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GftRMlEK DÇDN 

Bulgaristanın 
Şartlarını izah etti 

f Cebelütlarıkta toplanan lrıgiliz ve Fransız harp gemileri 

Mütecavize karşı cephe 
Uzak Şarka da teş~il 

edili Of Kanadada esrarengiz 
~--~~~-======-==-== lngı ere u ımmat j ız. altı aemisi 

Bitler küçük h d d de 1 Nezareti kuruldu · ~yecan_ l!lyan ~- r ı 
vletlere sormuş. 8 .... k b" J f·ı Akd Bır !imanda görülen bu denızallı 

"Ruzvelte, istiklalinizi tehlikede ~yu v ır a_P?~ 1 osunu~ e- gemisinin casusluk yaptığı zannediliyor 
görerek sı·zmı· mu··racaat ettı'nı'z1., nıze gelmesı ıçın Roma Tokyo Ottava,21 (A.A.)-Halifax'bahirinmevcudiyetincdair bir-.: ., .. k d. limanının klavuz gemilerinden bi- mareye tesadüf. etmemi~ oldukı<ı 

M muza ere e lyOrmUŞ rinin kaptanı olan Hatter, Hali. rını meclise bildirmesine rağmen, 

U S O 11. n ,· R u z ve 1 te Va§inglon, 20 .(A.A.) - Am.e. h güzergahını beş veya altı gün fax limanına kısmen suya ldalmı§ parlimento mabfelleriMC bu hu. 
i bir tahtelbahirin girmekte oldu· susta endiıe. iz, har edilmektedir 

b 
rika. filosunun kısmI küllis bu içinde katedeceği zannedilmek -

• · · sabah Virginia'daki Hamton Ro tedir. Mal\ım olduğu üzere. 15 ni. ğunu gördüğünü hilkQmct ma. General Griesbacb, bu tahtel· 

1 r n ut u k 1 a c e va· p ve rd ,· adS<Ian pasüik üslere hareket sanda. bahriye nezareti evvelce kamlarına bildirmiıtir. baJıirin bir lngiliz veya Ameri-

~ll • 
t · t' F'l Müdara nazın Mackenzie'nin kan gemisi ofmadıg""ına dair hüklı. . e mış ır. ı onun Panama. kana. (Devamı 5 incide), 

tis deniz ve hava devriyelerinin Ha- metçe kanaat getirdiğini •Öyliye-
laıı di ' 

21 
(A. A.) - İ)i haber a... tlği kilçtik devletlere istiklalleriııin lifax limanı civanna yapiıkalrı , a. :rck bu tahtclbahirin~ fU halde Ka-

41 cliğ~lonı~Uk bir menbadan ö~a. Almanya tarafından tehdid edildi. uı· ti erı· n yeg""" e il 1• raştırmalar' neticesinde bir tahtel- (Dtvamı 5 ıncide) 
\erece~~ JNrc halihazırda. Ruzvelte ğine kani olup olmadıklarını ve Re- · • • -
ltefs.i gı cevnbı hazırlıyan H!Ucr., i.sicumhunın müdahalesini istemJş 

~urun nutkunda telmih et; ( Der•amı 5 incide), t\. m eri kaya git ti 
Maarif Vekili Hasan Ali Orada, amcasının politikası aleyhind~ 

.. Yücel Ankaradan geldi Bugü~~po.!~~!e1!1~~!:ranslar verecek 
tJ n • 'f • k f 1 b Paris·Soir gazetesinin yazdığına 

IVef:SI eye Qlrece a e enin göre Patrik Hitlcrismini taşıyan 
sık b• . f" h d 1 bir delikanlı 1\tormandi vapurile 

1 1 f 1 m 1 an a n Q e Ç İ f İ m e Sİ A vrupadan Adolf Hitlerin politika• 

k 1 sı aleyhinde bir seri konferans ver"'I 
Y • arar aşfı -ıt{i mck üzere Amerikaya geçmiştir. 

'ıf Patrik llitler, Adolf Bitlerin üvc~ 
-- ---· - erkek kardeşinin oğludur. · 

:t 
1909 senesinde Alois Hitler, Avus 

turyayı terkederek gidip Dublindc 

yerleynişti. Dubline yerleştikten 

kısa bir zaman sonra trlandaJı bir 
kadınJa cvlc.nmi~ ve bu izdivaçtan 
Patrik dünyaya gclmiş~ir. Fakat 
herhalde Bitlerin erkek kardeşi iyi 
bir aile baLası değilrni~ ki Patrik 

(Devamı 5 incide) J/illarin yeğeni Patrik llitlcr ----------------------

llasan Au ı·uceı, köprüde ka13ılayıcılan arasında ! 
,,.... Yazın 2 (ncidı .J 

Karadağda «Meçhul tayyareler» 
halka beyannameıeı atmış ! 

((Ya.mı 5 incide), 

ÇERÇEVE 
1 • 

Askere giden· köylü 
Köprüde \'apar bekllyonım. Hayd&ı'pa§a l-apunuulan, iklJUle kol 

nliammda uıun bir kaftle ~dayor. A.9kere giden köyHllerı 
11rml otuz adn'nda blrt Od ıiillgillii :ıİeferiıi ~ledlğf ba bfilc. 

ko3 lcrlnde ele g~tlğl gibi toplaamıı n istif edllın:ilı ADAaC)la ç«Dklan. 
Kıltklan görülecek ıey.. Elbbelertnde tuna tokluğundan, kuma lan· ' . . 
nın en g~ parçuı bir dian klhb kadar. Bu ·lrorkua~ cfybli \'Mıhı~ 
lan o kadar dlcllktenniıı, o kadar. bizi~&,, G kadar .Ötmuı ki, he~t 
blrlblrlnln ayni. Sanki JıakUd kıbk blrHğtne doğra giden bu cocuklan, 
daha evnl sefalet blrle1tinnl1- · 

Hele ı;aJus Uadelerl! Gözl~r sönllk, a\-a.nllar ~kük, dudaklar so. 
lllk, kemikler tılalc, '11cutlar · kırık. Birçoğunda, bili tec'İavlslnl görc
meml~ hastalıklar. Kiminde elacma, kiminde sarllık, kiminde ur. 

Fakat hepsi &e\iıiç l~lnde. Hastaneden taburcu edilen hMtalarm 
se\incl. Güle oynaya, zıplaya sıçraya, bağır&. haylara )iirüyor?al\ 
Besbelli ki, malik olduktan ıartl&rdan daha iyisine qJ&3hncı bir dr'. 
reye ennl~ler. 

Ben ıt&hsan Orducu olduğum itin, aakerUk llnlformuma giden ala· 
cah hulacah kal&balıklan, föı hedefinde görürüm. Fakat bu manr.am.
nın dllUe 15 bir kat daha değer kazanıyor. 

Ordu bizim memlekette, alac&lı bulacah kata'bahklan sadece kav .. 
\'et hedefinde blrleıtlren bir mile!J."CSe olmaktan tok Üllttln. Ordu bizim 
memlekette, ayni umanda köylüyü glyıUttn, ku,.tan, yediren. l(lrcn. 
okutan, öğreten, iyi eden, sağlamJa.,hran blr hayat ot'aiw. 

ııctısadi, içtimai, sıhhi, terblye\'f, blrtok müesses~lerin •oaıh ,,.. 
stl olamadığı kö3 tüye, Ordu ula~nu,trr. • 

Bu derin hakika~ ermek htlyor rnasaau~ RP-r 111 ask~rnk yo .. 
Jun<lald köylülerle, onlara r.!_11,!F~ ea. ,.u,.m. ..,...... ... 
yışlı blr göz atm, yeterl -

Nuith.Fanl KISAKV RHK 



«Yeni sulh » a doğru 
.. .. yazan: H: ~u.hittin D~l~ılıç 1 

Şu anda butun mılletler ayakt:ı I ne buyuk demokrasılerın geniş it
olarak yeni milletlerarası emniyet tifaklı çenber siyaseti gibi harpçı 
sistemini?'. kt'§fedilmesini bekliyor 

1 

teşebbüsleri muvaffak olamamıı _ 
lar. Bugün dünyanın birinci pliin. !ardır. 

rla meselesi bu oldufuna §Üphe Bugüı!, tehlike sahalarına birer 
yoktur. harp işareti koymak kabilinden ve 
Eğer Ruzvcltin beteri bir ilham daha çok nümayi! mahiye tinde o. 

la formülleıtirdiei mesajı geçici o- lan garantiler vermek ıibi mu -
lan ac>litı"ka hamlelerinden biri o· vakkat t e'dbirlerle sıkı bir muva· 
larak defil de dünya realitelerin- zene .devam ettirilmeye çalıtılıyor. 
deki de~erin bir aeyri olarak ideolojik blo1clarm dıJında değilse 
ahnrrN, Ruzveftin dünyanın bu bile Ustünde bir durumu bulunan 
en büyük meselesinin halli üzerin Amerika Cunlhurreisinin hamlesi 
deki büyük davranışlardan birine ise, muhakkak ki, milletleri buh -
mihrak oldufu ıüphesizdir. ran içine yuvarlıyan, büyük mese-

Bueiln, milletler manzumeleri lenin ilk defa dofrudan doğruya 
birdenbire bir kompleks içine düı halli üzerinde yüksek bir d avra • 
müı, bir çıkmaza ıirmiı; ideolo - nııtır. 
jik rejimlerin taaavvurlan, bu ha.. Fakat Ruzvcltin keti! hamlesi 
reketlerin sebep oldutu ekonomik yaptı~ı plinın, bir yol açmakla be 
çökilntüler, zihniyet, merlafi ve raber, henüz hayatiyet alamıyacak 
politika ıistemleri arasındaki te • kadar natamam ve iptidai olduğu 
zatlar milletler arasındaki ahenk da muhakkaktır. Zira bu planın 

ve muvazeneleri birdenbire kaldı· ayru zamanda bütün meseleleri 
rarak yerinde kamıakarııık bir halletmek eibi bütiln bir sistem 

""' durum brrakmıt bulunuyor. olmak vaaıfları yoktur. 
Bu !durumun halli ne harbe kar Esasen aynı zamanda bütün me. 

§ı harp 'Cibi cebrt ve aun'i sistem· selelere hal imkanı verecek bu 
ı 4·~·, t1'1""•u.,: __ , e, tıt .oe pra & po ti&a""ann ba- muğlik ve meçhul yeni sistemi an-
. .. k~ ... l'l.f • 

sıt Ye te taraıu projelerile müm cak dehah bir hamle yaratabilir. 
kün değildir:-'Nitekim ne Sovyet Bu adam, veya insanlığın bu 
Rusya polirlb'.m'm eski müıterek müşterek dehalı hamlesi, mutlaka 
emni'ye~eistemine avdet ıeklinde tarihe dofacaktır. 
ileri ::UrdUfG~ulh~U= hal sureti, H . M uhiddin DaHolıç 

Yeni Vekaletlerin 
teşkilat layihaları 
Başvekalete verildi 

Ticaret, lktısat Veknteti ile başlı Avrupa sergilerinde <jlaha iyi 
Nafıa ve :Jlı'lünakalc ve 'Muhabere biı- ~kilde tanıt.ılrnaaına da ~hem 

Vekaletlerinin teşkilat kanunları miyet verilecektir. 
Başvekalete verilmiştir. 

Ticaret Vekaleti teşkilatı ..... 
Tetkillt projeleril)e &öre Tica-

~ 

ret Vekaletinde iç ticaret umum 
mii':iürlüfü, dıt ticaret umum mü 

Ayrıca, iktısatli hayatın tezahür 
terini takibe yarıyacak anketler 
tertip etmek, endeksler tanzim 
eylemek ve memleket iktisadiya_ 
tının devamlı tahlilleri ile resmi 

dürlüğü Ye tcıkililtlandırma konjonktür etütlerini yapmak işi. 
umum müdürlüğü olmak üzere üç ne ihtimamla devam olunacaktır. 

Belediy&rfiızın 
l stanbıllım )'Ol derdi malum. Fakat bütün bozuk yolların tamiri 

veya yol yüzü gifrmemiş yerlere yol açmak içı'n milyonlarca liraya ihti
yaç olduğunu bildiğimiz cihetle şeh rirı hemen birkaç ay içinde yolları 
muntazam bir hale gelirilemiyeceği 11i de biliyoruz. Esasen bu sahada 
Dr. Lutfi Kırdar iş başına geçtikten sonra biiyük bir faaliyet gösterildi· 
ğfoi de memtıurıiyetle görüyoruz. A 11cak ötede beride belediyenin eski 
zihtıiyetindttı yadigar bazı vaziyet /er t'ar ki bunlar muhakkak ki J.ı2tf i 
Kırdarın bu işlere muttali olmasile derhal düultilecektir. 

l\f esela Pangaltıda Bozkurt ma hallesi1ıi11 he111en bütü'lı yolları ber
bat bir haldedir. Bt1 arada Eşrefe fendi sokak Baruthane caddesi yol 
değil adeta yolculara kurulmuş bir tuzakttr. Burada diı§ı"ip yaralanan 

dikkat gözüne! 
kimseler bile meumtlur. Sokakla binaları olanlar müteaddit defallJf • 
fakat J.utfi Kırdar iş başına geçmez den önce - istida/arla belediyıY' 
müracaat ederek yolun }'aPtırılma mıı ve bir tek olsun elektrik 16.nb/jjt 
konulmasını rica etmişler, ricaları is'at olunmamıştır. Malıalleli nihD' 
yel aralarında para toplamağa hazır olduklarım, belediyenin bu para ılt 
yol yaptırmasmı istemişler, belediye "amclmı yok!,, cevabile bu mürtr 
caali de reddetmiştir. 

MahallPli, (alışkan ve hilsnüni yet sahibi yeni belediye rcisirniıİll 
işe müdahalesini beklemekte ve mil racaatlarımn iyi telakki edilip iJ'i 
olımacağını ummaktadırlar. Lutfi Kırdamı bu ümidi boşa çıkarmı)'4• 
cağı muhakkaktır. 

Sarıyer Beledi
yesindeki 

Maznunlar 
müdafaalarmı 

ihtilas 
dün 
yaplllar 

~arıyer belediyesiln 1742 lira 82 

kuru~unu ihtilas etmek suçu ile a

ğırcezada muhakeme edilen bele • 

diye muhasebecisi Enver ile Emin 

dün mahkemede müdnfaalımnı yap 
mışlardır. 

Enverln vekili :mUdafansmdn, 1 

Çocuk 
bayrar111 

Pazar günü küçüklerin bayram 
haftası başlıyor 

Bir ihtilas 
şüphesi 

Eminönü mal mUdUrlugU 
veznedarı tevkif edildi 
Polis ve milddeiumumillk bir~ 

gUndcnbcri vezneden para ibülj,I 
ettiği 11Uphesilc işten el çektirileP 
Eminönü malmUdUrlUğU veznecı.tl 
hakkında tahkikat yapıyordu. Nr 
ticede suçlunun beş bin lira ihtill' 
ettiği zannı kuvvet bulmuş ve ves· 

,ncdnr dUn ikinci sorgu hAkimliğiII• ınUckkU!nln bu .ille ali.lıruıı olmadı-ffllWiii~•'!l•••ll•M••••lllliliillilllllM•l'JI 
gınr, ihfülı.ıırn llonCÜgi nıoaun 1.ulu n 

duğu .sırada yapıldığını ileri sUre • 
rek, ~te sadece ihmal bulunabilece

ğini ve ceza verilecekse bunn göı e 
lrnsilmesi llzmıgeldiğini söyledi ve 
müekkilinin tahliyesini istedi. 

Diğer suçlu da müdafaasuu yap. . 
tıklan sonra mahkeme tahliye ta-

cc ev · edilınlslli. 
--0-

Hastahaneden 
ç ı karıl an çocuk 

"Fenni zaruret yüzünden 
taburcu ,, ed i lmiş 

umum müdUrlük bulunacaktır. -Ticaret .Vekaletinde ayrıca tef. 
tiş neyeti reiıli~i, hukuk mUşa. 
virliği, hususi kalem, standardi. 
zasyon, turizm ve sergiler, kon. 
jonktör ve neıriyat, zat itleri ve 
levazım, seferberlik, evrak müdilr 
lukleri bulunacaktır. • ölçüler ve 
ayarlar mu.dUrlüfU iç ticaret u
mum müdürlllğünde bir gube mü-

Toprak mahsulleri ofisi ve Ziraat lebini red ve karar verilmef!i ic,:in 
Bankası da yeni tegkiUit kanunu 1 muhakemeyi başka bir gilne bırnk
ile Ticaret Vekaletine bağlanmak. mrrııtır. 

tadır. 

1 sta1Jbııl Sılılıat ve 1 çtimai M"4' 
venet müdürii doktor Ali Rıza Bal 
sım imzatilc §ıt tavzihi aldık: 

" durlüğü haline kalbolunmaktııldır. 

Mevcut teıkilAtta 
değişiklikler 
Türkofis reisliği lağvolunmakta 

ve onun yerine dış ticaret umÜm 
müdürlüğü ihdas olunmaktadır': 
Sergi işleri Türkofis'tcn alınarak 
turizm büroıiyle birlikte turizn; 
v: sergiler müdürlUğU haline gel. 
mel:tedir. Gene Türkofisten neşri. 
yat i~leri alınmakta ve konjonk. 
tör servisiyle birlikte konjonktür 
ve neşriyat müdürlüğü haline ~el. 
mektedir. Zat işleri ve levazım da 
bir mUdürlUk halinde tcsbit e:lil
miştir. İcra Vekilleri Heyeti ka
rarnameleriyle idare edilen kadro 
!arın hepsi yeni teıkilata dahil ol. 
mu§tur. Yeni teşkilat projesincle 
ücr:ctli memuriyetlerin bir kısmı 
da bareme alınmıştır. 

Yeni proje Ticaret V ckaletinin 
taşra teşkilatını mmtaka ticaret 
müdürlüğü unvanı altında bir mü. 
dürün emrinde tevhit etmekte ve 
12 yer:fe mıntaka ticaret müdür. 
lükleri ihdas etmektedir. Gene 
proje ile kullanılacak ticaret ata. 
seleri sayısı 14 <le çıkarılmakta

dır. 

Yeni teşkilatta bilhassa turizm 
ve sergilere ehemmiyet verilmiş 
konjonktör müdürliiğü ile sergi 
lerin takviyesi esas gözetilmiştir. 
Yeni tefkilitla dövis eetiren mem 
ld "eıt!en ttyyah ce1betmek me
saisine bir kat daha hız verileceği 
gibi, ihr acat mallarımızın belli 

İktisat Vekaleti 
teşkil Atı 
iktxsat V ekfilctinin teşkilfi t ka

nun projesiyle fktısat Vekaletin
de Sanayi umum müdürlüğü, ma. 
adin umum müdürlüğü, İJ dairesi 
reisliği, "malden tetkik ve arama 
enstitüsü, elektrik işleri etüt ida. 
resi, teftiı heyeti reisliği, hu'lı:uk 
müşavirliği, hususi kalem z"at iş. 

ıe·ri, levazım ve evrak müdürlük. 
clri bulunmaktadır. Etibank ite 
Sümerbank da İktısat Vekaletine 
bağlı olarak kalmaktadır. 

Muhabere ve Mlinakalc 
Vekile t i lef kilAtı 
Muhabere ve Münakale Veka· 

!etinin teşkilat kanun projesiyle 
posta, telgraf ve telefon, radyo, 
devlet demiryolları, karayolların
da nakliyat itleri, deniz nakliyatı, 
scyrisef er işleri, bunlara ait vazi
fe ve hesaplar, liman ve teçhizat 
işleri, deniz mahsulleri ve avcılık 
işleri, havayollan muhabere ve 
münakale vekaletinin vazifeleri 
:ümlesinden bulunmaktadır. 

"Gazetenizin 13 nisan 1939 tarilı'cl 
li ve 2578 sayılı nüshasının i.kiJl 

Kuzu eti fiyatları düşecek sarrası birinci sütununda coo~ 
Son günlerde !stanbula kesil""'a , • şey doğru olabilir mi?), başlığı . 

~ Geçen ~enelcl ~ocuk hafta mmdn bir !:Ocuk l:ınlosu... tında intişar eden yazıda, dizleri Si, 
ve kesilmem~ olarak fazla kuzu · · d -1.1. b ı rak {8 

23 Nisan Hakimiyeti milliye ve Şieli h:ılkevi önünde saat 11 de zı ıçın e ve 3}4Nl.a ısız o a • 
gelmeye b113lrunl§br. Ayın on be_ kir bir çoccğun hastaneden saln~ 

Çocuk bayramı mUnasebctlle nehri. ch·ar mekteblerin talcbeslle halk 
şinde 3000, on yedisinde 4600, on . d 1 k t hU t •t topl"nacak, :merasım' e tstik!Al mar. rildiği bildirilmiş olması üzeri~; mız e yapı aca eza ra a aı pro- .. ıı C:::jc:.li rocuk hastahanesi bar+ .. bibİI 
dokur.unda 5000 kesilmiş kuzu gel- ·1 b l kt H lk · · · ta <ı,1 ıt ır ii' .... gram tesbit edilmlftlr. uı e 8.§ anaca ır. a evı rcısı • ğinden alman tahriratta: 
miştlr. Pazar gllnU saat onda 10, 11, 12, rafmdan bir hitabe irad edilecek; Yapılan tahkikat neticesinde o!' 

Bu yüzden birçok yerlerde kuzu 13, 29, 45 ve 47 nci ilkmektoblerlc erkek ve kız talebe tarafından Ço • gün evvel ayakkabısız ve tıPlak ~ 
60 kuruştan 45.50 kuruııa kadar bir kısım hususi mektebler talebe- cuk Bayramı hakkında 5iirler oku- \'aziyette Harbiyeden bir has~!.1' 
dil~Uştür. Kuzunun 40 kuruşa ka· sinden mürekkeb bl.n ki.§Ulk bir ka. nacak, nutuklar söylenecektir. Be- Cuk getirilmi~ ve hastanenin ~ 
dar dücıeceği tahmin edilmektedir. f"I B ·ı irml d k 'lk yog·ıu ve Şiı>li Halkevleri tarafın _ hastalıklan bakım seririyatının t 

" 1 e, eyog u Y 0 uzuncu 1 - " Uncil servisine yatınlnu~tır. F~ 

!etinin teıkilatı dııında kalan Na. 
fıanm muhabere ve mürasele mil-

şavirliği ile tarife mügavirliği müs 
tesna olmak Uzere diğer Nafıa 

Vekile ti daireleri Nafıa Vekaleti
nin yeni teı'kilat kanununu teıkil 
etmektedir. 

lktısat ve Ticaret Vekaletleri 
1939 bütçelerinin hazırlığını da 
bitirerek bütçelerini Baıvekıllete 

vcrmijlerdir. 

Bütçeler Maliye Vekaletine ha. 
vale edilmiş ve mezkur vekalet 
tetkiklerine başlamıştır. Ticaret 
Vekaletinin 1939 bUtçesi ı milyon 

mektebde toplanacaktır. Bu talebe. dan yaptırılmış olan elbise ve sair ilgili profesör tarafından bu ser~it 
leı·, muallimlerinin nezareti altında eu·a kendi mıntakalarx dahilindeki teki çocııklarnı tabtlTCU edilmesı"!., 
tem saat 10,45 te Taksim Abidesinin çocuklara tevzi edilecektir. /mni zaruret yönüııden lüzum gorıı' 
ctr.afmda Beyoğlu maarif memuru Beyoğlu halkevinln köycülilk şu- me~i iizerine, çocuklar hadı;mc ret~; 
tarafından gösterilecek yerlerde besinden bir heyet Kilyos köyüne k~ti~de ~·e tramvayla evlenne sev1'1, 
v:ızlyet alacaklardır. giderek köylülerle bnyrnmı tes'id dıldiklerı, ancak, ayakkabısı ve e, 

B h · ha <l d ed kti K.. r· kl 1 . h bisesi olmıyanlann, alelusul hast•. 
Ayni saatte a rıye n osu a ece r. oy u ç~u arı . çın . a. ' neden giydirilmiş ve çocuklar eVle 

bura.da hazır bulunacaktır. Beyoğlu zırlanmış olan elbısc ve srur gıyc- rine bırakıldıktan sonra has~ 
Kaymakamı, parti ve halkevi reis- cek eşya; ilaç ve yiyecek maddeler demirbaş eşyası geriye alınmı~· 
'<>riyle ilkmekteb çocuklarına yar - tevzi olunacaktır. Hastaneden evlere ilaç veri1Jiıes1 
cİrm birliği, Çocuk esirgeme ,.e Kı_ Şişli Halkevi tarafından Dağcılık kanunen imkansızdır. 
zılny reisleri, Beyoğlu Emniyet i- klliblinde büyük bir Çocuk balosu Fe~nen .. göste.rilen lü~um üze!~ 
:rpiri ve Tnksim nahiye müdUrU de verilecektir. Halkevleri &alonlo.rm - e\ lenne gondenlen fakır has~a \rf 
ıııcrnsinıe iştirak edeceklerdir. Saat da \'e sinemalarında çocuk teınslllc_ mutlaka evlerine tramvay, taksı, ~ 
oıı birde çalınacak {Ti) borusile se_ ri verilecek ve filmler gösterilecek- ya vapurla gönderilmekte ve bU .; 

için de sarfedilmek üzere hastaneJl'ıı 

Bu i~lerle meşgul olan ve evvel. 
ce iktısat V ckaleti ile Nafıa Ve. 
kfiletine bağlı olan bUtün daireler 667.800 lira, lktısat Vektiletinin 
muhabere ve münakale vekaletine bütçesi ise l.554.304 lira.dır. Büt. 

IAm vaziyeti alınacak, bando istik- tir. yeteri kadar müteferrikası bulU?~ı. 
lal marşını çalncak, talebe ve halk Ayni gün sabahley!n saat ondn ğu ve bu yolda sarfiyattan çeh1J11 •• 

:!a beraber söyliyecektir, Bu aracla Beyazıdda da bir toplnntı yapıta _ mediği kuyudatile sabit olduğu ~ 
tln direğe bayrak çekilecektir. Be- caktır. Bu toplantıda hazır bulu - hetle hastahaneden elbisesiz çıpl , 
lediye; Cumhuriyet Halk partisi, nanların iştirakiyle çocuk marşı olarak hasta çıkarılması varit o~ 

bağlanmakta ve ayrıca, hususi ka
lem, zat işleri, levazım, evrak mü
dürlükleri ile teftiş heyeti reisliği, 
hukuk mü avirliği ihdas olunmak 
tadır. Denizyollan ve limanları 
ile sair dairelerin tekaüt ve mü
masili sandıkları da gene bu ve. 
kUctin kadrosu içine girmiı bulun 
maktadır. 

ce kanun projesiyle teklif olunan 

1ktısat Vekaleti bütçesine naza. 
ran her iki vekaletin bütçeleri beş 
yüz bin lira noksandır. Bu nok_ 
sanlık eski lktisat Vekaleti dııire. 
!erinden bir kısmının Muhabere 
ve Milnakale V ekiletinc bağlana
cak olmasından ileri gelmektedir. 

Nafia Ve'klleti ile Muhabere ve 
Münakale V ekaletleri henüz 1939 

Nafıa Vekaleti teşkilatı bütçe projelerini 

Muhabere ve Münakale Veka. me~guldürler. 

hazırlamakla 

dı~_ ı ve olmıyacağı bildirilmeld
1
• 

halk evleri, yoksul ilkmekleb ço • söylenecek, çocuklara hitabeler i - ~ g 
keyfiyetin mvzihan neşrini saY 

c.uklarınn ynrdmı birliği, Çocuk E- rad olunacak, çocuklar namına ce. !arla rica ederim.,, 
sirgeme kurumu, Kızılay ve diğer vab verilecek, şiirler okunacak ve ================~~ te~ekkilller tarafından gönderilecek istiklal marşı söylenecektir. 
çelenkler abideye konncaktır. Be _ Merasimin bu kısmı bittikten EminönU Halkevi salonunda il~~ 
yoğlu Hnlkcvi Reisi tarafından Ha- sonra Eminönü Halkevi temsil gu- mekteb talebelerinin resim serS~ 
kimlyeti milliye hakkında, Çocuk besi tarafından Beyazıd meydanm. açılacaktxr. Gece ıaat 20.SO d• 1 
esirgeme kurumu reisi tarafından da (İstiklAl piyesi) temsil oluna • mlnönU Halkevi salonunda ('ff P

1
J 

da Çocuk bayramı hakkında sözler caktır. piyesi temsil olunacaktır. çoeıJ\· 
söylenecek, on ikinci ilkmcktebden Saat 15.30 da Divanyolundıı Ço- Haftası devam ettiği milddetı;e ıııı 
bir talebe de duygularını nnlata - cuk kitab sarayının dördüncli yıldö- kevterindeki merasim de dcva.nt e 
caktrr. · nümü kutlulanacaktır. Saat 17 de dcccktir. 



HABER - Akpm Pa.tas.. 

T ürk yavrularının müstakbel 
emniyetleri riasıl temin edilebilir? 

Çocuk hayat sigorta veya sandıkları ne gibi 
esaslara göre hazırlanmalıdır, nasıl neticeler 

elde edilebilir ? 
Museviler arasır.da bir adet var· yeti için halk sigortalan tercih e· ı Bir baba ve anne nasıl olsa it 

N dır. Onlar çocukları doğar doğmaz derler. Hadise bir sigortanın fay· ulur kervan yü."ür kabilinden şu 
aşid Gic.esi kızsa drahoması. erkek ise, kendini :ıasında veya faydalıhğında değil. fani dünyayı atlatırız diye düşü. 

Y bulduktan, yaşını, başını aldıktan dir. nüyorlar. Faka t herhangi bir hadise 
L- ı"r...• sonra bir sermayt:cik edinebilmesi Meselemiz yavrularımızın bJbayı kar~cttirir veya ana elinde ll -.,._, Naıid" 

liıı duYU ın hastalandığını için tedbir alırlar. mü:;takbel l'ntniyetlerini hazırla- kalan yavrusunun anasınıda elinden 
bı i 6trellfn P nıerak etmiş, i.>ileşti. Bu itibarlardır ki museviler ara·' mak gibi bir hedefin nasıl tahakkuk alırsa, bu takdirde çocuk perişan 
t1~_l•ıete onee de ıevinıuiştik. Sonra 1 
""'1 uıı k sında dilenci ~örülmez. En fakir ai. ettirilmesi irnkAnları üzerinde araş- ve sefil olur gibi bir zihniyet, pek 
~· ~'~diılın~;~ ba~~e~:~~l ~u~ı~ lenin çocuğu da istikbalinden, mü· 1 tırmalar yapmağa matuftur. de yanlış değildir. 
~r •danıd Zilfdük . .Na;,it henüz genç tevazi de olsa emindir. Çamaşırcı·, Museviler, çocuklarının drahoma Bu itibarla cemiyetin en büyük 
d.açbit ıe~~ ~anutinl bırakmasına lık eden, alelade kibrit vesaire sat- veya sermayesini, onları dünyaya vazifelerinden biri tasarruf sistem 
1( 

11 
diba ~ )oktur. Ti) atromuz un· mak suretile iJJ>Ortacılık eden biri. gelir gelmez çocuk sigortalarına bağ ve esasında Türk yavrularının mü~ 

et~ der, so~:lerce istıfade edebilir. nin dahi rnrnfu hakkında böyle bir Iamak suretile temin ederler. takbel emniyetlerini korumak olma. h leıı nııııı diın, ben yarının ser· :r~-~ 
le~ll •d ve iüzeı tıyatrosuııun vazifesi vardır ve bunu muayyen Çocuk on sekiz yaşına geldiği za- lıdır. Filhakika kumbara usulü bu· 

tdeıı detıı8~te veya tercüme piyes. tarihe kadar, gıdasından ayırarak man, sigortadan sermayesini veya nun mehmaemken tel\lini demektir 
~ kn ' uııuııku tulüatıaıı ~·ıka· temin eder. drahomasını veya ticare~ parasını ama, bunu daha pratik 'bir hale ge· 
"'~ nıııu 1' 
~ ıı lı>at · epeba§ında veya Sigortaların esa!'lan, hayat ve mal çeker. tirmek ve daha asgari hesaplara gö· 
"UJ

111 bıı>uk ~?surıda oynanan oyun· tmniyeti gibi bir zihni'-'ete istinat Bu münasebetlt' maliyecilerimiz. reayarlamak, daha aşağr ve daha 
)' er "e P tır kısmı, bütuıı o vod· J 

.b~i lıir .. ~;s druıuları çürüıuü~, eder. Sigorta sisteminde paranın den bir zat bize şu esaslan anlattı: b a s i t ş a r t l a r 1 a y a p· 
a >'etı01 daht. içJu tohum olmak ka. tedavül hali mevcut olduğu için "Hayat sigortalan zaten bu işi mak kabil olmalıdır. Nitekim yal· 
,,. llaiınuıı 1 

1 ka)betıuiş eserlerdir. nema faizi nisbetile de cereyan e- yapar. Fakat meseleyi böylece basit nız ismini kaydettiren bir aile hiç ... hı.. ene; l' ·· k 
ı ._..,.iri t ur· şairi, aeııç Ttirli. der. görmek doğru değildir. ç.ocuklan· bir mükellefiyete tahammül -etmek· 
1~" bir ma aklid ile kalma.}'lP gerçek· 'l · 
"":'» ıııı6;t' )aratmak istı)orsa !\aşid Aşağr yukan nemalandırarak ta· mızın yarınki emniyetleri her aı e sizin evladına ait istikbal emniyetı· 
~llltrctadı cılarıa çalışmalıdır. Ha) at taraftan da sigortanın iktisadi sa-

1 
babasının veya ar.asının belli başlı ni hazırlamağa girişmiş bulunmalı. 

rı oıııa r, iUZeUıtin Jıali.ikl unsur- h:ıdaki faaliyet ve hareketlerini halk üzüntülerinden birini teşkil eder. dır. Bunlar devlet sermayesile bile 
~•11/d•~ır. sennayesile ttdvir mahiyeti mev. lzdivaçta da çocuk yapmamağa teşekkül edebilecek ve münhasnran 1

1Ut11r ~; liYalroyu bırakcaiı çok cuttur. gayret gibi kötü bir zihniyet sırf çocuk istikbali ile mesgul olacak ço· 
)"Bııtı. )' tu deJılmiş. Kendisini lie- Bu itibarla ha,·at ve mal emni- böyle bir emniyet mevcut olmasın· cuk hayat sandıklan veya sigorta· " litea, enı •ctıtı 1'an are piyanıo J 

- 8'& Dde ıördum; sarruf yapmak demektir. Fakat bir dan ileri geliyor kanaatindeyim. lan vasıtasile yapılabilir. Nihayet 
ilet ıaıı e:~ haı1 dedim, sanate hiya- ailelerin bütçelerine göre hergün 

-lfa Yorsuııuz7 HABER'ı·n memleket posta idaresile yapılacak bir anlaş-~· dedi; ben li.>·atroyu bı· maile mukayyet evlerden hattA bir 

a 

ı---------·-··········--·······-··--·----------·-·-----, 
j 1lor 
1 1 
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Hastahanelerdeki mutehassıs i 

doktorlar memur mudurlar, 
dağıl midirler 1 

Yazan : M. DALKILIÇ 

T OnKiYlJNlN en tok muhlat olıluğu şey, ha)at enınl)etl 

için mUeyyooe demek olnn hastanelerdir. 
,t.;limizde bir malüın \"ardır: Has~anclcr kifl değildir, yatak 

azdır, yer yoktur \·c hastalar sıra bekUyor. 
Hastanelerin faali~ et neticelerinin ihsaiyatı tetkik edllidğl 

zaman da görülüyor ki, teşhis \ c ayakta teda\i için müracaatlar, 
yatak müracııatmda:ı hemen bir misli fazladır. Yani yüzde alt-
mış mür:ıcaat ayalda teda' i şeklindedir. I 

Geri kalan yüzde kırk yatak hastaları itin de\ Jet m.al 
programımla hastaneler tesisi gibi birinci salta gelen bir hedef 
me\cuttur. Zaten bu meseleyle değil daha fazla bundan tenllüd 
eden bir \'azlyetlc mcşı;ul olmak istll oruz. 

Hastanelerin klinikleri saat on bc5e kadar fillen açık bulun
mak \'e fa:ıUyettc olmak '"azı.-cttndedlr. Halbuld hemen hiçbir 
hastahanede mütehassıslar bu müddete kadar kalmszlar. Ekse
riya öğle tatili lle klinik mesaisi asistanlara bırakılır nyahut o 
kadarı da temin edilmeksizin tatil edilir. 

Halbuki kllniklerln de,·letfn umnnılyetle kabul ettiği mesai 
müddetince sabahtan akıtama kadar açık \ 'C faal olmasına kat. 
lyyen lüzum olduğu a.,ıkardır. Bittabi bu takdirde bugün alı
nan ayak tcda\isi , .e teşhis yckünlan iki misli artmış n memle. 
ketimlzln bu bUyllk , .e bayati lhtlyaçlannm mllhlm bir kısmı eda 

1 edibnlş olacaktır. Fakat bunun itin şart olan şudur: 
Tıpkı ınhhat ldaret4lndc çalışan doktorlann, mütchassıslarm 

sabahtan akşama kadar mesai müddetine bağlı birer memur o

luşlan gibi, hastanelerin mütehıwnslarmm da birer memur bu
lunduğu ışüphe götürmez. Ancak hastanele~ bağlr mütcha&8111. 
lar, doçentler \"e yani bilhassa bu l,lerln, kliniklerin bqmcla ba
lunma..o;ı muktazl olanlar dı~ıırda mnayenehaaeJeri bulunan ZC\at. 
lır. 

Dalma ,·e birçok münasebetlerle aöylecllk ki, insan zihniyet 
\"e haletl ruhlyeslnln, phsi menfaate karııı olan temayül ,.c zaa-

eeıe, lloı ,.al.itlerimde ıi.inlümll kuruştan başlamak üzere ve müm.. 

~elt ıcı:~~e ::~ı;::~:·~~;:;:~: k .. ,t.. u • b• h • t• kün olan nisbet dahilindekini kabul ~ ~ lHane u uru ne yenı ır ızme 1 etmek imkan\arile bu sandıklara ta· i 
h~"-'th 010

nca uzülecek bir şey ... ruf,J?arası toplanmalıdır. : 

fr kadar tabii bir hadise olamaz. Binaenaleyh drprda muayene
haneleri bulunan mütehanıs \ "C doktorlarm hastaneye alt alika.. 
lan - kimseyi itham mevkllnde deiffb • tabJl bir netice Ue pek 
u \olmak leab eder. Fazla gösterilmek lstenıı.e c1alal müddet 

1 
milsalt deilldlr. 

Halbuki mütelıassıslann n doktorlarm aynen lılrer memur 
gibi münha.~ıran mensub bulunduklan hastanelere hureclllmesl 
kah eder, icab etmez belki, memleketin umumi lht.iyacı ttlbarlle I 
bir znrurct halimledir. I 

t.~Vda d ~-.~) Mil~~~~-!!!!~~~~~~t4lfJllllltll!"'•l!ll1M•fıli•• ... ~r1~ .... ..-.:.-.,..~U D'°naığ§ evlallfiU'"v .lfay(i~'t'tlr- 1 
~ ıı egı ' akşam uslleri Hcy:ızıt -ı R miş olan aile, hergün kapısına ge· 

ıı_t~~~ de iörcbileceAiz. Zaıeu • J • CE ALMAN• CA lecek posta memuruna veya san. 

~ ..dcrc006e kadar bü~ fedak&rlıiııu milat.elilm olacaiı 
aıılilr bulunmuma ftfmen, 'ereeeil faydalı , .e )'1U'4 saran de
ğer ,.e ehemmiyeti balmnmdan tahakkuk ettirllmesf lcab eclen en 
büyük bir gaye olmak gcreUlr. '<ili ~'fi .~a koşuyor, tayyare bile- JNG LJZ 

'-r biJL d lQ elinden almalı bir u- - dıklann memurlarına o gün müm-

~ :ı0r. ~en de bıletimi oradan DiLLERi u·· ZERiNE kün oıan bir kuruş veya beş kuruş ~"~- r lllll birinci ikramiye~·j 1 1 b" 
ıı.-. --=.,ınıd J l veya ne o ursa o sun ır para verir 
' IU..ı an hiç füphem kalma R • 
bit ••Del ikr · · • e s l m e V~ bunlar sandıkta toplanır ve ~ 1e1 d anıı) e ..• Hıç de fena 
~ etil; heı., inıana bir tebes- çocuğun hesabına kaydolunur. Bu 
le • ~aıid" . ndıkl 'd 1 h . 

il ae,. 1n hır tebessümü ile ae· B k L A sa ann ı are erine mu telıf 
~Uıı ~ eL .. Hayali bile ne kadar u··y u·· ug a t devlet işleri amme hizmetleri bileti.;ı8'1d'e ıiıesi, nıuıterilerint 
g~ uturıu olsunl ticaret işleri tevdi olunur. Bunların 

11. ln'LED temettüleri de mukayyet aileler he-... kona 6 '° - Tramvay yerleri-
~11 nıaden~ sepetleri nasıl hu. 11 Mayıs 1939 tarlhlnden ltiba. sabına geçirilir. Ve böylece bu ço· 
\ber Uz? llenım pek hoşuma ait- ren her gUn forma forma Haber'le cuk hayat sigortalan veya hayat 
, 1 IGrdükçe cülmem tutuyor. Bir birlikte verilmeye bqlıyor. l 1 2 • sandıklan, yalnız Türk çocukları. 
'llaaıaı

0

~~uz, ~.ant~~a; ~ir bakıyor- C+> run sermayelerine istinat eden bir 
~· Gec sıne donmuş kulAha benzi· mali teşekkül olur. 
~ !lnı~- karanlıAında insanın a> a. Resimle Büyük Licat, yalım 
~llf ~lllaları da pek hoı olu.>or· Ttlrk ktltöphaaelerl için deill, dtin- Bunun faydalarını zikretmekle 
lfeı. )' onu henüz tecrübe etmedim. ya Jdlttlphaaelerl leln bir kazançtır. bitiremem. Her şeyden önce Türk 
t~'inıur, şô>le kuHetlice bir ~ yavrularının yarına daha emin çı-
'lacaa. ı'aldı~ı zaman o sepetlerin 6 kabilmeleri ve nihayet babasız ve a· 
~~rthau hır düıünün; altlarında Dil bilen, yeni dil öğrenmek isti- nasız kaldıkları takdirde dahi bu 
"illa •ar 1nı pek dikkat t )'CD herkesi, her seviyedeki talebe, 
ı..: -.... e me· sandıklar ve sigortaların hayrr ve "'lele içlerine atılan kltıllar her meslek aahibleri, teknik mütercim. 
~~.o delikleri tıkar, ıu dolar, şefkat, yardım ve bakım müessese-
tıılllıı ı!ı bUeUeri de kı901z1h, eflA. ler, askerler, seyyahlar bu bUytlk terinde yetiştirilmek imkıinlan eldr 
~ 11ıaııı.:klar ıibi haııar ) üzmefe... esere baıvurmadan yapamazlar. edilmiş olur.,, 
~leriaı t au doyum mu olur? ... De- Not: Çok enteresan bulquğumuz 

U OIQr. lkanınaması da 8.} l'lCa keyif· e bU meseleyi branşımızın haricinde 
lıtf<ıt1~ llltsetA dalcın dalıın tram\ a) Eserde en küçük bir tertlb hata. E '' 
lllııs. .. _ tauııuz, ser.etin "anında du- 14 D )!duğu için alfil<adarlanna bırakırız. 

°""'"il •• J • · •• brralrıbn•muma azarnl dere. · 1 b' · ~." ak, ... Ilı, o deliklerden ,mı tırıl Bıze kalırsa çok mükemme ır ış 
"'"rıcı .. Pantaıonunuzun paçaları~u. cede dikkat için J&zmııelen tedbir· olur. Ve tahakkuk ettirilpiği takdir. 
Uııları ~rınızı tallı tatlı ıslatır... ler alrnmııtır. de mühim bir netice elde edilmi~ o· 

~ ~ >'lllak kimin aklına ıeldiy lstiyenlere p a r a 8 1 zb r o ş Ü r gönde ri 1 i r. \unur. 
\'baıa 0 ndan raıı olsun! 1'ükrük 

Böylece hiç olmazsa, zaman n \'akitle mukayyecl bulunım
yan hastalık gibi bir hayat hidlsesl karııısmda halk, hastanele
rinden, kllnlklerlnc1en lıttlfade edeblllr, emin bulunur. 

Kendi hesabonıza, bu netfef'~i me,rdana getirmenin lllUClb 
olacağı her tilrlll maddi ftdakiılık, en yerinde bir it Te PJ'919, 
neticeye masruf olur. ................................................ , _____________ . 

A nkara 
radyosu i~in ••• 

iki spiker daha ahnması kararlaştı 
Posta ve telgraf umum müdür- bütün gün ki e v a m 1 ı ne~ 

lüğünce Ankara raı:iyosunun kad. riyatta bulunmak veya bapa 1e. 
rosunu daha ziyade takviyeye ka- hirlerfde yapılacak merasim ve 0'4 

rar verildiğini yazmııtık. lacak mühim hadisatı nakil i5m 
Posta idaresi bu arada iki spi. mahalline ıpiker göndermek: 

ker c!aha alınmasına karar ver-1 mümkün olacaktır. 
miıtir. Şimdi Ankara radyosun. Radyomuza yeni alınacak ıpi. 
da biri kadın, diğeri erkek olmak kerlerdcn birine 125, diğerine 
üzere iki •daimi neşriyat ıpikeri 100 lira ilk ücret verilecektir. Bu 
ve bir de spor servisi spikeri bu-
lunm:ıktadır. Ra.dyomuza iki spi. 
ker daha iltihak edince o zaman 

spikerlerin pürüzsüz bir sesi, ha

tasız bir Türkçeye sahip olmaları 

'te lise tahsili görmüı bulunmaları sabah neşriyatı yapmak, pazar 
şart olarak konulmuıtur. Yüksek 

g ü n 1 e r i c1üıünldüğü gibi 
tahsil görmüı olanlarla yabancı 

bir dil bilenler tercih olunacaktır4 
t ıı t rı, balgam resimleri şehri za
k;ıı ~leıurmişti, bu sepetler bir 
1Uk~ le firinıe,lirdl. Bu sepetlerin 
~il~ \'balarından aa sonra konul· 
tıfıııaı, bıııuıırsa tukrük hokkaları 
lleaıı ... ~ da büsbutun hatıra gelmiyor 
1-rarı.11 ::raftan düıunseniz, ne 
tıJ<.tllklar sanız fe,kalAde bir icat 

Sinek öldürme makineleri 

A HEB1KA 1939 aerglsbade eok dlll. 
kate pyan bir makine tefhlr edlle

cekmlıı. Bu makhıe sinek öldürme makbıe
&ldlr. 

nmdakl ticaret muahedesinde yeni bir ta
ku lüzumu hisd olacak, biz sinek gönde. 
receifz, onlar makbıe. 

Ankara radyosunun bir haziran 

tarihinden itibaren yeni bir prog
ramla çalııması mukarrerdir. 

lllda tereddüde imkAn yok! 
Narullab ATAÇ "---.... ______ _ 

" Siıt.."%..~ 
ı-·Akat cihazın tatblkatmr )'apabllmek 

için serpnln denmı müddetince günde 
dört milyon linek tedarUd llzmıgelmekte
dir. 

llem ba lllneklerlD y&\TU.lunun11 cim. 
ten olmumcla ela macld mrar ecllyormq. 
Çünkü ha sinekler dlğerlerllle auaran 
daha dayaıuklryıınflu. 

Amerlkacla bu kadar eok abaell bir a. 
nda her gün tedarik etmek lmk&nsrzlıiı 
karıJrsmda Du Pont ismindeki fabrika ba 
mühim iti üzerine alarak hazrrlıklara bq
laouıtrr .,, 

Anla.'1hyor ld Ttlrldyeclen Amerlkaya 
ihracat menddı &l'Uma eergl mlldcletbıce 

mek de clahll olacaktır. 

Blıclc ha deyince bir kuab dlikklDm
clan bile günde milyonlarca sinek tedariki 
mümkündür. E\·elillab bu babda pek nUi
dm. 

Rem bizim sineklerimiz, kazara sulh. 
perver olmayıp ela dünyaya bir akm etsey. 
dl, aeuzübllll.b dibaya yttzünde elbıden ta

enu alnuyaeap sinek cinsi ve rrla kalmaz
dı. Elbise üzerinden lfne ycmlı gibi mll

leU, zıpır Zlpır uplatan İstanbul slnekte'rl.. 
nln, böyle bir makineyi berhan ecleeekle.. 
rlnden dahi ıüpbemlz yoktur. 

Amerikalılar, bana sinek öldürmek 
için lcad etmlıler. Ama bizdekiler sinek 
deifl, slpslnekUr. 

l'lne anlafıbyor ki Amerika ile ara-

Sanmm ki erkeklik bizde kalacak 1 
* .,. "' 

Paris transatlantiği yangmı 

A NADOLU Ajansr bu büyük yanım 
münuebetlle \"Crdı;ı bir baberlD 

.sonunda §Öyle diyor: 
"Abell romorkörll ve tehir ltfalyMI 

hötün gece , .. para suya bojmqlardır. 

Su ile dolaD npar yalpa etmlt \'e bu sa. 
bah dokuzda batmıııtır.,, 

Anlqddı ya, transatluatlk deniz suyu 
De deill, itfaiyenin gayreWe batmış. tıte 
tam yerinde bir mısra: 

O mahiler k1 cleua ~r, c1el'f&11 
Whnezler, 

' 
Bunun için yeni spikerlerde ma. 

yıs başında alınmıı olacaktır. 

Aile mutfaklarını 
kontrol 

Son zamanlarda ıehrimiı'de 
dcğrudan doğruya evlere yemek 
veren aile mutfaktan çoğalmııtır. 
Ekseriya kapalı yerlerde hazırla
nan bu yemeklerin belediyece da. 
ha yakından konttolii tebrrut et
mistir, 
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Kıymetli bir eser Elektrik cere- Sad ıkzade Akay ve Şirketi Bugün SAKARY sinemasındaı 

Türkiye Maarif yanına kapıld ı vapuru kazası Hayriye Sekizine· SA Ti LIK 
tarihi Bir çocuk pek feci bir Gemide malı olanlar ilkbahar tarifelerinde Alfred Savoir';.. meıhu< kamed;,; B E B EK~ 

Belediye tarihi, ıstanbu1 şehri şekilde yaralandı kaptanı mesul görüyorıar epey değişiklik var c ~: uR; E T Ş ~ 0cPoELRB F.;: T SPENCER f'Il.Ac 
Rehberi, muallim M. Cevdetin Bulbülderesindc oturan ve Ça. Finike civarında OIJrasan kaya- Denizbankın 30 nisanda tatbike tarafından (Fransızca sözliı) ıc JOAN Grawfo~ 
hayatı gibi sayısı yırmiyi geçen nakknleden muhacir )apı ustası lıiı:lannda karaya oturarak harap ba~lıyacaYrı ilh"'bahar tarifelerinin •l•••••••••••••1ı1ııot -5' 

" b a.etraı. ·- ~ kıymetli eserlerle mim kütüpha- Mahmudun 14 ~a lanndn tahmin olan Sadıkzade vapuru tahkikatı hazırlanması tamamlanm~tır. 
nemizi zenginleştiren istanbul vi. edilen oğlu Mehmet, dün Silahtara- dikkate değer bir mahiyet alnuş. Yeni tarife ile Yalo\•aya sabahla. 
Jayeti mektupçusu O man Ergin, ğadn feci bir kazaya maruz kala • tır. n köprüden hir vapur kalkacak, ak· 
bu defa çok mühim bir eser neş- mk parçalanmıştır. • sam üzeri de ' 'alo\"', dan geç . aatte 'Büyük avarya,, denilen usulle - 1 

" 

retti: İstanbul mektepleri ve ilim, Alibey kôyündc oturan Knrakaş geminin kazadan gördüğü zara- geri dönerek bir ~ünlük gezmeğe gi· ı 
terbiye ve san"at miıesseseleri Nccatinin ;ı. nnmda iki aydanbcri ço rm kendilerinden alınacağım du- denleri şehre getirec-ektir. Yalova
dolay siyle Türkiye maarif tarihi. banhk :> ap:uı Mehmet, nnmisc çı- yan hamule sal1ipleri kazanın va. da bir gece kalmak i ti yenler için 

• 
HOLANTSE BANK-ÜNİr4·' 

~OTTERDAM'da 

_ 24 Nf sanda bir şube açı lacağrnı . ,. 

Şi~:liye kadar maarif tarihi knn Zlliftera semtinde 8 metre u- pur kaptanlannın hatası yüzün- bir yenilik yapılmr,.tır. Koprüden 
hakkında başta maarif nezaretin. zunluguw ndn bir elektrik diregıw·nc d • ~, • her ak""'ffi Bu"vük" ·adava ka"ıkacak en ıleri geluiğinı iddia ederek ,.... .; .; 
ce neşredilmiş olan salnameler ol- tırmanarak oyn::ımak istemi.~ ve üs. Ticaret mahkemesine başvurmuş. son vapur Büyükadadan sonra Ya. 
mak üzere belli başlı birkas; eserle tüne çıktığı zaman birdenbire elek- lnrdır. !ovaya kadar gidecek, ertesi sabah 
müteferrik pek çok yazı yazılmış. trik cereyanına kapılmıs, direkte erkenden Köprüye dönecektir. Bun-
tır. tel uçlarına ve çivi başlarına s:ıp- Bunun üzerine kazanın ne şe- lardan ba~ka kış tarifesine ilave o-

Bilhassa iıri..ıncü defa olarak !anarak ba~"""'"kl rı d d""kü"l kilde vukua geldigwini ve kaptanda x ., .. .,.. a ı an o - !arak akşambn Büytıkadadan köp· 
1920 (Hicri 1318 mali 1316) da mek, bacağı kırılmak suretiyle ye- kabahat olup olmadığım tesbit et. rüre 19,30 da ve köprüden bütün 
neşredilmiş olan 1677 sayfalık re yu'""rlanmıc ı"ki saat k d b"" mek üzere İstanbul liman reisi .... ,,, a ar oy. adalara da 18,30 da biter posta kon 
maarif sfilnamesi mekteplerin müf lece kalmış ve nihayet bir solcu ta- Sadreddinin reisliğinde bir chlivu· 

d m1 · 1 b b h k f k"l d"l · muştur. re at progra arıy e era er o. rafından görlilmfüı, derhal haber u teş ı e ı miştır. Bir hazirandan itibaren de sabah. 
calarının j.<:;imlcrini ve o tarihe verilen jandarma kumandam vakn 
kadar verdikleri mezunlarını ih. mahalline> gelerek korkunç )aralar Heyette, Deniz Ticaret mekte. lan yedide Büyükadadan \e Heybc-
tiva eylemek itibariyle pek kıy- almrn bir halde ve kan lçindc )atan binl:ien bir mütebassrsla, Deniz- !iden köprüye, bir vapur ilave edi-

metlı.dı"r. w banktan da bir müfetti§ vardır. lecektir. 
çoeu~ sı.irntle hııstnneye n'.lklettir. 

A - Belli lxıılı eserler: mi,, mahallinde takibata bnşlrunış- Evvelki günden beri Deniz bank Şirketihayriye tarif esi 
1 - Maarifi umumiye nezareti tır. ta çalışmalarına başlıyan ehlivu- Şirketihayriyenin ilkbahar tarife· 

tarihçei teşkilatı ve icraatr müeL kuf hazırlayacağı raporu ticaret si bugünden itibaren tatbik olun. 
Tellerde et parçnları bulunmu"- makt d s· k t D · b nkl 1 lifi; darülfünun müderrislerinden ., mahkemesine verecektir. · a ır. ~ ır ·e enız a · a an a-

Mahmut, 524 sayfa. Tanzimat tur. ~rak bilhaı;sa akşamlan Mudanya-
ıdcvrinden (1839), 1892 yılına Çocuk, bütün bu vazi~etc rnğ. Kazada kaptanın kabahati gö. dan l~'llana gelen vapurların yolcu-
kadar elli dört senelik vak'aları men ölmemi~ ve kendisine icab e- rülürse Denizbank mal sahiple • larını Boğaza nakliçin tarifede ye. 

rinden hiçbir tazminat alamıya • · de~· "kl"k H ihtiva eder. Maarif tarihi için ol- den mlidahn.le yapılm~tır. Fakat nı gışı ı ·ler yapmıştır. er gece 
caktır. 

dukça zengin malzeme vardır. hayatından pek az ilmid vardır. köprüden Rumeli yakasında Yeni-
2 - Türkiye maarif tarihi. Ya. Elektrik teli hır metre muhiti Mal sahipleri kazanın fırtına mahalleye kadar bütün iskelelere 

zan; Nafi Atuf, 2 cild, 309 sayfa. dahilinde kan, elbise ve et parça. yüzünden olduğunu ve bu hava- uğramak üzere 22,32 de ve Beykoza 
Muharriri eserin bir deneme ve lnriylı:ı til;>lcr ürpC'rtcn bir halde yı açı'kta geçirmek laı:ımgeldiği kadar bütün Anadolu iskelelerine 
bir taslak olduğunu söyler. görünmektedir. halde kaptanın etrafı kayalıklarla 

3 - Türkiyede orta öğretim. Vaka mahnlline müddeiumumt çevrili Atclrasan limanına girmek 
Muharriri: Hasan Ali Yücel. Say- gelerek tahkikata el koymu tur. teşebbüsLin.de bulunarak vapuru 

fa 700. 36 lise ile 118 orta mek. kazaya uğrattığını iddia etmekte. 
tepten ve 14 muallim mektebin- dirler. 

yazılmış bulunan bu tetkiklerden 
den ve bunlann idare şekillerin-

yeni neslin hemen hemen istifa
den bahselder. 

desi mümkün l:leğildir. işte böyle 
4 - Darülfünun tarihi. Ya.zan: 

Mehmet Ali Ayni. 82 sayfa. Med. dağnık menbalara müracaat edile. 
rcselerden, rü~tiyelerden, maarifi rck v e bahusus bunların içindeki 
adliye ve ulumu edebiye mekte- malOmatın halisini zuyufun.dan a 

binden, mü.'ıendi aneden, darlı -
maarHten, encümeni danişten, da. 
rÜlfünunun ilk, ikinci ve üçüncü 
defa teşkilinden, fakültelerin tesi
einden, programlarından muhta
saran bahsettiği gibi umunıl ser. 
best derslerden, darülfünun emin
lerinden ve darülfünun mecmua
larından da bahseylemektedir. 

5 - Darüşşafaka. Yazanlar: 
Mehmet izzet, Mehmet Esat, Os. 
man Nuri, Ali Karni. 207 sayfa. 
Türkiyede ifk halk mektebi olan 
Darüşşafakamn nasıl kloğduğun

dan, ne hizmetler ettiğinden, na
sıl yaşadığından bahistir. 

B - Müteferrik yazılar: 
Mevzuıı. temas eden müteferrik 

yazılar pek çoktur. Hatırlayabil. 

nin ne kadar güç bir şey olduğu

nu bu işlerle meşgul olanlar pek 
iyi bilirler. 

Kaldı ki değerli müellif yazılı 

şeylerle iktifa etmemiş, henüz 
yazılmıyan bir çok şeyleri silin. 

meğe mahkum hafızalardan kur
tararak tesbit etmek zahmet ve 
himmetinde bulunmuştur. 

Müellif, mukat1demede evvelce 
hazırlanmış ve bir tarafa konul. 
muş olan eserin tab'ı takarrür et
mesi üzerine bir sene çalıştığını 

söylüyor ki çok dogru olan bu söz 
bizim bugün kolaylıkla açıp isti. 
fade ettiğimiz eserin ne kadar 
külCetle meydana gelmiş olduğu -

diklerimi kcıydediyorum: Mektep nu gösterir. 
tarihi ve Osmanlı hukukunun Basılan ilk cild saray mekteple. 
membalan. müderris VcHyüdldin, rini asker mekteplerini memur 
(Darülfünun hukuk Iakülte3i k,t 1 · • halk k,t 1 • • . me ep erını, me ep erını, 
mecmuası sayı 8) ; müessesatı ıl. . . . .. . . 

· d '-~ . d · .. ilım ve terbıye muesseselerını, 

errıs . ems ın e ı urre. . . . . . 

-0---

Fiyat eti ketleri 
Rekabete güvenilerek 

b ırakılmayacak 
Pazarlıksız satış kanunu hü

l·ümlerinin tamamen tatbiki için 
belediye teşkiJatiylc 1ktısat Ve. 
kaleti murakabe tekşkitatımn 

müşterek çalışmaları iyi netice 
·ermiştir. 

Pazarlıksız satış kanununun 
tatbikiyle beraber yalnız pazarlı

ğın ortadan kaldırılmasına gayret 

edilmiş, fiat koymak hususunda 
esnaf serbest bırakılmıştı. Halbu. 

ki bu şekil, bir çok emtia üzerinde 
fiatlann yükselmesini mucip ol
muştur. 

Bu gayri tabii yükselişe mani ol 
mak, en ziyade revac(Ja olan ma.d 

uderden başlıyarak her nevi eşya. 
nm satış flatmı tesbit etmek için 

tetkiklere başlanmı§tır. Bu tetkik
lerden sonra bir program ha.zırla. 
nacaktır • 

--0--

uğramak ~artile 22.35 de birer va· 
pur kalkacaktır. Bu vapurlar Mu
danyadan gelecek postaların yolcu. 
lannı bekliy-eceklerdir. 

o 
G nresonda 
Fındık kırma 

fabrikası 
u 1 u f uyu,

Günde onbeş ton fındık 
hazırlayabilecek 

Geçen sene te§kil edilmeğe ba§o 
!anan Karaldeniz mıntakası fındık 

tarım satış koopera tifleri birliği ge 
çcn bir sene içindeki faaliyetile çok 
iyi neticeler vermiştir. Bu sene, 
bir sene evvel teşkilit yapılmıyan 

nııntakalarda da kooperatiflet 
kurularak birlik daha ziyade tak. 
viye edilece'ktir. 

:{aradeniz mmtakası fındık ta
rım satış kooperatifleri birliği bu 
sene daha geniş bir iıe de giri§miş 
bulunmaktaldır. Giresunda bu se. 
ne büyük bir fındık kırma fabri
kası in~a ettirilecektir. B u fabri. 
ka yirmi dört saatte on beş ton 
iç fındik lıa~rlayacak kudrette 
olacaktrr. Fabrikanın yanında 

bir milyon kilo fmdik alabilec ek 
depolan, iskeleye kadar dckovili 
bulunacaktır. 

sayın Müşterilerile bOtün alakadarlar a bild irmekle bıht1Y' 
P o s t a Kutusu 2•9 - T elgraf Adresi: BANCOL.A~ 

M erkez A msterda m ; Şubele r : AMSTEROAM, &UENOS .~, 
CARACAS, HAIFA. lSTANBUL, MARACAIBO. ORA NJESTAO, RIO DE J•rff 

SANTOS, SAO PAULO. WILLEMSTAO. 

Gireson Nafıa Müdürlüğünde~ 
1 -- Evvelce kapalı zarf usu Jile eksiltmeye konulduğıl lı~ 

ilanların tekemmül etmemiş olmasından tekrar eksiltmeye ıtoıı 
iş Gircson vilayet merkezinde ka ğir ve betoarmc kısımla.rile 'i' 
şı yapılmış olan 10 dershaneli ilk okul binasının ahşap, aıvı, ı,c 
ve saire kısımların inşaatıdır. Keti f beôeli 20153 lira be~ kurujtııf 

2 - Bu işe ait evrak şunlaıid ır : 
A- Eksiltme şartnamesi mu kavelcname bayındırlık itleri f 

ncl şartnamesi, 
B - Fenni ve hususi şartna melerle proje. 
isteyenler bu evrak ve §artn ameleri be<klsiz olarak 

Nafia dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 6 • S - 939 cumartesi saat 12 de hur.ust 

hasebe müdürlüğü binasında toplanacak olan daimi ~ncüıneııi11 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1511 lira 

kiz kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan baıka 

vesikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Cari seneye ait Ticaret Odası veıikaıı. 
B - Ehliyet vesikası. 
Ehliyet vesikası alabilmek için isteklinin elindeki referal\~ 

larla ihale günününden en az sekiz gün evvel istida ile viltyet 
kamına müracaat etmesi lazımdır. 

6 - T eklif mektupları yuka nda ü~üncü maddede yazılı 

ten bir saat evveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine 
buz mukabilinde verilecektir. P ostada olacak ıecikmeler 
edilmez. 

li 

Yücel . Ankaradan geldi 
Oniversiteye girecek talebeni~ 

' 
sıkı bir imtihandan geçirilmeS1 

kararlaştı / 
Maarif vekili Ha.san Ali Yncel, kaldığı iki gUn içinde maarif 

bu sabah, Anadolu ekspresine bağ. esseselerlnden bazılarını ve uııf<' 
fanan hususi bir Yagonla Ankara- siteyi gezmesi muhtemeldir. , 
dan gelmi.'.ltir. Unive.raite profesör ve doÇeJ f 

Vekil şehrimiz.de iki gün kalacak, arasında yeniden bazı tayüıld 
ı :Mayısta top1a.nac:ık nceriyat kon. pılacağı bfldirilme.klcdir. ( 
gresi huırlıklariyle meşgul olmak Üniversit~nin bu gUne kad&l' J 
üzere tekrar Ankaraya dönecektir. çirdlği tekAmUl ve alınan ra~ 

Hasan Ali Yücelin, şchrlınizde tetkik edilmektedir. Aynca, ~ ti' 
terine başhyan yeni dekanla~,~ 
benin çalışma. vaziyetini y~ 
kontrol etmişler ve fakülte ;ıı· 
yaçlarrnı tcsbit ederek r~kt61' 

Poliste 

Bıçak çekmiş r mıye en mer;.atıp ve me ans, mu· ı .. . 
d · M ş edd" {S b"l·· mektep ve muesseselerı yayanlar 

d "ld 10 s r 137). ·1· .. ve ıdare edenlerı ıhtıva edıyor. 
şa o& - • ay a , ı ım mu. 
eueıelerimiz Köprülü zade Fuat 1 Mebzul olan haşiyclerde ise 
(Hayat sayı. 58); Darülmualli. gü!jlükle bulabileceğimiz hurda 
mimn yetmi 0 nci senesi münase- ta!siliit yazılıdır • 

Malatya bez ve 
iplik fabrikası 

Eylülde tecrübe işletme
lerine başlanacak 

Yeni fabrika Ağustos sonuna Salih isminde bi.ı; sabıkalr dün 
bl1dirmişlenfü. t,jlf 

Her yıl Mraı daha artsn 
saytsı karşısında tertibat alJJI 
üniversiteye girecek tale~ıı.JP 
bir imtihana tilbl tutulmıı.st )1 

laatırılmııı bulunmaktadır. betiyle verilen konferans muallim 
M. Cevdet {Tedrisat mecmuası 
citd • 6, sayfa 17 5) ; Maarif tarihi, 

Abdurrahman Şeref (Milli Talim 
ve Terbiye mecmuası adet - 1) 
Tanzimattan sonra Türkiyede 
maarif teşkilatı, Lutfi {Türk tarih 
encümeni mecmuası numara 17 
"94"); Medrese Faruk Sıdkı 
(Mihrap Sayı 6) ; Turk tarihleri. 
nin tetkikine methal, müderris 
İsmail Hakkı (Dnrl!lfünun ilahi
yat fakultesi mecmuası sayı 5 • 6) 
Mcdaris ve yetişenler, Müderris 
Şerafeddin Hikmet; tarihçei tari
ki tetlris, Mehmet Emin (Sebilür. 
reşat dld - 17 .nı:let 441 ve müte. 
akip): mektep seyirleri, Abdur
rahman Şeref (Donanma numara 
47); Enderunu hümayun mekteb" 
Hafız Mehmet Refik (Edebiyatı 

umumiye mecmuası numara 1). 
Şunu ilnve etmek l"zımgelir ki 

bütün bu c .. erl r "e yazılar mü. 
him ol a :la bcra'J r t:~fi d ıldir. 

Hel ~ ~nık olarlard n i tifade 
güç o1duğu gibi coğu eski yazı ile 

Kitaba eklenen şemaôan ikinci 
cildin miıhendishane, tabhane, 
(Tophane), cerrahhane, mektebi 
harbiye, mühendishanei hümayun 

gibi ilk a .. keri mekteplerini, rüş. 

tüye mekteplerini, mektebi ulumu 
edebiye, mektebi maarifi adliye 
gibi ilk sivil mekteplerini, azlık ve 
yabancı mektepleri ve müessese. 
teri misillil mektep ve müessese. 
lcrle yüksek tahsil ve ihtisas 
mekteplerini, üçüncü cildin de 
Türkleşme ve milliyetçilik .devrin. 
deki ilk, orta ve li::e tahsili, yük
sek tahsil, mer1 !c \ e ihtisas mek 
teplerini ih+iva edeceği anlaşıl. 

maktadır. 

Birinci cildi muvaffakıyetle 

mcyıjana getirdiginden dolayı mü 
ellifi, ve eserin bastırılmasına ala. 
ka gösteren maarif erkan nı tebrik 
eder'ken bu kadar mühim mebahi. 
si ihtiva eden diğer cildlcrin de 
yal:m bir ~a""''l.,d:ı, ne re muvaf 
fakıyetini de dileriz. 

M. Z. 

Malatrada bütün teferriiatile be· 
raber tam 40 bin metre murabba

lık bir saha i.,ga! eden iplik ve bez 
fabrikasının bir kısım inşaatı ta
mamlanmış, makineleri de yerleşti. 
riimi~tir. Sonradan yapılmağa baş
lanılan ilaveler de dahil olarak bü· 

tün inaşat eylUl nihayetine kadar 
bitirilmi5 ve fabrika tamamen fa-
1 iyete geçmiş olacaktır. 

Fabrika, günde iki ekip halinde 
2300 kişi çalıştırmak. şartile senede 
10.287.000 metre kumaş ve 
2.550.000 kilometre iplik istihsal 
edecektir. Bu istıhsalatm tutarı 6 
milyon Türk lir-.ı,ma baliğ olmak. 

tadır. 

Fabrikada 2fi bin iğ çalışacak, yer 
ı namu\ kullanrlacrk H' bunun 1.5 
·ırnn kiloru her ı;ene lğdırdan le· 

lank cdilcc~ktir. 

kadar tamam olacak ve yeni mah - Galatada Topçular caddesinde otu
sul burada kırılıp kalburlanacak ran kömtfr amelesi ~fohmede Top
ve ııtandad bir halde ihraç oluna. hanede rasgclml" ve ufak bir kav_ 
caktır. Birlik. gelecek seneler Ka- gadan sonra hemen bıı:nğını çeke
radcnizin başka fındık mınta'kala. rek Mehmedin Ustüoe yliıümüştlir. 
rında ihtiyaca göre başka ishndık 1 Etraftan y~tlşenll'~ sabık~lı~'l yn 
fabrikalarc da kuracaktır. 

1 
kalıyarak polıse tcsıun etmıı.lerdır. 

Karadenizin fındık müstahsili 
kendilerini mütavaasrtlar elinden Rakı şişesile yaraladı 
kurtaran kooperatifler birliğinin\ Dlin gece saat 20 buçukta Şehre. 
faaliyetinden memnun bulunmak· mininde bir kah\'ede Mnu yarala-
tadırlar • muyla biten bir kavga olm~tur. 

Oç ay hapse mahkOm 
olan sarhoş 

O civarda oturnn dokumacı Mus
tafa, kahvedeki mliştcrilerden Hn. 
s:ınla kavga etmiş ve i!'i kızışı'ncn e

line geçirdiği rakı R,.işeslni Ha~anm 

Çiçekçi Vehbi dün saat on birde bnşma nt:ırak yaralamtŞtır. Bu sı. 
Yenicami kemerinden çıkmış, nara rada kahvemin camları rlı\ kırılmış

ata ata. köprüye doğru gitmiye baş- tır. 

lamıştır. Polis kendisini yakalamı - ı 
tır. Sultano.hmet sulh üçilnciı ecza 

1 

============== 
mahkemesinde Vehbi hakimin ö -
nUnde de sallanıyordu. l~cndi:Jini lan iki mahkumiyeti daha vardı. 

mUdafaa ederken: t Su<: C<'Za kanununun 572 inci mad. 
- Çiçek!:iyim. Dedi. Dün biraz desine uyuyordu. Ru madde, içki~i 

para kazandan. Şöyle bir iki kııdeh 1 itiyat edenlere üç ay hapis cezası 
parlnttJm. S:ırhoş değilim. vtırlyordu. 

Dinle."len Fnhitlcır suçlunun ale:.. Hakim Vchbh·e üıc ay hapis eeza-
hinde konustular. Hfıklm s bıkn•1 - sı verdi ve m:ı.hkfım derhal tevkife. 
nr tMldk etti. Vebbinin sarhoşluk -! dildf. 

Fransada bit 
tren yandı 
Beş kişi öldü, 20 

yarah var 
Paris. 20 (A. A) - Amicıı-'y 

haber alındığına göre Parit "' 
hattında işliycn bir tren Blötl 
tasyonunda ateş alını tır. 5 
öldUğu ve 20 kişinin yaral~ 
bildirilme'ktcdlr. 

--o-

k·,ıo Sinopta Hamsinin 
100 para 

Sinob, 2<l (A. A.) - Bir tı' 
danbcrl Sinop limanında bol !'= 
tarda halık avlanıyor. Kefal 

~ 
nın lu1osu 25 kuru,a "'e hıt11l 
paraya sııtılmnktadır. 
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! HABER'in j ~~~~~ 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 1 r an s h i n ş a h 1 h e-

müsabakaııdır 

No. 109 Beyoğlu Feride 
01rt,,. 

"1llarnnıza dAiıtaC'atımız mUklfr.tlarm kıymeti 800 lirayı 
16(1 il qkındır. 
"e lı ra kıymetinde bir radyo, kristal bUfe talumlan, kıynıctll ccb 

oı aaau 
ırıe1ı • ~ri, nıuş:unbalar, clbl elikler, istenilen eş) ayı alabil-
l•t 1'11.lihlyctlni \"eren 20, 15 ı O lira !?ibl para kı)nıctlndc kart-
.. Dı11b•- • ~, ~ 

.,;lif t\' e~ya.<ıı \'e aaire. 

'----- ~ 

llitlerin yeğeni 
Anı eri kaya git ti 

İki }·a _... IJaşta1alı ı ıncldc 
<'ı\~. .ına ba t ~ ·ı ·"'uğ..ı ıgı ~ırada karısı e 
&ıf~· ~u terkederek Almam·ava 

'llJl~tı • ,/ 

' lrl~ıcİa:ı bir . l" d b.. .. 
J en p anne c ın c u} u-
gp,..._. a~· ık 1 ngiliz tabih·ctine de 
~·ııırtır p . 

l u~ t~· ~: ~~trıkin ha~ atta en bu· 
c. i.l~u t 1 ı~lı"ıni Bitler bm"ne sahip 
neıık esı.ıı etrni~tir. 

R ltcre~anı.ı. bu isim } üzündcn 1 n
~k iç e ~ ~şayabilmek, iş bula bil. 
ı; hul e~n buriik müşkultit çekmiş \'e 
dılğu 

1 
• lllJcaJeleden yorulmu~ ol

R d~ek<; ;1
, hır. kere de Alman} aya 

ı~teı'rıı r aııını orada tecrübe etmek 
l> § ır. 

Eltrı.k li 
h<'r A. 1tll'r Beı ime gelince onun 

•ll1an 
nıı11~u ~·aya geien ecnebiye ya· 
1 •ıtıe . l:t•hı • hatta bu ecne:.,inin 
' • 1,)rnu \@i:ı · ı : .ı ta:ııına::ıından dolayı 

\J, ~2 :ı .:!l,.,._..~ım tt 
1 :~t "Z:~ r:r.mrıan duy .... -
;,tın 1l1'aP:ımı~. clo. lalar açılmış \'e 

ı• "'ı" b b '·"e'· ' .. m a a bir ana anı bir 
. la .. ' .. 

<lra • ·, • ~- nın oğlu olduğu mey-
"' .. ,;ı ı.ri1! tır 
'1 ı . . 

!ı b-J ~r.1 i~a i gızli polis t~.kı!a-
t :'?!l' • 0 aiarı bizzat Bitlere gos. 

ı ~l~ke.:-. Hıtler de bu ye;enini 
t ı t .. :n;ştir. 

h .. ~~na,, 
• .,. '" . ·· a m .. gul olan yeğen 

. un "' • r , ı · 

suretile mukabele etmis \'e kendi. 
sine niçin bu ~ekiide selam verdiği 
soruldu~ru zaman: 

- Ben lngılız m, Alman dcğilım . 
ccvabmı vcrm· .tir. 

Delıkanlınm amcasile karşılaş· 

ması hiç de samimi olmamıştır. Bir 
kaç dakıka süren bu karşılaşmadan 
bir iki hafta sonra gene gizli polis 
teşkilatı zabıti gene Hitleri karşısı
na çağırmış kendisıne 75 mark ay. 
tık:ı bir iş bulunduğunu fakat bu 
na mukabil Führerin akrabası ol
dut,ru için bir takım muayyen şart
lara tabi olarak ya~aznası icap etti
ğini bildirmiştir. Genç adam bu iş 
\'e bu teklifleri kabul etmemiş. Ken. 
disi iş bulmağa çabalamış evvela 
bir bankada. sonra Opel otomobil 

~~- . .. l~~ıitJı§t. --.r:ak~t 

!erinin ö.durülmesile neticelenen ha
disede kı a bir müddet için tevkif 
epilcn genç adam, bundan sonra 
Almanyada huzur ile yaşıyamıyaca
ğmı gicienleı den ekserisinin bir daha 
dönmedikleri tecrit kampları tehli. 
ke inin ba~ının üstünde dolaştığını 
hissettiği için giinün birinde Alman· 
yayı tcrke~erek ecnebi memleketle
rine doğru gitmiştir. .ıp b ıı PO ı t .. ~.~ı utma men-

, Ilı· r .. :..·) t taraLndan ziyaret e· Şimdi A.merikada Hitler politikası 
<. ·.; ~ ~ L.!nd:· irıc, amc:ı mm k.!:ı- 1 aleyhinde konferanslar ,·ermek için 
(~n~ : t1 k ı t~tln bıldiri!mi~ti. orada bu'.unan bu genç adam kendi-

ıİ .. ct...::n :::. ... itin: '.ile konu .. an gazetecilere amcasının 
~ •• -1 IJıtıer politika,,mı niçin se\'medibrini anla. 

, «ıtıır.a ı. ' l ... 1 · • ... a~ını neza .• ct c C6m"' tan beyanatta bulunmuştur. 

l\f üt eea vizlere 
karşı cephe 

ıı.:... llaştarafı 1 mcıdt 1 Londra, 20 (A.A.) - Yorkshire •• e:c::·· . 
ll~ rn 11 ?1ış olan programı he - Post gazetesi, mütecavize karşı 
lıı-a. 1 :ıluın olmıyun sel::cpier!c teş'dl edilmiş olan cephenin Uzak 
l:arfın~derek fılonun son haftnl::ır Şarka tesmili ihtimalinden bahset 
go?\ı-a 1 b~yük manevralardan mekteJir . 
~or~ s.e~gı münaseb~tile Ncv -
\·a .. ı> 0nundc dcmiı:lemesinden 

'"ı:ıe .. ·1 
A~ 1 ın~ştir. 
~a .:lcnızJe Japon filosu ? 

Bu gazete, bu meselenin iptidai 
bir safhada da olsa evvelce Çin 
sefiri ile Lord H:ılifoks arasında 
müzı:ıkere edilmiş olduğunu iHive 
etmektedir. Oltıa:~s. 20 (A.A.) - Komünist 

<lellb~'te. gazetesi, 15 mayısta Ak 
..ı ~ bı J Bu cephenin Uzak Şarka teşmili ~er11t\o,. .r apon filosunun gön-

"'CS h halihazırda birinci Eafhasında bu-llleti .
1 

1 akkında ttnlya hüku. 
aras:~; Ja~onyanın Homn sefiri 
ttlış Old a _?ıuzakere!ere buElanıl. 
dir. ugunu haber vermekte -

eu 
llorna &'~zete, bu Japon filosunun 
gond :e Berlinin talebi üzerine 
dir. erıleceğini ila\•e etmekte -

ltalyaya .. 
h gore .rati 

l\ıı81 b~· :o. (A.A.) - Stefani a. 
ll). ldırıyor: 

tlliı ;sız harpcu mal.!~lleri, ln
~ll e Fransız f ilolarınm top. 'e Jatına bir mukabele olmak 
~tıJl.e aponyanm 1~ mayısta Ak 
ll1t1t 35. harp gemisinden mU. 
~~p hır filo göndereceği şa-

1 YaYtnaktadır, 

lunan taahhütler sil:;ilesinin an. 
cak iiçüncü safasım te§kil edecek
tiı. 

Mani far bir ziyaret 
Çunking, ZO (A.A.) - ingilte. 

re büyük el~isi Kerr tayyare ile 
dün buraya gelmiştir. Mareşal 
Çankayşek'le önümüz<leki günler. 
de mühim müzal:erelerı::le buluna. 
cağı tahmin edilmektedir. 

Alman harp gemileri 
~imal denizinde 

Londra, 20 (A.A.) - Bu ak
§am Croydan tayyare meydanı. 
na inen Holanda nakliye tayya. 
reı.ıinin pilotu binbaşı Moll, Şi
mcıl Denizinde Alman filosuna. 

1
vetir1,iz" kabul etti 
Çinliler üç .şehir 1H edig~~er Ve!ia~te fg_~~~J 
daha kurtardılar takdzm edzldz IÇERDE: 

Honhkong, 20 (A.A.) - Çin 
ajansı bildiriyor: 

Çin kuvvetleri Kaifeng şehrini 
istirdat ctmişledir. 
Kingşan civarında muharebe -

!er devam etmektedir. Amlu şeh. 
rinin dörtte Uçü halen Çinlilerin 
elindedir. 

Tahrnn, 20 (A. A.) - İtalya, 

Türkiye, Mısır, Efgnnistn.n, Fransa, 
Norveç ve Finlandiya heyetleri dlia 
snbah Majeste Şehinşnh tarafından 
kabul edilerek itimat mclüublarını 
takdim etmişlerdir. Heyet azfısı bi. 
rer birer Şehinşahn takdim edil
miştir. 

Bu heyetler mliteakiben veliaht 
tarafından kabul edilmiş ve hlikfı
metlcrinin gönderdiği dUğUn hcdL 
yclcrini vermişlerdir. · 

Papanın mümessili de veliahti zi

yaret ederek Papanın gönderdiği 

hediyeyi takdim etmiştir. 

• Sıhhiye vekaleti hava tehlikesi-
ne karşı korunma için hazırlattırdı 
ğı ki.ıçiık bir risaleyi alakadar me
,nurlar ve bekçilerle şehnn muhtelıf 
yerlerine da~rıttmnıştır. 

• Belediye muhasebesinde açıkta 
. .-alacak memurlann adedi seksen 
·adardır. Bunlann tekaütlükleri 
gelenler tekaüde sevkedileceklerdir. 

Çunking, 20 (A.A.) - Çin a . 
jansı bildiriyor: Dün Tsaoyangın 
35 kilometr doğusunda ve Tong -
Pe'nin cenubunda cereyan eden 
muharebeler iki şehrin Çinlile -
rin eline geçme$ıle neticelenmiş. 
tir. 

Şansi vilayeti içindeki Ling -
fen ve mu _ Hun'daki Japon or. 
dusunun tamamen mağlup oldu
ğu bildirilmektedir. 

Karadağda "meçhul tayyareler,, 
halka beyannameler atmış ! 

• Dlin beiediye reis mua\ini Rı
fatla memurin müdürü Samih Har. 
biyeye giderek Emek apartımam ci
varınra yapılacak ı;ocuk bahçesile 
genişletilecek olan caddeyi gozden 
geçı rmi~lcrdir. 

" Rumelihisarında yol genişletil
m:!Si için yapılan hafriyat bitmek ü· 
zeredir. Bu mevkide bugünlerde 
bir istinat duvarı in~sına başlana. 
caktır. Baltalimam suyu üzerindeki 
köprünün beton ayaklanndan biri 
raptınlmıştır. 

-<ı--

Dünkü posta ile gelen Deyli 
Herald gazetesinin Zağrep muha
biri, hangi millete mensup olduğu 
belli olmıyan tayyarelerin, §İmdi, 
Yugoslavyanın bir cüz'ü olan Ka-

H itlerİ n elli yaşma radağ üzerinde bu mıntaka sa. 

girmesi merasimi kinlerinin yakında "Yugoslav bo-

l 
yunduruğu !,, alt ndan kurtulaca· 

Beriln, 21 - Alman dev et . . . . ı ğını lııl.dıren beyannameler atmış 

"Verilen malumata göre son 

günlerde İtalyan hükumeti Fran. 

sız hükumetini Hırvatlarla olan • Be§iktaşta Barbaros türbesi et
r:ıf ın:Jakı 24 parça emlakin istimla

ihtilaf ınm halline teşvik etmiş ve ~iı e karar verilmiştir. Yakında mal 
kendisine Roma için kuvvetli bir sahipierınc tebligat yapılacaktır. 
Yugoslavyanın Adrlyatikte bir • Beledi}·e umuru htikukiye ve 
mesnet olduğunu bildirmiştir.,, muhakemat amirliği teşkilatı umu

ru hukukiye ve muhakemat adı al-
Gazete ilave ediyor: 

rt:isi Hitlerin elli yaşına gırmesı l"' ~ b"ld" kt d" . b" o .rngunu ı ırme e ır. 
mLinasebetıyle Almanyada ır . .. 
çok merasim yaptırılmaktadır. Taymıse gore 

''Bu mallımat İtalyanın kendi

Times sine has bir politika güttüğünü İngiliz krah Hitlere bir tebrik Londra, 20 (A.A.) 
t · yaz yor· göstermektedir., , 

telgrafı göndermiştir. g_a_z_e_e_s_ı __ ' __ ·---------------------

tında birleştirilmiştir. Müdürlüğü
ne 400 lira ücretli baroya kayıtlı 
bir avukat getirilecektir. Belediye 
avukatlarının sayısı yediye indiri
lecek fakat bunlar daimi surette be
lediye işlerini takibe memur edilerek 
maaslan arttırılacaktır. Alman gazeteleri Hitleri meth 

eden makalelerle !doludur. 
Bu münasebetle dün Berlinde 

askeri bir geçit resmi yapılmış, 

Hitler bir çay ziyafetinde yaban. 
cı heyetleri kabul etmi§tir. 
_-::==;::;::;=:l!ı;;:::ı;=--=======:::;_I 

• Hukuk ve iktisat fakültesi tale. 
belet inden 600 kişi pazar günü Bur
saya gideceklerdir. Aynca 150 ki§i
nin de Trakya umumi müfettişin.in 
misafiri olarak Edirneye gitmesi 
mukarrerdir. 

Hitler küçük 
devletlere sormuş! 

• ltalyan bandıralı Adriyatik va
sUkQnelle '8Öz ıKSylediğini kaydet - puru yolcularından Sultana ve Le. menaup müteaddit harp gemile. 

ri gördü~rünü söylemiştir. 

lngilteredc mühimmat 
nezareti 
Londra, 20 (A.A.) - Çember-

lay Avam Kamarasında beyanat. 
ta bulunarak hükumetin bir mü
himmat nezareti ihdasına karar 
verdiğini bildirmiştir. Bu nezaret 
ordunun mühimmat itibariyle tak
viyesini alakadar eden tekmil me. 
selelerle meşgul olacak ve silah
lanma programının tatbiki için la
zım olan bam malddelerin tedariki 
ve muhafazası işine bakacaktır. 

Bu nezaret keza devlet tarafın. 
dan hususi sanayie yapılacak si
parişlerin tercih sırasını da tesbit 
eyleyecelctir . 

Müzakereler 
Londra, 20 (A.A.) - Times 

gazetesi, Ingiliı: - Fransız - Sov
yet mukarenetinin iyi yolda iler
lr.diğini müşahede ederek Mosko. 
vanın Fransı.t - İngiliz teklifleri
ne cesaret verici bir cevap gönder 
diğini ya.tıyor. 

( Ba~tarafı 1 incide) 
olup olmadıklarını sormakla ıneş • 
guldilr . 

Musolininin nutku 
Roma, 20 (A.A.) - Muso. 

lini, 1942 Roma sergisine işti • 
Nk edecek olan yabancı memle. 
ketlerin mümessilleri ve sergiyi 
hazırlayanlar önünde irat ettiği 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

"-Kundağı yakmak niyetinde ol
saydık, taarruz hedefleri besle • 
seydik, şimdi yaptığımız şekilde 
tlünya sergisini tertip etmek gi. 
bi bUyük mikyasta bir işe karar 
venr.czdik. 

Bu hal, bilakis hiç bir kimse. 
ye taarruz etmek istemediğimizi 
gösterir. 

Eı..na binaen bizi müttehimler 
sırasında oturtmak teşebbUsU 
haksız \'e müda:f a edilemiyecek 
bir harekettir. 

Avrupa vaziyeti hakkında en 
iptiıhi malumatı olmayan bazı 
kiır.selerin düştükleri büyük coğ • 
rafi hatalar bir tarafa bırakılsa 
dahi, on senelik karşılıklı garan. 
ti mekanizması bundan daha az 
batıl bir şey değildir.,, 

Mu olini, teklif <'dilen bil-

Daily Telegraph, Lor<l Halifaks 
ın •dünkü nutkundan İngiliz - Sov 
yet anlaşmasının Asya ve Uzak 
Şarka da teşmil edileceğini istih. 
raç ediyor. yük ko.nferansıı: muh~~kak. ola. 

Daily Mail, Paris muhabirinden rak akı_ı:n ~~l~cgmı soyled~~en 
aldığı bir haberde Sovyetlerin tn-1 so~r~ sozlermı şu suretle bıtır -

giltere ve Fransadan bir Japon m:.ştır: • . . . 
taarruzu karşısında yardım iste. - Malum mesa1a herhangı hır 
miş olduğunu bildiriyor. cevap \'erilsin verilmesin Roma 

Moskovada ve mih,·er politikasının barış ve 

Varşova, 20 (A.A.) -;-- Leh ga
zeteelri, siyasi komitenin bu ak. 
şam B. Stalin'nin riyaseti 21tmtla 
ve Sovyetlerin Londra, Paris ve 
Bcrlindcki diplomasi mümessille
rinin iştirakiyle bir toplantı yapa. 
cağını haber vermektedirler. 

Komite, Sovyetleri mütecavize 
karşı vücuda getirilecek bir itilaf
lar ve garantiler sistemine ithal 
etmeğe matuf olan İngiliz - Fran
sız teklifleri karşısında Sovyet 
Rusyanın ittihaz edeceği hattı ha. 
reketi te"lcarrür ettirecektir. 

teşriki mesaiden mülhem bir po. 
litika olduğunu bir kere daha te. 
yit için zuhur eden bu fırsattan 
istifade etmemezlik yapamaz -
dım. Almanya ve ltalya bunu 
çok müsbct delillerle isbat et • 
mi5lerdir.,, 

lngiliz gazetelerine göre 

Londrn, 20 (A. A.) - Akşam ga
zeteleri ".Musolininin bugUnkU nut
kunu bUyUk harflerle neşrediyor. 
!ar. Gazetelerin b&§lıklarmda, Mu
sollnlnln Rusnlt• ll9ab ..-cUil w 

mektedirler. onidisin vaziyetlerinden şüphelenen 
Başka cevap verilecek mi? gümrük muhafaza memurları üzer
Vaşington, 20 (A. A.) _ Harici- terini aramışlar ve elbiseleri arasın-

da bü}'Ük bir maharetle saklanmı, 
ye nazırı Hull, Mwıollninin nutku ipekli kumaşlar bulmuşlardır. 
hakkında tefsiratta bulunmam~lır. 
P..omadaki Amerika elçisine bu hu
susta hiçbir tebligat mevcut olma.. 
dığından, bu nutkun Ruzveltin me
sajına verilecek yegane cevab olup 
olmadığı hariciye nezaretince meç _ 
bul bulunmaktadır. 

Amerikan gazetelerine 
göre 

Nevyork, 21 (A. A.) - Musolini
nin beyanatı N evyork Taymis ta. 
rafından HiUcrin Roma - Bertin 
mihverinde bakim bir vaziyette bu.. 
lunduğuna bir işaret §eklinde tef
sir edilmektedir. 

Bu gazete, czcUmlc şöyle yaz -
maktadir: 

"Mlsolinin!n Ruzvelte ce\•ab ver
mek işini arkada§ına brraktığı mey. 
dancladır . ., 

Musolininin "Coğrafi hatalar,, ta 
birini ele alan bu gazete, §unlan 
ilave eylemektedir: 

"Bu tabirin mahdud sen·etıeri -
nin esiri olan ve diğer milletlerin 
zararma olarak geni§lemek istiyen 
İtalya ile Almanyanm mutad ta • 
leblerinin yeni bir §ekilde takdimin 
den ibaret olması ihtimali vardrr.,. 

28 nisanda bir nutuk söyllyecek 
olan Bitlerin bu hususta söyllyecek 
daha çok sözleri olabUlr. 

Musolininln ketumiyeti, mihverin 
hakiki amirinin kim olduğunu bir 
kere daha tebarUz ettirmektedir.,, 

Kanadada 
esrarengiz bir 

tahtelbahir 
_... Baştarah 1 ıncide 

nada sahillerinde casusluk yap. 
makta meşgul olduğunu ileri sür
müştür. 

Diğer cihetten müdafaa nazırı 
Ontario elektrik antrallarlle fab-

Bulgarisfanın 
arazi talebi 

Sofya, 20 (A. A.) - Bqve.k.ll 
Köseivanof dJ3 vaziyeti hakkında 

hariciye komisyonunda beyanatta 
bulunarak, Bulgaristanm kat'l bi .. 
taraflık politika.sına devam edece. 
ğini ibildirmi§ ve Almanya ile olan 
ekonomik münasebetlerinin ehem -
mlyetini <Ilğer memleketlerin BuL 
gar piyasasına kargı allka göster 
memelerile izah eylemletir. 

Köseivanof, Bulgar hUkfımetinin 
muslihane an18.§llla yolu ile 1013 
hudutlarmı tekrar tesise çalt§aca
ğını ve Balkan Antantına da ancak 
bu şartlar içinde gireblleeeğini bil. 
dlrmlştir. 

Kösclvanof ta.rafmdan dII 
vaziyet hakkında bu sabah yapı:.. 
lan beyanat parlamento mahfil .. 
!erinde çok iyi bir intiba tevlit: 
etmi§tir. Hükllmetin yabancı 
memleketlere hiç bir taahhütle 
bağlı olmadığı hakkındaki temi. 
natı bilhassa muhalefet Uzcrlnde 
bir yatı§llla hasıl eylemigtir. Mu 
halefet mahfillerine en ziyade hu 
zur veren §ey, hUkfımete mecll. 
se sormadan gizli anlaşmalar ak .. 
di salahiyetini veren 17 nci mad. 
deden istifade edilmiyeceği hak. 
kındaki beyanattır. Filhakika B. 
Köseivanof, hüklımetin, bazı mti.r 
bim kararlar vermeye mecbur kal 
dığı takdirde, meclisin tavsiye • 
lerinl göz önünde tutmaktan ha. 
li kalmJyacağıuı bildirmiştir. 

Haber - Mnkcdonyanm bir. km.
mile Dobrıcayı elde etmek gayesi. 
le Büyük Harbe gi~ olan Bul• 
gnristan, Umum.t Harb sonundaki 
muahedelerle Stroma vadislnl. 

Konferansı, siyasi büronun f ev- faknt mesajdaki teklifi kabul etme rikatarının etrafında son !derece 

Trakyada Kavalanm p.rkmdaa 
bqbyara,t !naza tadar devam edl9 
\'e Dedeağa.ç, İskeçe, GUmlllcUııt 

kasabalarmı ihtivn eden saha11 
kaybe~. 

kalade bir içtimaı takip edecek.J diği bildirilmektedir. mutayak'kt.t bulunulmasını emret-
tir. Gazeteler, .Mwıolininin bUyUk bir J mi§tir , 
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Gençlerbirliği Milli Şef in spora 

alQ/,ası Eleman ve oyun tarzı itibarile nasıl bir takımdır ? 

Şişli ve Pera karşlsında 
ne netice alabil ir? 

-
Muharrir arkadaşımız Hıkmet Münir, diln Vakıt refikimizin 

(Gilnün akisleri) sütuııuncla Milli Şefimizin spora karşı gösterdiği 
alakadan bahsederek güzel b!r makale yazmı~tır. 

Çok beğendiğimiz bu yczıyı aşağıda okuyacaksınız: 
Bu hafta şehrimize gelrcl: ekalli

yet klüplerimizden Şişli ve Pera ile 
karşılaşacak olan Ankara Gençler
birliği takımı geçen haftn Kurtulue· 
Beykoz muhtelitine karşı aldığı ne· 
ticelerle göstermiştir ki birkaç ~ene 
evvelki formuna girmek üzeredir. 

Bu takımın en bUyUk vasfı tama. 
men enerjik bir oyun oynaması ve 
en umulmıyacak zamanlarda rakibL 
ni hırpalamn.sıdır. 

Oyuncuları teker teker tanıtmağa 
çalışalım: 

Kaleci: Rahim 
Görllş ve fevkalade yer tutuşuna 

rağmen vllcut arızası dolnyısilc ko
lny sez.ilen bir çekicgcnliJi ..-aroır. 

Blokajları ekscıi zrunanlard:ı hafif 
bir intiba hasıl eder. ÇıkLslarında da 
bariz bir tereddüt gözliklir. 

Müd:ıfllcr: ~:ccn1', Alımc!. 

Her şeyden evvel biribirlerini tal: 
:rlye fi:trilc oynnrlar. Açıklar önün· 
de iyi kesisleri olduğu halde oyunun 
cereyanı içersinde yekdiğerindcn 

fazla a"tlarak üç ortayı ecıbest bı. 
rakmak gibi bOyük bir kusurları 

vardır. 

l\lua\ inlt'r: 
:rfn. 

1ilnlr, Ha.<;an, ı:u .. c 

Takımın en canlı noktası ve bel
ki de ruhudur. Enerjisi bol ta
Jummı her vaziyette kontrol edebL 
leeek hücumları kolayca tazeliyebi. 
I~ek unsurlardan mürekkep olan bu 
b"at, Tllrkiyenin en iyi merkez mu
tvinlerini elinde bulundurması iti
lbl\~fü cnlibi diltkıı.ltir. 

Inühaelnılcr: \'nlıdct, \ u<>ur, ,\ • Cumlnr.rel lnıb Büyiik lniinU ~~en pazar .Ankara tadına cref 
·ım, l\luzaffer, l\lustara, AH. Hrrrek bir fut bol maçını onuna katlar dikkatle takip buyurdular. Ak-
İli bir muavin hattının önünde tlf bir asl•r.r olm:ının \f'rıliaı rlyadete, at <ıponına olan hu._u.,.i meralu. 

uzun ve isabetli paslarla akan, topu 
1 
nrn llfl\ e ctti~i §C\ ı.ıc öteılcnb.•ri ~iiıümüzde birinci ınıf bir "Sportc;;

her vaziyetle yorulmadan gUzelce man" olaral' da yer alını' bulunan Uel-.lcumhunımu:r.un bu kıymetli a. 
1 

takip eden bir noktadır. lik:ı.<ımı ;ençlll< H dinçlik hayahmmn ill'rM için bir l~aret &Jmak lo.ıa-
Mustafanın fırsatçı ve top kont- het olur. • 

rolü tekemmül etmiş bir genç, .Ali. Güılıle ~<'ffmlıin, rnnçı M',rn•ttl~ müddetçe, h<'r hafta her ~erdf'I 
:ıin do şiltör bir insayt olduğunu mrmlrkctin on hlnlerrf' h:ılS. ını .. tadlara ... ür iikh.•:)·en dinamik hryrcanın 
~abu! .etın~~le beraber Selim ve s~. ı derecesini bir kf'rC daha lal.dlr hu~·urduklanna ;üphcı yoktur. Bu itl
lahattin gıbı unsurlnrrm kaybetmış , barl:ı .. porıı l.:aı'Şı be<ilenen ı.:ıııumi alaka, ellK>tte ki Jıi~ ık olduğu müı.a... 
o!an Ankarnlılann hücum noktai hereti ~iirecc-k, onu milli .~:ılılık 'I' hareket yolunda gittikçe daha ::ü
ıazarından aksayııcaklnrıru hel'ap - mullü l<otifadelcr teminine ıııa1h:ır !alacaktır. 

lamak doğru bir şey olur. lUllletlmbln canlı \e cc-.ur ruhu, ec;;a..,en hareketi sc\"mi,ttr. Spor 
TAKIMIN' OYUl\~: saha'>ında ~lrl5llecek her türlii te~bbü<i, usul daire<olndc dalma \eri. 
Takım, uzun paslı, ekseri zarnnn- mini arttıraca.khr. \ 'c bu 'ı-ı iııı, nL•s'imlıl bir tC\ iye düıclt lp kuH·et

lnrda havadan bir sistemle çalışır. lendlmıekteyken, milli \:Uif,•lerimiıl en eheri;ll hlr ~kilde giirt'lıllı'<'ek 
NE NE'.l'ICE AI...AB1LtR? bir se,iyeden ayınnıyaca:<fır. 
Ankaralıların meşhur enerjilerine l\fcmlcketln her kii,.e!tludrı bubürıkülere illi.le olarak yaıulacal< halk 

rn~cn Pcrnve Şişli karşısından mu jlmna-.tl11.haneleri, ac;ılaeak c;;taıllar, kola~·lıkla. temin , ~ organlLe r.ılilr.· 
vaffnkıyetle ayrılmalarını pek zarı- cck deniz 'e ha\ a 'JK>r lan, mt-mlf'ket müdara.a.111Je ~·ak ından ııliılmlı 
netmiyoruz. Neticeyi Şişli ve Pera birer ha~·rrlı teşebbü" olaraktır. 
lehinde görmek bngUnkü vaziyete 
;<ke daha normaldir. 

l\luamıncr OI.Gı\Ç 

Bu haftaki maçlar 
'fe hakemleri 

llc•lrn Tcrblyccıl t~tanhul 

Bölgesi Futbol ı'\janlığuulan : 

23 4 - 1939 Pazar gUnU yapı
lacak mnçlar: 

ŞERE:E•, STADI: 
Ös\tur • o.-

Cumhurr~l~lmlzln, Cunılıııriyet n~llnden h:ıııtlryarak büti.in mem. 
lt>kf't halk ına el:r.em gördü~ bu hıallyetl te5\ lk bu),.nın herhan~I 11-
tıratı kıu~ı .. ınıla takdir 'e hcyccammm aç ıi:.ra \umıaktan ~erl 1-nlnu. 
yll.<'.ağız. 

lllKMET MONIR 

Aile bisikleti 

' 

Ba resme balapda sakın, P ari cıln t'n mesliur bisiklet plstln1 ; 
ba4'mış sanmayınız. 15 gayet basit tir. Bir foto muhabiri bu rcsınl • 
ken aynalı bir hile yapmış n ertcs 1 g iin gnıetesinı1e ne5rrttiğl bU rt' 
~imle herkesi birden ahlatmı~hr. / 

Ankaradakı milli küme maçları - - - - - -
~4teşspor 

A·nkaragücü ve Demirspor karşısında 
ne netice alabilir 1 

Bu hafta Ankarada milli küme 
maçlarına devam edilecektir. Bu 
me~·anda İzmirin Ateşspor takımı 
Ankaraya giderek orada cumartesi 
günü Ankaragücli v 3 pazar gUnU 
Deminıporla karşılaşacaktır. 

Ateşsoprun enerjik ve cesaretli 
bir takım olduğunu kabul etmekle 
beraber İzmirde bile mağlüb oldu -
ğu Ankaragücü karşısında bir gali
biyet ve hattA beraberlik bile ko • 
pamıasma imkan mevcut değildir. 
Zira gerek pas ve gerek oyun tar
zı itibariyle olduğu kadar hilcum 

Türkiye bisiklet 

hattındaki seyyallyet ve mua\'İl11 

rindeki kudret de inkar cdllcıl1İl - ,.. 
cek kadar mukemmel bulunan çV 
karagUcünün rakiplerin! çok 3 

bir neticeyle yenmelerini taıurıltl 
eliyoruz. 
Demirsponın da son zamıınl•~ 

müdafaa ve bücuni hattında y11P 
ğı tebcddUlat dolayrsilo iyi bit r.t' 
tice almağa namzet olduğunu ~ 
lemek yanlış olmaz knnaatinde> dl 
Yalnız bu maç, her iki takmıltl 
daha ziyade enerjiye dayan~ 
dolayısiyle oldukça sıkı geçec~ 

Pa.tenli hökey 
OllnvA V.P. vrnnA 

şampıyonası 

Me~<teplerin 
futbol ve voleybol 

müsabakalan 

at 10. Hakem Tarık Özerengin. 
Yan hakemleri: Snmi Açıköney 
ve Rıfkı Aksny, Deylerlıeyl ·De· 
mirspor. Saat ll.45. Hakem Nu
ri Bosut. Yan hakemleri: Arif 
Soydan Ye Zarlf! Akcrson. 

bi, rin~i l i 1, lo.-i 
Edirne lstanbul yarışma 

' girecek Türk takımı 
Montrö, (A. A.) - Patenli bO,C 

dilnya. ve Avrupa şampiyonasl9! 
finalinde, İngiltere İtalyayı nıağ 
ederek her iki unvanı da k~ıı 

hta~bul Ol·ullan Spor Bölgesi 
Genel Sekreterliğinden: 

22/IV /1939 Cumartesi günü 
Taksim stadında yapılacak futbol 
maçları: 

Taksim stndını.la Hayriye Lise. 
si Doktoru Ali Rıza bulunaca'lctır. 

Saha komiseri: Nuri örs. 

TAKSIM STADI: 

Sülcymnniye, Şişli - Kasımpa· 
şa, Galatasaray muhtclitleri, 

Saat 15. Hakem Adnan Akın. 

Yan hakemleri: Ahmet Adem 
Goğdlln Ye :Necdet Gezen. Gala
tasaray - Vefn. Saat IG.45. Ha
kem Refik Qsm'lu Top. Yan ha

kemleri: IIallt Galip Ezgll ''e 
Vefa 'lisesi • Pertevniyal saat Şazi Tezcan. 

15 te. Hakem: Ahmet Adem Gök. 
tün. 
·Kabataş lisesi. Işık Lisesi 16,15 

Hakem: Bosut. 
VOLEYBOL MAÇLARI 

(ERKEKLER) 
Kabataı Lisesi Voleybol 

Sahalarında 

--o-

Cezalandırılan oyuncular 
lstanbul bölgesi Jı1tbol ajanlı· 

ğında11: 

BE>ykoz klUbUııden 283 Sait 
Başkurt lıir ay. Hilal kltibUn
den 491 Akit Öktem iki ay. 

Saha komiseri: Necati Aygen. Yukarda adları, soyadları, 

Işık Lisesi - Bölge Sanat okulu ldUplcrl \'e bölge sicil sayıları 

Saha: l. Saat 14,30. Hakem: Muh yazılı bulunan iılmnncılara işti· 
sin Akyürek. rAk ettikleri mUsnbakalardnki 

Haydarpaşa Lisesi • İstanbul su!hareketlerlndı"n dolayı hiza-

lngilizler in her nevi spora k=trşı olan büyük meraklan malum· 
d ur. Bu memlekette a deta maa a:le spor yapılır. ihtiyar babala
rın oğulları, hatta büyük babaların torunL:ırı ile kar,ılıklı spor yap
tıkları daima görülür hadiselerden dir. 

müsabaka ile seçilecek 
Türkiye bisiklet birincilik 

mnsabakaları haziranda tstan· 
bulda yapılacaktır. 

Seri teşvik yarışları netice • 
sinde dört iyi koşucu çıkarta -
bilen bölgeler birincilik nıUsn • 
lıakal.:-.rına dört kiı;;ilik takım 

halinde iştirAk edecekler, diğer 
bölgeler ikişer bisikletçi llo iş-

mıştJr. ~ 
1-2 mağlfıb olan Alman ekipl ., 

\•içreyi 4-1 mağlüb etmiştir. Frs-'1 
r' Portekiz karşıltı§ması 1-1 berabC 

ilkle neticelenmi{ıtir. 

* * * ô 
Amsterdam, (A. A.) - Holltıtl ~ 

milli takrmı, burada karşıla~'. 
lskoçya milli takımını 4-0 msğlıl 

ura.k edeceklerdir. ctntl§tir. 
19 - 5 - 1939 tarihinde fstan-

bul - Edirne - İstanbul arasında 

bol mükfı.Catlı ..ılr bUyUk blsik· 
let yarışı yapılacağını cn·elce 
yazmıştık. 

Bisiklet federasyonu Edirne 
yarışına Balkanlardan iki takı· 
mın iştirAkinl temin etmiş oldu
ğundan bu koşuya Türkiye na· 
atına iştirAk edecek olan TUrk 
milli takımını ı:ıeçınek üzere H -
5 -1939 tarihinde Ankarada l 7fi 
kilometrelik bir yarış tertip c· 
dilecek ve bu yarışa bölgeler
den lştir!k efocek koşucuları 

lıisi k let federasy()nu seÇcce ktir. 

Avrupa boks 
ekibinin 

Amerika seyahati ıı 
Varşova, 17 (A. A.) - Dublell 

yapılacak olan A ..-rupa boks şatJ1~ 
yonalarmdan sonra Amerikaya gır 
mesi mukarrer olan Avrupa ııo • 
ekiplno Lehistan da Almanya '1 
boksör vermemek niyetindedir. O' 

Erkek lisesi. Saha~ ı. Saat: 15,30. ıarında yazılı müddetler için gc· 
Hakem: Ferhat Acarkan. çicl m Usa lıakn boykotu cezaları 

Darüşşefeka Lisesi • Galatasa. ,·erllmlştlr. Tebllf; tnrlhi olan 
ray Lisesi. Saha: 2. Saat: 14,30. 21_4 -1939 tarihinden itibaren 
Hakem: Selim Duru. ldUplerlnin ,.e hakemlerin bu 

Boğaziçi Lisesi. 1stikl5.l Lisesi. futbolcuları ceza mUddeU lçin-

l~te bu vaziye t sık sık müşterek spor vasıtaları icat edilır.A!!sİne 

ıcbep olmaktadır. Bu meyanda lngiltere~e ufak çocukları biıiklete 

binmiyc ve ayni zamanda bacaklarını kuvvetlcndirmeğe yarayacak 
yepyeni gekilde b ir bisiklet icat edilmiş tir. Bu bisiklet i yukanda 

Bu maksatla. bisiklet !ede • 
rasyonu asbaşkanı Ca..-it Cnv bu 
hafta şehrimize gelerek yapıla

•ı><>r yaptırma~ta ve b isiklet dersi cak olan seri bls!klet teşvik ya-
görüyorsunuL 

Bir b üyük bab.:ı iki torununa 
vennektedir. 

Lchi'itanrn b~ ka~_nna sc~cb ~ 
!arak, Şmilevskı gıbı boksörle 
doların cazibesine göğüs gereıııl, 
yerek profesyonelliğe geçmekte "' 
duklannı ileri sürmektedir. 

--<>--

Macaristan - Almanya 
güreş müsabakaları Saha: 2. Saat 15,30. Hakem: Se· de mtisabukalarn lştirAk cttlr

Um Duru. memeleri ltizumu tebliğ olunur. 
VO LEYBOL MAÇLARI 

(KIZLAR) 
lst:ınbul Kız Lisesi Voleybol 

sahasında. 

Saha komiseri: Semiha Korur. 
Boğaziçi Lisesi • istnnbul Kız 

Lisesi. Saat: 15 te. Çamlıca Kız 

lisesi - Selçuk kız cnstitü~ü: 16. 
şişli Terakki Lisesi • İstiklal Li. 
sesi. Saat: 17 de. 

Bu maçların hakemliğini Hayri 
Ragıp Yal m yapacaktır. 

Birin:i maçın yan hakemlerini 
Kabataş - lşık Liseclri, ikinci ma. 
-çın ise Vefa - Pertevniyal ,Liseleri 
göoder.ccektir. (Fut bol). 

Okul maçl:mnda seyircilerden 
Taksim stadrlltla (Tribün, Antre) 
10 kuruı. Balkon için 25 kuruş 
alınacaktır. 

Aınkarada yapıDan 

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Ankara, (Hususi) - Bir haf
ta evvel başlıyan atletizm teşvik 
müsabakaları bu h:ıfta da devam 

edilmiştir. 19 Mayıs Stadın.da baş. 
lıyan yarışmalarda binlerce me. 
raklı bulunmuş ve atletlerimizin 

Ameri!:atfa çok soluk 1ıat•a1arda, muvaffakiyctle geçen çalışm<ıları
~por meraklıs• kadınlar uşiimemel! nı yakın bir alt.kaile takip etmiş. 
"çin yu!;arda gvrdii~ünüz gibi Eski· 

1 
tir. Muntazam bir proı:nım altın· 

molar biçiminde giyinnırğe başla- 1 da yapılan müsabakalarda yeni 
mışlar ve bu iş derhal yeni bir mo.

1 
bir . Ankara rekoru kırılmıştır. 

da holiııi almıştır. Cirit atmllıfa lcırrltın hır r~ktmı 

Ankaragücü klübünden M ustafa 
ciridi 46.65 metreye atmak sure. 
tiyle temin etti. İyi bir vaziyette 
olan bu atletin devamlı çalı§masi. 

le b:.ı rekoru da kıracak daha iyi 
dereceler alacağı tahmin edilmek. 
tedir. Teknik neticeler: -

100 MEIT.E: 
1 - Etem H. İ. Y. 11.8 
2 - Fikret G. B. 
3 - Şevki D. S. 

( nrr•nmı 11 inrirfç' 

rışında hazır bıı.unacaktır. 

-0--

Bisikletle Almanya turu 
Berlinde bu yıl yapılacak ve ilk 

defa olarak 5000 kilometre gibi mu
ıızzam bir mesafe ÜT.erinde cereyan 
edecek olan Almanya bisiklet turu
na bir hazırlık olmak üzere pro • 
fesyonellere mahsus on yol koşusu 
tertib edilmiştir. 

Bu pazar glinü ilk tecrübe koşu.su 
60 koşucunun iki kilometrelik bir 
daire ic;iııtlc yapılmıştır. 100 kilo -
metreden ibarP.t olan bu ko5unun ne 
ticeleri şunlardır: 

ı - Raynhold Vendel 3 sa. 11,2 
saniyede ve 31 puvanla. 

2 - Alfrcd Meycr 2 puvanla. 
3 - Jozef Arents 3 !il\, 5 puvanltı. 
-4 - J ullen Johan 4 puvanlıı.. 

:'.I - Umb7.mhçvg 4 puvanfa. 
15 - Ni>n$rl"r 1 flU\"JlnlR. 

Viyanada Vels'de Macar milli~ 
ııll 

rcş takımı ile grekoromen us ~ 
kar§ılaşan Alman milli tııkımJ rll 

bine 4. 3 mağlfıb olmuştur. t 
En hafiften itibaren alman ııc 

celcr şunlardır: 
cıc• Alman George Pulhaym • 

roli tmreyc 17 da tuşla. J 
• ~il" 

Macar, Ferençhapçt • Fcrdill 

Şmitze 0. 3 puvanla. fl' 
Alman Mmzttzhaym _ KaroU 

rençe 7 da. tuşla. e--,,, 
Alman, Fritz Şcfer - Alınan 

variye 11 da. tuşla. d 
Macar, Giyula Kova~ - Ltl 

Şvayzerte tuşla. fi 
Macar, Yanoş Riheşçki _ Karl 

rzo'z 3-0 puvanla. ıı 

Macar, Giyula Bobis - Ferd111~, 
j ŞtPF"l'r1t' 2-1 pııvanln gaUb geltOı; 

tir. 

z 
l!.rıı 

belki 
len eni 
11ahı 
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Biraz istatistik, Biraz fantezi, Biraz da ilim ..• 

ııkbaiıar = 

evlenme 
Aşk ve 

mevsimi! v r\ Z 4 "1: ı.,. Buse ·1 35 Yıhm vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Günün birinde bir aşk 
keşfedilecek mi 

seromu 
? 

Avusturalyada, denize girip yıkananlann da 
gebe kalacaklanna inamllr 

• 

Aşkı bir hastalık telAkki edip tedavisi için llAç 
aramak, en ciddi ilim adamlarını bile 

zaman zaman dUşUnduren bir yirminci asır icadıdır 
tı 
~"?~Ye göre, ilkbahar nedir. ,_ 
~ lfıtznipinizdir: Proserpin, 
l1aJ.. Pı -1tı ayını zevci yeraitı 
ıı"I fitonun ve altı ayını da an
"- 111'lat ve- nebata ilihı Zere
~ ~da geçirir. Her ilkbahar· 
tt~ .tından çıkar. Sonbaharda 

1tt. lker~ 
~ b~gUnJerde Proserpin, soJ .. 
'ttızıu, siyah aaçh eşini bua-
~)~Une çıkıyor. 

kilmdarla sevgilisine karıı harp 
il&n etti. 

Antuvan kendi kılıcıyla. Kleo
patra, koynuna aldığı yılanın ze
hiriyle öldüler. Bu aık macerası 
böyle bitti. 

11ttt...::- ilisin, altın tozu serpili k&-4 
tilt ~ tlzerinde, bir zamanlaı: 
~ h.rtai ile aık ilahı Erosu o .. 
ltbekı "-lının tepesine kaçıran ke"4 
i$1Q ~ uçuımağa baıladı, onun 
~ ~ laf kuru dallarını dua 
~Di gôkyilzüne diken ağaç"4 
')'eıilin, beyazın, pembenin. 

Eskidenberi atk iki türlü tedavi 
edilir: Kibar bir ailenin kızı, hah. 
çıvan-n oğluna itık olursa, ebe-1 
veyni hemen kızı seyahate ıötü

rürlcr. Oğulları, bir hizmetçi kı

zı almak teıebbilsilnde bulunursa, 
rededip, miraslanndan mahrum 
bırakmakla tehdit ederler. tngilte. 
re kralı dördüncü Vilyam, henilz 
veliaht iken, mühendis olarak bu
lunduğu gemi ile İngiltere liman
lanndan birinde demirli bulun-

Arunlalaran Totem dansları (yerdı bağlı olan adamlardan biri günql, diferi de yafnaltlamula bir mvi ıar 
lıo1luk verici lıassa bulunan toıe,,, oğanm ttmıil et•ılrttdir.) 

Oıı tUrlü rengi fışkırıyor. 
nrı: karııtamağa çıkan . rüz .. 

n bile çiçek kokulu r. 
'et~ kcnarlannda gezinen 
~r, gene eski zamanm ma .. 
~ 1 itıklannm sesini duy .. 
ıı.ı.; baılıyorlar. Daha açıkçası, RoflUO fll Jüliylt stVitiyorlar 

dukları zaman, o ıehirde bir kızı lşte Avusturalyahlann bu esra· 
•evmiıti. Meseleyi farkeden ami. rengiz Çuringalarında insanı yarat· 
ral, askeri disipline miiracaat e- mak, yani kadınlan gebe etmek 
derek prenıitı karaya çıkma iznini kudreti de vardır. Çuringa ile tema 
kesti ve bir kaç gUn sonra gemi edilen kadınlar kısırlıktan kurtulur 
A.ınerikaya hareket etti. Bir kaç yahut akabinde gebe olurlar! 

.1 hafta ıonra döndilJıJeri vakit, AvusturaJyanm KvinsJend ~-

~. teldi. Belediye niklh me
"4.IVlııın en meıgul zamanlan ... pirler ve muharrirler, CSlilme ka-
"'- Orılann da değil, mobilye- d~ ıUriikleyen aıkın esrarlı kud
'-~ sama1ır, ve elbise satıcı- retine ıaımıılar, bu . muammayı 

ııı...._. e mcvsım: 
~ı...:, 

t '""""·· 
~et. ilkbahar, izdivaç mevsi-

özmek i ih · rli sularda a ka 

bulmuıtardır. Operası bile yapı
lan fzolt ve Tristan hikayesinin 
mevzuu, böyle bir aşk eksirine 
istinat etmektedir. 

tt &~.:Şapca'Jc bir ıey yok, aade
tıtft 1:' atatistiklerle isbat edil -
~ hakikat! tngilterede, her Maam3!ih, aıkı tedavi edecek, 
ı...-- Ölilnııerinl, doğumlannı, ev. bir ilacm bulunması her halde 
~lerlnf. bopnmalarını tesbit fa7dasız bir icat olmıyacaktır. Es 
~ rlaatedeki rakamlara göre, kidenberi b<Syle bir iliç olaay • 
~ 31 • 38 senesi yu, aonbahar dr, dUnya tarihinde, insanlann 
~~~vaimlerinde 51.906 çüt ~ukadderatmda ne büyük değiıik 
ıo~tir. Yalnız ilkbaharda ~ae likler olurdur Meıell Mark Antu: 
~I '&sı .• Hemen hemen iki mıs- van! Kleopatraya ipk oldu. Jyı 

.. ama, Antuvan, bir impatarot, va. 

prenaiıı bastalıfı tamamiyle ceç - len proserpine sahillerinde denize 
miıti. • girip yıkananlarm da gebe olaca.. 

Fakat her tedavi de böyle mu- ğı itikadı vardır. Sonra birçok yer
vafra'kıyetli netice vermez. 1904 terde bir bayan diğer bir kabilenin 
de İngilterenirı ~n uil aileler~ bahÇ~ndeft fne5ela. Lalitia deni1 n 

Utie lôiira ara- hut a b r kaytıçuk atcıanı balta i
bacısiyle evlenince, biiyUk bir is. le kesince bu afaçlardan çocuk to. 
kanda! olmuıtu. . bumlan dışan fırlarlar ve bu işi 

Bir gün. kuvvetli bir aık sero- yapan Avusturalyalı bayanın_ ga 
mu keıfedilirse, bundan en fUU. t gül" •• b' ·ti·k t 1 ak k • . • ye unç ır ı a oıar - ar a 
ıstıfade edecek olanlar biç filpbe. tarafında kam · ı t 
· k" b' fh ka'--1 · "'· n ma gırer er· ıız ıt ır tara , mu uc eıuz .,,ır Görül' Ü k" A tura1 · • yor ı vus ya ınsan· 
sevgıye kapılanlar olacaktır. lan heniiZ insanın hangi uzuvlan-

Bu yüzden vukubulan cina,.ı. nm ilkah ve gebelik keyfiyetlerinde 
ler, facialar u mıdır? Efsaneler- rol oynadıktan hakkında dahi bir 
de bile •ar: Bizim ayçiçeği dedi• fikre sahip değildirler. 
ğimiz bilyük un çiçeğe garplılar Avusturalya insanları büyük cin
gilneı çiçeği derler, sebebi de ıu: terin idaresi altında dağlara, taşlara, 
Kiliti isminde bir kızcağız, gU-ı aiaçlara, çiçeklere kışla veya otel· 
neş ilihı Apolona ipk olur. Fa- mi§}er gibi yerleştirilen bu çocuk 
kat Apolon onu sevmez, battl kı- tohumlan çocuk ruhlarmın yalnız 

_. /Jnamı 10 rmcudo insanlara değil, hayvanlara da geç-

&t.Iiforniya üniversitesi tıp fa- zifeleri var r imparatorluğun garp 
~dekanı doktor V. J. Kerr, cihetini tamamiyle ihmal etti .. 
~~dan neıredilen bir kitap, Şark vilayetlerini idare edecekti 
~ nıevsim icabı olarak hazır. güya! O da olmadı. Roma, hli • 
~ bu eski mevzuu, ilmi nok- ----------------------------------
~lrdan tetkik etmektedir. 
t~ lttor Kerr, lpk insanlar il· 
~ e Y&ptıfı tetkikler netice
~~even bir erkeğin veya blr 
lıt t kanında, dimağında, aav 
fet tlaııesinde, ciğerlerinde ve di
~ ı:a•lannda ne cibl değiıik· 
titll uauJe ıctclifinl tesbit etti-

\P 1~1lemektedir. 
0~1n~ henilz tamamiyle emin 
~ dıfı bir nokta var: Uzvi bir 
t,_ t ~zlık mı, bozukluk mu asa. 
'ır tdiyor, yoksa asabın bo
' St nu, uzvi tagayyilrler vU
._..,_ ittiriyor? tliın, henüz. in-
,~ irade kuvvetiyle aıka mu 
'ta.ıet edip edemiyeceklerini 
A~!•ıtıramamııtır. 
~bir hastalık telikki edip, 
dt İliııı için ilaç aramak, en cid
' ~damlarını bile zaman za
~ diiıUndUren bir yirminci asrı 
ita"n dır, Eıki zamanda ise, bilakis 
~İll ~ biribirlerine iıık etmek 
"'ııır Çlar, büyiller, sihirli sular 
laatt dı. Lki insanlar aıka hür
Clllu tderlerdi. Veni.isiln yaramaz 
ltıeıe~rot altm uçlu okunu attı mı 
'llr.ı ' kaıınazdı, hatta ilahlar bile 
~~deldiği kalbi tamir etmeğe 
't ... lll&Zlardı. Ama isterlerse, bu 
'~bi Bldiireaiye delsin r Istıra

~ttl aınme ıUrllldeain, Ro-
t, "'Juliet gibi dtrl diri men-

lokıun• t .. 
•ld zamanın büyük aık ef._. 
?Jni aL- .. h -:t:f • l • -;.:.!. 

• "'~l HVguuenn yazan 
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tiklerini kabul ederler!.. 
Mesela bir kız çocuğu tohumu. 
(yağmur ku§U) denileR bir kU§un 
vücuduna geçer! Erkek çocuk tohu
mu ise yılan kaplumbaJa, kerten. 
kele gibi bayvanJann vOcutlanna. 
geçebilir. O vakit bu çocuklar o 
hayvandan dünyaya gelerek hayvan 
~klinde ya53rlar .. Fakat bunlardan 
tekrar bir kadın vücuduna geçerek. 
~~~ .. 

Jnsan vücudundaki en tabii uzuv-
ların en tabii vazifeleri hakkında 
bile en küçük fikirleri olmıyan A
\'U turalya insanlarının hayat, in. 
san ve kainat hakkındaki bu basit 
(devir daim) düşünüJ1erinin bize 
son derece ,garip geldiği muhakkak
tır. Fakat, düşünmelidir ki Avustu
ralyarun düşünüş tamna göre in. 
ganın ölmemesi, ruhunun nebatlara. 
hayvanlara geçerek kann vasrtasilt 
tekrar dünyaya gelmesi, eski Mı
sırlılar ve Hintlilerin (tenasüh) iti
katlarına esas teşkil etmektedir. 

Yani, Mısırlılarda ve Hi°ntlilerde 
gördüğümüz bu itikadın meJll'İ A· 
vusturalya olduğu aşikirdır. 

ROMANI· 

Esısen bu itikat muntazam bir 
seyir halinde siyah renkli, esmer in1 
san neslinde görülür: Avusturalya· 
lılardan Hindli ve Mısırlılara ka-
dar .• 

Fakat gene düıünmek gerektir ki 
ınsanlar Avusturalya tipi olan bay• 
van1arm yakın devirlerinden ta 
Hintli ve MımJı gibi beys iman 
teldmülüne en yakın devirlerine ta. 
dar geçmesi lbungelen yüzb~ 
~ne zarfında dahi itikattan ~ 
sunda ne kadar u ilerliyebilmlf, 
bir Awsturalya insanmnı basit ft 
gülünç itikadr yüz binlen:e sene m
fmda ancak ayni itikadm daha mtı· 
ttldmil bir ltkil olan (teaasOb)j 
itikadına varabilmişlerdir. 

Malfundur ki gerek Hintlilerin 
ve gerek eski Mımlılann • ki beyu 
ırka en yakın antropolojik tipleri 
~e tarih devirl~ne giren Yunan 
medeniyetine en yakın yükselt me· 
deniyf'tleri vardır • insan hayat ve 
ciünyc:_, ı izahlarma esas olan (tena.. 
süh) itikat!armda insan ruhunun 
nebatlara ve hayvanlara intikal edip 
uzun bir devir )-aptıktan sonra ta-
rar dünyaya geldijine inanmaktar 
ddar. Eski Mısırda insanların mum 
yalanmalan da bundan ileri gel
mekteydi. Ölünün ruhu hayvan '1e 

nebatlarda bu devri yapbktan sonra 
tekrar vücuduna avdet eltili zaman 
vücudunu bütün ve sallam bulabil
sin diye!. 

A vusturalya insalllannm da cii
lünç bulduğumuz itikatlan, yni 
tabiati izah fikirleri esas itıöariJe 
ayni delil mi? 

Onlarda insanın ölmedijbıe in.ar 
um 8\fttile ruhun ebedilillne kalı 
l>nlunuyorlar. Onlarda da insan rr 
hu nebatlarda ve hayvanlara geç. 
tikten sonra tekrar insana avdet r 
diyor. Yani ebedi bir deYirdaim 
rapmaktadır! 

Yalnu Awsturalya insanlanmD 
bu düşünüt t.tnlanndaki fark, od
ların bu avdet b!disesiııi ruhun ka
dının \'üruduna deliklerinden biri 
vasrta..ıe girmesi eeklinde izah ~ 
lerWir. Bu da. tenasül hldi9eSinin 
dahi mahiyetini henüz bilmemel6. 
rinden ileri gelmektedir. Bittabi 
Hintliler ve Mısırlılar, tabiatteki 
;nütemadi tecrübe ile tenasül hldi-

1 5e5ini anladıktan sonra Awstural
ya itikadından yalnız bu fulı bu
fet~ye mecbur olmuşlar, insanla. 
nn biribirlerine benzeyiılerine, bil 
haSA akraba arasında dolan çocuk• 
larm cedlerine bmmne1erilll bür
rak. ı. hadiseyi ram. '*- ..... 
yaıa avdeti ~ izah etmitler 
dir 

( D1tHlllK Nr) 
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Osmanın Anita ile gayrimeşru bir 
"!Ün_'!-sebe~i kimse~in aklına gelemezdi 

\ e Osman bo~lcce terlemız ha- suı.ın:ıks:ıtla bu kadar uzlaştıgını Mal Hatunun muavenetine ihtiyaç gizlice kaim d k ld w 
~ . anın ne eme o ugunu 

knnlıgına bır çıban ba!.ı açını§ ol- dU.,ünmek bile gUnah olur. Fakat bu bulunduğunu billyordu ve nitekim: bilmiy ., 
~ b ormusun . 

dugunu hesab ile etmemişti. HaL kahbenin, .saray içinde ve ekabir ve - Efendimiz, dedi. Huzuru kal- _ Esta.;.ç 11 h . . 
t" k k K- "l'h 1 a•Uru a sultanım. Bilmı-
... aç ere ose •' ı a : rical beyninde, tevabi arasında bu bin için bir zahmete katlanacaksın · d ğil' F k · . ) or e un. a at bu kadını gızllcc 

- Hakanım hat:ı.d n mUnezzeh · kndar şöhret ve şan, nam ve itibar Biz, §evketlii hakanın hayat sel!- takip için ba.~kaca hiç bir çare dU-
tir, ama, şu Anita olmasa. kazanmasının elbette bir sebebi ol- metinin de Aııitanın defi vUcudu ile şünemiyorum. En eslemi budur 

Demekten çekinmemiş, fal:at, Os- nıak gerektir. Ben derim ki, bu se- milmkün olduğuna kaniiz. Fakat bu- Saltık müdahale etmek lbıın. gel. 
manı tahrik ve tehyiç ederek bu !ıep bu kızın kendini, güzelliğini i- nu ııöylece yapıvermek hepimizin diğini görmüştü: 
sözUnUn sebebini öğrenmesine bir dare etmeğt bilme11indedir. Birine kellesini kaybetmcm: .. e .seb"p oltır. s lla 

.... .. - u mm, dedi. Haklısın. Senin 
tilrlü Amil otamamıştı. Köse .Mihal, göz, diğerine dudak, öbUrUne bir el !"i desise ile halletmek geı·ektı'r. b ı d -" u un ugun yerde ne Ifösc ve ne 
mtidebblrdl. işareti ile her ııeyi başarabilecek Bunda da muavenetin Ja'zım ge- be b ı n u unamayız. Hele gece vakti, 

Ne olursa, ne gelirse kadıııdnıı tıynette bir kızdır. Ur · 
• gızliee. Bu velevki böyle bir maksat. 

geleceğin! pek alil. bilen bir adaınpı. Bunun saltanat başına ve muvo.f- _'Nasıl Mihal ! 1 
Nitekim onun da kızı ile maktul Fin fakı'-·etimiz önüne bir bela" çıkarma. A ·t 1 1 w a dahi olsa yine doğru olamaz. 

" - nı anm gece er ne yaptıgını Yalnız sen o gece Osman ile birlik-
'tosun oğlu arasında gizli bir mUna- sından havfederim. Nasıl olup da iza öğrenmek bizi belki bunun aleyhin-
sebet tevehhUmleri vardı ve bundan lesine ikdam edelim bilmem. O ka- de bazı delillere sevkedebı'ıı·r. te Abdurrahmana misafir gidersiniz. 

Biz kendisile gôrüııüp böyle bir gece 
ne derin azap içindeydi. (1) dar kilıfını hazırlayıp minareyi çal- - Sen, Anitanm başka şeylerle h 
Kö~e Mlhal bir ka" defa Anlta ile azırlamasını isteriz. Ondan önce ·:d 

"' maktadırki gimdiye kadar bu kadar meşgul olduğunu mu sanıyorsun? Köse Mihal burada saklanır ve siz 
görüşmilıs ve onun içinde yaıııyan mecal ve emek sarfile takibinde bu- - Sanmıyorum, imanım kadar e-

dönünceye kadar neticeyi alır. 
kin ve gayza inanmış, burada boş lunduğum halde bir maddi delil ve min olarak biliyorum. Tekfurlnnn ü.st tnrafı da allahn kalır. 
durmadığmı dll.fllnerek, hatta bazı emare dahi, bir iz dahi ele geçireme bu kahbeyi içimizde bir yılan gibi 
~amanlarını onu takip ederek geçir- dim. beslediklerine kanaatim vardır. 
:ntlş ve umum! ah\'alinde şUplıe)i Ne yapıp yapıp bunu hünkar na. Bundan Osman bihaberdir. Fakat 
!nucip feylere nıuttali olmuştu. zarından sukut ettirmek gerektir. bir delil olurııa Osmam yola getir-

Fakat bunlaidıın hakan Osmana Saltıkalp da mahzun ve müked- mek mlimkUn olur. Ve illa bu işten 
bahsetmek çok mil§kill şeydi. Os- derdi. Mihali dinle4i1tten sonra bir felah yoktur hanımım. 
man Anita hakkında. bir şey dinlemi az daha ya va§ bir sesle dedi ki : - Nasıl yapalım Mihal ? 
Yor, biltlln bunların Mal Hatun ta- - Hem Mal Hatun çok milf'teki-

., - Odanızda benim veya Sallığm 
rafından kıskançlık sa!kasilc yapıl- dir. Seninle de görüamek dilerdi. b' 

"' ır gece saklanmamıza izin ver ve 
dığıru dil§!lnerek bir tUrlil Anitanın Hele bir de onu dinliyelim. Belkı' ı .. ı 

...., bundan hakanın asla malfımatı ol-
fcnallk yapabileceğine inanamıyor- mize ~·arar bir sır veya iz elde ede- k 

" mama gerektir. Yoksa seni de knt-
du. biliriz. Bu takdirde ittihazı icabeden Jeder neuzUbillAh. 

Anltu sarayda en büyük serbesti- tedbirde gecikilmez. 
ye kavuşm~. her tUrlU arzulan ye- Köse Mlhal ve Saltık bu fııi mil
t'ine getirilen sanki bir ha.kan kız.ı ı hinı bir mesele halinde takip etme
idi. Hatta bazı defa Mal Hatundan nin llizumuna kani olarak elblrllği 
üaba fwa rağbet ve itibar gördüğtı etmiş bulunuyorlardı. 
bile oluyordu. HenUz ne Osman ve ne de etraf 

KISse Mihal kadar, Saltık da, A- ve ne de biz Anltnnın iclndcn ne pa

cada, Kara Teke de ve Samsa çavuşu zarlığı o1augunu oilnııyoruz. Yalnız 
ve diğer sııra)a girip çıkanlar dı:ı Köse Mihalin günden güne §iddet
blr türlll bu rağbetiu ve itibarın se- !enen kanaatinden başka .Anilanuı 
bebint anlamıyorlardı. muzır bir mahluk halinde sarayda 

Osmıı.nm Anlta ile gayrimeııru 1çin jçin çalıştığına delil yok. 
bir münasebeti klmeenin aklına ge. Mal Hatun da, gikfiyet etmekten 
lemezdi. ÇilnkU Osman her ~eyden başka bir §ey söylememiş ve yalnız 
önce Mal Hatunu çılgın ı,-ibi seviyor 'bazı geceler .Anitanın odasından hiç 
du. Sonra onun Anita ile baııbaşa çıkmadığını ve kimsecikleri kabul 
~aldığı hiç ~l>rUlmemlşU. Daima ya- etmediğini ve ertesi sabah uykusuz 
nında. ya Mal Hatun bulunur ve ya- kalmış bulunduğuna ait falerin pek 
but bir kaç ııairel beyi hazır olurdu. vnz.ilı ve bariz bir §ekilde görüldilğU. 

Nlhıı.yet bu bir ruh değildi ki, gö- nU bildirmişti. 

t'linmez bir hlllde Anıta ile gayri Milıal içlıı bu da klfi idi. 
'me~ru mUnaaebette bulunabilsin ve Aceba Aıılta gece odasına birisini 
onun iUbarma da bu sebep olsun. mi alıyordu ? Buda ne mümkündü? 

Kö:5e Mihal, bunun sebebini bir Son zamanlarda Tekfurlnrın hakan 
gün gizlice Saltıkalpa şöylece izaha Osmnn aleyhine elbirliği yaptıkları 
çalışmı~ ve belki de isabet etmişti. haberi üzerine Osm:ı.nın evi şiddetle 
Demiftl ki : kontrol altına nlınmış ve bütün bu-

- Salt.ık bu kah be, ) aman bir dil- r ralar ku~ uçmnz hale getirilmişti. 
berdir. İşve ve cllv~ine, nazına da- O hnlde bu kız, semadan zembille 
yanılmaz bir nevcivaııdır. indirerek bir erkek alamnzdı ya ? 

Husum emeller ve gayelerle ha- B:.ıııa nazaran odasında gece sa-

Mal Hatun yerinden sıçradı : 
- Ne diyorsun Mibal? Bu tekli. 

fin ne mllhlın bir şey olduğunu dü
şlinmtiyormu!un ? Benim odamda 

Çapraz 

' ı ~t-1~-t--t-
3 ~~ ...... -+-

Soldan sağa: 

Bu fena bir fikir değildi. Mal Ha
tun buna temayül etmişti, Nihayet 
kendisinin bulunmadığı bir gece, 
gizlice bunlardan biri de girmi~ ola
bilirdi. 

Böylece sırasında kendini blr it. 
haından koruyabilirdi. 

(Devamı var) 
( 1 ) J\ü.,c )lilıal ileride görüleceği 

'~hHc nihayet bu i teW mukadde
nh k:ıbul etmiş 'e 1i1atosun oğlu 

ile kızını eYlendirmiş~ hatta bu dü
ğünde biitün Tekfurları çnğımrak 

o .. manla aralıınnı bulmnğa ~ah~mıs
tı. lfammer tarihi, Tarihi O<ıma

nt ent•iim<'ni, Osmanlı tarihi. 

1 

Yukardan aşağı: 
1 - .Mebusların bir husu:.ıyeti. '2 

- Irak (mesafe manasında) - \'akti 
gösteren, 3 - Kurtuluş - bir nota, 
4 - Emeller • çalgılardan bir nevi 
5 - Tutukluk - bir edat, 6 - De· 
rimizin altındaki kı.::ım - bir kadın, 
adı, 7 - Şımanmş, 8 -Taht_ u
fuklar, 9 - Ses (öz türkçe) - Sema· 
yı - gözleme {profe ör Bay Fatinin 
işi). 10 - Ufuklar _ ağıvJa çiğne· 
nen 
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21 NISAN -=-ns~ 

Dansa pek düşkün 
bir millet: Polonyalılar 

Onların ateş dansı, eşkiya 
dansı, güzel kız ve hayvan 
dansı çok meşhurdur 

Pofonya ordımmım siivarileri isliralınt lıaliud~. 

Polonyada seyahat etmek çok 
zahmetlidir Çünkü Polonyanın iç 
yolları hemen hemen yok gibidir ve 
olanlar da pk bozuktur . 

Fakat bu znhmete katlanan bir 
seyyah muhakkak ki bu zahmet mu
kabilinde çok gilzel ve başka yer -
terde bulunamıyacak kadar mahalU 
renkleri olan manzaralarla, gehirler 
le küçUk köylerle ve milli kostümle
rinin bakir gilzelliğinin tenevvüünü 
gösteren köylerle karuılaeır. 

Bütün Avrupada pitoresliktc Po. 
lonya. ile mukayese edil~bilecek o -
lan btr tek memleket var<lır; o dıı 

Ntıcansto.:ndu·. 
" Polonya köylüleri ananevi uzun 
redingotlarmt giyerler. Bunların e
tekleri çok büzgülUdür. Bu redin • 
got, çizmeleri yarısına kadar örter. 
Willnnov taraflarında bu çizmelerin 
rengi siyah veya kırmızıdır. Sicr -
ratzda mavi, ııimal köylerinde gUmU 
şi, Karpatlarda beyazdır ve konçlıı. 
rı rengarenktir. 

Köylü kadınlar da çok göze çar
pan renklerle süslenirler. Ve baş -
larında daima bir yemeni şeklinde 
çeneleri altından bağladıkları bir 
şal bulunur. Bu şal, ipekten, yUn -
<len veya pamuktandır. Ve onu ta
şıyan kadının servetini en mükem • 
mel surette gösterir. 

Hangi mıntnkadan olurlaısn ol -
sunlar i'>olonyalılar dansa pek mc -
rnklıdırlar. Onların nteıı dansı, eıı

kiya dansı, güzel kız ve hayvnn dan 
sı çok meşhurdur. Bundan başka 

belki on on beş tane daha muhtelif 

larda bile parlak renkli işl<'meJerlt 
süsülil kostümleri içinde genç 1'($ 
ve genç erkeklerin bu dansları b!), 
yük bir neşe ve maharetle oynar ' 
lar Bu danslar ateşin bir a~kı \ 
cc~k ve mücadeleyi temsil eder rt• 
kıslnrdır. 

·~ Polonyanın bütün şehirleri bilill 
tisna hep gezilmeğe, görülmeğe ıı· 
yıktır. 

Mesela Val'§Ova, şimalin lsts1'bll' 
lu sayılabilir. Eski ve meııhur pa~ 
tahtları Krokovi harikulıidec.Ur. 

Poznan, Lubin, Vilno ve daha ııi. 
.!! l rl. nicel rl h p kı:mdl 4um\sfycl 
lerl içinde gczillp görülmeğe ve b 
yenilmeğe l{ıyıktırlar. 

Polonyalılann en kuvvetli tara!111' 

er, istiklal n§klandır. Uzun scncJef 
c· 

Rus Çarlığının ve Almanya, A \"\l· 
turya İmparatorluklarının çizmele~ 
iıltında haysiyetleri, milli gururla • ' 
n çlğnenmLs, ve birçok eziyetıcrt 
katlanmış olan b~ millet yeniden~ 
tiklale kavuştuktan sonra bu ist11'' 
laline taassupla bağlanmıştır. 

Polonya, komşu kartalların uzull 
seneler kentli beyaz kart.alını ufult· 
ların<lan kovduğunu unutmamıştı!'· 

Romenlerin eski istilasını, JtU~ 
Çarlığından ~ektiklerini olduğu ı;i ' 
1)1, yirmi sene evvel Bolı;cvikJerlı! 
yapl.ığı mücadeleleri hain hatırla ' 
mnidadır. 

Polonya ordusu, iste bu istlk1~1 

ıışl:ının bir rubu asır kadar kıs:ı. bir 
zaman içinde ortaya gctirdlfi bif 
harikadır 

kan Osmanı bendcttiği muhakkak- baba kndar neyle me~guldU? 
br, Hakanm Anlta ile her hanği bir Köse Mihal bunu aulanıak lcin 

1 - Kopacak kopacak deyip de 
bir türlü kopmayan, 2 - - Büyük. 
lük • Fa~da bir şehir, 3 - Abdal 
- üzümden yapılan \'e şaraptan ha
fif bir içki, 4 - Bilgiçlik satmak, 5 
- Belimize sardığımız (pantalon. 
iarı tutarı, 6 Lambadan çıkan 

kokulu duman - gök - i"kambilde 
birli, 7 - ~latem - balkon, 8 -
E\ t (almanca) _ araya sokul· 

mu~ ge.;imı;izlik; 9 __. Türkler - sert 

10 - Eıilmi~. 
I dansları vnrdır. 

· Hattiı. kış günleri karlı meyd-ın -
\"ersay. munhcdC'sile hakları "' 

( /Jcvam1 1tl ncıı sa11fa<J.a) 

HABER'in Edebi Romanı şi;ımanyanak!arıorta m<lagömülü·ı Faydaı:ız olduğunu bile bile,: ı k~revete örtmek için aldıktan kır· müphem ~urette his"ediyordu. ı'·ermczscn ... ,, • 
yordu. Ah siz bir İ5te$(!ydiııiz diyordu. 1 mızı boyalı, uzun ttiylü p::>stlar.. j Ç•,cu&runun damarlarına ak,ıtı'ın- 1 Yürtirken yük~k sesle birkaç kt 

Bu gözler, ku~tü) ii lıir ya tık ü- j Ah Halil efendi siz bir i te~ydiniz. E\ et hcp::ıi, hepsi Halil efendiye ca hayat , ·erc:ck kam bulmak ıçin re: 
zerine c:üs olsun diye iyah iplikler. Yo~ru var ederdıniz. gitm;şti. 1 para tedarik etmek üzere, yola çık-~ - Onu muhakkak kandırırım! 
le dikilmiş mavi kri tal düğmeye - To\ he de kızım .. To\lbe e-,tağ- Halil efendi; şimdi genç kadının tığı ilk dakikada,, "bu para} ı r.e- 1 Dire ~öyleniyordu. Ona öy:c gelİ: 
benziyen bu ~özler tuhaf bir ı ıltı i- furullah de. Yoğu rnr etmek bizim ışsız olduğunu, ha-sta olduğunu, reden buluru.'lı?,, diye dü5ünmüş 'e 1 yordu ki Halile anlatacağı ~eylet' 
le pırıldıyordu. Bu gözler en ufak ne haddiıniı! O ancak Cenabıhal,. borcunu ödiyem~z. faizini veremez o anda kendi~inin nao;;ıJ müthi~ bir ı Ifıaleltayiıı, önüne ilk çıkan ınsarıll 
bir merhnmet emare~i göı;termiyot-

1 
km i5ı. Bız anc-.ık mümh.i.ın olanı bir halde bulunduğunu biliyoıdu. yalnızlık içinde olduğunu anlamış- durup anlatsa ondan bir rardım ,e 

du. r~parız ... \:e eğer bu saatte müı:ı-1 Ve para .. 1 olduğu ha:de: bu. p<ıra ile tı. alfil,a görebilirdi. . 

fü·ır~e~~ 1 Eğer bir rehinin ol a}'dı, bel· I ~~n olan hır şey ?l'a) ~ı. .. Ben m~s Memduhu kurtarmaga ımk~n bulun Son ha talığından beri Halil kcn. 1 fcrl,e..:e nnlatamıyacağı için Hail' 
1 ki bir ba,ka ıııda para bulabilirdik. !uman adamım hıç ~nı bo~ dundu· clu'Ru halde bu paravı vermıyordu. dbine para 'ermiyordu. le an1atal.-aktı. Ve onun kendisirıe 

O da bu aatte değil.. Yarın, obür. rur muydlım? Zelihanm bu parayı iade ctmiyc· (l;ıu biliyordu. \'erece:ı:.1· 11e yüzde yi.:z ödünç para ı:; 
~--~n. Fakat rehin.,,.iz mumkiın deği:: .l\lü,liıma11 adam!.. c~~ini da11i .d~~ün.;e, biri~ an. cam 1 Fakat ondan başka da para \ere- b'1 mantıkla inanıyordu. 
1-. ~r beııım kendı param ol a cnı S~rndığınd.lid. "epet.ndeki en 'iOn kurtarmak ıçııı, he~. on lırtı kadar .:ek bir insan tanımadığı için bum- • ,.. * 
bu -,a;~i)ette bırakmazdım .. Aramız p:ı..ı;a-;1111 bile rehın o1aıak alıp \'eı- b;r p:ıra zi~·an etmek bir mc:ıele ya kadar ~elmic: ve gelirken: "hiwle 1 .. .. d ıı 

1 

da bunc·1 enelık lıukuh. \':ırl.. d•rri, burcun el.iz m· ~ı faizini al. miydP • ı. · d k. ı · h. Yururken bacaklarında aylar a• 
::. · vır zam:ır· a ım o sa \erır... er- 1 . h' t d'ıo;- b' k t d ı,·ıı· 

~!f,~~~===ftt~ Bu .. damın hiç para ı olmama m:: :!ı\:tan sonra borcu ödemedin diye Ha!bu'd hu pJra bulunmaz a bir kes lıiribirine yardım eder ... diye :ıerı ı;;se me 1
1>

1 ır ·uwe t • 
I! d b' - yordu: ım'.~~'1 mı , .ırdı? rc'tinin ti time oturan Halil e~cndi ço:uğun on üç ya~ın a ır çocı.ı.?ı~~· dü'jiinmü)Hi. 

~.1u,li.ıınanhktan !-:ıh eJiro:-du. 1 yac;·)m1~a büu.ın hakları olan kuçu~ <) k d ·'Birde kendimi hasta zannedb·of 
Zeliha, ya,ları bir llirlü akmıyar b' _ , _ . ~·· r-· h ld ıun ne a ar merhamebiz ol. yataklarda yatıyordum. Onun bll' - 30 - 'e yaşla:ı n'.madı1ı içın rahm..!1 ı IhyJu mlı• lum:ınlık o:. le mi? ır çocu ! ın °. "'r ,•ııı ' • ı.,rt a c duğunu biliyordu. 

O 1 1 1 7.e' 'mnın rıcalarmı rcddedıyor. c;mı ~·emek için Bo\ le sokak soı.aı.: g:bn.m·~ J?:ü11~t n !,a,·u'mu~ tup. mm ,·anıma p:ıra ı o.maz o.ur f •1mt Mcmduhu ölüyordu. J w ... ... ~ _,,. 

Yolun iki bo.ında bire:- e'c.1,tı ·h • du I·) ma ·a tah·lmmı.ılum var Çalı-' ıa'.' ır gibi çat fün:ı.k i tı}en. acı)an n~ı,·dJ? Bütun 1,01,c.\enııı 1 ç··c.i· · l' ·;ıdi-;i için bukadarehcmminti '· • ' ·· • 
lam'Ja ı 'ardı. · ıraz mıvclım' '.up'..uru gozlrrle bu iri adama ba ne o fa;zıe pa'"a \erirdi. henJ i lı 

1 
• • * olan bu had sere ba~kalarmın ta· • • ·" 

Ko~·lerden birine ra:.ın olan C\ kı) o:-clu. :>lduğ.ı ya~, it' erde faizi rtızde ) uz, K:ıpı yü::ünr kapandıi:'l dakikada. mamile ıa:,ayt kalabileceklerini tah-1 l fayır .. Mah u, mu rapıyordtı 
lerd~ıı birinin kapN <v·ıldı. Kapı- Bu iri 3dama bakarken: "İn aı ıla.: ı_;i;md·t'l emin o!dt•İ{J için hep o· bütun sa!:inleri ülmi.i~ bir . ehirçle min dahi t<lemiyordu. Ve ona söyli-

1 
Çalış:m11yordu. S'rndi bir kuştüfl> 

dan zayıf bir kadın ıölge:.i çı:...tı. na ıl o!·ır da, bu kadar mcrl.::ımet · l:ı tdtinç , ermi~ti. Sonra ha t:ı'an. tt'k ha ma ,·a;:ıp"'ı'1 duy:ıc3~ı mut yece~i sebeb. cebeblerin en maku. kac!ar hcıfif hic: .. ctti~i \iicudu datııt 
R9pıımı (&(Cte:ri ~ hi rnn siz o'ur?., dıre dü.,iinuro:-Ju. t.~ı \a!:it rnndık. "epet bo,a'tı'mış- Jıi;: korku içinı şarC.:ı. luydü . ., Rehinim role. fal.at sana dlin ıavıf haca!tları üc;tiinde ıonl8' 
\:1c:nıan bir n'!am d"ruyo:-du. 1 DJ dü.nncenin )'::li'attiğı dch~el tı. ~.:e yatak, ne bakır, ne koca mm O bu korkuyu, ha~tahane kapısın parayı iade ederim. Emin ol! düşün' çeken bir yük gibi n~ır geliyorc~" 

Bu ;}~::-."':"m ~0.:rleri. trr.':ı uzrını~. r,öz!crinin içine do'mu-,tu.. e~ki palto=n1. nf': f':\'lencli!dcri zaman dan dı~an çıktı~r dnkikadanberi bir kere, çocuğum ölecc:, "en parayı J ( Dcı•amı ı·111) 
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- Polis rn"d" . 
iletti . u urluğünde öğrendim. Fakat bu sefer Vansı katil sanarak 

14 - Nakleden: lF. K. 
Furlong: 

· &revın e .· · 
61lli al "ını gezmek müsaade. 

lllak i"'ın 't · · · Se: Rid d ~ gı mıştım. Komı-

lllek Üze e rnaJctulün kardeşile görüş 
~ re oraya g'd cek . B 

kendisini bir çıkmaza soktu. 

- Olabilir, ben bile bazan aldan
dım! 

- Fok~trot, dedi. Şark 
değil! 

Doy! izahat verdi: 

musikisi 

Rüya ve hakikat· 
.r ~ıkt k ı e mış. era· 

renin 01
1 ~ :akat Rid yolda Manda

l-Ocı11 .. dunııen direktör muavini ... ıun e. 
ııtınıa vıne uğradr. Ben de o. 

beraber rukan çıktım. 
.-1..ödu 

bırj}'di La YU tanının, ahlaksızın 
ııe}·se b ~·ık olduğunu buldu. Her 

ltuyaıU: CJnayet uzerinde çene yor· 
- lı • Mandarene gittiniz mi? 

qavır. 

-:Sir 
~·areı 

2 
azdan oraya gideceğiz. Zi· 

Parasınalınıete değer. Pettigre\•in 
1 orada ed"ğ' · - l\ar y 1 rını sanıyorum. 

bıraJct ğ deşi, onun pek cüzi miras 
ı....._ ııruSÖl. 
""rıaısı Y edı. Onun para sı. 
llln-jıığ Çekmiş olması muhtemel bu-

'lnıenı"ıu:ıu SÖylediğiniz zaman hata 
....._ t: 1 şSiniz. 

'Pey nteresan ! Pettigrevin bankada 
_Parası olmak li.zımdı. 

llid ~andarene gelince komiser 
l'er sarasını temiz ve tehlikesiz bir 

YI}·or. 

':S 
11! idar una şaşmadım. Çünkü orası· 
lardır e ~.:zıler çok kurnaz adam.. 
hi~ b.' Görunüşte nizama muhalif 

ır ha k 
~ re. et yoktur. Mesela ka· 
ı>arası saatınden sonra dünyanın 
llİı, lU Verseniz içki getirtemezsi· 

....... sahibi k' , -c. ım. 
:!Qkto aVrıp bir adam, ismi Yang, 

....... r ang. 

iki arkadaş gülü~tü!cr. Biraz son
ra da şapkalarını alarak klüpten çık 
tılar. 

-XI-

- Halkın haleti ruhiye.;ini gayet 
iyi bildikleri bundan da anlaşılıyor. 
Bir lngilizi en ekwtik bir dekor i· 
çine koyunuz, kılığını değiştirmeğe 
bile teşvik ediniz. Fakat onu haki. 
katen memnun etmek istiyorsanız 

"Mandaren klübü .. tadil edilen daha ilerisine gitmeyiniz. Muhitin 
eski bir binada aç-ılmıştı. Binanın garipliği hoşlarına gitmekle beraber 
yeşile boyanmıs olan cephesinde ge· Londralılar buraya en nefis yemek 
ne yeşil renkte neon çubuklarilc ba- ,.c içkileri bulacaklarına, anladıkları 
rın i::.mi yazılmıştı. Kapıda sırmalı cin~tcn bir musiki <linliyec l..lerinc 
elbise giymiş bir kapıcı duruyordu. emin olarak geliyorlar. Yemeği Çin-

l · t h ı ·k· 'k' · 1. 1 . tkr. li yemeği n musikiyi <;:in musikisi 
çene e a •ı ·ı ı ·ı çın ı mme ar b y .. d b b 

ziyaretçilerin şapka Ye pardesüleri- yaparsanız urası ı ·ı gun e 'Om oş 
· ld Eli · ·ı 11· k' 1 olur. nı a ı. en yeşı ren< ı ·ımono-

sunun geniş kolları içinde kaybol· 
muş dil!cr bir Çinli önlerinde üç de

fa igildikten ronra bir söz c:öylemek· 
sizin onlara bir merdivene doğru 

yol gösterdi. 

Doyl fısıldadı: 

- Isminizi Karsonun yanında 
söylemezsem hayret etmeyiniz. Klü
bün misafir getiren azası o misafi
rin harekatından mesul sayılır. Siz 
mütekait bir general. bir nazır, bir 
milyoner olabilirsiniz. Kimse sor. 

maz. Mesul benim çünkü ... 

Yanlarına yaklaşan suare elbiseli 
birini görünce sustu. Gelen çok u
zun boylu Ye boyuna nisbetle toplu 
biriydi. Matruş suratı azçok sevim
li görünüyordu. Fakat eski bir yara 
izi sağ yanağını kulağına kadar çL 
ziyor Ye ağzına garip bir sırıtma i
fadec;i Yererek yüzünün şeklini bo
zuyordu. 

Tatlı bir sesle. 
- BonsuYar Do:rl. dedi. Nereler

desin? Görünmez oldun. 

Gazeteci mukabele elti: 

( Ba§ tarafı dünkü aayımızt'a) 

- Oğlum. dedi, ben Ayşeyi 

sana veririm. Hem de içgüveyi 
girersin. Şurada gözümün önün
de büyüdün. Terbiyeli, namuslu 
bir a:iamsın .. Tanrı arttırsın, ka. 
zancın da iyi.. Biz de, şöyle ak
şamları kapımızı açacak bir erke
ğimiz var .deriz .. Ocağımız tü -
ter. Benim de şurada bir kaç gii. 
nüm kaldı .. Biraz nefes al.rım .. .. 
Yalnız bir şey var, yavrucuğum .. . 
Eğer kabul edersen, Ayşeyi bu
günden al.. 

Erkek, önüne bakarak dinle
yordu. Gözlerini kaldırmadan sor
du: 

- Nedir o valde?. 
- Rakı yavrucuğum.. Rakı ... 

O musibeti bırak .. Hem sen kurtu
lursun, hem biz mesud oluruz. 

Erkek uzun düşündü. Gözleri
nin önünde, kumral saçları, ışık

lı gözleri, yuvarlak kalçalariyle 
Ayşe canlandı. Genç adam Ayşe
yi rakıdan daha çekici, daha erişil
mez buldu. Gene gözlerini kaldır
madan hafifçe mırıldandı: 

- Peki valde, istediğin gibi ol
sun! .• 

Furlon~ gülümsedi: 

- Anladım . 
- Bofüurnr Jef. Nasılsın? Son .., * * 

Bütün birinci kat. sen·is için ay
rılan bir iki odadan başka, geniş bir 
salon haline getirilmişti. Ayrıca bir 
de galeri vardı. 

zamanlarda çok meşgul olduğum i. Evleneli bir sene olmuştu ... 
çin buraya gelemiyordum. Bu sefer' Ayşenin kocası tam bir yıl sözün. 
bir dostumla beraber geldim. de durmuş, ağzına bir damla rakı 

Furlonga dönerek ilave etti: koymamıştı. Bu bir sene, Ayşe 
- Jef Karsonu takdim ederim, için ince bir söğüt gölgesi gibi 

....... liakiki bir çinli mi? yoksa .. 
liakik•ı . 1. c b. . . 

ti b' çın ı... enu ı çının 
edeceklere, hac"rn ır ailesine mensupmuş. Mu. Salonun ortası dans 

da d:ıte ınecbur olmuş, orada bura aynlımştı. Kenarlarda Ye dipte iki. 
drar i§tıktan sonra nihayet Lon- dört ve altı kişilik masalar ''ardı. 
ıu J~ telrniş. B~rın şimdiki direktö Salonun diğer ucunda ise, yük!'ek

tes\'ilc. l(arson onu bir bar açmağa çe bir yerde orkestra 'bulunuyordu. 

ıııu, ~Yırut ~e ,fil>y- n. • ..ı..-.. ı- ,.,.__., 1--I-=-' w, . 

buranın müessis \'e direktörü... geçti.. Hani bahar sabahlarında 

Karson, Furlunga gülümsedi: 
sularda yıkanan gölgeler vardır. 

- :\1. Doyl çok naziktir, bana il
tifat ediyor. Bu salonun dekorasyo

nunda benim hiçbir hissem yok. 

r"I · l o· 

Serin ve cana yakındırlar, işte 

öyle ... Ve bu senenin sonunda bir
de minimini insancığın haykırışı 

duyuldu .. Ayşe sandığını açtı, ko-

rafil l'Son ışın reklamı ve tıcari zaman salondaki ma .. alarm dörtte 
• ~l.~ llle,gul olmuş. Bar orijinal 

uyorum. arp nı a a aa ış er. 

le me$gul olmak imkanlarından mah 

~ gelene 
kcn.di hallerine göre neler yaptı. 

!ar neler .. 
;-ılde tanzim edilmiştir. Garson 

tr Ç~i elbisesjle dolaşıyorlar ve 

üçü qk giyinmiş kadın Ye erkekler

le dolmuş bulunuyordu. Furlong 
bunlar arasında ~abıka1 1ıa~ hl'lıınn 

,. 

rum etti. 

~ }olunda gidiyor. 
~ B mıyacaRmı derhal anl:vh Hatta iç-

-.... }> u Ka.rson nasıl bir adam? terinden bir kısmını t:ınrh. 

Gülümsiyerek yüzündeki yara izi· 
ni işaret ediyordu. 

Çok mes'uttular .. Ak;amları, ar 
tık Ay§e ide çocuğunu kucağınl :ı
lıyor ve kapı önünde öteki kadın
larla konuşarak kocasını bekliyor. 
du. O her al:şam sokağın alt ba
tında elinde mendil arkaya atıl
mış kasketiyle gözleri ışıklı, hızlı, 
hızlı yürür görünürdü .. Sonra ge. 

~1aıu ek sağlam ayakkabı değil... 
~arı ınat~ı gorünüyor. Kendisi ordu 

sı Çıktıgını söylüyor, matrut ol. 

1~ lnuhtemeldir. Çok seyahat et· 
~e doktor Vangla ecnebi bir 
r ~ette tanıştıı;rı iddiasında. 

Hizmet e-len10•• or'· .. ~t·"'.,I" mii· 
zi3i\·enleri d" dahil <' 1 --~\: iizere 
Çinli elbisesi giymişlerdi. 

Orkec;tra calmal!a r:ı .. l:ıdı Ye bir 
çok çiftler dansa kalktılar. 

Furlong nezaketle cevap verdi: 
- MuYaffakiyetiniz dolayı:ıile si

zi tebrik etmeme rnfü:aade ediniz. 
Çok güzel bir yer, Bizimle beraber 

oturmaz mısınız? 
(Devamı t•ar) ı lir, Ayşenin burnuna bir fiske 

' ~.ır gösteriştir, hakikatte Kar
ır batakhane işletiyor \'e po. r· 

Ctı fanfana kadar her cins oyun 
byor. Fakat iş gayet gizlidir. 

~ Pek itimat ettiklerini ouyuna 

~ 1 
: V~ng bunu biliyor mu? .. 

ttı;r~ır çinlinin kafasından neler 
~ Igınj bilm~ kabil mi? Ge\·eze! 

~eti heykelden mabudlan dere·. ' 
~1llciedi'.. Konuşsalar bile bir ~y 

trtıenın üstadıdırlar. 
lhti 
oı:~. Vang namuslu bir ad~ 
iltn bılır, kanlı katil de; halinden 

llıat aJc lllümkün değil. Tavrı dip. 
'raıQ ~. ınaıumatı !limane ... Siz de 

akat ~ iörüp anlayacaksınız ya .. 
i dtkkat ediniz dostum, müte

llııı s törünmeyiniz. Siz bana dos-

(a~fatile refakat ediyor.;unuz. 

1 r ... Ben, pek nadiren git. 

sı e beraber Mandaren klübünün 
~ nda~ım. Gizli batakhaneye bu 

~lkı girebiliriz.r Lakin ihtiyatlı 
si be lazım, yoksa acele edersek 

rbat ederiz. 

'~aşıldı. Sizin başınıza iş aç
tıllı.ısternern. Ben belki de tanıdık
e ~tasında bu gece beni Manda. 

, ~ot~recek birini bulabilirim. 

b en~rn için ise zahmet etmeyin. 
in· u lŞe kendimi Yerdim, tehli
C~~de göze aldun. 
, Urnsiyerek ilave etti: 

:e~ bu cinayet hadi esini za-
l(ij n .once aydınlatarak komiser 
~ .._ iMrMııuk bi%im için ne 

'ili , 
0 

d kurnaz bir adam. 
1lı 1 •. na şüphe yok. Onun bir çok 

· •lil işleri becerdiğini bilirim. 
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zamet ve ilıtişam, ikincisi Ve
nediğin yıldızlı gecelerinin şa

irane manzarası .. üçüncüsü ise 
Leonor Dandolonun gözlerin
c!cki tatlı ve cazip bakış .. 

Mensup olduğu yüksek ve 
ıo.ıi! hanedanının bütün mezi-
ye~lerine varis olar. Leonor, gü
=~Uıği nisbetinde mctır b:r ira
<l::ye, Ievkala,~e bir azim ve 
cüıc'te !'ahi~ti .. 

Kalbi merhamet ve aşk hisl:
ri ile yoğrulmuıtu.. Kalbir..de 
sadakat ve bağlılık bir kere yer
l::ştimi artık orada kökleşirdi .. 
Nitekim, tevkifinden bir gün 
evvel Rolan Kandiyano ile ö
piştüğü zaman artık manen ve 
maddeten Rolan Kandiyanoya 
bağlandığını anlamıştı. 

Ölm:k üzere iken kurtuldu-

unutmak için yaptığı her ıey a· 
kim kal.yordu. 

Leonor, Rolanın resmi karşı
&ında tıpkı denizin ortasınC:a 

dört taraftan dalgaların h~cu • 
muna uğramış bir kayaya benzi
yordu. 

Gözleri önünde canlı gibi du
ran resimden bir türlü ayrıla

mıyordu.. Dudakları arasır::Jan 

ise mırıldanmakta idi: 
- Demek, gene yanıma gel

din benim sevgili Rolanım 1 O!ı, 

Rolan, beni işidebilseydin, ay
r J.dığımız gündenberi ıstırap 

içinde kıvranan ruhumun feryat 
larını duysaydın ve ben de bir 
an için olsun senin kalbine gi
rerek hakkımda neler düşün

düğünü anlayabilseydim, Rola
nım.. Sevgili Rolanım... Ben 

ğu hümma hastalığından sonra çok ağladım .. Çok ıstırap çek-
Leonor biraz zayıflamış ve biraz tim. Nası loldu da ölmediğime 

.C:aha incelmiş, ruhu, kalbi daha hala hayretteyim.. Fakat senin 
ziyade hassas olmuştu. . resmini karşımda görünce bu 

Şimdi burada bu resmin kar- ıstırabı gene çekmeğe, ona an-
ı·sında kalbindeki uyuyan his- cak senin için, sen:,, uğrunda 

ler birden uyandı, canlandı. tahammüle razıyım .. 
Öyle zannediyordu ki artık Leonor ,bu sözleri yavaş ve 

maziye karışmış olan hatıralar, tatlı bir eda ile söylüyor, fok:ıt 
bir daha gözlerin.de canlanmıya- ağlamıyordu. 

caktı .. Resmin karşısındaki koltuğa 

Halbuki Aratenin getirmiş ol- oturmuş. dirseğini koltuğun ke· 
duğu bu resim, bu tablo bütün narına dayamış, başını elleri içi-
mevcudiyetini sarstı. ne almış, gözlerini Rol?.nın (;ÖZ· 

Eski hayata dönmenin imkan lerine dikmişti. 
sızlığı kar§ısmda tatlı maziyi Dandolo içeri giLdi ... 

vurarak çocuğunu kucağından a
lır, ve kapı eşiğinde dinlenir.eli.. 

Gene bir akşamdı .. Ayşe, çocu
ğu kucağında kapı önüne çıktı. 

Kocasını bekliyordu. Oralarda, 
kadınlar konuşmağa başlayınca 

zaman o kadar çabuk geçer ki, Ö

mür gibidir. Bir gün, bakarsınız, 
saçlarınızda aklar var<lır. Onlar 
da bir an bakarlar ki başlarının 

üstünde y lJızlar göz kırpıyorlar. 

işte o akşam Ayşe baııını kaldı
rınca yıldızları aradı. Yxldızlar, 

gene eski yerlerinde, avuç avuç 
serpilmiş titreşiyorlardı . 

Kocası bu akşam geç kalmıştı. 
Kimbilir, belki <le bir işi çıkmış

tı. Hava biraz serince idi; içeri 
girdi. ihtiyar annesi, sofrayı ha
z rlamış, cacık yapıyoıdu. 

Ayşeyi içeri yalnız girmiş gö
rünce şaşırdı. Sonra bakışları bu
lutlandı. Başını önüne eğdi. Ge. 
ne işi ile u~raşmağa başladı. 

Sofra başına oturdular ve bek
lediler. 

Zaman şimdi ina.<lına çok ağır 

geçer .. Beklediler. Fakat gelen gi
den yoktu .. Öteki evle~de yemek 
yenilmiş, hatta uykuya bile ya. 
tılmıştı. Aksi gibi çocuk da hır
çınlaşmıştı.. Nihayet kapı hızlıca 

çalındı. Ayşenin annesi koştu, ka 
pıyı astı .. Damadı, üstübaşı toz 
içinde, gözleri bulanık, yıkıla yı
kıla içeri girdi. Merdiven başına 
inen Ay~C", onun bu haline şaşını§ 
kalmıştı.. Erkek merdivenin ba
şına yıkıldı .. Ayak kaplarını çıkar 
dılar. Ve zorla odaya getirebildi

ler. 
Anenin gözleri yaprmıgtı ... 

Günün birinde onun böyle gelebi. 
leceğini hiç düşünmemişti. 

Söylendi, söylendi.. Sonra bir 
gök gürültüsü gibi haykırdı: 

- Sustur ulan şu piçi!.. 
Ayşe bir an yutkundu; sonra 

kendini tutamadı, göz yaşları i!;in · 
de h •ç ':ıra hıçkıra bağırdı: 

- Bu zıkkımı içmeseyc:Hn de 
ağ;z tadiyle yemek yeseydin •• 
Kendi çocuğuna piç derneğe utan
mıyor musun?. 

Erkek, gözlerini süze süze b<:k
tı. Sonra okkalı bir küfür savura
rak yanında •duran destiyi kaptı, 
Ayşeye .doğru fırlattı. Genç ka
dın çocağunu göğsüne bastıra:a:< 

yana kaçtı ve desti sandığa çar -
parak parçalandı. 

Erkek sızmıştı .. Annesiyle bir
likte onun elbiseler:ni çıkararak 

yatağı:la yatırdılar. 

Ayşe, yalvaran gözlerle anne
sini de yatırdıktan sonra, idare 
lambasını aldı, sandığın yanına 

geldi.. Sand.ğın dayalı durduğu 
duvarda bir resim asılıydL Bu, bir 
sene evvel, bir fotoğrafhanede çe 
kilmişti. Annesi bir iskemleye o
turmuş. onlar, i"kisi arka.da ayakta 
durmuşlar ve biribirlerinin elleri

ni tutmuşlardı. 

Uzun uzun bu resme baktı .. 
Gözleri, bir fırtınadan sonra et. 
rafa sinen sevimli bir hüzünle do
lu hava gibi nemlendi .. Sandığını 
açtı .. Kollarını onun kenarlarına 

dayayarak oradan rüyalarına, 

yıldızlı rüyalarına, gül sabunu ko
kan rüyalarına daldı. Sonra, bir 
iki ·damla göz yaşı, bütün bu rü
yaları sildi. 

Şimdiincc bir rüzgar çıkmış, 

patiska perdeleri esnetiyor, yıl
dızlar sclvilerin arasında titreşi
yordu. 

Erkek, biraz kendine gelince, 
yemek istedi. Annesi, bir tepsi 
içinde, biraz bir şey getirdi. Ayıe, 

kucağın.da çocuğu, sandığın üze
rine oturmuş şaşkın şaşkın bakı -
yordu .. Çocuk da, aksine, hala ağ. 
Iıyor, haykırıyor:iu. Erkek evvela 

yemekleri beğenmemeğe başladı. 

Sıcak dedi, tuzsuz dedi. 
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it:ılynnca derslerini tal.ip ediniz. 
Bu lisanı kolayca elde edeceksiniz. 

... • j •• ""' 
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Kandiyan:ı hakkında bana, ne 
diyecelttiniz.? 

- Monsinyör, zannederim ki 
Rolan Kandiyano, eskiden aile -
nizc mensuptu. 

Dandolo tekrar titredi. /\reten 
yeni bir halt daha işlediğini san
dı. Fakat Leonorun babası şim· 
di hissine hakim olmağa çalışı
yor ve her şeyi öğrenmek isti -
yor.du. Sükunetle sor1:1u: 

- Bunu nasıl biliyorsunuz'! 
- Monsinyör, bu vakayı Ve. 

n:Jikte bilmiyen yok ki. 

Yoksa hala rıhtım boyların -
da Rolan Kandiyano ile Leonor 
D:ındolo (Venedik aşıkları) de -
nildi~ini de bilmiyor musunuz? 

- Hayır müsyö bilmiyorum. 
Bilmek de istemiyorum. 

- Aynı zamanda efkarı umu
miye sizin Rolan Kandiyanoya 
karşı pek büyük bir muhabbet 
beslediğiniz kanaatindedir. 

-Ya!.. 
- Sizin Rolan Kandiyanoyu 

öz evladınız gibi sevdiğiniz, an. 
cak ondan feci bir takım şerait 
altında ayrılmağa mecbur oldu -
ğunuz söyleniyor. 

Dandolo gittikçe sarararak: 
- Böyle mi söylüyorlar? 

Doğru mu? diye mırıldandı. 
- Söyldikleri doğru.. Fa

kat kimbilir, belki de aldanıyor
lar! .. 

Şair, Dandolonun sükut etti
ğini görünce devam etti: 

- işte bu şayialara güvene -
rek bir teşebbüste bulundum. 

- Ne gibi bir teşebbüs?. 
- Arzc:leceğim: Fahişe Em-

peryanın sarayına girdim.. l!er 
tarafını dolaştım. 

Bu ismin söylenmesi, Dando
lonun üzerinde daha müthiş bir 
tesir yaptı. Sabık engizitör, 
karşıs ndaki adamı, eski hatıra
larını canlandırmak arzusi} le 
Rolanın göndermiş olduğuna ar. 
tık tamamen kani olmuştu. 

Fakat Araten tu tesire 
dikkat bile etmeden devam edi
yordu: 

- Evet, eşyaları satılırken 

sarayın içini gezdim. Satılan bu 
eşyalar içinde bilhassa bir ta
nesi vardı ki bir çok rr.üşterilcr 
almak için biribirlerine rekabet 
ediyorlar ve müzayedede fiya. 
tını müthiş surette arttırıyo(.

lardı. Bu, hakikaten değeriiycli. 
Çünkü b:.iyük resEam Etiyenin 
bir ~aheseri}~.ii.. Müteessir ol
dum. Onu bir takım k ymc:tsiz 
ellere düsmekten men ıc n 
dört yüz altın ekil vererek al
makta tereddüt etmedim.. Ve 
bu tabloyu hemen size eetir
tdim. Çünkü sana'tkSr Etiyenin 
usta fırçasından !);ıkan bu resim, 
Rolan Kandiyanonun resmiydi. .. 
Ne resim monsenyör, ne şahe-
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i ba ar, aş_( 

e1 enme me s~ L i 
e Dansa pek düşgün 

bir millet: Polanyalılar 
F k t J E. r:ıt::""' Başta. alı e mtıde sonrR daha başka neviden istUİllllra ( llaş/araf ı 7 rntide) l:füatcn sevmiştir. a ·a oz:e ı· 

zm kencHıdni sevmesinden sinirle nin onun bu c.!l':ına ne dereceyr I !.stikl:'illcri tunılan Polonyalılar, o ıcşcbblis etmek emelleri de i3te bu 
· kad l'k .: • d -· tarihten itibaren bütün ku\vctlerini nun için Seriinin planları i~indc bu-

nır. a ra a a go..;.er ıgt. genç yav· .. . . _ 
Ankara Radyosu <;flı semııisl. 3 - \'tr.ıhe kllUI~ 

simi. • - Tflnburi Cemil ı.ıı. fi 
mı ı.cmaisf. 5 - lfılJ dııl' be) p: 
kız. G - :SeJııhattin J>ınıır4~ J) 
şarkı Arlık yclişir. 7 - üd• 

Zavallı kı:ı kcderin:lcn ölür ve rularl olan m;,.n~ 3cbetleri göster. bilyuk bır .orduya sahırı olmnga has lunuyor. 

b ı.... ı· 'l'hl k ·1 ' k d' retmtııterdır. ------------- Cuma · 21 -4-39 
azı merl4amet ı ı a arın aran l' me te ır. 

1 

Bundnn maada on sencdeııberl c k b · ı • d gömi.iL-:lü 'Ü yerden bir güneş çi Landru, Pariste muhakeme edi· OCU f mecesın e 
Polonyalılar Almnnyanın iktısadi çegi şeklinde tekrar yer y. züne lirken, kendisini seven kadınla • 
isti!Cısınn karşı dn muıınnidane mu. h d • k 1 çıkar ve bi.itün gün doya doya ı nn tam 283 tane c"• 1uğunu • söy- knvcmct etmektedir. e ıye aza nan ar 

LS.00 Mem~eket saat ayarı. ajıuuı tlin Harcığar ş:ırkı Tiri çe~ı11• 
~~ meteoroloji baberlcrl. 13.15-U MU R - t.:cll Ahnıedln Knrcıl:\tı 
zık. (Kıırr§ık program Pi ı. 17.30 ko. Beni higfıııeıni sıın<tın. 9 -: Şt / 
kevındcn oaklco ı. ıs.su Program, IS.35 yin t • şıı~ şarkı Du dclırJn 1f 
müzik (operet mU~I Pi.), 1900 Ko. ~ 'lcrclindcn. lO - Sc,•ld bclitl 

1 
nuilma, 19.15 TUrk uıtızı:ı (l<"a.sıı he-ı .EJ,iıı ektim çülle!'c. 120.00 Al~ 
yctıı. TnlıBln Karn.:.uş ve ıırkaua~ları, tcoruloJI hııhcrlı::rl, ılrant bO J 

Hakkı Dcr~nn, E,..rct l<&dr1. Hasan ~·:ıı 20.~5 Tcınsıl (Hfımit gccr~S 
GUr, Hamdı Tokay, Utısrl Ufler, 20.00 j yo tenıı~ı kolu l:ırııfındun. 21 .. 1 
Ajnruı, meteoroloji habcrlcrl, zirnnt le kel sııat :ıyarı. 2 ı. ı 5 Estııırıl• 
bors:ı.aı, (fiyat). :?0.15 Tür!( mUziğl, l ırıı, knınhiyo nukut horı:ı<ri '; 
Çnlanlar: ZllhtU Bardnkoğlu, Cevdet 21.25 :-\~ş<•li plııklor. H. 21.30 u 
.;ağla, Kemal Niyazi Seyhun, Okuynıı. ( 1-\ü~ilk orlaı~lro Şer: NtcİP ~ 
lar: Halük Recai, Melek Tokgöz, 1 - ı - Vacek • Marş, 2 -
Şeımıctt!n Ziya - Hlcar Dllrlu - Kim mann K!iylc kar, 3 - StllP • 

sevgili:üni seyreder. lediği zaman, muhakeme salonun. 
P f s·· J r H 1 bo a d b" k hk h t f k t Polonyıının mcsahai sathi> es; 1_4.193n tarihli bilm"""cmwn hnl-ro e or u ıon ux ey, ş n· j a ır a ·a a u ~ını opmuş u. 389,000 kilometre ve nüfusu 34 mil· " "" 

malar n önime geçmek için, haki. Dimağlariyle çalışanlar ekse- yondur. 1i 5öylcydi: 
ki izdivaçtan evvel bir senelik bir riya geç evlenirler. 1 ~islerine ha. (lOSO X 9 = 9801) 

Bu snhanın Alınanyanın iktısadi 
tecrübe devresi geçirmeği müna · kim olabildikleri için yanl·ş bir BİR SAAT KAZANAN 

istismarından kendini kurta.rm.ağa 
sip görmektedir. Bu tavsiye bil· evlenme yaptıkaln da pek nadir- Birinci: Hasan Cemil Tok, lstan-

çabalaması Almnnyanın hiç de lıo- , . 
hassa çok genç, olgunlaşmadan dir. Fa'kat. bu sadece, dimağını 't . <>ul lıscsi. 

1 · d" F 1 şuHna lgıb km.emek. tedır. BiR DOT,'. fA TJ'ALE'I KAZANı:'N ev enenlcr ıçin ır. akat insan a- içtimaiyat veya müsbet ilimler " n ,, ,~ 
a u ı bu ıktısadi mücadelenin lkl . Okt ç l"k r · ı 'lk 

rın hangi yaşta olgunlaştıkların gibi sahalarda işletenler için söy. Polonyanın lehinde olduğunu Po _ 1 ncı: ay e ı , 1 ınc ı 
biliyor muyuz? Kimisi on altıs.n- lenebilir. Şairlerle muharrirlerin 1 ' okul. 

ony.nnın son on srnc içinde Alman Bil~ KlLO '.'İKOT,ATA da, kimi yirmi altmJa büyiik, mü. izdivaç hayatında mes\~tl olduk- 1 • " 
ya •. c_ ol~n iktısa_ di milnas€'bclinln KAZANAN 

- _ .. , 
görse seni. :.: - P.lfat Beyin - Hlca:ı 

1 
... - ı.;omzak . Cceckyln Vly- 1 

fl\rkı - Slslendl 'hava, S - Rahmi Grunov Bertin Viyana .,,.1' tekamil bir insan olur. lan gayet az göri.ılür. !'Iusikişi. seyrını gostercn ıstntistiklcrle ta _ 

B 1 d )• b nn-alr, ressamlar da öyle, sık sık kip C'tmck mümk'u"nd"u"r. -Cçüncü: Behire, 1nöııü lisesi 8 in l3e)1n - Hicaz o:ırlu - Akşam erdi Hnrtman°n • Gün~ ışlğlndll d~ 
yine sular. 4 ~ ZUhtli Ba.rdakoğlu - Hippmann _ Fanteıl, 22.00 

11 
Santur taksimi. 5 - Dedenin - Şc. posll\ 'kutusu. :?Z.~O Mflzl'k ıD'ı 
taraban şarkı - CözUmden gönlUm • zlğl Pl.I, 23.00 :MUzlk ıcatbl11.,t 
dm. 6 - Dedenin - ŞcUıraban prkı 23.4:>-24 Son ajana habrelerl 

azı an a as a iiyiimezler .... 
nişanlanıp ayrılırlar. 

Çocuk beyinli kalırlar. Onların 
Hele sinema artistleri, evlenip, 

kaç senelik bir tecrübe .devresi 
· 1 · ı· bu""tu"n bı'r o-·· boşanmada sür•at rekoru kırıyor-

geçırme en azım; 

Nnzi şefleri, Polonya iktisadiya _ 
tının ellerinden kaçıp kurtulmaktn 
olduğunun farkmdadıl'lnr. 

ci sınıf. 

BlREH. PÜf;KÜVl1' KAZANAX. 
LAR. 

1 - B. Çağh Samatya M.M.cd.52, 
- 2~ccati Öztatlı Kumkapı O.O. 2-

.. .., !ar. Şimdi en ağızda dolaşan Ho. 
mur mu .• 

Bu mesele, Dr. Alexis Kare! livut havadisi Klark Geybl, 
Karol Lombard me"t-1esi ! Klark 

gibi, bütün mücrimlerin zehirli 
gazla öldürülmesine, makine me· 

Geybl evvelcede iki defa evlen 

İktısadi bir istila harcketile ele 
a'amndıkları hu bilyük (ve hayati 
s:ıhn} ı) ele geçirmek için buıı<.l:ın 

- Gecemiz, 7 - OskUdarlı Ziya Be_ nnld program. 
yln - Tahir buselik vıukı - Nim 

E, 3 Melahat Ersnn Aksaray Uzun nigAha kail oldum. 20.·15 rurk mıızıgı 
>'Usuf 15, 4 Galip Özgu Hnyriye li- nuşma (lnkı!Ap tarihi dersleri • Hal. 
sesi 9. B 488, 5 Hamiyet Arat Ka- lSaz eserleri), ç;ıııanlar: Fahire Fer. 
sımpaf}a Dört kuyu l•'ırm Rok. 2. 6 san, Refik Fcrsan. 21.00 .Memleket sa. 
7.eki Şehremini Saray meydan cd. at ayarı, 21.00 l{onu,ma, 21.ır; Esham, 

Y" hancı R,, dyoll'.rdJ 
Seçilmiş Parça1•' miştir • 

deniyetinin mahvedilmesine, her 
insani meselenin doktorlar ve a. İlkkarısı, Tejisördü. Bir sene 
limer, tarafından halledilmesine beraber yaşadılar. I'kinci zevcesi 1 

taraftar olan bir alime sorulsa, kendinden on b:r yaş büyük zen 
muhakkak 'kara sevdaya tutulan- gin bir duldu. 
ların hepsinin birden hususi bir on bir yaş büyiik bir shrd shrdls 1 
kliniğe konulup her gün lderete· Üçüncü ise tanıdığımız Mis:; 
lerinin alınmasuıı tavsiye ederdi. Lombard, Viiyam Pav.l'm sabık 

Sevdikleri a.damdan vefa gör. zevcesi geçen sene zarfında, İn

memek kadınlar üzerinde başka. gilterede 5000, Amerikada 150 bin 
başka tesirler yapıyor. Elnor Du. bosanma davası olmuştur. Mo· 
se kendinden epeyce küçük olan dcrn içtimaiyatçılardan biri, bo· 
Gabrielle d' Annuzioyu sevdiği za· şanmaların önüne geçmek için şu 
man, muharririn kendisini sevme. iki tavsiye.de bulunuyor: 
diğini, ancak eserlerini kopya et· 1) Evlenmeden evvel kapalı 

tirmck için, adeta bir daktilo ma- yaşamayın ki önünüze çıkan ilk 
kinesi yerine, yanında alakoy-Ou- kimseye aşık olmak tehlikesi va
ğunu pek geç anladı ve izzeti nef rid olmas·n !. 
sine vurulan bu darbenin acısın. 2) Kadın veya erkek seçtiğiniz 
dan ölünciye kadar kurtulamadı. c iniz.in _zevkini. hiıdedni nla-

On dördüncü Lui zamanının en mak _içi ngiyin:şine dikkat edin •. 
meşhur kadınların'-Jan Ninon De Fakat bir ele ''evlenmeden evvel, 
Lenclos ise, sevgilisinden ihanet bu kadar ince eleyip sık dokuya
gördükten sonra, kara'kterini de- cak olsak, yeryüzünl:le insan kal 
ğiştirdi, kendisi de vefasız oldu.. maz, neslimiz tükenirdi.,, diyen
Her yeni erkek, onun nazarında, ler de var. 
alınan ,okunan ve kapatılıp unu· Belki o ela doğru bir düşünce 1 
tulan bir kitaptan farksızdı. Zaten şu ilkbahar elenen mevsim 

Tarihte meşhur adamların için· ortadan kalkmadıkça. biro.ı: gayri 
de, geçi~iği a k maceralannın makul evlen · ~ı in1 de devam e
sayısı belki en fazla olan Napol • dip giclecegi l .. lli bir şey değil 

yon, hayatında yalnız bir defa ha· mi? • 
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ser! . Dört yüz alhnımı kaybet
miş olsam bile bu resmi yabancı 
ellere düşme'kten men ve dost 
ellere bıtakmaktan doğan se
vincim bana kafidir • 

Araten, böyle söyleyerelr Je
rindeıı kalktı .. Büyiik bir koltu
ğun üzerine koyduğu tabloyu 
açtı .. Salonun münasip aydınlık 
bir yerine yerleştirdi. 

- Baknız monsenyör, bakı

nu; ! .. Na san'at, ne san'at !. diye 
bağırdı. 

Dandolo heyecanla titreyerek 
ağzından bir kelime çıkmadan 

bakıyordu. Dehşetten açılmış 

gözleri resimden ayrılamıyordu. 
Karşısındaki bir resim değil, 

Rolanın kendisiydi. öyle zan
nediyordu. Mazi tamamen lclima. 
gında canlan.::lı.. Ellerini gözle
rine götürd:i. Hıçkırarak ağla

mağa başladı. 

Uzaktan gelen bir ses. Rolan 
Kandiyanoııun sesi kulaklarında 
uğultular bırakıyordu: 

- Benim saadetimi ne yap. 
tın? Kız·nın saadetini ne yap
tın?. 

Nihayet başını kaldırdı .. Bo
ğulr hit sesle : 

örütnüz, mösyö .. Bu tablo. 
}'U örtünüz, dedi. 

Aratcıı §Cl§ırdı.. Dandoloya 

hktr.-
I3ak r b:ıkmaz da hayretten 

olduğu yerde, çivilenip kaldı ... 

Salonun nihayetir.'leki kapı a
ç.lmış, içeriye fevkalii.::le güzel 
meyus tavırlı bir kadın girır.:§ .. 
ti. Bu kadın salonun ortasın3 
kadar ilerledi. Titriyen liitif bir 
sesle Dandoloya: 

- Baba, deci, bu tabloyu ben 
satın alıyorum .. 

Leonorun karşısında Aratenin 
hayertten gözleri kamaştı .. 

- Cehennemin bütün şeytan
ları, cennetin bütün melekleri 
hakkı için yemin ederim ki, 
hayatımda bu kadar mükemmel 
lıir güzellik, C"t-a görmemiştim! 
.diye mırıldan i . 

Leonor şaire bakmıyordu ..• 
Yalvaran gözlerini babasın.ı 

dikm;şti ... 

Dandolo, kızının ruhunda o
lanları anladı .. Hiç bir itiraz et. 
medi. Ayağa kalktı. Aratene, 
kendisini takip etmesini emret
ti.. 

Araten de bu dakika:.la, ko
nuşmanm ne kadar mfinasız ola. 
cagını anlamıştı .• Yanındaki o
dada Dan.dolo kasadan çı'kard·ğı 
dört yüz altın eküyü şaire say
dı. 

Araten parayı cebine indirl:lik. 
ten sonra: 

- Monsenyör, dedi, dostum 
Etiycnııin bu şaheserinin kıymet 

bilen ellere dü§tüğünU görmek• 
le çolt memnunum .• 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyat 

tah\·llAt, kambiyo _ nukut borsası (fi. 
'i4 Cahit elile, 7 Sühc) la Bozkara yat>. 2ı.2s Neşeli plAl,lnr R. 21..::0 >.sa 
lst. Kız orta okulu 20 S, 8 Enver zlk (Riyasellpumhur mtırmonik orkeıı 
Altı Atası Kumkapı O.O .• 9 Necati trası), Şef: Practoriuıı, ı - R. Heu_ 
Binici l{umkapı O.O, 10 Mehmet berger - opera balosu: Opernball ope. 

Prooromclakl ı•nkitlu TiirJ;iU' 
ti ü::ulııe r•e <i(iltdtn .sanr~ 
olarcıl: vuilnıişllr: 

OPEIULAR n: SE~FO~I 
KO;\SERLER Satış yeri : 

1 
Feyzi Şişli, 11 Ali Beynzlt Demir rctlndcn, 2 - J. Strnuss • •'Viyana or 
Öz apt. 13, 12 Hafır. Aksaray Lan- manınd:ı m:ıs:ı.llar .. F. Lchar • "Altın 

VAKiT KITAPEVI 1 ga<la li,13 Necla Knnsu Bakırköy \'C gUmUş .. 4 - J. Stnıiss - ··atızcı ma. 6.:ıo 
1•14 Müzcy\·cn Karagümrük 20 ci vl Tunn .. 22 30 Mtizllt (Opera aryaları 10. 

,. 
Xapoli sr.: "J.odolcttıı 't1 
Bııdııpcşlc: "Mukrli 
(\"enli). 1-10 kitaplık birinci sen ı okul. " Pt.) 23.00 MUzlk (Cazbant ~ı ), 23.45 

..,.. 24 Son ajaruı haberleri ve yannkJ 10. Jstoklıolm: "~!adam IJlllt 
(Pucçini) lıirincl perd~ 

1 

B1H.ER ŞEKERLE~fE KAZA. program, 

NANLAH. 
Numara 
1 Safo 11. Stuıtgarl: Moıart pro• 
2 Aile Çemberi 

Kuru 
100 
100 ı 15 Şemsi Falay Bakırköy cc\'İZ Cumartesi - 22-4-39 11. Yiynna: Bach, Hııydn· 

3 Ticaret, Banka, 75 • lik Ömer Naci sok. 13. 16 Bahat. 
tinBayraktar Falıti O.O 215, 17 

12 .15 I slokholnı: Uee 1 boveıt• 

Borsa 1. Haclio Pari~: Ilınel. 
13.80 Program, 13.35 Mtızik (Bir 

Ragıp ince pertevnihal lisesi 1.A 
konserto Pl.J, H 00 Memlcl<ct saat a. 4 Devlet ve ihtilal 75 

ODA i\IUSIKtsl \'E ırnxsı~"" 
5 Sosyalizm 751 
6 J. Hasin külliyatı 75 
1 lııc;:i sınıfı iht ilah 60 n u lli:ıyc t:ı ltşu ur 60 
U Isfahana doğru 100 

63, 18 Şimşek izli Sangüzcl Hem- yarı, nj:ına ve meteoroloji haberleri, 
elen sok. 3, 19 Emin Yaynr Çarşa. u,ıo Tilrk mUztl'l-ı (llall• tUrkUtcrı ,.e o 

>t> ' 8.:ıo Kolonya: Şarkı, pb'•" · 
mba ilk okul S.5. 20 Perihan ı. nvun 'ha\.·aı-....... ı ........ , "lk Veysel \'e 

F 2 ._ ,., .. ..,.. "' ""' » -,......, .,, Hükrcş: Vı;rolonı;cllcı• 
ı ,. ener, u lEt enman :ı:ak lbrahlm, ta"'! ...... Wllll. Sııaı "pa'""'" .ı.... ~ ... ı • l~) tel. aı ı.ı, plyarnV• 

ı:;im O.O, 22 Aziz tanvsevcr Cnğal tamıın, 14.14-lti.30 .MUzik (Neıell Bcrlin (Uz d.): Yiyoıoıı 

10 J. Rnsin külliyatı IJ 73 
oğlu Kapalı fırın karşısı 40, 23 !b- mUzJlt Pi.). piyano. 
rahim Beğen 1ııt erkek lisesinde 17.:ıo ııroıwarıı. \lih:ik (dan" sanli 12.15 Ucromüııster: Faure. 

795 
5.E 1716, 24 Orhan Dikmen I<ı.1ba- Pi.) 17.5:> l\onuşnın (Çocuk l;sırseme ı:.uo Kalundhors: Sopate <S11 

Bu se!"inin fiyatı 795 kuruş. 
tur. Hept'ini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
mt'k iizcrc dört taksite bağla· 
mr. 

taşerkek lisesi 5.Ç 701, 25 Burhan lrnrıııııu Çoçuk h:ırt:ısınm açılışı) J 
ettin Disel Üsküdar çınnr hacı-118.~~ Tiirk mii.ıiği c:~sıl heyeti) Cc- 11.\FIF .MUSiKi \'E OPERE'f 
ınutu 6, 26 Ziva Yağcı Fahti O.O 131 ı okses n· S:ılı~_c_ l ukay. 19:00 k~ı. ı. ,si 

3 A 20-
27 

Ö- .. ta G 
1 

t rıusıırn (Dış polıtık:ı lıauıselcrı) G. \'lran:ı ,.<'..,.: JI:ıl\ı: or t • 
• <.>, zcan J~ v a n asrı 10 1 •• 1. k .. 1 •• ,. 1 1 ,. .1 1 

- 1, d or r . s 15 28 N :'h K l B . ..ı ur. muz ı,:ı ,.ı :ın :ır: ccı ıc 7. Jeromunı;ter: ,; )'O 
r~y ıscsı •: • ezı ('.< ıra , ., e nc.,:ıt Er<'r, Huşcn Kcıın, Çc,·det Ko. rıısı. 
şıktaş 38 cı okul 155, 29 .~eher - e zan. S:ız c~rrlcri , c Mıısı:ı ra Çıı~lor, 8. Beri in: Dan~ \·e marş. ııı 
silclirck No. 8, 30 Mahzade Zaim 1 - Tııııburl 1.r-ıııil - ~chmıhaıı pc.; s.:ıo Str:ıshurg: Hııll: proar• 
Asmalı Mescit 49, 31 Rıza Uztın- rcvi. ~ - Tnnbud Cemil Ferahrcz; 9.10 ı.eipzis: Hıılı> musikhİ· 
yusuf. !l.l!'ı \'orşovıı: Ork tra, koro· .. ;ı=ee•e 
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Kapıdan ç-karken Dandolo 
k lı:n:tan yaknladı: 

- Sizi buraya gönderenin 
Rolan Kandiyano olmadığına 

yemin ediniz .. 
- Monsenyör. siı:c tamamen 

hakikati söylemiş olduğuma ye
min ederim. Emin olunuz, ben 
yalanı ancak manzum olarak §i
irlerimclc söylerim .. 

Bu sözler üzerine Araten u
zaklaştı .. 

Dışarı çıkıp ta rıhtım üzerine, 
gondolunun önüne gelince dur
du. Uzun müddet .düşünerek kal 
clı .. Sonra gondoluna yerleşin

ce dudaklarından şu kelimeler 
döküldü: 

Ne kadar bu.dala, ahmak 
imişim.. Keşke sekiz yüz altın 

i teseydim !.. Muhakkak verir _ 
di. 

Sarayına avdet eder etmez 
m:tre lcri etrafını kuşatt.lar .... 
Vaadini hatırlattılar. 

Araten hiddetten ağzından 

köpükler ı;açarak bağırdı: 

- Hele şu çapkınlara, hay
Jazlara ba~~ın .. Vaa~im mi? U
tanma :lan birde boyun atı kısı 

istiyorlar .. Bilmiyorlar ki tam 
dört yiız altın ckü kaybettim. . . 

1ki giin sonra Araten, Perlna 
Ue beraber Rolan Kandiyanoyu 

beklemek üzere Mestere hare. 
ket etti. Beraberinde Biyanka
nın tabutu da vardı. 

-24-

BABA - KIZ 

Araten ile Dandolo salond21n 
çıktıktan sonra, Leonor bir 
müddet d a l g r n kaldı. SonJ 
ra yavaş yavaş başını kaldırdı. 
Bir koltuğun üzerine konulmu1f 
olan tabloya baktı .. Dı~rıda so
ğuk bir kı~ sabahı vardı. Hara
reti azalan güneşin ziyası alt.ıı. 

da V enedik hülyalı bir güı1 ya· 
şıyordu. Kalın perdeler arasın
dan sızan güneııin hafif harareti 
salonun yalnız bir noktasını, 

Rolan Kandiyanonun resminin 
bulunduğu yeri aydınlatıyordu • 
Diğer tnraflar karanlığa gümli
lüydü .. 

Bir kaç adım atar atmaz o da 
güne' ziyasının ışıkları arasına 
girdi ..• 

Leonor bu esnad~ güzelliği

nin tam en parlak bir z:aman·n
da ulunuyordu. 

Derin bir yeisle parlayan 
güzleri, bir erkeği bir anda tes
rir ecebilecek güırllikteydi ... 

Hatta V enedikten ayrılan 

bir ecnebi sefir: 
- Burasını üç hı>tıra ile ter· 

kdiyorum.. dcmi}tİ.. Birintir.i 
Sen Mar'lc kilisesinin ieindeki a-

U.15 Hı-c lLI\": ıı.ım parçalar·. 
10.1:> Lclpzig: Oıl;eslra, ile P1 

11. Londra (il.): Bando ı.011 
l ı. Tmino gr.: Orkeslrn. or'· 
ı 2.30 Lcipr.ig: \°ar)'t!le kons,r•· 
12.31J Ho111a ve 'fııriuo «r.: 8' 

koro. 

J>A ~s )ll°St" ısı 

6.10 Hıh·cr um 2; 12.25 lJ • 
2; 12.4f> Paris Pl"T; :12.55 ı,o 
(:"'.); 1.10 ı,ondra (.R.), 

Dün ve yarı~ 

tercüme kü11iY' 
51 • 60 on lcitaphk 6 pçı ~ 
51 Leneit I 
52 Para 
.53 Sezar 
54 timi Felsefe 
55 Karıncaların hayatı 

56 Dcmostcn 
57 Çiçeron 
58 Hipnotizma 

tarihi 

59 insan 
60 Yeni ka-dın 

Bu serinin fiyatı S.4S 1'\!f~t 
Hepsini alanlara yüzde yir 
konto yapılır. Kalan 436 ~~1c 
1.36 kuruş peşin alınarak ı1' ~ 
kisi ayda birer lira ödenaıelı 
re ü~ taksite ~ğlanır. 



HXBER- ~pm Poslası 

kıymetli bir etnoğraf-.Havacıllğm en kıymetli kadm şampiyonlarından 
ya kaşifi öldü Ednıe Jarlo 

Genç bir Fransız olan bu kaşifin hayah 
bin bir meraklı macera ile doludur 

Pol vatana d8ndükten sonra ilk 
1lir1.-

llı"ı..ı_.-; rtln evveı il' ~· · U-zı bir • ım a.ıemı en 
bu~ bir l'liknUnU kaybettiği için 

lrıeıhu eleın duydu. --
llier, l'Uı: li'~u: kfişifi Pol Sanğ_ 
enıa .ıeı seyahatlerinin birinde ba 

)'iş olarak ~ sporlarına başladı ve 
hnstalığm son ni§anclerini bu su _ 
retle izaleye muvaffak oldu. 

lıerıflıerı. kazada öldü. 
rıa ?ahı Pek genç yaşında olması. 
Ve dUn en fevkalade işler gl:irmU§ 
it..... Yanın en tehlikeli mmtnka -
- .. ıa Yaptı'" 

HenUz 24 yaşında olmasına rağ
men beynelmilel etnografya kongre 
einde Fransayı tem.sil etmek §ere
fini Pole verdiler. Genç kfı§lf bu 
kongrede Güyandaki tetkiklerini 
bUtiln tefcrrüntiyle anlattı, büyük berııı~ gı seyahatlerde adetii. 

hiş "ak biıe değiştirmiıı olan müt
~t'lrı. alarıa Pençeleşen Pol Sanğ
defer, lnaceraıan cidden yuılmağn 

• iıir takdir kazandı. 

Onun ~ı 
~ 0 llınUnü müteakip kaleme 
h'l'lirıe~irçok ilim adamlan. mu _ 
~ • genç kl§ifin hayatından 

cı, blln~ bahsetmektedirler. Bi% 
Plbtıı arın kısa bir hull.aaamı ya. 

l>oı"~ .. ~~ . 

Geçenlerde çok' sevdiği bir knç 
arkadaşiyle Dordony boğazında bir 
tetkik yapmak Uzere ufak kanolar. 
la yola çıktılar. AkmWı boğazda i
lcrlemeğe başladılar. Bir mllddet 
sonra Poliln bindiği knyık su almn
ğa başladı. lk.i arkada.' derhal su. 
ya aWdılar. Fakat akıntı kayığı al
m13 bir hayli ileri at.mıştı. 

tl) ol --~er zayıf ve ainlrll bir Pot Sanğnler 
~~nıa :rağmen çok enerjik ve Arkadaşmdan çok i.}i yilzcn Pol, 
~el karakterli bir adamdı. B:ı.- sonra nihayet iyi oldu ve yine ma- 'birkaç hamlede kayığa yetişti. Fa
lııUte:Ze kal"§ı saatlerce dalgın ve ceralarla dolu bir seyahatten sonra kat kötü bir tesadüfle kayıktan sar 
Yecarı.ı Yl'il bakar, bazan yaptığı he vatanına döndü. ikan ipler genç lişifin ayağına do. 
den~ Beyahatıerln hatıralarile bir Bir Noel gecesi Paris istasyonun- latşı. Ve zavallı bir daha dönme -
o coşardı. da PolUn dl:inUııUnU heyecanla bek. mek Uzere sularda kayboldu. 

a-. (;~Ubi Amerikanın ve bilhas- liyen bUtUn ailesi efradı ve arka - Yakayı görüp kurtarmak Uzcre 
g~ Yanın en bakir ormanlarına da.şlarr, birçok profesörler, genç vaka yerine yctişmeğe çalışan ruğer 

'l lttııı~ 'bin bir tehlike ile dolu kor. k!şifi görünce ŞR.§trdılar. Bu hiç de kayıktaki arkadaşları da, heyocan-
~:~eraıar geçirmişti. eski Pol değildi. Karşılarında zayıf- la hızlı kürek çekerek bindikleri 

rıe btı ~r ınisyoner ve memlcketL lamış, esmerleşmiş, tanmmıyacak kayığı de~ler ve PolU kurtar. 
~ll4lı YÜk hizmetleri dokunın~ bir derecede değiıımlş bir adam var(ll. mak kabil olamam~tır .•. 
tıtrı t&h :rn:~usu olan babası, oğlu-
deıtbert 8llini yaptıktan sonra, eski- k d 1 
~de ıt hevea ettiği maceraıar pe. A ını ara a yapı an 
~ O§nıaaına mlni olmak iste_ A t l t • t •k 

; llıetbı Ve Onun etnografya tahsil et- e l z m eş v l 
11

01 
e lntlaaade etU. 

lliyean!°~ Bcvdiği bir hocumm lav •• b k l 
·~., !_ır_gun ıtaıku, cenubr Amc- rnıı~a q _a~rL 
'tatrara-Oa a.-tık r.eıli kaybolmuı A. ( Baştara/ı 6 ıncıda) 
~ KabUet.ini anyacakt.ı. Ve bu 
"'- ıratya balı:nnmdan ilim Alemi 400 METRE: 
"ll Ço\ Bu müsabakaya iştirak edenler. 

h l?ıUhim, lüzumlu bir işti. 
vç a · den Galip (D.S.) 53.8 birinci, 

~1... ·• rıcad:ışiyle beraber GUyanm 
-~ oıınan Maskespordan ,Hakkı ikinci gel. 
~I bir larmda aeyahatc çıknn miş, diğerleri favul yaptıkları i. 

• .J ı., ~ kaç gUn içinde tek başma 
Y' 'llll,. de çin hakem heyeti tarafından dis. 

t.ı.. \rarn etmek mecburiyetinde 
"'llI kalifye edilmişlerıdir . 
.\r1tad 3000 METRE MUKAVEMET 

cı ~ 8.§ları, hattı üstlivanın sıkı-
·~~.~cı havasına bakir onnan
t~"4lti seyahat tarz~ın milgkUl§. _ 
ııı, ~dayanamamış, geri dönmUşler-

llnız Pol, azminde sabitti. 
~ l-ie olursa olsun! dedi ve ya -
,

1 
iti 20 kadar yerli ve bir melez 
a beraber, "Plrog,, denen bil.. 

~ tarı.dallarla bUyUk Maroni neh 
~~ taltip ederek, arnnan ko.bilenin 

'llrnaar muhtemel göıillen mm -
)il ta çıkmaya koyuldular. 1 

~!tııı lltada anlatması uzun sUrecck 
"a eı tUkenmcz t~hlikelerden son 

1 lllh 
~I~ ayet Pol aradığı kabileyi 

il, 
~ . . 

So 1/'~ bu kabilenin bakiyesi olan 
'\lu~ilik kafile bUyUk nehrin kal1)ı 

• cı de Yerleşmif U. 
ao~rıç kA.şlf birçok mUşkUlattan 
~~ Onların arasına kanşınak fır-

1 - Mustafa D. S. 9.40.4.10 
2 - Edip A. G. 
3 - Adnan D. S. 
80 METRE GENÇLER~ 
1 - Mehmet D. S. 9.7.10 
2 - Ömer D. S. 
3 - Süha D. S. 

-7 5 METRE KIZLAR: 
1 - Perihan D. S. 12.i-10 
2 - Bihter D. S. 

1000 METRE: 
1 - Galip D. S. 2.43.4.10 
2 - Akkaş A, G. 
3 - Adnan D. S. 
200 METRE: 
1 - Muhsin H. t. Y. 24.7.10 
2 - Şevki D. S. 
3 - !~rahim H. !. Y. 

1000 METRE GENÇLER; 

1 - Orhan 2.57.8-10 
2 - İsmail ~ 

'lt ii buıdu. Fakat bir gUn her şey 
'•.t eden bir ak.5ilik oldu. Ak. 
ı.. Uıtri ıeyyahm yemek işlerine 3 - Hamdi. 
~~ltı 3 ADIM: 

. ~ ~ ltle~ez ile kabile reisi arasm-
tİttı alt bır vaka geçti ve bunun ne
t~:de Yerlilerin seyyahı öldü -

, ~ CfYalarmı elde etmek niye -'e <>lduklnn tahakkuk ettiyse de 
Yet · ~ l§ tatlıya bağlandı. Fransız 

tıııtı lhı artık yerlilerin arasına ka
\ b: ,onlarla dost olmuştu. Orn. 
tJa~~ aydan faz.la kaldı. Milmkiln 
~ ~ kadar onların örf ve adetle-

" grenrnc~e çalışlı. 
~ ern t> 

•11 .. 1 erıe samimiyeti o kadar i-
~otUrdU ki, artık kabilede onn 

t:ı01atdeş muamelesi yapılıyordu. 
~anındaki sinema mııkinesile 
'.'ıı bUtUn hnll t'rini filme ııldı ve 
~ .. · arı Uzc>rinde tetkikler yap • ,""'( u 
~ Zere de birçok plı\klnr dol -

u. 
~-\ 
~ at arkadaşlarını yan yolda 
~ile e~e nıecbur eden müthiş has
' 1tı, tı..i~ayet onun da yakasına ya. 
. nutun vücudu yara içinde kal 
.\ııca.k bir iki aylık tedaviden 

1 - Abdurrahman H.t..Y. 13,60 
2 - Galip H.1.Y. 
3 - Muhsin H.1.Y. 

200 Metre Manialı: 

1 - Hayri H.t.Y. 28.3.10 
2 - Ziya II.i.Y. 
3 - Ccıal H.1.Y. 

Tek Adım Kızlar: 

1 - Bihter D. S. 335 
2 - Perihan. 

CiRtT ATMA: 

1 - Mustafa A.G. 46.65 (Ye-
ni Ankara rekoru) 

2 - Mustafa D. S. 
3 - Turgut H.t.Y 

DİSK ATMA: 
1 - Yusuf H.i.Y. 37.83 
2 - Mehmet H.l.Y. 
3 - Nurettin H.i.Y. 
YÜKSEK ATLAMA: 
1 - Jerfi (A. Giine~) 1.62 

2 - Rahim G. B. 

3 - Cihat G. S. 
4X300X200X100 Bayrakı 
1 - Demirspor 2,08 
2 - Ankaragücü. 
3 - Harbiye 

Askerliğe davet 

Eminönü askerlik şubesinden: 

33·1 doğumlu ve bunlarla muame. 
leye tabi ve daha evvelki doğumlu· 
lardan herhangi bir sebeble henüz 
sevk edilmemiş kısa hizmetli ve as
keri ehliyetsizler 1-5-939 da hazır
lık kıtasında bulunmak üzere 29 
nisan 939 da r.üf us cüzdanlarile 
birlikte ~ubeye müracaatları ilan 
olunur. 

..... 
Fatih aııkerlik §ubeslnden: 

Yedek Subay şeraitini haiz muh
telif doğumlu ehliyetnamcsiz kısa 
hizmetliler 1 Mayıs 939 tarihinde 
hazırlık kıt'asında bulunmak mcc-
buriyetindedir. Şubemize mensub 
'bu gibi kısa hizmeilllerin .sevkleri 
yapılmak üzere 30 Nlsnn 939 sabahı 
saat 9 da uubede hazır bulunmala-
n ilan olunur. 

,.ooKToR çıPRur, 
• Cildiye ve ZühreYiye 

1 
mütehassısı 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 

karşısında Posla sokağı köşesin · 

de Meymenet apnrlımnnı. 
Tel. 433;,3 

Üsküdar icra memurluğundan: 

' 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa 
raya çevrilme3ine karar verilen E
lettırıt marka radyo \'e gramofon 
25-4-939 tarihine rnüsadif salı günü 
saat 15 den 16 ya kadar Üsküdar 
da batpazarında satılacaktır. Yüz· 
de 75 ini bulamadığı takdirde satış 
2 mayıs 939 tarihine müsadif salı 

günü aynı saat ve aynı mahalde sa
tılacağından t<Jiplerin ona göre ma 
hallinde hazır bulunacak memuru-
na müracaatları i!an olunur. 

Feci bir kaza neticesinde öldü. 
Genç kadının bindiği planör havada 
başka bir 

Fransada, bir kadın havacılık 
şampiyonunun ölümiyle netice
lenen feci bir hava kazası olmu~. 

tur. H5.discnin kurbanı Edme 
Jarlo isminde 28 yaşıır-da genç ve 
çok güzel bir kadındır. 
Meşhur bir kadın profesörün 

kıv, bir tayyare fabrikası müdü .. 
rünün de kansı olan Edme Jarlo, 
kü~ük yaştanberi havacılığa mc• 
rakh bir kızdır. Havacılığın muh. 
telif krsımlariyle uzun seneler 
meşgul olmuş ve bilhassa planör· 
cülükte ve yelkenli uçuşta çok 
muvaffak olarak Fransa şampiyon 
luğu kazanmış, Fransa namına 
beynelmilel müsabakalara iştirak 
etmiştir • 

E:lme Jarlo, 933 de plinör ve 
934 de motörlü uçuş imtihanım 
vermiştir. Ve geçen sene de bey
nelmilel uçuş ldiplomasını almağa 
muvaffak olmuştur. Fransada bu 
muvaffakıyeti gösteren ilk kadın 
kendisidir • 

Edme bundan sonra kadınlar a-

planörle çarpıştı ve ••• 

Bir kazaya kurban giden Edme 
Jııı-lonun son resimlerinden biri: 

rası irtifa ve mesafe rekorlarını 
kırmak için çalı§mağa ba§lamı§tır. 

Kazanın odluğu gün genç tay-

yareci, çok seviştiği kocasiyle be• 
raber, tayyare m~danına gitmit 
ve oradaki muhtelif u~uşları sey
rederken, kendisi de bir tecrübe 
yapmak hevesine düşmüştür. 

lşte bu uçuş zavallı kızın son 
uçuşu olmuştur. Edmenin plinö. 
rü semaaa dolaşan diğer planörler 
arasında bir mUddct uçtuktan aon 
ra, sanki koca gök~zü dar gd
miş gibi, h e n ü z anlaplma .. 
yan sebeplerden Brctton isminıde 

bir adamın kullandığı baıka bir 
pliinöre yaklapnıı ve bir anda ha"' 
vada feci bir ~rpışma olmuıtur. 

Bir kaç saniye aonra da Ed-t 
menin bir kanadı kopmuı olan 
planörü yaralı bir kut gı'bi yere 
düşmüş, etraftan yetişenler zaval .. 
h genç kızın ancak öllisUnQ but 
muşlardır •. 

Yalnız Fransa değil, bütUn ha .. 
vacılık filemi, bu genç ve istidatlı 
şampiyonun ölilmilnden sonsuz 
bir teessür duymuştur. 

KİRALIK ODALAR ~--· 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye 

Muayenehane yapı lmağa elverişli 
nazır Yazıhane, Atelye, 
kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

.-""--------------------------"'----------------------------------------------------------------------~'-

1 BUGÜN· K~MBARANIZA·ATACAGINIZ · 5·KURU)1 

-

:;-_, .... __ ., __ , . ------

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİD_İR 
-·~ 
T. C. [ 

ZiRAAT BANKASI 

Dün ve ya: 11 

tercüme külliyah 
Türk Hava Kurumu 

27 ıncn Tertnp 

Büyük Piyangosu 
61 

7 nci seriden 
61 - 67 • 7 kitap 

Vikontun ölümü 
62 Lcneit H. 
63 Liza 
64 Evlilık 

65 Gizli Pamuk harbi 
66 Bizans tarihi 
67 Senyolbeos Avrupa 

30 
1. 
ı. 

20 
50 

1. 

Birinci keşide: 11 Ma yıs 939 dadır. Büyijk ik
ramiye: 40 bin liradır. Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mü!<afat vardır. 

60 Yeni tertipten bir bllct alarak iştirak etmeyi ihmal etm~ 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 

460 lursunuz .• 
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S .. 4Ç ERSiRi 
Saçl-1 ı bc.~er, 1 ü:..lc~·ini kuvvetlendirir, dökülmeıini önler, 

l:cpck:eri giderir. 

INGILIZ IV\flZUI' ECZANESi 

Beyoğlu - lsta.~ul 

-<\_...._ - t ·- - - -

21 NlSAN - 1939 ~ 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Biluınuırı" 
zanelerde bulunur. 

OLDUtÜ ANLAŞILIR 

VEJUiSiYE SAHiBiNiN SESi 
SATIŞ .ı . 'VE llCE.NTELERiNDE. 

:X,2 İITİKJ.AL CAD" 
eEYOGl-U 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

938-1711 

ndı um boıı;lu ölil iu tara Hü tü vari erine lldn ~·o-

Bay 11ustafa Hüştü Dağman, Hume!ihisannda 1-Iarıkemalcttin 

mahallesinde Meydan sokağında eski 6 yeni 6,8 numaralı ahşap bir 

enR TECRCDBE IKAIFDDDR K 

Basur memelerini 

evin tamamı binnci derecede ipotek ederek 6..5-937 tarihinde 25195 he- p A T 1 
sap numarasile sandığunızc1an aldığı 250 lira borcu 9·12-938 tarihine 

"iLE TEDAVİ EDİNİZ! 
kadar ödemediğir.den faiz, komisyon Ye masarifi ile beraber borç •••••llİiiiimlİİliıiiıılliııııiılill••••••••-111"' 
310 lira 96 kt~ruşa \'armıştır. Bu seb~b?~ 3202 numaralı kanun mu: 

cibince hakkında icra takibi ba~lanmak üzere tanzim olunan ihbama. 

me borçlunun rnuka,·elenamede gösterdi~i ikametgahına gönderilmiş ise 

de borçlu bay ::\l:ıstnfa Rü;;tü yukanda yazılı adreHe öldüğü anlaşıl

mış \'e tebliğ yapılmamıştır. Mezkur kanunun 45 inci madde i vefat 

halinde tebligatın iHin surctile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü ::\fus· 
lafa Hüştü mim çılan işbu ilan tarihinden itibaren birbuçuk ay içinde 

Sandığımıza müracaatla muris!erinin lx>rcunu öderreli'rİ veya kanunen 

kabule şayan bir itlrazlan varsa bildinneleri lazımdır. Mirasçılar ipotc 

ği kurtarmaz!ar veyahut başhyan takibi usul dairesinde durdurmaz 

!arsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna gore Sandıkça satılar.aktır. 

Bu cihetler alakadarlarca bilinip o na göre hareket edilmek 'e her biri 
ne ayn arn ihbarname tebliği maka.-runa kaim olmak üzere keyfiyet . 
ilan olunur. (2729) 

•ı( U R U Si S TEM KURU SiSTEMLE 
Yapılan KELEBEK Ma~°' 

~ . 
v.o Kontr-plaktar 

Çarpılma, çatlama, kabıa" 
ma ve saire gibi hiç bir '' 
nza göstermez. 
Kontr _ Plaklar bu gibi afl 
zalara karşı garanti ile 99tf 
lır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'tatl 
mamul kontr - plaklar st0 

olarak her zaman mcvcı.ıt 
tur. 

HER YERDE SATIŞ YERLER! VARDIR. 
Yazıhane adresi: SJrkccl Mühiirdnrzade han No. lS 

ı\lmanyada yapılan , .e 

sağlamlığı bütün dün -

yaca tanmmıs 800 de. 

fa ~almakla bozulma _ 

tlığı tec-rübc ile sabit 

IPIAIKftarı 
BELKIS PLATiN BAYAN NEDİME BİRSE5 

lncilli siizünı (karacı~.~ .\yrılc..lım gülüm scndrn 
805 barkı ) ! 806 l ıfotk gidelim dıı1jlara 

;eni nncnk (U~ak şarkı) i • 

BAYAN NEVZAT j ÜRGÜPLÜ REFİK BAŞAR,.V 
Şiddetli hicran ile Rast ga- 1 Kız ~enin adın Emine 

8052 7.el i 8060 Aman All:ıh 
l.iılcmi~ln (:'\cva Türl..ü) ! 
BAYAN BELMA 1 ZARALI KÜÇÜK HALİL 
Gö;ı:)·n~lıırırn n;şnk şnrkı) 1 

1
, d d ben 

8054 " • cnccrcn e ııer c 
...,ıı~lnrının her teli Hu7.:ıın • S059Knşl:ırın başka başkıı 
şıır 

Gra.mofonculardan ısrarla L~teyfııiz. ~ 
U!§D D 4CWWWU _=::>' 

1939 Resimli Hattaya abune 
OLUNUZ 


