa _ 
bayn yeni bir zenginlik ,.e r<'fah ge. 
tirecektir. 

Ak§am yemeği vaktine kadar de 
nize yakm taraflarda, biiyük kışla
ya kadar bir hayli dolaştık. Şimen
düer istasyonunun yukart"Jmdaki tc I 
penin eteklerine AbdUIA.ziz tarafın
dan yaptınlml§ köşk eimdi vllilyct 
dairesi. Bu köşk büyük bir bahçe or 
tasında. Kapıları Bayrak sebebiyle 
kapalı idi: Maalesef ne içini, ne de 
bahçesini gezmedim. Ünllndeki inişli 
meydanda yine o padişah tarafın _ 
dan yaptırılmış bir B at ul · ·e 
blraıo: altında Gazi l-IazretlcrinJn as. 

kerl ünüormalı ve millete eliyle uf
ku gösteren heykeli \'ar. Bu heyke
li yapan bir Yntandaşrmızdır. A ,, -

nıpalı ,.e namdar heykeltraşlann 

yaptık.lan Gazi heykellerinin de in
sanı hayranlığa scvketmediğinl 

söyledikten sonra diycce{;;rim ki, 1z. 
mitteki heykel karşısında ben tak • 
dir hissi duyamadım. Baş ve nyak
larm bUyll.klUğüne karşı vücut ufak 
görlinmektedir ve omuzlara alınan 
manto 8.dela tene yapışan ·bir ince 
ve gUyaki ıslak bez olmw,;tur. Misil 
siz kahramanın o sadelik içindeki 
heybetinden ve çelik iradesinden bu 
heykelde yazık ki hiçbir akis yok. 

Misafir olduğum ev istasyondan 
ve çarşıdan epey uzak dUfJÜyor. 1.s-
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gece \'AZAN: L. Buse~ 35 Yıhnı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sihirbaz başmı salladı : «Cinlerin sırlarını sana 
tanbul caddesi isimli bir yol UstUn 
de bir eski zaman evi. Tertemiz fa· 
kat harap. Esasen lzmitin en eski 

söylersem ellerinden kurtulamam ! » 
C\'lerindenmiş. Ost katın h~apsız Sevki labiiyle bu işi bilen bu hay· 
delikler açılmış dö~eme tahtaların- vanlar sonra güneşe k21.~1 durup 
dan alt katı teşkil eden toprak a\'. gözlerinden güneş ziyasını şiddetle 
lu görlinüyor. aksetmek suretile havada uçan kuş· 

Uyanmasından korkulan bir aziz ların gözlerini kamaştırıyor, yahut 
hasta sanki nihnyet uykuya dalmı!i da yakıyorlar, zavallı lnı~lar bu kör
gibi, bu evde pek sl:'SSiz yürünmez. liik tesiri.le derhal fere yuvarlanı· 
se her taraf baştan ba§a sarsılıp dı! .. 
zangırdıyor. Ve başlarında birer Sihirbaz da yılanlardan öğrendiğı 
namaz bezi ile, arkadaşın anneslle bu marifetle kimbilir ne kadar za· 

teyzesi, et.rafına minderler sıralan- man etraf mdaki adamları mucizele· 
mış ve altına kumaş bir örtil yayıl- rine esir etmiş ve sihir kuvvetine 
mı;, alçak ve yuvarlak masanın bir bir daha içlerinden çıkarılamıyacak 
kPnarına, kendileri oturup yemeğe derececfo iman ettirmişti!.. 
i§lirak etmemek §artile, hesapsız Elindeki yaprak sigarasını içtikçe 
sahanlar getirip diziyorlar. Bir hay pek keyiflenen, adeta gençleşen si· 
li süren bu yemekten sonra, gece hirbazın verdiği şu esrar beni önce· 
çarşıda sinemaya gittik. 1zmiUn deki kadar şaşırtan merakımı kıs· 
hem de iki sineması var. Biri 1stan men tatmin edebildi. Daha ileri gi· 
bulda. gördüğüm, biri de görmedi· derek sihirbaza bu otların da neler 
ğiın bir filmi ilan ediyordu. Tabii olduğunu sordum. 
görmediğim filmi gösteren sinemayı İhtiyar sihirbaz son derece ciddi 
tercih ettim .Ama öteki sinema da- bir yüzle kaşlarını çattı ve ağır bir 

ha şık , ve itibarlı bir yermiş. Bina. I ~le: 
enaleyh lzmltin zevkperver halkını - Ooo!.. dedi. Bu otlar soyledi· 
veya memur tabakasını toptan gör. ğim gibi mtikaddestir. Ye tabudur
mek için ötekini tercih etmediğime ı lar!.. Bunlara kimse el c;ürcmez!. 
bilahara esef ettim. - Ben el sürecek değilim!. Yalnız 

• 

-96 - olduğunu zannettikleri bu köklerde 
de bizim bildiğimiz kinindeki mad· 
delerden ba~ka bir§ey olamazdı!. 

Be.nim sihirbazı söyletemed®miz 
den dolayı son derece canım sıkıl· 

- Söylenemezler de!.. dedi. 1 ~ite· mı~ olduğunu gören Doho·Doho da, 
kim henüz hiç kimseye söyliyebn- çok çabuk müteessir olur, çocuk 

miş. ~e değilim!.. • • gibi bir adam olduğu için, pek ke· 
.sıhi~.az sonra başmı ganp bır şe· ôerlenivennişti. 

hangi otlar oldutrunu öğrerunck is· 
ti yorum! .• 

Sihirbaz kaU bir tavırla: 

kilde .ıki tarafa salladı: Yolda biracnbire bana· 
- Cinlerin sırf bana emanet et· ı B. · · ·h· b ·sihri' deki . . . . . . - ızım sı ır azm n 

tıklen bu sım ınsanlara bıldmrsem esrarını söylemediğine mi kızdın'? 
cinlerin elinden nasıl kurtulurum? r dedi. 

Dedi \'e elinde yarılamış olan yap _ Evetl 

rap sigarasını içerek dalgın bir hal- Doho·Doho bu cevabını üzerine o 

de sustu. ı;ocuk teebssümile gülmeye başladı : 
Benim tarafımı iltizam eden Do· - Fakat, dedi, bunun için kız

ho·Doho ile birlikte bu garip si· manıza değmez! .. 
hirbaza hayli dil döktük, hayli yal· _ Neden? 
\-ardık, \tıitlerde bulunduk. Fakat _ A vustural}-a adalarına gider-
bundan sonra put olmuş gibi garip sek orada harikulade göreceksin! 
ihtiyar ağzını açmadı, tek bir keli· _ Ya!? 

me CC\'ap vermedi!.. - Evet! Arunta denilen bir kabi-
0 vakit sihirbazı söylctemireceğ= 

mize, ve çünkü en müthiş batıl iti· 
katlarına çarptığımıza lamamile ka 
nact getirerek bu otların ne,·ilerini 
öğrenebilmekten ümidimi kestim. 

Esasen benim seyahatimin gaye3i 
ve araştırmalarım ne tabiat ilimleri 
ve biyoloji veya kimya tetkikatı 
olmadığı için bu onlarm mahiyetini 
teshil etmek de bana düşmez. Ancak 
sihirbazın 'erdiği jzahatlan sihir 
kuvveti diye hayretler verecek olan 
\'e bizi tabiat fevkinde görünen ha· 
di~~yi izah etmi§ oluyordum ~i 
bundan dolayı kendimi tatmin edil
mic: addedebilirim. Bununla beraber 
sihlrbazm yanından . miltee!Sir ve 
hattA öfkeli bir halde ~ıkmıştmı. 

Hatta Anısturalra adalarındaki 
sıtmaya karşı bana yapacağı sihri 
dahi mevzuubahs etmemi,.tim. Fa· 
kat bunu hatırlayan Doho·Doho 
tekrar koşarnk sihirbazın kuliibesi· 
ne girdi ve biraz sonra bana salep 
köklerine benzi) en bir iki küçük 
nebat kôkü getirdi: 

- Sıbna sihrini unuttuk! dedi. 
Fakat ben kendisine söyledim .. Bu 

le \tırdır ki sihirlerile meşhurdur
larl Daha müthiş şeyler gorursün ki 
bizim sihirbazın yaptığı yanında 

hiç kalır!. 
- Anınla kabilesi mi dedin? 
- Evet! .. Aruntalar! Avusturalra 

ya gidersen zaten onların şöhretini 

işiteceksin! Onlar öyle müthiş sihir
ler yaparlar ki insan cinlerin onları 
ne kadar sevdiklerini kıskanır! 

Doho·Doho sonra gülerek il~ve 

etti: 
- Neden kederleniyorsun? Avus· 

turalyaya gidecek değil miyiz? Ora· 
da bu sihirlerin harikuladelerini öğ
rerıirsin !. 

Hayretle Doho·Dohonun yüzüne 
bakakaldım. 

J )emek ki bugünhii dünya için 
en meçhCıl kalmış olan, fakat insan· 
lann en iptidai ve vahşilerinin yaşa 
dığı bir ülkede bir beyaz insanı ve 
Avrupa medeniyetinin bir adammrn 
öğreneceği \ e hayretlere düşeceğı 

şerler '-ardı! 
Doho·Dohoya şiddetli bir heyecan 

içinde: 
- Doho·Doho! dedim. Hazır ol! 

1
, sihirli kökleri verdi.! A \'\ısturalra· 
ra giderseniz bu kokleri suda ezip 

Yani akraban:ı veda et! Ucunda ö· 
lüm olsa dahi Avusturalyaya gide-

1 iç~ksiniz! 
İngiliz donanmasının en büyük tayyare gemisinin in§aatr bilmek 

1 
Doho·Dohoya hiç cevap verme· 

ğ. ' ce ız .. 
- 4-

üzeredir. 70 tayyare taş1yahilecek olan bu mua.zzam sefinenin ismi dim. Şüphesiz ki sihirbazm \e Do· A VUSTURALYA ADALARI?\'T!)A 
"lllustrious" dur. Yuakrda gemiyi kızaktan inerken görliyorırnnuz. ho-Dohonun sıtmaya karşı sihirli 
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le lıı ısUrat noktMmdnn tayyareler 
~il. Çbfr münasebeti yoktu. Bu yol
"'ıı ~8.tnarot da bezmiş olacaktı ki, 
~tı 12"1nun hmite bu son seferi ol -
t~~u ve artık Bozcaada)"a gidip 
~l'llleceğini kemaU memnuniyetle 
~ ecli ve bu ada hakkında u:r.un 
frıı.tll. ?nalQmat verdi. Her hafta. ''a· 
~ "arınış, ada fevkalade gUzel -

l KıznO 
.................................... 

Her ne bahasına olursa olsun A
\"USturalyaya da geçmek, orada da 
raşamak, oradaki in,anlann hayat
larındald sırları öğrenmeğc katr su
rette karar verdim . 

~al'u"e her .köyUne gidilebilir, her 
'tat ilde :misafir kalmabilirmiş. Ha. 
~ı:ı( tevkalAde ucuzmuş. Adanın en 
t~:lhetUği §eyi ise, kadınlarının 
lı~ Uğtnden ve bir kısmının uysal. 

t.ı " dan da "yade earabınm nefasel>' lıcuzluğu idi Anlatırken be -
laı. la Urperen bir hali vardı. Al· 

q \• 

ll(lfe :re de biçare)i tam Bozcaada 
'lııı l'iııe çıkılacağı gUn Tayyardan 
t~ 'l'ek.irdağı yahut Bandırma se
llıeaeYaparı başka bir ,·apura ver • 

b Ydiler! .• 
~~il. l!tıizden hm.itin manzanuıı cid. 
~!'\- tUteı. YUkscic bir tepenin tlı 
!~'inden ba§lıyarak deniz kıyı -
lı~ kadar inen, çoğu bahçeli ve 
da n:ll. hepsı ahşap evleriyle biraz 
lltd Ykozu hatırlatmıyor değil. Va
~tıı~ çıkıp ilerleyince, ortasındCJ"l 
el'e v olu geçen bUyük ve uzun cad 
'll.ltse:rılll•or. Şimdi budanmış olan 
ıı t ağaçlariyle burası lzmitin 
l'~ \'e işlek caddesi. Buralar

O.tı ~ Yapıim113 birkaç da apart -
C:leli.ııd tdUnı. Fakat yaptıranlar ve 

de ~oturanlar affetsinler, hiçbl 
le dt>nız zet değil. Şimendifer hattı 
>tıııt h BabiUnln arası, lstanbul • 

llttr ,. 1 
"apı madA.n t'V\'"l dPDô. 
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Üç gün zarfında hazırhklartmIZ1 
ikmal ederek A \'ll turalyaya doğru 
hareket ettik. Uzun müddet Avus
turalyada bulunduğu ve yerli lisan
larının birçoğunu bildiği için Doho· 
t)ohcıru da beraber almıştım. 

Bizim Pohua da bizi tcrketmek 
istemedi. Onun da bu arzusuna ma· 
ni olmadım. Onu da beraber götür 
düm. Gemimizin yelkenlerini Avus· 
turalyaya, dünyamızın bu beşinci 
ve en sonuncu kıtasına doğru açtı· 
ğımız zam~n hayatınım en nadir 
heyecanlarından birini duyduğum 

muhakkaktır. 

Zira A \'llSturalya insanların en 
:ız bildiği, hala tamamile tanıyama· 
dığı en son meçhtll kıtadır. Ve arzın 
en aşağı, en iptidai ve en vahşi in· 
sanlan bu ülkede raşıyorlar. 

Bu iilke, bugun müc:temlckedir. 
Hatta Avrupa milletlerine ham 
madde wren, beyazların anbarların 
dan biri!.. 

Fakat bu anbarlardald insanlar 
1ünyanın en aç, en yoksul, en çıp 
lak, en vahşi 'e en meçhQl insanla
rıdır! Orada hayvanlıktan kurtular 
bilmiş \'e insan denilebilecek ilk 
insan, yüz binlerce s.enedenberi M-
1~ otdu~ gibi yaşıyor. HaIA bu ~
daların verdiği yemişleri, otları< 
~kleri kemin.,rek .. (nrıınmı t•nr ) 
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Hakan Osman bir kaç. gündenberidir 
lngiliz liraları 

İtalyaı:Ia, ırk kamml;:ı rı çıkarılması Uzcrine yahu dil erin bicr~t 
ettikleri malum. Fakat dışarıya para çıkarmadıkları için servetıerı· 
nin :nühi:n bir kısmını italyada bırakmaktadırlar. Bir İtalyan ya· 
hudisi buna dahiyane denilebilecek bir buluşla mukabele edere1' 
servetini 'kurt2r:nırıtır. Fransız; gazetelerinin yazdıklarına göre 11i· 
dise şöyle olmuştur: gördüğü rüyanın ve bir 

Zengin bir yahudi tüccar italyadan hicret etmek istemektt
Jir. Emlakini tcrketın<"ğe razi:lir. fakat nakit parasını kurtarnıJ1' 
istiyor. Bu kararla servetini İngiliz lirasına tahvi lediyor ve 13000 
İngiliz lirası topluyor. 

hissikablelvukuun • 
neşesı içindeydi 

Osmanlı mUverrlhlerl ve bunlar_ Osman Şeyh Edebaliye bir rtiya Nekadar olsa Edebali ııeyhtl ve 
dar. naklen eliğer mUvcrrihİer bu gördUğUnU söyledi ve onun: mUteassıb bir adnmdı. Riiynlara i-
iz~-acı çok me§hur bir rUyaya at. - Hayırdır inşallah! man ederdi, inanırdı. Hele bu rüya. 
fctJ-:ı1er. Bu rUyuyı Kara Osman Diyerek: nm Türk haakm tarafından görUl-
göım~ıtil. (Rabbiyeslr) i okumasını bekledi mUı olmaflı onu bilsbUtUn vecde 

Bir gece §eyh mutaddan önce u- Ye anlattı. getirIIilş ve rUyayı Mal Hatunun 
yanmış ve arkasına kUrkUnli bile Bu rUya) ı 1bni Kemal tarihi ~öy. verilmesine bir l§aret halinde telilk. 
nlmağı dUşUnmeden kansını uyan - le anlatıyor: ~ ki ederek bunu sBylemekten çekin-
drrmış ve ona Osmnn tarafından bir " . memi~ti. 
· birin da dil..ıı.;.:h: 

1 

İttifaken Alemi mana ve kl§verl (D ) ruya ta e vet e ""64.>U s1Sv - . . evamı var 
1 

_
1 
.. tl. • gaypta keneli basaru basıreti ile 

e~ muayene ve müşadede eyledi ki (1) "Birdenbire bilyUyen bir ay, 
Karısı, şeyhi tahıik için tam za- ah"bl h 1 Ş h Ed b linin" §eyh Edeballnln göğsünden doj;'B. -s ı ane o.an ey e a 

manıru ele geçi~U. O, 5e)hten U b •1 b" .1 1. d b" b dr" rak Ot;mıınw göğsüne giriyor \e . ma au ag ı ı ı e ın en ır e 1 
evvel Osmanla kizmm bu-leşmeslnl dir-... d"d . b h U bundan ı;onra kaburgııtarı tarafın _ 

ı.uı§an \e ı eı a tına n -
lstiyordu. İşte bu ~m fırsattı. k dil U k b l dan dallı budaklı muazzam blr a~ 

S d eli Y h 
,. 

0 
mayan \'e ·en n n uru u a nuıa k 

1 - en, e • nrm nı:an s. , • tı ıyor. lunun dallarının gölge ·ı 
Id k b 

_ k d" . hulQl ve dUrrU saatı nafedan şahu biitü ;ı·· • 
1 mana g ere u nıyayı en ısıne .. . . . n uunyayı lstilıA t-d yor. \'e bu 

tl b -'·lind . h -~-ır berk ile pur be~11 dısahte bülent 1 it ıl • 11 • ma u umuz iCA e ıza ve tc.u:) U t h d 
1 

. t . gö ge a ın a büyük daglar be n· 
m ıı e a pey a ve o ıecereı ayyı. • • 

et. Bunda Ccnabıhnkkm bize mu - b . hl t af Al "d 1 yor, bunlardan nclıırlcr <loxuyor ,.e 
erun ııa arı e r ı • eme resı e 

kadder kıldığı bir tesadU! \'ar şeyh herbir dağdan lte\ scrmlsal ı;ular 

Şeyh Edebali
•. • ve saye!_ evrakı ruyu zemine tema-

aknıaiıı ba:;lı) or ve bu suların yo • 
Haklısın dedi men keşıdc ve zıllı zallllnde gayet lunııa ela muhtelif güller ,.e ~Içek. 

\ r , • u' ş ·h Ed b ,. liri irtifa llc vafir kUhs:m rıf'alı \'ils. 1 1 d 1 b ğl e ertesı g n ey e a.ı m - • er c o u a ar, b<ıstanlar görülli-
. atı mecal ve enhan pUrzUlal ve her 

dl Torutu ve birkaç dcrvişı daha ya 1 b" ib ld t f t .1 Ut yro 'e bu ağacın bir d:ı.iından bir 
ır c a en gaye sa ve ı e m e-

nına alarak Hnknn Osmnnı ziyarete ddit k ıi . ce,Jıer peyda olarak htanbulu i-.u. 
itt. 0 

d b" li t 
1 

a çeıımesarı .evse mı.sal ve __ 1 1 g ı. smnıı n ır mec s c ne • , ret ., .. ere • parlıyor.,, 
_1 t kf (N"k la) b.erbir nehir ve çeıımesarın memer- Sad ddi go e uru ı o nm son za - . . e n bu rüya), na:ımen nak-

1 rd k1 h -'·"'t d .. ill rınde anrnrı gül ve reyhan ile mem. ll Sol tt. Ci man a a ım:.u ın a gor en letmlştir. A , akzade, Lutfi, -
1 1 kl l ini "rU U lü bağı bostan nUma\an ve scyyan yo suz u ar mese es gu ş yor- • 

d ve dirahtı mezlrllnın bir ıahmdan u. 

Henilz mUzakerenln en hararetli 
safhasında, hfıkıına Şeyh Edebali • 
nin, Dervl§ Tonıt ile birlikte ve ya. 
nmdn btııI qe.rv1şler bulunduğu hal
de geldiğini haber verdiler • 

Osmanrn Şeyhten kapalı lılçblr 

şeyi olamazdr. Zaten onun gelmesin
de de bir isabeti il!hlye var demek. 
ti. Belki Şeyh de bu hususta HUn
klr Osmanı ve arkadaşlarını tenvir 
edebilircli. 

Osman: 
- :Buyurıunlar, 

lınız. 

dedl. İçeriye a_ 

Şeyh Edebali meclise girince aya. 
ğa kalktılar. Şeyh, çok manidar blr 
şekilde hareket etmiş, Osmanı al -
nından ve yanaklarından <SpmUştU, 

Osman dahi bunun :nıAnasmı an -
lıyamanıış ve lıeyecanlanmııılı. To -
rutun ylizUne baktı. Onun gözlerin
de manidar bir tebessUm görUnce 
mUsterih oldu. O halde bu hareket 
Mal Hatun için bir Umlt olabilirdi. 

Osmnn zaten birkaç gUndenberi 
dir gôrdUğU rllya dolayısile bır his. 
sikablelvuku içimle neşeli idi. Mut. 
l~ka Edebali kızmı vermeğe razı o -
lacaktı. 
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Gene Mem:!uh. bacak kadar bo

\"U Pe gidıp ana ına bir ha<:tane ya-
1 ağı b11lmu~. cıı u bo~ bır yataırı ay 
!ardır bcl~'ı'·<'n. b"r çc k ha tal~.rdan 
e\\"t: ka,·ı,.tı~·ı ı-. 

B·r ha • l•lc":irı • t 'ıi 11;. aı ı mı 

h.- .rt ırmaıc için p · · ·. nan · u e\ :m 
lı Ye a'•ıllt ço.~ğun g:ıyrdine ac:ı· 

berki sebz misnl heyeti ı.ıimııirde 

bir cevheri dirnlıısan hUveyda ve a· 
ya11 ve manendi penı;:el afitap bir _ 
kaç defa: "&nlbr 'Kostıüıttnlye)7e 1.!a
ret ile leman oldu.,, 

Edebali Osman Beyin duşunu ki 
işitti, hog veçhlle tabir edip etti: 

- Beıaret olsun san.a ki ol kil§
tezarı harinıi keriminde tohmu dev. 
let ekildi, bostayı sarayı hanedanr 
azlmUşııanmda dırahtı bahtu saa
det dikildi; doru sl)adetU medarı _ 
nm balu keramet mealunda çeşme
sarı saltanat revan aluser, kızım 

Mal Hatun hel!lin olup andan bir 
sahibi kemal oğlunun zuhura gelllp 
cihana han aluser. 

Bu veçhile ol vekayil ki olsa ge
rekti, keşfedlp ol vakıayı ru;ıen ta. 
bir etti, (1) 

Hakan, Osman bu rliyayı kemali 
samimiyetle tabir eden §eyh Edeba
linin ağzına bakn kalmı§ ve hele i~ 
Mal Hatuna intikal edince kendini 
hafifçe kaybeder gibi olup bUyUk 
heyecan duymuştu. 

Rilya ile hazırlanan hareket yeri. 
ni bulmu~ oluyordu. Derviş Toru • 
tun hakkı olduğu anlaşılıyordu. 

Çapraz 

t .............. -2._.._,.._ 
J 
4 . 

5 

' 7 

eğlence • 

t-............... -
8 
9 

Soldan sala: 
1 - Kahvecilerin kahve pirişrdik 

leri yer, 2 - Bir göz rengi - arıla

rın yaptığı, 3 - Yalancı - sız (yok
luk) 4 - Bayağı - bir şey yoktan 
meydana getirme, 5 - İki karde· 
~in karılarının biribirine vaziyeti • 
meydanda (aşikar) ,6 sız (yokluk) 
· lalelik, 7 - Terbiyeli ve vakur, 8 

- :Mahsul - ate~te kızartılan et, 9 
Sporda bir derece kırmak - ter in 

den okuyunca beyaz olur, 10 E-
ziyet - beyaz • gelecek, 

mış ona iltima etmişti. 1 daire kapıcı--ı olacak kadar okuyup 
Canını kurtaran Memduhlu. Şim yazma ını bilmeli~·di, 

di o da oğluna kanını vermek i ti- Fakat a ıl Zelihanın isteği çok 
yordu. Oğlu olmasa da bu adeta daha yükseklerdeydi! 
boynuna bir bor~tu. Bu emelinın tahakkuku için dok· 

Sonra da anneydi!.. torun tenbihlerini oğlundan ~akla-

1 
Esasen bir annenin Yazife'ii ner· ı yan genç anne hemen çah,..mağa 

di? bu değil mı? ba-,lamı~tı. Baccıklannda, ayakü tü 
O, esasen oğlu için en elfl. ktn· duracak kU\'\el bulduğu gün, fabri 

dini feda etmi~ti. ı ka,·a müracaat etmi ti. 
l fa:,taneden çıktığı zaman doktoı B. d h"h · · a· h . . .. . un an sonra sı atını ır em 

kendıne bır suru terıbıhler ) apmı,.tı. ı d" h h - bu me"""ı·ıe t•k· 
B l .. 1 bel" k . k.. 1 ır em arcamaga, .,... - u za u cen ı, ço · şu ·ur at al .. . 

t ,_. k t b ·· d k mek yerme ogluna hayalını ycdıre, m . .ı' a ·a ugun en o.:onra ~n ·en- . • . . 
d. d kk t • b 1 . ) e::lıre çah~mıstı. \ e nıha) et bıı 
ıne ı · a ctmege mec ur~un. vı .. · • . , . 

•· .· · · 1. •1, 1 •· • •1 guıı, doktorun ta\ ıye.erılc uzakla: ) ı) ıp, 1) ı ıçece ~- ın. er e\ ıp \ oru - . .... . 
1
• 

k \• b" k · ·
1 

tırmak ı:sledıgı netıce ge ıp çatım~tı. 
mıyaca sın. e ır ·aç ay ça ışını· ~ . . 

ak ı 

1 
l.ünün bırınde makıne başında tu-

yac • m. ·· h" b" · k ·· "ki f • tan mut ış ır o· uru · e ne essız 
Doktor kimbilir daha neler söy- kalını~. Sırtı ağnlar içinde e\e dön· 

!emişti. Fakat o doktorun tav iye- müştü. Korku ile yeniden belediye 
!erinden hiçbirini yapamamıştı. hekimini eve getiren ~lemduh, bll 

Buttin gaye ı i\ 1emduhu mektepte defa doktorun bu ı<lyıf anneye ) ap 
okutmaktı. Oku) amayan erkek ha- tığı ta\ 5iyeleri öğren.'lli .ti. \'e dok 
yalla ne olabilirdı. Bu kapkara e· tor karanlı!~ kulübenin ı~apı ındar 

fn1:.>tt"n kurtulabilir mi? Harır. çı'·ar çıkmaz Memduh yatağın ü · 
İ\l"'m::IJ't, içınd0 bulundu!~la:ı bu ü· tüne otu mu<; hayat müca~e1e inir 
m t •z ha' • tta'l ku. tu'acaktı. Hiç ne dem"!, oldnğaııu J,avrayan ,·e o 
olın:ız a bir \'alm ın, bir kondül.tör. nu ren~:. ~ın:Jc·ı emin olan t.:i~ ü1 
bir Yapur biletçi ;, yahut re~mi lıir bir adam tavrile: 

hannümada nesir suretlle m(•nkuL 
ılilr, İdris kılıca ben:dyen yaprak
lann lstsnbnla miltencclh ohlukla. 
rını yazar. 

Rüya üzerinde muht~lif rhayet • 
ler me,·cuttur. 

Hammer bu rüyayı büıoıbü1ün 

ba ka türlü anlatmaktadu. 
ıınir pırlantaya benzlyen hilkimi· 

y(•t kiiinatı ınulln bir halka mesa. 
besindeki İstanbul üzerine te,·clh 
etti 'e lıu halkayı sultan Osman par 
mağına takacağı <' nada uylmdao 
uyandı . .., 

Der. 
llammer: "Rüyanın tabirine na -

zaan sultan Osmanın göğsüne ~i • 
rı-n Mal hatundur,, diyo de lli,·e 
etmektedir, 

Ma.ahaza Osmuıın bir rii)a gör
düğünde Ye bunu J<;ıleb:ı.liye tabir 
ettirdiğinde bütiin müverrihler miit ı 

1 
tcfiktirler. Hammer "Büyiik hü- · 
kliındaranm editlanndan akdem 1 
bu gibi rü~·atarla mü .takb~ldeld 

~C\ kctlerinf teb:,ir etmek arJ< mil. 
,·errlhlnlnlne mahsus bir hud'adır,, 

dJyerek buııu reddeder. 

Yukardan aşağı : 

1 - Timsaha benziyen küçük 
luayvan, 2 Bir 'l'ürk erkek'adı~ 

Jiyakati Olan, 3 - Yafi)'J. ,- fr· 
pa suyundan içki, 4 - Adaletle, 5 

- Bir edat - Sanat (frenkçe) .. A
rap harflerinden biri, 6 - Küçük 
aşiret - bir renk - bir nevi kömür. 
7 .__ Zevce olmamak üzere, fakat 
ona yakın derecedeki kadınlar (es

ki saraylarda bilhassa görülür), 8 
- Bir renk - dans müziii, 9 - E
mil Zolanın me~hur bir romanının 
adı - kukabele etme (birleşme) 10 
- Taannüt etme - bir ~iir tarzı, 

t 
" ~t-:-t-:-~t-:., 
4 
5 

' 7 

8 
9. 

----
-~-

Bu iş tamam olduktan sonra İtalyan makamlarına müracaat e· 
cierek bu parayı dışarı çıkarmak isted~ğini bildiriyor. Bu müracaatı 
tabiatiyle reddediliyor. 

- Pekala, tekrar miiracaat eıdcccğiın .• 
Bir kaç hafta sonra yanınnaki iki ecnebi ile tekrar müracaat 

ediyor: 
- Demek 13000 ir.,eiliz lirasını italyadan dışarı çıkarmartı" 

müsaade edilemez? . 
Cevap veriyorlar: 
- İmkanı yok .. 
Yahudi tüccar, yanındaki ecnebilere dönüyor: 
- Duydunuz ya, diyor. Haydi vaztfenizi yapınız , 
İngiliz oUukJarı anlaşılan iki ecnebi ellerindeki çantaları açıP 

iiindcn çıkardıkları İngiliz liralarını, İtalyan memurlarının ha) 
retten fa !taşı gibi açılan gözleri önünde sobaya atıp birer bire 
yakıyorlar. • 

Bu işin sırrı sonra.dan iiğrcniliyor: 
ingiltere bankasının nizamnamesi mucibince, imha edilen 1rı· 

giliz liraları, resmi memurlar öniındc numaraları alınmış ve onlar 
önünde imha edilmiş olmak §&rtiyle, banka tarafından CıJenir . 

Yahudi tüccar bu usulü öğrenmiş, İngiltere bankasına murıa· 
caatla oradan iki menıur alıp onlarla f talyaya giderek İtalyanlar& 
ı ı oyunu oynamış, sonra ingiltereyc giderek 13000 İngiliz lirasırı' 
t ~mıştır • . 

AOman çOçlYl~Daıroınun 
teırbnvesn 

Almanyada Hitlerin bir emrile Alman çocukları için ''Hitlercı 
gençlik teşkiJatı,. ında mecburi hizmet ihdas edilmiştir. 

Genç Almanların nazi umdelerine göre, yetiştirilmeleri ve arı· 

cak bu umdeleri esas tutfllcVt §artile düşünebilecek şekilrle büyüme· 
lcri için kurulan bu teşkillit "Hitlerci gençlik teşkilatı,, içinde 
4.!Sfaıilm Hitlerjusen n bir ıubeyi teıkil edoc.ektir. B 
yeni~mirle Alman g n ~}lerci gen~Jik teşkilatın.iia mec u 
hizmetleri 1 O yaşından 18 yaı..a Tcadar devam edecektir. 

Mallım olduğu üzere Alman gençleri 18 yaşına girip 
gençlik teşkilatı mecburi hizmetinden çıktıkları zaman "mecbur 
i~ te§kilatı,, nda vazifelcndirihnekte, 20 yaşında bu teşkilattan kur· 
tuldukları vakıt da askerlik hizmeti zamanı gelmiş olma'kta.dır. 

377 çocuklu a(dlam K 
Meksikada Polikarpiajo Valenzuela isminde bir milyoner -ve 

eski Tabasko valisi ge~~nlerdc Ölmüştür. Bunda bir {evkal, ;3clik yo~ 
t:ıbii, bu zat alelade bir milyoner ve vali olsaydı ölümü haberi bell(ı 
de Meksika hudutlarını aşmıyacaktı. Ancak bu adamın her kula nıv 
sip olmıyan bir hususiyeti.dir ki onu ölümünden sonra bütün dünyıı 

ya meşhur etmiştir. 

Muhterem vali gençliğinde ve orta yaşlılığında çok çapkınlı1' 
etmis ve Meksikanın her şehir ve kasabasırJ:la bir veya birkaç kıt' 
anne. yapmış. çocuklarile meşgul olmak aklına bile gelmemiştir. ö· 
leceğ:ni anladığı zaman vicdan azabı Ç_ekmeğc başlayınca gazetelere 
ilan vererek evlatlarını ) atağı baş na çağırmı§tır. 

Bir müddet sonra Meksikaıun her yerinden malikanesine mul'ı· 
tc!if ya§ta kimseler bu davete icabet etmiş, evlatlar sayıldığı zamatl 
bunların 377 yi bulduğu anlaşılmıştır. 

Milyoner ihtiyar bunhmn hepsini kanunen ev15.t tanımış ve ser· 
vetini aralarında taksim e.derck, kalbi m~:sterih, ' 'bu fani diinya)' 
veda,, etmiştir. 

- Anne sen üzülme, demi~ti. a.-a.)ma çamurlar dolara!~. ~ıo;;man dı~ını gö.üyordu. 
Ben senı çalıştırmam. _Ben çalı~ır, bir e\" kadınının arka..,_ı~d_a ) ü:ü- 1 - Pekı doktor, benim kanım ot· 
sana bakarun. i\Iekt~bı bırakacak-

1 
me_!:·. doktoru~:. ~nne_ ı ı~~n t~\'S1ye j mazsa ona. kan nered~n buluruz. ı· 

mı~ım ne çıkar! Benım babam da ettıgı \'e kendısının bır gun bıle al· ı Para ılc kanını 'erenler buh 
mektepten çıkmamış ra! iliz kim, mağa iktidarı yeti~miyen şeylerin nur dını"ı;ti. Eğ~r para vcri~eni:t· 
okumak kim? Evvela ya~amak la-

1 
ne kadar kolaylıkla alınabild•ğin• - Elb.:tte \"eririm dol,tor bey .. 

zım!.. Sen üzi.ilme anne, ben seni görmek, onun jçin bütün bu me~ak-
kimselere muhtaç etmem, taşı ezer. kat!E'rden daha büyük bir azap olu· Elbet de dirnrdıı. Fakat !':U da~·· 
-.uyunu çıkarmm. yClrdu. .ad'1 paravı ;ıercden bulacağını b 

l\Iemduhun ta51 ezeceğini iddia Zavallı }.lemduh, ana~ınm ,.eker •.,rni\·ordu 
ettiği zayıf ve kuru parmaklı elle- disinin hayatını i~te böyle kazanı· -· Pa'<l !Ju1unız. Fa1'at kanını \c 
rini aı•ucuna alıp koklaya, kokla· yordu. 1 ~te böyle yorgunluUan ) arı ·nr •k insan da bulmak lazım de~ 
ya öperek ağlamıştı. 1 uyur bir halde eve geldiği \akit 'lli? 

lşte aylardır, bu o~lu, bu l\leın- başına bu kaza gelmemiş miydi? 
'lut kendi ine bakıyor. kencJLini I 
'.>diyor, ki kendini ele kim-eye ; g,·et Zeliha biliyordu. llk baş 
rnuhta.; etmiyordu. ı ı:dığı gündenberi ya,"35, yava'i ka 

. mnı kemiren, ciğerini kurt gibi yi 
Ders kıtaplarım, c:atan l\lemduh h 1 k ·k· ·d ·at"ğıı 
ı ·· . . f h . yen a la ı . onu ı ı a) ır ) • ., 

')n ~:ın pra ı e ve an""' 1 '11n a rı· .. .ı 1 k h· t 11 fena biı 
ı d ıd - .. d 1.1 1 b" k"" ıı;tnJC Hra an a. a ı c •a• an a.' .~ı on gun e ı > e ır u- 1. \' b 1 t 1 • ... ·a larıı 
• 

1 
sevt ı. e u 1a a ıga tıg n , n 

.e c:-a m;ı:tı. . k 
1 

k~nlarile bir baş1rnsma feJrı1,: .. 1ıı 
v m ı t:ıc:ı czıp surunu çı ·a:-ma' 

1 
~ .

1
• . d , 

k d h . b" . d 1 ''apı a.>ı ır mır ı. tan ço - :ı a guç ır ış yapıyor u. J 

Küfecilik edere·. ha.)ta ana.,ını j Ha'lgi kan! 
0 J:!"liyor. iki ki inin hayatını \'C has· ı F:ı1:at buna ra~ men dol,to.-u"l bt 
~a biI ana,·a lfı ım o1 ~ıı gırl"yı o- im1 ii'lsızlı~h onu ikna ecl~bilme 

ıııı::larında he ke in ,.bip iı;rc.~·· p!' 1~ uzun c:tirdü. Doktor anneniı• 

1i taşıya .. a)\ çıkarıyordu. ı biitün ümidini bu ihtimale, kan ııak· 
Çıp1ak ayaklarının, parmakları 1i ile kurtulmak ilıtima!inc ba~b 

E\ c! 1 •• T~j ·im do•ın°•ı·krirtl; 
arrlı. De-.!im ya ontar iki t:ırl'Ciif 

lki.;i de Yatı,·or. tki kan \'erd;1er 
~·ıe .. i-t·l~ hö:·ıe lrn'l ,·ericiler btılıf 
'1 1lİ'"r"'~ h~ ' ·1 l-:" 1-.'•1ne10re mi.i 
·11t etthı. t"'"'rı.,1-ı. ı.--ı altında b11 

ev b·ıl"-nl hm. E-,..r bir ad:ırıl 
·'lUı,,., 1··~1. ade ile iyi olurdu. \ 
-nı' -:"mdi .• 

Do1\t r hu•ıtt ~ö ·1e"'•en A eta ~ 
foruyo.-du .• \ vnıp:ına ne lvi id 
·ıcd <:~"iri,·atta kan'arı e,.,,.eı..ıen ıll 
ıv~ııe Y" t1-nif edi1:'1i'>. n-ıi bir il1 
iva,.t1 lrn1avca ve '"Ür"'l'" k::ını J.;ı>1 
·:ı.mlacak dnıın~u'"l~r hulunurdU· 

(Devamı t•ar) 



~ Be~~'n sakladınız bir şey var 
~ henuz anla;amadım. Pettigre,· 

t ~ 5arsmtılıkta mı bulundu? Ha· 
· bunu Yapamaz Sir Peterin kız· 

sı d ' • rı an korkar. . };' 

• ~~~ kızardı. 
· ır Peterin vcva sizin hirnave· l O) ~ • 

tnadan da kendimi koru\'acak 
biiyüğüm ben . 

• -1'ab·' ·• 
O il. 

-~ ~etr e ~üşündüğünüzü anlıyorum. 
. iü~~r~.vın aynen sizin gibi dü· 
ı;,.,tı ~unu anlamıştım. O, bazı va· 
· erden istifade ... 

nird 
en sustu. Do\'l: 

t 
11
'' Onun böyle blr adam oldu~u-

t:ırrsanınazdım, dedi. Fakat mis 
a en tuıa:Ya d'· ec1· ,,, uşm ı. 

~
: Bana yardımda bulunmak is· 
ın:~uz değil mi? Öyle i:.e size 

1 Söylediklerimi unutun. Pettig· 
ç ~kındaki fikrimin cinayetle 
~ •1r münasebeti olamaz. B~ mat 

:~)· }a dönüyorum, Sir Peter gelin· 
1;_: kadar bitirmem ·lfızımgelen bir 
r~ işinı \'ar, 

~tbaaya doğru yürüdüler. 
· , ....... ~ana itimat göstermemekle ha· 
r~tQı,:orsunuz Farren. Ben sizin iyi 

nlzı düşünüyorum. 

• ~'l'eşe!>kür ederim. Fakat §İmdi· 
' uenden bir şey sormayınız. 

~İrisi seslendi. Dönüp baktılar'. 
tuı Şarn Postası,.nın istihbarat şefi 

er ... 
Bonjur. 

Yl ce\'ap verdi: 
Bonjur. Erken gelmişsin. 

, Bir arkadaşla klüptc yemek 
lzn. Ne dersin meseleye, Teri 
~ için çok fena .. 

e t 
ltren haykırdı: 

'l":i mi? •e oldu ona? 

llUmivor musunuz? :Tevkif 
' . 

• , l'evkif mi edildi? 
tvet. 
~eyle iUıam ediliyor? 

't l<au olarak söyliyemem. Katil 
~katile suç ortağı olmuş ... 

ıtı~~ıç kız dü~cek gibi oldu. Dorl 
'Olundan tuttu. 
&enimle beraber gelin. 

~~i~erine hayretle bakan Mil· 
' ""l.a.karak yürüdüler , 
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ı t ( 
~en sordu: ' 

c ?\ereye gidiyoruz? ~ 
t.''Urlongu görmeğe .. 
Onun mu te\·kif ettirdiğini sa· 

<ırıunuz? 
l3i1~. \Tansın masum oldu· 

a~ inandığını söylerken beni al· 

~ ~ka mı çah~tı acaba? . " 
b~'aç dakika sonra gazeteye ,·ar 
a~ ~ı. Furlongun bulunduğu o· 

~ltdiler. 

~· Celdin nihayet Doy!. Ben de 
J'.' atı~·ordum. 

a."teni gördü: 

~ ~UYurun mis Farrcn. 

l'l SOrdn· 
~' . 

'Urlong, bana Vansm başım: 
~: er hakkında izahat 'erir mı· 

Yansın başına gelenler mi? Ne 1 

ıstıyorsun? 

l'evkif edildiğini tabii biliyor· 

'l'e,·kif mi edildi? 

llrlon • . g un hayreti gayet ~amımı 

1ts1::~kif edildi ha? Nereden bili· 
""l'Uı') 

~ıei'01da ~lillere rastgeldik, o 
~- ı. 
lıtio 
'l' nı bir cıgara yaktr. 

~~:ıf şey! Bu i~e ne mana 
"\;~l • .. 

lllı bilemi,·orum. 
1ı11 1'' • 
~· arren bağırdı: 

ılrnc . 
hi~ . } ~ıbi görünmeyin. Cıg~· 

) e~ıııı poli:c herhalde sız 
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söylediniz. Evet. Cıgarayı masa· ı -Hay hay, 
nm üstimden ben aldım. Sonra da Gazeteci, mis Farrenc diindü. • 
~üphe etmemeniz için sabahleyin - Üzülmeyin. Te,·kif cdılmek 
size o ne,·i cıgaradan ikram ettim. muhakkak mücrim olmağa delalet 
Robumdaki boya lekesini farkettiği· etmez. \·an_ı yakında serbest bıra

nizi öğrendiğim zaman şüphelendi· kacaklardır. Sözümü dinleyin: Yazı 
ğinizi ;.nlamıştım. Fakat bu Teri hanenize dönün. Sir Peter geldiği 
Vansın rnucrim olduğunu isbat et- zaman ha~liseyi anlatın. Fakat polis 
mez ki.. müdürlüğüne gidip me::ele çıkarına· 

Bir c:ocukluk ha.tırası ... 
Yazan: HnkayecJ 

Kas:ıbaya giren yolun başın · 

masını da söyleyin. Bu i~le Fur!ong 
ile beraber benim meşgul olduğumu 
zu haber ,·erin. Birazdan dönüp 

da, ctraf.ndaki parmaklıklarına 

renk renk paçavralar sarılmış bir 
türbe var. 

çocuğa ne ka:.lar acımış ve onu ne 1 havaya kaldırıp alnımdan, yanak· 
kadar sevmiştik!. . !arımdan öperken, kesik hıçl: ı-

Babası binbaşı imiş.. Annesi, rıklarla titriye titriye ağlıyor, o
iki ay evvel veremin pençesinden muzlarına sarılıyor1:ium. 

Furlong şaki nane cevap verdi: 

- Ben de sizin fikrinizdeyim. Bu 
bahsi esasen Yans ile de görü~müş· 
tüm. Ooyl sözlerimi teyit edebilir, 
o da beraberdi. Polise bir ~y söyle· 
mediğimi size temin ederim. 

- O halde niçin onu tevkif etti· 
ler? 

- Bu sualinize şimdi cevap vere· 
miyeceğim, çünkü .ben de bilmiyo· 
rum. Fakat şimdi polis müdürlüğü· 

ne giderek meseleyi öğreneceğim. 

Benimle beraber gelir misin Doyl? 

ha\'adis getiririz. 

l\lis Farren başiyle tas\'ip işareti 
yaptı ye bir şey söylemeksizin çıkıp 
gitti. 

Furlong şakpasmı giydi. 

- Metin kız doğrusu. 

Doyl homurdandı: 
- Vansı demek siz tc\'kif ettir

mediniz. ? 

(Devamı var) 

Her geçen, bir bahçe çitinin 
yanındaki bu, parmaklıkları pa
çavralı türbenin önünde bir lahza 
duruyor. Dileklerinin, arzuları· 

nmhusulu için ellerini açarak oku· 
yor, üflüyor, ve, yağmurdan yo· 
sun tutmuş parmaklığa yeni bir 
bez ilave ediyor. 
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Galiba sekiz on yaşındaydım 
Ama, ,iyi hatırlıyorum. 

O gece, içimde sebebini bilme· 
diğim bzir sıkıntı vardı. Sağıma 
dönüyor, soluma dönüyor, fakat 
bir türlü uyuyamıyordum. Niha
yet yatağımda kalkıp oturdum. 

Karanlık bir geceydi.. Yaprak • 
lan hışırdatan bir sonbahar yağ
muru yağıyordu. Gök, uzaktan 
uzağa, tahta bir köprüden geçen 
araba tekerleklerinin sesine ben· 
zer gürültülerle homurdanıyordu. 

Yirmi beş çocuğun yattığı 'koca 
yatakhanede bir türbe sükunu 
vardı. Soluyan nefesler de olmasa, 
buranın bir mabedHen hiç farkı ol· 
mıyacaktı .. Tavanda asılı kandi· 
lin minicik alevi, odadaki eşyanın 
gölgelerini şişirip büyülterek, 
çıplak duvarda korkunç heyu 
lalar gibi kımıldatıyordu. 

- Anneciğim!. • 
Diyen bir hıçkırık beni yata· 

ğımdan kaldırdı. Odanın bir köşe· 
sin3e, büyük karyolada küçücük 
kalan mavi gözlü çocuk gene s:ı
yıklıyorau. 

Onu mektebe yazdıralı daha iki 
ay olmamıştı. Benden üç yaş ka· 
dar ufaktı. Zayıf, ı<umral saçları, 
<>muzlarına dökülecek kadar u· 
zun, sevimli bir çocuktu. 

Bir gün mektebin bahçe sin.de oy. 
nüyorduk. Ser mubassır, elinden 
tutarak, onu yanımıza getirmiş, 
hepimizin ayrı ayrı kulağımıza fı· 
sıldayarak bir şeyler söylemişti .. 
Sermubassırın fısıldayışından son· 
ra, bu mavi gözlü, kıza benziycn 
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ve planlar kuruyordu. Bu plan· 
lardan Rolana bahsetmemişti .... 

Vaziyeti ve tavırlarıtamamen 
sakin idi. Bir müddet yürüdü!<
ten sonra kanalın dönemeç teş
kil eden bir yerirJ:lc basık bir 
binanın önünde durdu: 

- Buras: .... 
Diye mırıldandr .. Bu l'asık 

binanın kapısı üzerincle asılmış, 
eski paslı bir levha vardı. Bu 
levhanın üzerinde de evvelce 
yal.dızlı olduğu, kalmış izlerin
den anlaşılan bir gemi çapasının 
silik resmi göze çarpıyordu. 

Burası Baba Bartolonun 
Alt n çapa meyhanesiydi. 

is'l<ala Brino, kepenklerin a
rasında ziya sızmakta olduğunu 
gördü. Meyhanede geç kalmış 
ve hala içmekte devam eden 
bir takım müşterilerin bulundu· 
ğuna hükmetti .. Dışarıda bek· 
ledi. 

Okuyucularımız hatırlarlar 

ki Altın çapa meyhanesinin ya· 
nında ikinci bir kapı .daha var· 
dır .. 

1skala Brino beklemeğe baş

lıyalr yarım saat olmuştu ki, bu 
ikinc:i kapı açıl:lı. iki kişi dışan 
ç ktı. 

Iskala Brino bu iki kişiden 
birini yürümeı:.inden ve boyun -
dan tanıdı: 

Bu, usta Bartolo idi,. öteki
ne gelince, omuzuna attığı ve 
sımsıkı sarıldığı siyah pelerini 
ile onu tanımak imkan haricinde 
idi. 

Kapıyı açık bırakarak ıekiz 
on adım ilerlediler ve içeride 
başlanmış olan bir muhavereye 
devam ettiler. 

İskala Brino usulcacık, du
vara sürüne sürüne açık kapıya 
kc:l:ia; geldi, içeri girdi.. Mey· 
hanede ba~ka kimsenin olmaclı· 
ğını görünce oturdu ve bek
lemeğe başladı. 

. 
Bartoloya refakat eden adamı 

okuyucularımıza tanıtmak fay
dadan hali değildir. 

Bu vak'anın geçtiği zaman· 
dln bir saat evveline avdet ede
lim.. Henüz ıdaha tanımadığı

mız bu adamla beraber meyha
neye girelim .. Baba Bartolo son 
kalan müşterilerini de yollarr.ak
la meşgul.. .. 

En son müşteride çıkıp git • 
tikten sonra meçhul adam yü· 
zünü örten siyah mantoyu açtı, 
altından poils müdürü Kido Ce
naronun yüzü gözüktü. 

Bartolo yerlere kadar eğile

rek, polis müdürüne yaklaştı ... 
- Eğer mon~enyör hararet

lerini teskin etmek arzusunda 
bulunuyorlarsa bodrumda ga
yet nefis Fransa şarabı var, diye 
söylendi.. 

- Haydi bakalım, usta Bar
tolo Fransa şarabından olsun, 
getir de içelim .. 

Meyhaneci hemen koşarak 

bir şişe eski şarap getirdi. 
Polis müdürü bardağını dol

durup içti. Aizını ıapırdıdıtak: 

yakasını kurtaramıyarak ölünce, 
onu mektebe yazdırmış .. 

Cenaze kaldırıld ğı gün, za· 
vallı miniminiyi bir komşu evin· 
de, önüne bir sürü oyuncak yığa· 
rak oyalamışlar. 

Şimdi, annesini uzun bir seya
hate çıktı biliyor ... 

Zavallı küçük... Ona ne kadar 
acıyordum .. Kalktım.. Ayaklar-ı· 

mın ucuna basarak yanına gittim 
Gözlerinden akan yaşlarla yastı· 
ğı sırsıklam olmuştu .. Kumral saç 
lan ıslanmış, alnına yapışmıştı. 

Yorganını çekerek açık kalan 
omuzunu örterken, yavaş yavaş 

saçlarını okşuyordum. 

Yürek paralayan bir iç çekişin· 
den sonra. sustu. Hıçkırıkları ke· 
siiji. Gözlerimden bir kaç damla 
yaş aktı .. Bir sene evvel, babam· 
dan ,annemden, ayrıldığım günü 
Hatırladım. 
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Babam, ince karabıyıkh, siyah 
gözlti, uzun boylu bir adamdı ... 
Onu civar kasabalarda bile tanı· 
mıyan, sevmiyen kimse yoktu .. 
Yaman bir çeteciydi.. 

Daha çok genç yaşındanberi, ne 
zaman memlekete kar§ı bir harp 
açılmışsa, hepsinde tepeden tırna· 
ğa silahlanmış, hudut boyuna koş· 
muş, efsaneyi andıran menkıbele· 
rini hayretle ldinlediğimiz "gerdcn 
..,,eçti., ler gibi düşmanla pençeleş· 
miş ... 

Geçen yıl. galiba, yeni bir tehli· 
'ke, yeni bir istila kokusu sezmişti. 
Bir gün, nice zamandanberi kılıf· 

ların.da uyuklayan silahlarını &i· 
lip temizlemiş, üstüste fişeklerini 
takmış, ve kapı dibinde annemle 
sarılıştıktan, dört yaşındaki kü 
çük karde~imin gözlerini öptük· 
ten sonra beni'bu mektebe getir
mişti. 

Mektebin demir parmaklıklı 

büyük kapısında kuvvetli kollarile 

Babam da müteessirdi: Her 
zaman kıvılcımlar saçan 
gözleri yaşarmıştı .. Fakat 
toparlan.dı. Kapıya kadar 
muallime döndü: 

kara 
çabuk 
gelen 

- Evvela Allaha... Sonra size 
emanet 1 diye, çıktı, gitti. 
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Babam sıksık mektup yollardı .. 
Amma, onları ben göremezdim 
ki ... 

Annem mektubu kendisi okur, 
bana sadece: 

- Hikmetin gözlerinden öpe· 
riml. 

Satırını söylerdi. 
Bir cuma mektebe ıdönerken an· 

nemin çantasından ~izlice, baba· 
mın son gelen mektubunu almış
tım. 

Yava~ yavaş gidip me\<tubu 
çıkardım .. Kan.dilin altındaki ma
sada heceleye heceleye okudum. 

Düşman, istilanın önüne geç· 
mek için uğraşan bir avuç askeri· 
mizi yıldırmak maksadiyle hatıra 
gelmedik vahşetler yapıyormuş ..... 
Eline geçirdiklerinin burnunu, 
kulağını kesiyor, gözlerini oyu· 
yormuş. Bazısının karnını dcşi· 
yor, başını vücudunldan ayırarak 
gövdesinin üzerine bırakıyormuş .. 

Ne vahşet 1 Babam bile bu 
manzara karşısında tüylerinin ür· 
permesinc mani olamadığını anla
tıyor . 

Müşkülatla gönderdiğinden 
bahsettiği mektubu bir yerindeki 
CÜtr\lenin manasını bir türlU anla· 
yamadım. 

Babam: 
- Şimdi muhasaradayır .. Ama 

sakın merak etme!. diyordu. 

"Muhasara, ,dediği yer acaba 
hangi memleketin adıydı?. 

- Merak etme!. 
Derneğe lüzum var mıydı?. 

(Sonu Yann} 
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ıuurunu topladı. Kendisine müm 
kün mertebe cesaret vermeğe 

çalışarak bağırdı: 

- A, bu ne demek? B~nden 
ne istiyorlar? 

- Sizden ne istendiğini yine 
size ben söyliyeceğim. 

Bunu söyliyen Rolandı. Si • 
lahit grupun arasından birden -
bire çıkmış ve Bambonun karşı. 
sıııia bir intikam heykeli gibi 
dikilmişti. 

Biraz ilerledi. Elini Kardina
lin omuzuna koyarak söze baş· 
ladı: 

- Çok eskiden, bir zaman
lar. siz herkes tarafından nef· 
ret ve istikrah ile kovulan bir 
serseriydiniz. Herkes sizden ka
çar, herkes size karşı şüphe ile 
bakar. yanınıza sokulmaktan çe
kinirdi. işte böyle bir zaman· 
da bir adam çıktı. Ahlak ve ta
bii çirkinliğinize rağmen size a
cıdı .. Babasının evine kabul et
tirdi. Ayni sofra.da yemek ye
dirdi .. Ve nihayet size servet 
kapılarını açtı. İşte siz bu ada
ma yani bana karşı, gördüğünüz 
bu lUtuflar için borçlu olduğu -
nuz §Ükranı nasıl ödediniz?!. 
Hatırlıyor musunuz? Ben söy· 
leyeyim .. Babamın ı:özlerini kör 
ettirmek, annemi öldürmek, ve 
beni de zındanlarda inletmek su
retiyle .. 

Bambo müthi~ bir kahkaha 
attı: · 

- Çünkü sizden nefret edi
yordum .. Çünkü size karşı dün
yada her şeyin üstünde büyük 
bir kinim var. • 

- Pekala, bir defa sizi. bura
ya, bu mağaraya kapamıştım. 
Öyle zannediyordum ki bulun
duğunuz yerde sakin sakin dü
şünecek ve yaptıklarınıza piş· 
man olacaksınız, ve ben de sizi 
affeyleyecektim.. Ne gezer?. 
Bura.dan kurtulur kurtulmaz iğ
renç cinayetlerinizin devamına 
tekrar başladımza ve size hiç 
bir fenalığı dokı.ınmamış olan 
zavallı bir genç km öldürdünüz. 

- Çünkü seviyordum. Çün
kü benden başkasının olmıyaca
ğına dair yemin etmiştim • Ah 
eğer yaşasaydı, yaşasaydı ..... 

- Tabii öldürürdünüz değil 

mi?. 
- - Hayır, daha kurnazca ha

reket eder, öyle yaptığı gibi ken 
disini öldürmesine meydan ver
meden yakalar, müradıma erer
dim. 

Bu itiraf karşısın.da Rolan 
sap sarı oldu. O ana kadar Bi
yankayı Bambonun öldürdüğü

ne kaniydiler.. Halbuki şimdi 
anlamışlarl:iı. Evet, zavallı kızın 
pamusunu muhafaza için bizzat 
kendisini vurduğunu anlamış· 
lardr . 

Rotanın yanından hıçkırık i1ıe 
karışık bir homurtu yük~cldi . 

Rolan arkasına döndü: 
- Biru d&hı 11but, Biyın· 



Adana da: 

Büyük Barajın 
inşası başhyor 

Çukurovayı sulayacak kanal 
tesisatı da bitmek üzere 
Adana, (Hususi)- Seyhan üze

rindeki muazzam barajın inşaatına 
önümüzdeki aylar için.de başlana
cağını yazmıştım. Su işleri teşki. 
Hitından a11~ığım malumata göre, 
baraj inşaatında kullanılacak ağır 
makinelerin istasyondan baraja 

nakli için tabii genişlikte bir de· 
miryolun inşasına başlanmış ve in. 
şaat ilerlemiştir. 

Bu inşaatta kullanılacak ağır 

makinelerin bir kısmı istasyona 
gelmiştir. İstasyon • baraj demir. 
yolu ikmal edilir edilmez bu maki. 
nelerin nakline başlanacaktır. 

Şantiye kurmak üzere gelen mü· 
hendisler amele binalarını inşa et. 
tirmektedirler. Bir de büyük çi -
mento deposu kurulmaktal:lır. 

Kanal işlerine gelince : 
Çukurovayı sulayacak olan ka. 

nal teşkilatının sağ tarafı ikmal e
dilmek üzeredir. UçüncU kısım da 
ihale cdilmi3 ve inşaata başlanmış. 
trr. Diğer kısımların etüdü de bi

tirilmiştir. 

Yozgat'ta. kültür J . Ankara Rİdyosu 

b UÇ ımar cuma 14.4.939 

Boğa z l ı ya n 'da i r mmtakası ayrıldı ~~;,~.~~::;;,\~·~,.~~r~~\.;;;,'~·F .. :.~ 
k 1 heyeti). Ç{ıhıııl:ır: Hakkı Oı.-rııınıı, ı:ş. t O U a n ş a s 1 n a Mersin, (Hususi) - Şehrimiz.in rcf Koılrj, H:ı~:ııı Gür, B:ısri l'ner. o r a f mUstııkbel imar pltını, nafüı •;ekG.lc Jlıımdl Tokay. Uku3 ıııı: Celıil Tok 

tinee tasdik edilmlsti. se • 20 AJ:ın$, mcleoroloji lı:ıticrleri, 

1 d ı:ira:ıt bors:ısı (fiy:ıt). :w.15 ·ı ürk ıııl\· O a Ş a n 1 Bu plana göre ~ehir üç mıntaka-" ziği. Ç:ıl:ııılııı·: \"ccilıc, l'ahırt- F<-r· 
ı.aıı, Hem.: Fcrsıırı. Ukuy:ırılar: Xl•C-. d d" 42 · 'j ya nyrılmışlır. mi Hız:ı Alııskıın, H:ıdifc ~.:yı.lik. 1 -Yozgat VilAyetinde ınekteplerm a a ı yı 1 ııic:ıı veşrc,·i. 2 - ~ocıuıı:ııı ağ:111ın 

buldu. Yeni yollar açılıyor, Vali konagı yapılıy~r ~ = ~~:aur~~i ;~~~k~:~:· ~~:ı:z ~ .. ~~u=e;~::1~i~ı1 i:~i~~~:~ı;1 •• 3n-;. 
Yozgat, (Hususi) - Bil.tün 1 rind~. kil?m~trelerce yol, tnmır. 3 - İskan mıntaknsı, nim halim firııkınl:ı. 4 - lleflk F~r· 

yurtta olduğu gibi Cumhuııyet \•e sılındıraJ yapılmıştır. ~an. Toııuur l:ıksiını. 5 - Biıncıı Sen 

yıllannda şehrimizde bUyUk bir Yozgat • Yerköy, Sorgun, Bo. Belediye, yapı yollar kanununun - lllc:ız ~:ırkı -. Yıllar. ne ç:ıbuk se~· 
ı·mar harelteti başlamıcıtır. Nafıa, ıfazlıyan Fakılı yolların_ın bozuk hah ettivi salühiycte dayanarak 1 li. li -:- Dcdenın. • Hı:nz ş:ırkı -. !;:i•ı 

" ~ b k ş g . l\:ırşıkı d:ı(ııl:ı hır ~eşıl. 7 - IIıt:az hususi muhasebe ve belediyenin, kısımlam ele alınarak ırço )Cl her mıntakndn yapılacak evlcrın kat ,:ız scııı:ıisi. 8 - Sl•lıihotıin Pınar. 
yapıcı elleri Yozgadı birçok eser lerdc esaslı ~alışmalarla bu nok- adedini ve irtifnını a5ağıdaki eekil. tıiizznın şıırkı • ,\şlmılıı süriiım•ın. 
lere kavuşturmuştur. sanların giderilmesine çalışılmış de tesbif etmiştir. !) - Sellihnllin Pmnr • llüzuım şnr-

Bu sene husuru muhasebe va • ve bir kısmı da ilkbaharda çalış. Endüstri ve Ucaret mıntakasında kı • Sc\"iyorı.lunı onu. 10 - Faiz ı'n· 
ridat tahminleri 550.508 lirayı maya esas olmak üzere şimdidC'n poncı ·Hüzzam şnrkı ·Büklüm lıük-
•bulmu..+ur. Geçen seneki bütçe keşif ve proJ"il>leri ikmal ettiril· yol genişliği ne oluNıa olımn bod • lüıu sırımı s:ıcın. 21 Memleket s:ıaı 

ii"' b J- rum kalından mnnda üç 'kat yapı· oyurı. 2l Konuşma Olnftalık spor st>r 
tahminleri 100.000 lira gibi Ü • miştir. labileeektir. Bodrum kntınm irtifaı \'isi>. 21.15 fah:ım, tnlı\'Hüt, kam. 
yük bir varidat fazlasile kapan- ıızami iki, diğer katlann irtifaı nza lıiyo • nukut lıors:ı~ı (fiy:ıt). 21.2!i 
mıştı. Hususi muhasebe, bu yıl i • Kültür çalışmaları mi dört 'metreyi tecavüz ctlcmcz. ='eşeli plliklıır. n. 21.ao Müzik lScn· 
çinde 40.091 liraya vali konağı Bıına göre bu mıntakalarda bir c. foııik plliklar). 2!!.30 Miiıik (~Ielodi· 
inşaatını bir müteahhide ,·ermiş. \'ilfı.yetimiz kültürel durum ili \•in irtifaı en çok on dört metre oın4 ıcr ve solisllcr. 111.). 23 Müzik (Caz· 
tir. Binanın bodrum ve zemin barile yüzümüzü güldürmekte-lir. caktır. band. pi.). 23.45 - 24 Son njnns bıı-
kat kagir kısımlarilo betonarme Bu vıl yeni ilkokul ögr· etmen kad bcrlerJ ve yıırınkt progrııru. 
d · L:tm· ...+: n· " 1skiin mıntakasındaki evlerde öşcmesı w ~ur. ına mayı6 rosuna 13 ögr· etmen iltıve edile -

k d b"tiıil kt' bodrum k~tından maada en çok i. sonuna a ar ı ece ır. rck öğretmen adedi (162 > ye çı. Cumartesi 15-4-939 
Nafıa işleri kanlnııştır. Evvelki senelerde vi· ki kat olablllr. Burnda da bodrum 

l 3.30 Prngrom. l 8.3:> ~lüzik (i\c· 

ıo 
diın eden: Sada \':ı\'cr AlJ!U·1"' ıı 
I'urk ıııuziıJı (Eski eserlerden ~11 ... 

1 • )•tll'" 
şckkıl ııros;rııııı). Ç:ılnıı :ır. es 
Fcrsıın. llcfik Fcrsarı, Cc,·del 

1 
Okuynn: Muallim Nuri Halli ro: 
20 Aı"uns, mclcoroloJİ lı:ıhcılcrı, 

1·eııı rn:ıl borsası Uh.ıO. 20.15 
1 (Pl'rcns \C i\lclız:ıııd). Yaıan: ".: 

cc M:ıclcrlınk. Terciinıc <'rlcn: h Jl 
lkşıt. TcınsiJ c'>n:ısındn Ccnıııl 
piranouıı Claudc Dolıus y'nin °~ 
ı.ıııd:ın "lrıtcrluclc" lt•r ~·nıar; 
21.15 ~lcııılekcı s:ıal :t) arı. 21.I ~ 
h:ıııı. l:ıll\'İl;'it, kaınlıİ30. nukUI 
5:ısı lfiyııt). ~ı.~~ .l\"cşcli plükt:ır; 
:!l.30 Mu..:ık (l\tiçük orkt•stra • 
~ccip Aşkın): 1 - l.i:ıngllıcrscr.d 
s:ınclcr ormanıncln. 2 - Srhn<'1 

3 Meşhur rGfrcrı lerdcn - poıpıı~J. d 
J. ~lr:ıuss - Neşeli mis operetın 
Buseler \'Dlsı. 22 liartnlık poslll 
ıusu. 2~.30 l\lüzık (Opcrctlrr • P 
23 Müı.lk ( Cazlınnd - ı>I.). 23A~ • 
Soıı njuns lı:ıbcrlcri 'c yıırıııkJ P 
ı·mıı. 

Yabancı Radyolard~ 
Seçilmiş Parçalar 

Prvgrumdaki rwkillrr 1"ürJ.ive 
li ii:ı:riııe ı•e ii;'ilcdw sonraki 
olaruk verilmiştir: 

8.10 

9.10 
9.10 

OPER.\l.ı\R YE SI:l'\ı:oz.;t 
KONSEHLlilll 

Stııtıgorı: "SnlıJık kız" (S 

tana) . 

Konya da 
ı: lıi.yet dahilinde tam teşkilatlı o • irtifaı ikl metreyi, Jtat irtifaları da 

kul adedi 25 iken §imdi 42 )i bul dört metreyi tecavUz edemez. 
Vilayette nafıa i§leri de harn • 

retle devam etmektQC'lir. Bilhass:ı 
yol in§asma fazla ehemmiyet ve
rilmektedir. ilayet yollannın esas 
lı şekilde ıslahı için beş yıllık bir 
çalı§Illa programı vUcude getiril. 
rruştir. Az zamanda bUyük işler 
başanlmı§lır. Yerköy yolu üzer -

şcli müzik • pl.). Hı Memleket snııt 10. 
:ıyarı, aj:ıııs ,.e :meteoroloji hııberlc· 

l\lfinih: Ltszı, Bruckcr. 
l\liııigsberg: Sunı:ınıı. 

Napoli gr. : "Gi:ınniııi sc 
ehi" (Puççini). 

95 bin kişi 
sıtmadan kurtuldu 

muıstur. Ve 33 ilkokulda. 3 sınıf 
üzerinden tedrisata devam edil . 
mektcdir. Bu okullara. devam e • 

Buna nazaran iskan mmtakıı.sı -
daki evlerin umumt irtifaı en çok on 
metredir. • 

den kız, erkek talebe adedi 8005 Endüstri mrntakaBI; istasyon 1 -
dir. Ayrıca Sarıkaya nahiye m er- lcrsi ve denizle tren hattı arası 
kezinde tam devreli bir yatılı o. olarak, ticaret mmt.akasr da endUır. 
kul açılmı11 ve bu ders yılı başın- tri mıntakasrndan itibaren Halk ei
da faaliyete geçmL5tir. (2.012) 

rl. 14.10 Türk müziği. Çolnıılnr: Ye· 
cihc, Heşat Erer, Cevdet Kozanoğlu. 
Oku,rnıı: Muzaffer llkar. 1 - Eviç 
peşrevi. 2 - Cemil bc.rhı - E,·iç şnr· 
kı • Bir nigAhın bllılmi elti esir. 
3 1 Sadettin Kaynağın - Eviç şnrkı • 
Doğuyor ömriiınc lılr yfrnıl sekiz ynş ... 
güneşi. 4 - fü·iç şnrkı • GBılerim Konya, (Husu.st) - Konya sıt -

ma mncnde1e teşkilütı 938 senesin 

de de bOyUk işler başarmış ve bu 

mıntakadakl sıtma savaamda çok i
yi neticeler alm13trr. Teşkil!t bu 
bUyUk mücadelede kinin Ye batak -

lira keşif tuUırlı Sorgun ilk"ökÜ
~lir. Geri kalanlar da ısrarla te- !unun 12.000 liralık kısmı ile, 
davı görmektedir. 29.696 lira 31 kuruş keşif tutarlı 

neınaaınnı 6nilnden g<:çcn yola ka. 
dar olan sahadır. lskftn mmtakasr, 
ayni yoldan garbe doğru Mersln ça
yına kadar olmak üıere tesbit edJJ. 

knn oğla~or. 5 - Vecihe - Kanunlu • 
Ferahnak taksımi. G - S:ıkir ıığnnııı 

Ferahnak yürük scmnisl - llir dilbc· 
re dil dilşdüki. 7 - Ferahnak snı 
acmıılsi. l.UO Müzik (Bale mClzl
lf/5!!_ S.30 Konutmı• (Hukuk il-

lık kurutma işleri kadar sıtmalıla· 
nn tedavisi için bilginin de milhim 

bir rol o\,nıyacağmı gözHnilnde tut
muştur. Bunun için k5ylilnUn sıhhi 

ve içtimai bilgilerini de arttrrmağa 
çalL5ml§tır. 

Bir tataftan hasta takip ve tc- Boğazlıyan orta okulunun 12.000 
davisine ~!fİlil'kcn, diğer tanıt - llrnhk kısmımn mO.teahhidc iha. 

tan da sıtmayı kökUndQn kaldırmak leleri yapılmış ve bu kısımı~ 
i~in sıtma a~ılıynn sh•.rlsincklcrin mayıs 939 gayesine kadar ikmnl 

gerek sürfe ve gerek kahlllcri imha ve inşası kararlaşmıebr. Yıllarca 
cdllmlşt.tr. Sivrisineklerin inli!Jan.. evvel başlanıp kiminin tenıclleri, 
na elverişli bataklıklnı· ortadan kiminin duvarlnn yapılarak he· 
kaldınlllll§tır. nüz başarılamıyan 36 köy oku -

mittir. 

l!P'~~ EHTl'GRUI. S \Dl 'l'EK 
f Schzadcbnşı (TURAN> 

tİ)•ıılrosıındn bu ıcce· 1 l>ıimbıillii l smail or.cui 
lzmir Ses Kr:ıliçcsi (l\telllhat) \'C 5az 

heyeti ile lıilyiik miis:ıınerc. 

i · ,>ına kurumu • D l' Schwars). 
lukoycseli hulrnk bnlmnınd:ın 1ııgi· 

ll:t lıorcl:ır hukukunun ana prensip-
leri. (İşbu konferans halkc\'indcn 
uııkleu rnd~ omu:ıl:ı neşredilecek lir). 

200.781 kişi muayene edi~ -

Ur. Bu yurttaşların 82.260 ı dalaklı, 

81.291 i sıtmalı knnlı, 13.247 si p:ı
razltli bulunmll§lur. 

On ay gibi kısa bir mtiddette tundan 32 sine yardım yapılarak 
3650 hektar bataklık kunıtulmll§ ikmal edilmiş ve tedrisata baş. fii HAI.K OPERETi 
248263 metre eski kanal ve ark te- lanmıştır. ~1~ 'l'iyntrosunda 
m.izlettirllmlş, 16101 "metre yeniden ücret ve masrafları Maarif Ve ~ Du akşam 9 dn 
kanal açılmış, 16545 metre mikabı kaletindcn vilayetimize tahsis e· Zozo Dolmas geresi 

ı 7.30 l'rogram. 17.35 'M!Wk (Dans 
sıı:ıli - pi.) . 18 Konuşma (Çocu'k e
sirgeme kurumu). 18.15 Tilrk nıilziili 
(Fnsıl hcyett> Çalonlıır: Hakkı Der· 
rnnn, E~rer Kadri, Hasan Gfir, Bas· 
d Üfler, Hamdi Tokay. Okuyanl:ır: 
Tahsin Karakuş, Safi)"C Tokııy. 19 
Konu~ıntı (Dış politika hildiseleri >. 
19.15 Tlirk müıiği (Halk ha\'nl:ırı · 
Si,·n~lı A~ık \'eysel \C lbralıiın) Tuk·, 

Bu müddet içinde 94,158 hastıı. 
nm yüzde ellisi tnmamlyle iyileş -

tukur doldurulmuş ve 3255 metre dilen köy öğretmenleri vazifelnri bTANnt•L KIZI (Operet 3 perde) 
dere temizlenmiştir. ne başlamışlardır. Jl:ılk şnrkılarJ. Sarı'<1tkar ı:. Sndi 1'ck 
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kanın babası biraz: (iaha sabret 1. 
Bambonun dudaklarında ise 

hlila mecnunane ve kUstah bir 
kahkaha vardı : 

- Muzaffer olduğunuzu zan
nediyorsunuz, değil mi?. Zarar 
yok .. Beni öldürünüz .• Fakat şu
na da emin olunuz ki intikamrm 
daha evvel alınmıştır. Çünkü 
Rolan, sizin .de sevdiğinizi öl
dürdüm. Benim aşkıma, arzu
ma boyun eğmediği için onu da 
öldürdüm .. Şim:li isterseniz be
ni öldürünüz .• Size yaptığım fe
nalıkların kafi olduğuna kani 
olarak öleceğim .• Ey yeni doğan 
güneş, ey tabiat... Ey .:şıkları 
sönmiye başlıyan yıldızlar .. He
piniz şahit olunuz, ben ölüyo
rum, hem de sevine sevine ölü
yorum, halbuki, o, Rotan Kan
diyano .denen adam yaşıyor .... 
Yaşayacak .. Hem de nasıl ıstı· 
rap içinde .. Rotan! Beni dinle, 
senklen nefret ediyordum. Hfila 
da ediyorum. O kadar ki eğer 
Biyanka sağ olsaydı .• Eğer bü
tün dünya hazineleri önüme ya
yılmL5 bulunsa idi, bunların hep
sini senin bir an, bir saniye ıstı· 
rap çektiğini görmek için bila
tereddüt feda edeıtlim.. Haydi 
ne duruyorsun •• idam hükmünii 
yerine getirsene •.. 

.ı.n etrafındakilere döndii : 

- Kardeşler! dedi. Bu ada
mın yaıamağa hakkı var mıtlır?. 

- Hayır, hayır, gebersin .. 

- Bu adam ıstırap çekme • 
den ölmeğc layık mıdır?, 

- Hayır, en müthiş İ§kcnce
ler içinde gebersin!. 

Bambo, hemen iki kişi tara
fından yakalandı .• Bir kaç adım 
uzağa götürüldü. 

Burası, içi dar bir zmdan gi
bi oyulmuş büyük bir kaya par
çasının önü idi. Oyulmuş olan 
kısmın içinde bir taş üzerinde 
Biyankanm tabutu !duruyordu • 

Bambu bu tabutu gördü. U
zerindeki tafsilatı oku.du. Geri 
sıçramak için bir harekette bu
lunmak istedi. Fakat omuzun
dan yakalamış olan sağlam ve 
kuvvetli elin altmda yerinden 
kımıldayamadı. 

Rolan resmi bir sesle: 
- Bambo 1 dedi.. Artık · öl

dünüz .. Ölülen:len ise fotikam 
ahnmağa kalkılmaz.. Sizi affe· 
diyorum .. Mezanmu:la rahat e
diniz. 

- Nasıl öldüm mü?. Bu ne 
demek, yoksa şaka mı yapıyor~ 
sunuz?. Benimle eğleniyor mu
sunuz?. Hayır, hayır .. Daha ak
lımı tamamen kaybetmedim, 
ben ölmüş olayım ha!.. Kim de· 
miş bunu .. Yalan, yalan, fakat 
beni nereye sürüklüyorsunuz 1.. 
Bırakınız:, size bırakınız diyo • 
rum .• Hayır, hayır, ölmek iste
mem, ölmiyeceğim .. 

Bambonun sözleri hırıltı 
şeklinl:lc çıkıyordu. Nihayet l;üs
blltün kesildi. 

Ne olmuştu'! .. 
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Rolan sözünü bitirir bitirmez 
ıırkadaşları hemen Bambonun Ü· 
zerine hücum ettiler. Dogruca 
oyulmuş kaya deliğine sürükle
diler. 

Ve buraya tıkadıktan sonra 
deliğin biricik ağzını, çimento 
ve taş ile örmeğe lbaşladılar. 

Bambo diri diri mezarına gir
mişti. 

Yanında da zavallı kurbanının 
tabutu vardı. Ağzından köpük
ler saçılarak gözlerinl:lcn kan 
ç karak tepiniyor, ferya.d edi
yor .. Fakat bu feryatlara kimse 
aydmş etmiyordu. 

Yirmi kadar adam durma· 
dan dinlenmeden mütemadiyen 
duvarı örüyordu. 

Duvar bir saat sonra tam 
bir insan boyu yükselmişti ki 
i;erisin :len gelen keskin . bir 
kahkaha dışarı.da toplanmış o
lanların tüylerini diken diken 
etti. 

Bambo çtldırmıştı? • 

Duvar yükscl:nişti... En son 
tası da konulmak üzere iken 
ha~yJutlardan biri başını uzat
mak ve içeride :Cambonı:n ne 
yaptığını öğrenmek merakına 
cl:iştü. Kardinalı Biyankanın 

t:ibutu iizerine .düşmüş, ağzın· 
c1an köpükler çıkmış baygın bir 
vaziyette gördü. 

Duvar tamam olur olmaz üze
ri:ıi sıva :lılar .. Topraklar serpti· 
ler. Bu topraktan iki gün sonra 

yemyeşil çimenler, mantarlar 
fışkırmağa bapnı.. Hiç kimse 
bu ye§illiklerin altında Emper
yanm kızı Biyanka ile Vene
dik 'başpiskoposu, Bambonun 
müşterek mezarının bulundu
ğunu zannedemezdi. 

Rolan, bu işleri gördükten 
sonra bir ay müddetle mezarı 
nezaret altında bulundurmak 
üzere yirmi silahlı adam ayrıldı. 
Artık siyah mağarada görüle
cek bir şey lı:almamıştr.. tskala 
Brino ile b:raber yürüyerek 
dağ.dan indi. Beygirine bindi .... 
Mester yolunu ve Büyük Göl 
sahilini takip ederek gece geç 
vakit, Venediğc, Olivolo ada • 
sındak.i evine vardı. 

-21-

BAŞKA B1R MEZAR 
DAHA ... 

Rolan, tskala Brino ile bera
ber Olivolo adasına gelir gel
mez ilk igi hemen kendisi seya
hatte iken babasının ba§ına bil'" 
feHiket gelip gelmediğini anla
mak oldu. 

7.wallı ihtiyar, hem kör. hem 
de deli olarak bırakıld.ğı halde 
duruyordu. 

t s?cala Brino ise hemen Oli
volo adasından çıkmış ve eı::ki 

Liclo rıhtımına gitmişti. Kafa· 
sın Ja bir şeyler, yeni düşünce 

10.30 

1. 

1. 

Parls PTT Koncerıo (:MoV 
"~lııskclcr" (Fnurc). 
(Gece Y. sonrn) Rııdio pı 
Konccr:o (Jfandel). 
Stuttg.ut: "Thcodora'' ll 
türü (ilan del); Sonnta (131 
1\uarlcl (1\Iozarl); 1 inci 
funi (llnndcl) • 

OD \ l\IUSl:KlSl YE KO!\SERL 
7.35 Paris PTT: Keınnn, pi' 

ş:ırkı . 

9. Eyfcl kulesi: J\cnıon, pl) 
9.45 FronkCuı;: Brahms kouıı 

1 • r~me: 'lüt, kem:ın • 
11.30 

HAFİF MUS1Kl VE OPERETIJ· 
3.JO H:ıclio Pnris: Hnfir parçll 
5. J.ondra (N.): Orkestra. 
li.25 l'aris PTT: Ham orkcslrt" 
8. 
8. 

9.10 
9.30 

10. 
10.1:; 
J0.20 
11.30 

J\tılonyıı: llnlk progr:ımı. 
1 oııdr:ı (H.): JI:ıfir r:ıd~·o 
kes ırası. 
Herlin: Klhsik halk hıı.vnl• 
H:ırııburg: Opera parcıı 
"Kaderin kU\"\ eli" ( \ ' c 
"Palyaçolar'' l l.C'onc.wııl 
"Cıınıliera llu~ıücnna'' ( 
cngni); "lllgnoıı" (Tronı1 

",\tıcı" (\'abcr); "I.olıcn 
( \' :ıgncr) Ycs •• 
Homo grupu: Silici) oda oP 
Slrasburg: Dans lıa\'rıl:ırı· 
Y:ırşo\':ı: llnlk progrnmı. 
Birçok Alman istasyon 
H:ıfir pnrcnlıır. 

D.\:\S ML:SIKISl 
12. ı:; J.orıdrn, 'J'ıırino srupl;ırı. 

12.25 l.ondra (R.). 
J:?.4:J Paris pn·. 
J.15 ol.ııdro {X). 

PlYES, KOXFEHA~S YE 
f.,.ONUŞ:'.IALAn 

6.20 I.ondra (:\'.): "Silılhlar 
inson". 

8.18 Hom:ı 1: lngillzcc h:ıvodi'· 
9.30 Honıa 1: Huz"rcllin nııtlal· 

ıo. Homa l: Akdeniz hakim~ 

Vakit Kitapevi 
Oü,1 ve yarın tercürt1 

külliyatı 
No. 31-40 .,. cü ıeri 

31 Hasin killliyatı iV 
32 Matafizı"k 

33 lskcndcr 
3ı1 l\:adın ve 10sya-ıw. 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

t 
Bu serinin flntı 6.50 'kuf\lş 

Hepsini alanlara yüzde 20 i!1' 
r"'! to yapılır. Ralnn 5.:!0 ku 

120 kuruşu peşin alınarak rıı 
b:ıkl11i nyd:ı birer lira ödcııf. 

üzere dört taksite bnğlanır. 

ınet, 

9-. 
10 
nesi 

B 

21 
inci 
o.o .• 
kcci 
lam 
ce F 

192 
ltöy 
ta§ 
Yay 
Helel 
Cd. 6 
kul 
Uzun 
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Çocuk · 
bilmecesinde 

hediye kazananlar 
23.3-939 tarihli bilmecenıizln hal

U "5yleydi: 

(Sakin 11uda saatte 4 kilometre 
aluntıda ise saatte 2 kllometre gi
diyordu), 

BlR KOL SA.ATİ KAZANAN 
lıirincl: Sevim Tunç 17 incl ilk 

okuı. 

lltR KİLO ÇtK:OJ,ATA KAZANAN • 
İkinci~ Murad Anml Beyoğlu Be. 

ktr sokak 6 numara. • 

lltR ŞİŞE KOLONYA KAZANAS 
ÜçUncil: Enver Altın Sultanah

tnet. . 

Birer paket Şekerleme 
Kazananlar 

l - Yaşar Kurol Uskildar 1 ci 
okul 3,B, 355, 2 - Yıldız dumlu 
6(. cU okul 641 3 - Faik paker 
Şe}ızade bnşı gençtilrk S. 59 4 -
Rıfkı özildo~.rru gelenbevi 0.0.2. 
raymeydan cd 64 6 - Ali yalçın 
13. 736 5 - Cahlt §ehremini Sa -
P~rternihal lisesi 5 . A. 764 7 -
Ozcan atay Beşiktaş spor cd. ı
!ilk ap. 98 8 - Bekir akun galata 
kcmankee karanlık f ınn So,. 20 
O - Mahmut Feyzi arnavutköy 
10 - Ragıp inci pcrtevnihal li
sesi. O. kısım 1.A.63. 

Birer çukulata Kazananlar 
ll - Necdet tUzer catalca O. 

O. 8112 - B. Çağlı Samatya M. 

iç awwwı;sc< 

M. cd. 5213-Necati B. Beyazıt 
D.K.S. 7 14 - Jan agzıpck sen 

1 
: 

h1?nuva lisesinden 15 - Ali er - ;,__--ı~-4--:::t._.,.~--+--1---t--""t""--;t'. ~-+---+---t 
tı\rk gedikpa§a deıniröz ap. 16 ( : 
n Süley: kız orta okulu Jülide ;....--ı...,.---t-~---t---r--r--ı-~ 
16. H. K. pangaltı lisesi 66117-
Scher yeşildirek No 8 18 - Isma 
il ha.yat Karnmustafa paga 28 ci ı 
okul 3.B. 7. 19 - Malike Be,ik
taş kız O.O. 112 20 - TüzUn 
Berkmcn P .T.T. memuru muhit
tin kızı • 

Birer Defter kazananlar 
21- Muazzez karagümrük 20 

inci okul 22 - S. Baru Beyoğlu 
O.o.. 23 - yurdngül çevik sir
keci Hocapaşa 24 - Salih Sağ
lam Ist. nksaray 25 - Yaşar in· 
ce Fatih 40 ci okul S. A. 332 26 ' 
- Izzet aydın Fatih O.O. 3 A. 
192 27 - Hatice morol Çengel
ltöy 28 - gülçln Arhut Beşik -
taş Has Fırın arkası 26 29 - Zi 
Ya yazıcı Fatih O.O. 3 A 205 30 
?telek Şehremini saraymaydan 
<'d. 65 31 - KaragömrUk ilk o
l•ul I\:nzim, 32 - ;Melahat ersan 
Uzunyusuf So. 15., 

DAUA-YUKSEK .. 
f:AiZ, DAMA EYi 
$,AR.TLAR, TE:MiN ro~R 
1-tOLANTS~ QANK-UNI NY. 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 

-
- ---- - ------... -------1 

YARIN·KURA(AGINIZ ·EVİN · TEMELİDİR 
il ~-· 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI' 

f ·iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONOEN 1 
Cinsi Mik. Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme Saati 

LiraKrş. Lira Kr§. Şekli 
Yangın söndürme 13 kalem 534.{2 40.08 Açık ek!Utme 1' 
levazımı 

Yangın ileti ve 2 
" 1096.70 82.25 ,, ,, 1'.30 

eczası 

Yangın tulumbası 5 " 595.- 44.62 
" " ı•.•5 

" hortumu 75 metre 118.87 8.91 Pazarlık 15 
Kamyon 2 adet 3 4800.- a·so.- Açık eksiltme 15.30 

tonluk 

•• 1adet5,5. 4000.- 300.- " ,, 15.•5 
6 tonluk 

Satış kamyonu l adet 2 3100.
tonluk 

233.- ,, ., 18.30 

Kamyonet 1 adet 1 tonluk 3000.- 225.- Açık eksiltme 18,'5 
1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 kalem malzeme hhalarmda 

gösterilen usullerle satm alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarmda g&lteril • 

miştir. 

nr - Eksiltme 21-4-939 cuma günü Kabataşta Levazım gubesin deki alını komisymunda yapıla. 
ca.ktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen §ubeden alınabileceği gibi kapalı sabi bm. 
yonu planı da görülebilir. . 

V - Yavşan Tuzlası i~ alınacik kamyon ekailtmeaine iştirak etmek isteyenlerin katalol. 
lariyle karöseri şekli de dahili taksimatını gösterir bir plln ile benzin sarfiyatım g&ıterir fen. 
ni tekliflerini ihale gUnUnden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz fen 13ubesine vermeleri lbmıcbr 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güevnme paralariyle mes 
kfır komisyona gelmeleri. (2172) 

Eyüp Sulh mahkemesinl:len: 
Balatta Dökmeci İbrahim ~o

kak No. 6 evde Ayşe Başarır ya
nında bulunan küçük Ha ticeye: 
Anası babası ve başkaca yakın ak 
rabası bulunmadığından vasi ta
yinine kabili itiraz ve itizar olmak 
üzere 31 - 3 • 939 tarihinde karar 
verilmiş olduğu 8 gün müddetle 
ilan olunur. (1298i) 

==--................... __ _ 
u·N;;·~~·t r-rs~·kŞrı~ 
:1:

1 
Di, doktoru İİ i Pazardan manda hergün saat iJ 

9 dan akşam 18,30 za kadar has-, 

I
• tnlnrını kabul \'C lccl:ıvi eder. 
: Adre~: Glat:ı Tünel ıne~· doııı 
f Tersane caddesi lıaşın rl; 1/2 
::m:sr Xo. Jı muoycnchone.~ 

1939 
RESiMLi HAFTA' nm 

italyanca denlerlnl takip ediniz. 
Sa llsanı kolayca elde edeceksiniz. 

GUlhane Musamere~er i 
Gülhane Tatbikat mektebi ve 

kliniğinin senelik müsamerelerin
de yedinci 14.4.939 cuma giinü 
saat 17,30 da Gülhane konferans 
salonunda yapılacaktır. Arzu e
den meslektaşların teşrifleri rica 
olunur. 

11111111111 

•, 

. . . :-~. : . . , . . . . · .. 

Devlet Demiryoila-n. ve Lirnanlar1 
. · işletme Umum idaresi ilanf arr 
Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 

malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 27.4.939 per
§embe günü saat 10.30 da Haydarpaşa.da gar binası dahilindeki kanılı 
yon tarafından açık eksiltme usulile satın "alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin her grupa ait hizalarında yaıı1ı muvak· 
kat teminat vermeleri Ye kanunun tayin ettiği Yesaikle birlikte ekstlt
me saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler kornisyond?-n parasız olarak dağıtılmakta
dır. 

1 - 31 kalemden ibaret sıhhi laboratuvar atat ve edevatı. Mu
hammen bedeli: (1478) lira (2) kuruş ve muvakkat teminatı: (110) 
lira (86) kuru~tur. 

2 - 6 adet (4992 kgr. Nazari Siklette) 2000 X 2000 X 26 mim. 
Lik kazan saçı. Muhammen bedeli: (798) lira (72) kuruş ve muvak
kat teminatı: (5991) kuruştur. (23 77) 

Kapal ı eksiltme ilanı 
Çorum VilAyeti Osmanc ık Kazası Belediyesinden: 

3 - 5 • 939 tarih çarşamba günü saat 14 de Osmancık Belediye 
reisliği eksiltme komisyonu odasında maktu 1200 lira keıif bedeli 
su isalesi proje tanzimi iti Nafıa Vekaletince yapılmıı etüt Ye ra
porlara göre kapalı :ıarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, bayı~ırlık iıleri genel, husuır Ye fenni 
şartnameleri, proje keıif hülasasile buna müteferri diğer evrak 
belediye dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer i~ yaptığı.."la daiı 
idarelerinden almış oldukları vesi katarı 3 • 5 - 939 günü saat 14 e 
kadar Ozmancık belcl::liyesin: vermeleri lazımdır. (2510) 
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CAFER MUSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilfunum ec• 
zanelerde bulunur • 

...................... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•·:--.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ikramiyeler kaynağı olan 

KAD ·R o· • 
Si 

Bu son keşide de dahi birçok vatandaşları sevindirdi 

200.000 
lirayı 

ismini vermiyen müşterimizden biri. 

20.000 lirayı 
Bay Ali Beyazıt Üniversite hademesi 

1 O . O O O lirayı 
Bay Nuri ve arkadaşları Ortaköyde 

Çar~ı içinde manav 
Kazandılar ve parayı tamamen aldılar 

KADER GiŞESiNiN 
Sattığı biletler, gişenin ismi gibi kaderin cilvesine mazhardır ve ik
ramiye isabet etmesi hemen hemen muhakkaktır. 

Siz de bahtiyarlar arasına katılmak isterseniz? Biletinizi mutlaka 

KA R GiŞESi o N alınız . 
Venn terttnp bDDefcDer saıtıDmaı~a başDaıındı 

Taşra siparişleri seri ve muntazam gönderilir 

Adres: Eminönü, Tramvay caddesi No. 19, Ti: 23970 ............................................... 

s 
GEMİCİLER 
Hamiyet Yüceses 

Ve Bestekar 

Sadeddin Kaynak 
PIJ~K A X 2149 

• 

Sa.hlblnln ::; 1 Mile esesi plil.l• çılık işinde esa~en çok lıass:ıs hare ket ettiği glbl bu orfjhıal eserin 
bütün lncellklerinl phll;a almalc h ususunda sarfettltrf nzıuni ehemmiyetin en tı.!:•k delilim de llAMh'L"T 
1.11CESES gibi memleketin çok kıy metll mugannlycslle bcstekUnn JM zat refakatınl t eınln etmı, ol· 

makla ispat eder. 

..... a .......... . 

VAKiT kitabevi 1 ~~;il~~n~!~~~!~~~~i;~~!:ı:ı.n dü- 1 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 11-20 ikinci seri K.r. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikoloji.si 50 
13 İlkbahar selleri 75 

14 Engerek dilğUmU 60 

15 Rasin kUlllyntı m 75 
16 Samimi Saadet 50 

17 lstatlstik 3 0 
18 Çocuk dilşUrten!er 60 
19 llim ve felsefe so 
20 .Mevcudu kalmadı • . 

530 
Bu serinin flatı :S.30 kuruştur. 

H<'psinl alanlara yUzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalnn 4.2~ kuruşun 

1,24 kuruşu pe;ıln alınarak mUte
b:ıkisi ayda birer lira ödenmek 
Uzere llç taksite ağlanır. 

şürmeğe kati tesirini gösteren Sıhhat Vekfiletinin resmi müsaade
sini haiz 

(iSMET SOLUCAN BiSKOViT) 
terinin piyasaya taklitleri çıkmıştır. Sarın vatanaı'!~llrlmmn ın:mı· 

lann üzerinde daima {lS~IET) markasını aramaları ve istemeleri 
menfaatleri icabıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tertnp 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

ramiye: 40 bin liradır. Bundan ba§ka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ycnt tertipten bir bilet alar ak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve 9abtiyarları arasına girmiş o. 
lursunuz.. 

'J ~ ( .. -

Motosiklet Amatörlerinin Dikkatine ili 

DÜ 
E 

YAN N 
' 

DA 
J . Nikitits Erben ticarethanesinde te§hir edilecektir. 

Adres: İstanbul • Eminönü Telefon: 22876 

~DOKToR ÇJPRUT~ .. •--•MÜHiMDiR, lJKUYUNUZ • 
1 ~ Cildiye ,.e Zühreviye " 

1 
rnlileh:ıssısı 

1 

Deyo~Ju Yerli .Mnllnr Pazarı 

k:ırşısmda Posta sokalh köşesin 
de Meymenet apartımnnı. 

Tel. 43353 ..... ,,__.,...,,~~~~~~~· 
1-- - -------, - ' Çocuk Hekimi 1 

un. AHMET AKKOYUNl.U 

Taksim - 'fnlimhnne Pnlas No. 4 
P:ız:ır<l:ın rna:ı<ln her gfin 

saat 15 den sonra. ----Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim· Tnlimhnne Urrn npartman 

Telefon: 41553. Muayene: Pnznrdıın 
bnşkn her gün 14 • 18 e kodnr. 

1 VAKiT Kitapevi 
loün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci aeri 
41 .Dö Profundis 
42 Günün hukuki ve içtlmat 

meseleleri 
'f 3 ı-::nAtun 

44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 
46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 
49 Politikıı fclsefcsJ 
50 &tetik 25 

610 
Bu ser inin Ciatı 610 lturu§lur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 Iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin alınarak müte. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
Uzerc Uç taksite bağlanır. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyatı 

51 • 60 on kitaplık 6 ııcı seri 
51 Leneit l / 1 
52 Para 25 
53 Sezar 40 
54 İlmi Felsefe , 40 
ss Karıncaların hayau 75 
56 Demosten 35 
57 Çiçeron 40 
58 Hipnotizma 1. 
59 İnsan 50 
60 Yeni kal:lın 40 

545 
Bu serinin fiyatı 5.45 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde yirmi is
konto yapılır. Kalan 436 kuruşun / 

1.36 kuruş pc§in alınarak müte -
kisi ayda birer lira ödenmek üze
re üç taksite bağlanır. 

Dün ve yann 
tercüme külliyatı 

7 nci seriden 
Gl - 67 - 7 ikitap 

51 Vikontun ölümü 30 
6Z Leneit ll. ı. 

63 Liza 1. 
54 Evlilik 20 
GS Gizli Pamuk Kralı 50 

65 Bizans tarihi 1. 
6 7 Sen:;o!cos Avrupa tarihi 50 

460 

Tayyare piyango biletinizi herhangi gişeden aldığınız halde, 

Amorti ve ikramiyenizi hiç bir fark almadan derhal 

YU -
alınız. Yeni tcrti p biletleri gelmi§tir • 

Taşra siparişleri seri \'e muntazam gönderilir. 
Adres: Yenicami iş bankası karşı sında No. 17 

Sahibi MEHMET KIVANÇ 

EKSiRi 
Saçları besler, köklerini kuvvet lendirir, dökülmesini önler, 

kepekleri g iderir. 
tNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 
. . . .,. . ~ ' 

' . .. .... -

PATl 'nm 
devamh 
tatbikı 
ile 

ÇABUK TE MiN ED iLiR 


