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Altıncı Millet Meclisi toplanıyor Alman istila 
emellerine karşı 

' :Ankara. 3 - Altıncı Büyük Mil· 
let Meclis! bugün saat 14 de birin· 
ci devreslnin iJk toplantısını yapa· 
cakht~ rf oplantıya ~ ya~ı aza o· 
lan)~iğde nıel>usu Hazım Tepeya· 

ran reislik edecektir. En genç aza
lardan dördü de muvakkat katiplik· 
leri ifa edeceklerdir. 
A~ılına pıerasiminden sonra bü

( Devamı 5 incide) 

Beneşin bir nutku : 

« Çekoslovakya istiklalini 

Zabıta ve macera 
romanlarının en 

heyecanlısı 
Bugün 13 üncü sayfada başladı 

Muhakkak takip 
etmelisiniz ! . . . . . . ...... , .. . 

lı1 cclis reisliğine namzet gösterilen ı 
Abdülhalik Renda 

Türkiyenin de dahil olması istenilen 

''Su 1 h 
ittifakı,, 
Yapılması için Lon
drada görüşülüyor 

geri alacaktır » 
Nevyork Belediye de iş Bankası 

Almany~ Memeli iflıak ettikten sonra Almanyanm Baltık filosu Memel füµanında ... 

JilelM · · Lslıisl.an.da... ·r nutuk : Reisi 
f\tmanyayr şıdae e ı am e en 

bir nutuk söyledi 
ameliyat yapan Herşey bir Avrupa harbi arefe-
vara~~~ra:d~:ahpaşa sinde bulunduğumuzu gösteriyor 

mu •• •• uru mum 

Bu 
Clevland: 3 (A.A.) - Eıki 

Çekoıılovak reisicumhuru Benea 
ile, Ncvyork belediye reisi Laıu· 

Arjantinde 
nazi faaliyeti 

sabah Ankaradan 
şehrimize geldi 

erdia bir nutuk söyliyerek Çekos 
lovakyanm istiklilini istirdat; ede. 
cefi kanutini izhar etmiılerdir. 

Beneı, zafer gününün celeceği. ls Banlea ınnt: ycııt utnum müdil· 
ni ıöyledikten sonra hariciye müs- rü Salahaddin Çam bu sabah Anka
tetarı Summer Vellesin Çekoslo- rad.an ~rimize ge}ıniş ve Haydar
vakya hıkkınd=t geruılerdc yap. paşada banka erkanı tarafından kar 

hastahanesine kaldırıldı Bu harp te bundan evv~lk_i ~arpte ol~~ğu 
01
:; ~um;~~~~~=rı:ı::'~:~ gibi Almanyanm hakı'!' ıyet tesısı 

kendi kendini sünnet eden bir Er_ teşebbüslerinden dogacaktır 

iki Alman tevkif edildi 
Buenos - Ayres, 2 (A.A.) - Nazi 

partisi §efi Müller Patagonyada, 
nazi propagandasına müteall~k d~s
ya meselesinden dolayı tevkıf edıl· 
mi§tir. 

Alman binbac;ısı Victor von Schu-
~ . "d 

bert de te\ kif edilmi~se de bır mu -
det sonra serbest bırakılmıştır. 

Arjantinin hakimiyeti altında bu
lunan topraklara karşt Alman~anın 
taarruz emelleri beslediğine da~r do
laşan haberleri Alman sefaretı saç
ına olarak tavsif etmektedir. 
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:ıı meni Cerrahpa3a hastanesine kal. 
mıc oldug"'u beyanattan mütevellic'i şılanrnıstır. Yeni umum müdür doğ :ı dırılmıııtrr. 
memnuniyetini izhar etmi1tir. nı Iş bankası lstanbul ~ubesine git- Kumkapıda oturan Kirkorun ~ğ-

Mumaileyh netice ohrak ldenıiş miş ve müdürlük odasmda bir müd lu Diran bir mliddettenberi dininl 
tir ki : det meşgul olarak banka müdü· değiştirmek ve mlislüman olma'k 
"- Haıin kuvvete, gene ha§in rü Nejattan ve diğer alakadarlar- istemektedir. Dlranm bu fikirleri -

kuvvetle mukabele etmek lazım dan bazı izahat almıştır. SaH'ıhad- ne ailesi karşı koymaktaysa da bir 
olduğunu telkin etmiyorum. Fa. din Çam bu arada ziyaretine gelen tUrlU çocuklarını bu tasav,•urun -
kat dünya, Avrupanın bazı mem • Milli Reassürans müdürü Refi Ba- dan vazgcçirememektedirler. Niha. 
leketlcrinde 'kendini göstermeğe yarı da kabul etmiş ve bir müddet yet mlislliman olmak için ilk adı.. 
ba§lamıf olan manevi ve içtimai kendisile görüşmüştür. Bu görüş mı :ıtmağa karar veren Diran, dlin 
inhilale bir nihayet vermek lazım menin Refi Bayarın tekaütlüğü et· eline geçirdiği bir jiletle kendi ken 
olduğunu, aksi takdirde medeni- rafında olduğu tahmin edilmekte- dini sünnet etmeğe kalkmış, fakat 
yetimizin ortadan kalkacağ·nı an. dir. bu işi becercmiyerek yaralanmıştır. 
ıamağa başlamıştır.,, Salahaddin Cam bugünlerde An· Hadiseyi öğrenen ailesinin mUraca. 

Nevyork belediye reisi _i'~· dip-J karaya dönecek ve bir hafta sonra, nti üzerine Diran Ccrrnhpaş:ı has-
( Devamı 5 ıncıde) tekrar şehrimize gelecektir. tanesine kaldırılmrıı ve tedavi altı-

na ahnmıııtır. 

Kadıköyünde bir 
kadını kuyuya 

atmışlar 
Zabıtaya böyle bir 
cinayet ihbar edildi 
Bundan ,onbeş gün kadar evvel 

Kadıköyünde Kurbahdere civann
:la bir bostan kuyusunda gebe bir 
kadın: cesedi buluMrnş ve yapılan 
tahkikatta da bakkal Ahmedin ka· 

: ısı Emine olduğu öğrenilen hu ka· 
dımn kazaen kuyuya düserek öl
:Kiğü zannı hasıl olmuştu. 

Fakat evvelki gün Usküdar müd 
deiurnumiliğine yapılan bir ihbar 
hadisenin mahiyetini birdenbire 
de~i,.tirmiştir. Bu ihbarda. kadının 
oldürüldükten sonra kuyuya atıl· 
dığı ileri sürülmüş. bunun üzerine 
ceset nardan çıkarılarak morga 

- - .: • •• m·• ıun1aritan bas ~a mu1ıim 1utbol 't1ltlf1arı 'da yatnl· 
na ..., o"4sinl (ltlı"'n "'i' 1 

kaldınlmıştır. Tahkikat morgun \'e

rece~i rapora ~öre geni-;letileceklir. 
11 ŞtfırfnıTz8t mıltip?tlır ıamrY 'd bulacakJıntı. 

nııştır. Taf~ilcftını sp_or sayfa.ıanmu· a 

(Yazısı ti üncüde) 

ÇERÇEVE 

Aksiyon serisinde~ . • 

Neslimizin kıymetlendırllmesı 
- 4-

};\'\'ELKl NESiL YE 1NKIIAP 

Kurtuıu, Sa.' aşını en elkl netsll açh, İnkılabı c\·nlld nesli yaptı. 
Me11rutiyct hareketlle Büyük Harbi idare eden ne5llı. O neslin, iktidar 
me' ldini Kurtuluş Sa' aşından sonra elde edeni daha dinç, daha ball9 , 

unsurları. 
Mcsrutiyet hareketindenbcrl aksiyoncu kablllyetlle temayüz eden 

cvulki .nesil, nıiisı>et aksiyon olarak, Kurtuluş Sa\a.,ında en büyilk 

eser ini bulmustur f\u kadar ki bu lıt ' c ihtilal neslinin flklr ' c sanat 
~ . ~ ~11n 

~ubP.Si, askerlik ,.c slya!let kollan derecesinde ku\\etli olmadıgı ı:. ' 
nıa<1dc planında kurtulan hadise, mana planında öksüz kaJdı. 1nkıli.p, 
sebcbleri , c neticeleri mcnbalıırı 'o man aplıırı, iç ' e dış miyarlarilr, 
sistemli bir örgü hali~de ne hlcolojlslne, ne l1e sanatına ka' uşabilmi' 
değildir. 

Ölçü: 
l\lilli ,·arlığı madde ,.c mekiin ÇC\Teslnde gc~"ldcştlrcn en clld 

nesil onu mana , e z.'Utıan cc' resinde de ge~cl.leştlrccck :fikir 'c sannt 
' kadrosunu, kendi iı:lnden çıkaramadı. 
nlzlM NESiL vı: tllıı"KlLAP 

BWm neslin inkılapta hissesi, ancak yaşlılannı Kurtula~ Sa\'&flll" 
gönüllü göndercbllmlş olmak kadar. İnkılabın maddede hazırlanı,mda 
neslimiz, biç bir mildir faali)et sahibi değildir. Büyük llarb sonrası 
nesli, ldr:ık rü5düoe ' arılığı zaman kartısında bir (emri,·aki) olarak ln· 
kdahı buldu n o anda hadiseyi görmek, ka.,·ramak, tefı;lr ,.c tem•ll 
etmek bakımımlan cn clkl neslin flklrcilcr sc\ iye•ine Ustun ' udlar 

iıı!lltdığmı sezdi. 
.Ağabeylerimizin İnkılap sanat ,.e ideolojisi namma, söz Ye yazı 

halinde köpiik köpük kabar~tığı dalkavukluk bllliyografyasmda, bat 
örr.ckll"rllc neslimizi bulamazsınız. Ak ine, en iyi niyetle 1nkılabın ek· 
Joiklerlni, lhtiya~larını, dı" alannı ka3 deden ' c milli diriliş iradesini tef

sire ılananan neslimizdir. 
Ü~ü: 
tnkıllbı fiilde yapan e'"·eDd nesUn akl'lyon kalıraman1annAt ~ 

il nıanada bina etmek ltlll llJ"lk w liıznn 11n!mrlaP, Halit ~nruı -. 
) il saman ekmeil nesli içindedir. 

- Yarın NETİCE - Necip Fazıl KISAKVREK 
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Demokrasileri mi tenkit 
ediyorlar, demokrasiyi mi ? 

Yazan : SUAD DERViŞ 

B AZI İstanbul gazeteleri var. Belki bilgisizlikten, belki mu. 
ayyen bir kastla bir iki senedenberi harici siyaseti mevzuu 

bahsettikleri vakit sistematik bir surette totaliter !devletlerin 
(muvaffakıyetlerinin) sebebini rejimlerinde, demokrasilerin ıon 

muvaffakıyetsizliklerini de gene ayni 1ekilde rejimlerinde gösteriyor
lar. 

Yani demokrasi ile idare e.dilen memleketler rejimlerinin kö. 
tülüğü yüzünden inhitata uğramağa, felakete di.!şmeğe mahkum
durlar. Totaliter devletler ise bu kadar iyi bir şekilde idare eklil
dik:leri için onlara istikbalde en büyük muzafferiyetler ve en bü_ 
yük saadetler mevuttur. 

l stanbttl j'Ot•aş yavaş bahar gQnlerine kavuşuyor. Dünkü pazar günU 
de haı1a serince olmasına rağmen, gene günlük güneşlikti. Şehrin ya-

kıtıındaki kırlara gidınltr t/>IY ·cok tu. Bu aralfa Ta'1üi"' ııt ?lvamida 
da dolaıanlar büyük bir y8kt2n tqlril ıtmekteydi. 

Hatta, bu nevi yazılan mütemadiyen yazan ve totaliter devlet
lerin muvaffakıyetlerini izah edebilmek için tarihi maddeciliği 

inlr!r ederek bu rejimlerin mistik kudretlerini ileri süren, maddeye 
değil, ruha dayandığx için muvaffak olduklarını iddia. eıden ve 
.kendini mütefekkir addeden bir muharririmiz bile son bir yazısın. 

da demokrasilerin mağlup olacağını ileri sürerken bunca senelik 
lddialariyle tam tezat teşkil eden bir neticeye varıyor. Bunun ta
rihi bir zaruret olduğunu kabul ediyor. Yani demokrasi ile idare 
ednen devletlerin inhitata mahklım olduğunu söylemek için 1ıendi 

prensif>Ierini inkar etmeğe kadar ileri varıyor ve maddeci gözüy
ıe kainat ,.hadiselerini tahlil etmeğe bile kalkişıyor. Eğer bu yazılar 
aad!' bır iki tane olsaydı ve sadece bu muharririn fantazist kalemin
den çıkan satırları ihtiva etseydi, bunun üzerinde tevakkuf bile 
etmezdik. Fakat bu yazılar senelerdenberi muntazam bir şekilde in. 
tipr etmekteı:lir. Muntazam surette Türk okuyucusuna §U fikri 
&Jılamak emelindedir: 

Sokaklar yazın 
yıkanal i'ecek mi 
Belediye bu işin tetkikile 

uğraşıyor 

lstanbulda yeni bir 
hastahane yapılacak 

Yeni Belediye bütçesinde bu iş 
için de tahsisat ayrıldı • 

f 79 Kilo kaçak 
ipekli kumaş 

Suriyeden gelen bir 
adamm eşyası arasmda 

bulundu 

·- unemokratik idare kötü bir ıeydir. Fekalete mahkOmdur, an
cak totaliter rejimle idare edilen milletler refaha, ıerefe ulaprlar.,, 

Fakat biz ıuna bütün kalbimizle iman etmek mecburiyetinde
:ytz ki, · Türk milletin batı böyle laötü aplarr tutmaz .. 

Q.ımhuriyetinin riyasetine, İlmet tnönü ıibi demokrat, halkçı 
::cf vatanperveri seçmek dirayetiı:ide bulunan; hürriyetine, istikll.. 
ime aıık l>u milleti, ~ayandıklan esaslan, bozuk bir ta'kım fikirlere 
l>scuüırmağa cabalamak beyhude bir gayrettir. 

Böyle yanlıt yollara belki de bil&iaiz:likleri yüzünden aapmıt 

~ıanlara ıunu aöylemek isteriz ki TUrlt okuyucusunda artık kafa 
~lı:emmül etmiıtir. 

O, okuduğunu anlamak, tahlil etmek, milli ıuurunun mihenıi
'9 vurmak aeviyeıine ulapmftır. Bu mihenk tapnda bo~ seı 
.. eren kalp fikirleri onlara aUrme!{ ilmit etmek hayalperverlikten 

haıka bir §ey delildir • 
Türk okuyucuıunu çocuk nnnetmek birgaflettir. tlhamlannı 

Ttlrk vatanının huduttan ötesinden alanlara memleketin içine bak. 
mair, Tilrk milletinin neyi ınuka\:ldes bildilini, neye taptığım ve 
ne ıibl mefhumları öllinciye kadar bağlı kaldılmı anlamalarını, 
'hu glbt ya.ıılarla bu memle'kette antipatik olmamalarını tavsiye e-
deriz . Saat DERViŞ 

Denizyollan 
kooperatifi 

De~~·olları kooperatifinin Dc

llbbaıık kooperatifi halini almak L 
~ yaptığI içtlmıtda mevcudun ik. 

but vekflletince kafi görülmediği
Jll, martm 29 unda j'apılan içtima-

ta da memleketin en büyük ve en 
tok ortaklı kooperatifinde gene ek. 

nriyet temin edilemediğinden içti
ma kabil olmadığmı yazmıştık. 

Kooperatif idare rnoclisi scn~lik 

lotJmam 19 nisanda tekrar yapıl. 

maııma karar vermlgtir. Bu ikinci 

lltlmada nisabı ekseriyet aranmıya 

talı için mevcut ne olursa olsun 

lctlma yapıla.caktıt_ Halbuki ilk iç. 

tfmAda 300 kişi kadar toplandığı 

halde içtıma yapılamamıştı. Bu lç
tlaa ne Denizyollan kooperatifinin 

Harp okulu için 
Sivil liselerden de 
mezunlar ahnacak 

Sivil liselerde tahsillerini ikmal 
eden gençlerimizin de askerliğe 
intisaplarrm temin ve Harp Oku. 
lunun kadrosunu takviye maksa -
diyle bu sene de Harp okuluna 
askeri liseler haricinden lise me. 
zunları alınmasına karar verilmit· 
ve kayıt muamele$ine ba1lanmış. 

tır. 

Harp okuluna, ıivil liaeden me
zun olup olgunluk imtihanım hiç 
'bir ilipği olmamak şartiyle 'veren. 
ler alınacaktır. Yalnız bu gençle. 
rin vücutlarının tamüssıhha olup 
olmadığr, tam kadrolu bir askeri 
~astahanede yapılacak muayene 
ile tesbit edilecektir • 

Diğer şartlar şehrimizdeki as
kerlik şubelerine bildirilmiı ve bu 
şekilde askerlik gibi şerefli bir 
vatan hizmetine girecek olan li
se mezunu gençlerin müracaatları
nın kabulüne başlanması bildiriL 
mi~tir. 

Her genç bulunduğu yerin as. 
kerlik şubesine müracaat eldecek
tir. Ankarada bulun.an gençler ise 
rr.üracaatlarını doğrudan doğruya 

Harp okuluna yapaca'klardır. 

Belediye esaslı bir şekilde meş
ıul olduğu şehrin temizliği işleri 

üzerinde yaptığı tetkikler sırasın. 
da hiç olmazsa yaı: aylarında şeh
rin ana caddelerinin yıkanması itL 
ni ide tetkik etmiştir. Bu tetkikat
ta, bilhassa arzözlerle ve serpinti 
halinde şehir sokaklarının sulan
ması deiil, sabaha karşı ve öğle. 
den sonra olmak üzere hiç değilse 
eünde iki defa bol su ile yrkanması 
eöz önünde tutulmuştur. Bunun 
için şehrin bazı büyük caddele
rinde tecrübeler de yapılmıştır. 

İstanbul umumt meclisi bugün bütçesinden ayrılacak tahsisatla 
nisan devretıinln ilk toplantISmt bir hastane inşa.sına başlanmasI da 

yapacakt.Ir. kararlaşmıştır. Bu haııtane ııarl ol-
Mecliste müzakere edilecek olan mryan hastalıklara mahsus olacak. 

belediye biltçesinin hazrrlanmasr 
tır. Hastanenin yeri henUz tesbit 

bitmiştir. 
edilme~tir. 

Bu sene inşa edilecek yeni mek-
tepler için 200 bin, yollar için de Bunlardan başka vilayet dahi-
500 bin lira tahsisat vardır. Bun. lindeki mevcut fidanlıkların ıeıüt
dan başka bu 11ene ic;inde vilAyet letilmesi de kararlaşmıgtır. 

Şişli kazasında 
karar 

Evvelki gün Daçya vapurile Su· 
riyeden şehrimize gelen bir kaçakçı 
yakalammştır. Ahmet isminde olan 
bu adamın Suriye ile şehrimiz ara
sında mütemadiyen gelip gitti~i 
şüphe uyandırmış ve dün eşyaları 

arasında yapılan bir aramada yor
gan ve yastıklar içinde 74 kilo ipeklı 
kumaş meydana çıkarılmışt?r. Işin 
meydana çıktığını gören kaçakçı 

kaçmak istemi~ de muvaffak ola-
mamıştır. Ahmedin üzerinde yapı· 
lan aramada da beline, kollanna ve 
bacaklarına sanlı beş kilo ]pekli 
kumaş daha yakalanmıştır. 

DQn gece Ahmedin evinde de hir 

Fakat bu eın~ belediyenin 
karpıına bir takım miniler çık

mııtır. Bunların başında sokakları 

bol ıu ile yıkamak için Terkoı mus 
luldannda bol ıu bulunmasr mese. 
kıi gelmektedir. 
~erkoa tesisatında yapılmakta 

olan takviye ameliyesiyle Terkos 
.suyu ancak şehrlinin ihtiyacına 

yetecek bir miktara vasıl olacak-

Otobüs şoförü hapse 
mahkQm oldu 

Askeri 
mütekaitlerin 
kongresinde 

Yeni bir idare Heyeti 

'arama yapılmı~. orada da külliyet
li miktarda kaçak ipekli ımmaşlar 
tle geçirilmiştir. Tahkikat devam 
etmc!ktedir. 

tır. 

O zaman gündüzleri olmasa 
dahi sabaha kartı caddeleri sula. 
ma'k mümkün olacaktır, Fakat 
buna ıCSre tesisat yapmak ve sey
yar ıu hortumları almak ikinci me 
sele olarak gelmektedir. üçüncü 
meseld:ic tenıialik itletj. Jır.adr-ü; 

nun takviyesi olarak meydana çık
maktadır. 

Çünkü yapılan tetkikler, temiz_ 
lik iıteri kadrosunun ihtiyacı kar
şılamalctan uzak olduğunu meyda. 
na koymuıtur • 

Bütün bu minilere rağmen, Va
li ve Belediye Reisi L\itfi Kırdar 
şehrin ana caddelerinin yıkanma_ 
sını temin etmek azmindedir. Bu 
mesele üzerinde israrla mefgul ol
maktadır. 

-o--. 

Ave1lar cemiyeti kongresi 
toplandı 

İstanbul Avcılar cemiyeti dün 
Alayköşkünde senelik toplantısını 

yapmıştır. Senelik toplantının mart 
ta yapılmayıp nisanda yapılması 

hakmda nizamnamede olacak deği
şiklik kabul edilmemiş ve bu mad
de aynen kalmıştır. Bundan sonra 
bir senelik faaliyet raporları okun· 
muş ve yeni idare heyeti seçimi ya
pılaralc toplantıya nihayet verilmiş
tir. 

-0--

Dün nöbetçi olan a!lfye birlnct 
ceza mahkemesi bundan üç ay ka
dar evvel Şişlide bir adamın ölmesi
le l)iten bir otobüs kazası hakkın-
da karar verıni§tir. .,. 

Hadise kurbanı Şişlide Küçükbah 
çe sokağında 19 numarada oturan 

Denizbank memurlarından Mah
mut ÇeViktir. Bir sabah evinden 

tştne g1tmek üzere çıkan Mahmut 
Şişliden gelen tramvaya yetşmek i-
çin caddenin öbür tarafına doğru 
ko~muş, fakat bu sırada Taksim ta
raf mdan bo~ olarak gelen şoför 

Habibin idaresindeki Şişli-Fatih o
tobüsünün. altında kalarak ölmüş
tür. O zaman yapılan muhakemede 
keşif raporuna ve şahitlerin ifade-

lerine göre şoför Habib beraat et
mişti. Fakat sonradan davacı tarafı 
bu kararı temyiz etmiş ve dava 
Temyizde nakıolunmuştu. Dava
cılar 10 bin lira zarar istiyorlardı. 

Son celsede suçlu müdafaasını 

yapmış ve mahkeme müazkereye 
çekilerek karanın vermi~tir. Buna 
göre, §OförrUabib bu defa 8 ay 
hapse 500 lira da manevi zarara 
mahktlm olmuştur. Maddi zarar i
çin de davacıların hukuk mahke
mesine müracaat etmeleri kararlaş
mıştır. Hüküm kabili temyizdir. 

Mahrukat kanununa dair 
bir tamim 

~~tıw ,,, ıcm 
"Umum mütekaidini askeriye 

cemiyeti,, dün Veznecileröeki mer
kezinde senelik kongresini yapıms
tır. Toplantıya cemiyet reisi emekli 
albay Ali reislik etmiş ve ille olarak 
Ebecii Şef AtatUrkün hatırasına hür 
metle üç dakika sükOt edilmi§tir. 

Bundan sonra senelik raporlar, 
okunarak cemiyetin yaptığı yardım· 
!ar hakmda malumat verilmiştir. 
Yeni ~ene bütçesi de kabul olunduk 
tan sonra, Milli Şef İsmet tnönün
den imzalı bir fotoğrafi rica edil
mesine ve reisicumhur ile Büyük 
Millet l\ leclisine, Mare~ Fevzi 
Çakmağa ve orgeneral Asım Gün
düze tlegraflar çekilmesine dair tak 
ir alkışlarla kabul olunmuştur. 
Son olarak yeni idare heyeti se

çimi yapılmış, orgeneral Cemal 
Mersinli, albay Yusuf, Ali, Yarbay 
Azmi, Aziz, Mehmet, Hüsnü, Şera
feddin, binbaşı Rüştü, Uitfi, Vehbi, 
yüzbaşı Lfitfi ve Cemal intihap edil 
mişlerdir. 

sanat 
1 

evı 

Sellnik fuarmda birinci 
mllkAfatı aldı 

Hava seferleri 
başladı 

Bu sabah Yeşilköyden 
bir tayyare Ankarayı 

gitti 
Bu sabahtan itibaren İstanbul • 

Ankara - lzm.ir ve Adana gehirle_ 
ri arasındaki bava nakliyatı sefer
lerine başlanılmıştır. 

Bu sabah saat 8 de ilk tayyare 
şebrlınizden Ankaraya uçmugtur. 
Bu seferler şimdilik tecrübe mahi
yetinde olup yalım posta ve gazete 
nakliyatı yapılaeUtır. lstanbutdan 
Ankaraya pazardan başka her gUn 
saat 8 de Ankaradan Uıtanbula 
15,40 da ve !zmire de 10,1:5 de bL 
rer tayyare uçacaktır. 

---0-

Gülhane hasta-
hanesi yıkılacak 
Şehrimizde bunun yerine 

başka bir hastahane 
açılacak 

aeclisl ıeçilecektlr. Fakat koope -

atlf yine Denizyolları kooperatifi 

olarak kalacaktır. Bu şirketin De. 

allrbank kooperatifi haline gelmesi 
1;ln yeniden ortaklar fevkalade bir 
toplantıya çağrılacakjardır. Bu içti 

mada da cemiyetler kanununun em 

tettiii süllisanı ekseriyet temin e. 
40emezse o zaman ortaklar ycnL 

den içtımaa çağrılacak ve yine ek
aerlyet olmazsa davet tekrar edi-

Müracaatların nihayet 15 tem-

Evkaf memurları 
arasında tayinler 

İstanbul vakıflar başrnüdürlü

Künde kısım amiri İhsan Saydoğan 
tığ}u terfian Bursa ,·akıflar müdür
lü!'.rüne, mümeyyiz Ekrem Sezen 
lhsandan boşalan yere, Kadıköy va 
laflar müdürlü~rü muhasebecisi Ni
yazi Ekrem Sezenin yerine, Beyoğ· 
tu v<.ıkıflar muhasebe tetkik memu· 
ru Hüsnü de terfian Niyaziden bo
~an yere t!yin edilmi3lerdir. Bur
~• vakıflar müdfüi1 Hulusi de 
Sıvas müdürlüğüne nakledilmiş. 
SMUI vakıflar müdürü Mithat da 

İktisat veldleti yeni mahrukat 
kanunu mucibince allkadarlara bir 
tebliğde bulunmuştur. Buna göre, 
resmi binalarla, fabrika ve müesse
selerde taş kömürü, linyit, kok, pet
rol yakılacaktır. Mahrukat kanunu 
na tabi müesseselerin senelik mahru 
kat ihtiyaçlarını biray zarfında lkti 
sat vekaletine bildirmeleri li;mıdır. 

Sern.nik beynelmilel fuarı sergi 
komiserliği, jüri heyeti tarafından 
verilen bir takdirnameyi Kızılay u
mumi merkezine göndermiştir. 
Bunda Kızılay sanatevi işlerinin 
çok beğenildil\ ve birinci müklfatı 
kazandılı bildirilmektedir. 
Kızılay sanatevi, Nevyork sergi

sine de iştirak etmektedir. Ev, 1913 
senesi 25 tem.muzunda kurulmur 

Yeni imar pl~nma göre, Ahırka · 
pıdan Çatladıkapıya kadar olan sa
ha hafriyata ayrılacağından bura· 
lardak.i bostanlar ve ve klübeler 
kaldrnlacaktrr. Yıkılacak binalara
rasında Gülhane hastanesi de var
dır. Milli Müdafaa vekAleti yeni bri 
hastane inşa etmek üzere bütçesine 
bir milyon lira tahsisat koymuştur. 
Yalım binanın nerede inşa edile
celi hentlz kararlapaınIJtır. 

eevaz vermemektedir. Halbuki De-
arı kooperatifinin bütiin or
çalışan insanlar olduğu gibi 
bir kısmı da denizde bu • 

lwamaktadtr. Bu vaziyette nasıl ha_ 
et edileceği bir mesele olmak. 

dır •• 

muza kadar kabulüne devam edil
mesi tekarrür etmiştir. Bu suretle 
ağustos başında kabul edilen lise 
mezunu gençler harbiyede bulu. 
nacaklardrr. 

--o-

Kalaysız bakırdan 
zehirlendi 

Cibalide oturan yirmi ya~lannda 
Mehmet km Rabia kalaysız tence
rede pişirdiği yemekten zehirlene· 
rek baygın bir halde Haseki hasta-

-0-

Kadın kavgası 
Yeşilköyde hamam sokağında 16 

numarada oturan İbrahim kızı 
Makbule kom,usu bir kadın ile kav 
ga ederken kamına yediği bir tek· 
me ile ameliyat dikl:;ilcri sökülmüş 
ve Haseki hastanesine kaldırılmı5· 

tur. Kirkor KömUrciyan ihtira 
-o- beratı istedi 

Ankara radyosunda Ticaret mektebinin eski muallim-
"Tuna gecesi,, !erinden Kirkor Kömilrcüyan vil~-

Anklra radyosunda bu ~ bir yete müracaat ederek uzun seneler 
··Tuna gecesi,, tertip edilmigtir. çalı~vak vücuda ptirdili. b~al~ 
~fesut Ce!nilin idaresindeki koro takvimi iı;in ihtira beratt ıstemışti:· 
muh~elif Rumeli ve Tuna türküleri Çok ya§lanan bu emektar hoca ,ı
çalacaktır. Neşriyat pr()iramı çok ~yete çocuklarının kollarına girmiş 
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auata dair -
Kongre 

münasebeti le 
N ESRIYAT kongresinde, eskl 

şairlerimizden hangilerinin 
serinin Yeniden basılması lazım 
eldiğinden tutun da en küçük k:ı~a· 
a~ara, köylere bile kilalıı götürıııe· 
in carclerine k:ıdar, irfıın hayatı· 
ızın bütün mühim meseleleri ko· ı 
uşulacak. Bunlar ür.erinde öteden· 
.eri düşünülen, fakat devası bir tür· 
ü bu!unamıyan dertlerdir; bunun 
cfndır ki o kongrenin, programına 
ro~·du#u lıer meseleyi kail bir suret· 

halledeceğini ümit etmek fazla 
tır. Fakat çok hayırlı kararlar veri· 
eçcğinden eminiz; o konsre hiç ol· 
ıızsa milnev\'erlerimizi, muayyen 
lseleler üzerinde elblrllği ile c:ı· 

lışmıı~a se\•kedecektir. 
Ne istiyoruz? llunu söylemek mem 

lckette lrf:ın b:ıy:ılını genişletmek, 
çkuma ihliy:ıcını nrttırmak \'e bu 
ilıtly:ıcı knrşılıyac:ık kitnplnrı mey· 
;:ınna getirmek ... lstediğimizi söyle· 
rnek kolay ama sa:reyi temin edecek 
~olu bulmak öyle kolay de#il. Bu ga· 
)'C fizerinde hepimiz düşünüyoruz:; 
fakat o kadar ll)Tı neticelere ''nrıyo· 
ruz ki anlaşmamız:ı, elbirllı:il ile ça· 
lışmamıı:n imkan kalınıyor. 

Bir memlekette e-.·yela okumanın 
lüzumu, faydası mı nnlaşılır? Yoksa 
cncl!'ı okunması lüzumlu, fnydah 
ltitnplar mı yazıhr? Yani, daha kı~a 
bir tabirle: Muh:ırrir mi evveldir? 
'knri mi? •.• Muh:ırrir, kendisinden e· 
ser istiyen bir külle bulunmadığı 

için ynzm:ıdı~ını söylüyor; kütle ise 
--ı...·---J... ı...ı e.- ı.. .. • • 

dislndc okumak fıdctinin teşekkül 

cdemediAi ceYabını ''eriyor. Hangisi 
haklıdır? Muharrire Yeyn knrie hak 
'\"erdiğinizc göre iş büsbütün değişir. 

B:ı.zılar • hen de onlardanım • k:ı· 
rJe hak '"eriyorlar; :>ani memlekelte 
okuın:ı ihtiyacının, ôdetlnin kun·et· 
lenmemesiııin scbclıiııl lıüyük, geniş 
hir cdcbly:ıtımız olm:ımasındn lııılıı· 
Yorlar. önce kari yetişmez, eserini 
okuyacnk belki hiç bir kimse bula· 
mıy:ın muharrir yetişir. lrfan p:ıza· 
rında arz, talepten öncedir. Fakat 
muharrir n:ısıl yetiştirmeli? ... 

Bizde, bUyük bir ye)ı:un tutnmıya· 
c:ık ol:ın gazeteci muh:ırrfrler müs· 
lesna, muharrirlerimizin hep i rıro· 
f eulonel dcAil, amaltıır"dür. Her hl· 
rlnin ınu:ıllimlik, memurluk, batta 
hiccnrlık, bankacılık gibi lı:fşk:ı µıes· 
leklcri Yardır; asıl işlerinden arttı· 
tabildiklcri \'akli cdclıiynta lınsre· 
derler. l~dcbi:rat h:ı:r:ıtımızı c\·nlrı 
'hu halden, y:ıni sadece bir amal.tur' 
ler filkcsi olmaktan kurtarm:ılıdır. 
:Nasıl? .Muharriri geçindirebilecek 
J>lr kari küllcsi yetişmesini lıekii:>·e· 
rek mi? Muharririn k:ıriden ev\'cl 
olduğunu söylemekle Iıunn iınkün ol· 
m:ıdığı kanaatini lıcslediğiınl sö:> le· 
ıniş oldum. O halde, bence, Iıir !ek 
çare k:ılı~· or: mulınrrirlcre, kenclılc· 
rlne ba5k:ı bir meslek edinmeden ge· 
ı;lnebilmek imkıinını lı:ılışcdcrek. 

l\lemlekt'lte geni' lıir knri kütl.es.i 
'lclişinciyc k:ıd:ır de,·Jct muh:ırrırı, 
ı.adcc.e himayeye. değil, gcçindirmr~e 
mecburdur. Onlarn muhakkn.~ man' 
' ersin, onlar için lıir nevi iınnret 
• ı: ın demiyorum. (Maaın:ıfi bu dıı 
ııck • Hi müdnf:ın edilebilir.) Dc\'let 
lıır"ok nıcC'mual:ır çıkarsın, çok ki· 
ta nlar lı:ı~ııın; soıırn bu mccmu:ıl:ırı. 
1 ıt lpları, ister~c gııyel ucuz fiyatı:ır· 
ln, lstero;e hiio;hütün par:ısız etrnfıı 
<laAıtsın. 

Bizde dc,·Iet, muh:ırrirlcri teşvik 
için, bazı kit:ıpl:ırı sn tın nldı; ıııcc· 
ınunlar "ık l · .. · ı k 
ı . ' nrııı t:ı ırır uerclı o ar:ı • 
ııçb" ır sıızete Ycy:ı hiçbir ınccmu:ıııın 
'eı emiyc<'ei:ıl kncl:ır ;) üksck ücretler 
\•ercJj p ( f 
l . · n •at hunlnrdnn hemen h ç· 
Hr netice l l .. ı ·· ın b" 1ası olınadı~ıııı ı;orc u. 
ya ç 

1 
ır netice lı:ısıl olm:ıclı; çiinkil 

ri:Cıı an şey k3ri dciJildi. Bir muhnr· 
lıir ~~aheş, altı :rüz Jir:ı mukabilinde 

k 
P s:ıtın almak 'evn onun bir 

ıııa :ılc i • nnc 
1 

ne on lıeş, yirmi lira \'ermek 
:ı' onu ıı· . . 

1 ınınye elıncktır ı;oı;ın· 
( rınel· rJ • • ' ı 

1 
• ' cgıJ. O Para, muharrir için, 

• •
1 umulnınclık bir kazançtır ikin· 

<'ı, ııçüncii J • • . ' 
t ı , 1 . 1 ercceclc Jıır ılıtn·ncının 

ııncrı · 
"' n•r 1 1 ıncslne y:ırıy:ılıilir; f:ıknl 
1 rı 

1 
• rı .. ır c;ı ckğll lir. Oıııı ıılnn mu· 

ıı , 
1 

· 
1 

:ıl,, lıcn )nzıl:ırımln, cde· 
·~ .. ıııı a " · . 

oCÇllU_} oı·um !,. di 'CJUez• 
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l Heykeller ve abideler :!:esi 
i G tı:t:F..L Sanatlar Akadcmiı.i Direktörü Burhan Toprağın, 

iıbldeler l~in 'iliiyctıerlmizce müfrez paraların fsrnf ma· 
hiyetlnde bulunduğu hakkındaki iddia ,·e tenkidi, gUnün aktüa. 
lltesl halinde cpey<'e dedikodu \e münakaşalara zemin oldu. 

IliL bu sütunda noktaluazarnnızı çok C\ ,·elden üylcmlş \e 

Durhnn Topr:ığın israf h:ıkkındaki tenkidine i~1lrak ctmlı;; \'e fo. 
l\at diger de\·Jctlr.rde, hatta Almım~ nda bile (50) bin lirnl ı tc_ • 
ca\·üz eden bir ııanat eseri yapılmama ı müna.sebetil<' böyle ucuza 
mal olabilecek müte,·azı c erler meydana getirmek h:ıkkmdakl 
isteğine J;,tlrak etmemiştik. mı el in Cahid l"altının tclirar 
(Heykeller nıeseleiii) ne temaı1ı münıı.scbetile yeniden bir nok
talnaıar tetlrlklne lüzum göriiyoruı: 'e ·tekrnr bu me eleye dö-
nüyoru:r.. 

Jlil'lelin Cahhl l"altın diyor ki: 
"İnkılaba Ye Büyük lnkıliibcı Şefe bağlılık mnflnka e,·lmlzl, 

• barkımızı satarcac;;ma bir frdaldirlık ile bü~ ük bir heykel dikmek 
suretinde i7.har edilmek Jaı:ımgelm<'1~ Bir kasaba kendi ruhunda. 
böyle bir Jınmle hi sedlyorsa bunu kütük bir büst eklinde bir 
bıılıra~·la da ifade rdebillr.,, 

,\blde ,·eyıı. Jıeykel, bir §efe bağlılık manasını lfııde etmez. 
Abide, bir cemiyetin maşeri lnıınış \C \arışmm tarihin onsnzlu. 
ğuna intikali demek olan temsili bir tezahürüdür. Ataturl1ün 

• hcyliellnde, onun ma\I gii7Iü nya altın :renkli Hçı değil, cumhu
riyetin b:ıni i olmnk gibi bir ,·an~ın, bir Yar<lırı!,lm temsil \C te. 
mes üt edilmesi hakikati ya~ar. 

''ilıiycflcrin Cumlıuriyct ıneydan?armda dikilmiş milte,·azı 

heykelinde, onun m:ıvl gözU ,·cya altm renkli s~ı debril, cumhu
riyeti, lnlullblanmızı göriırüz. O nleliidc yontulmn!I, ucu sk·ri 
bir mermer parçası değildir. 

a Xeteklnı kırmızı fon üzerinde bir ay yıldızdan ibaret bulu-
nan bir bez Yeyn ~al part:ısı itl:ı.de blı biltiin rnrlığımm görü
ı:ilz. 

: 

Mllletlml:r., yurılumoz, milliyetimi7, cumhuriyetimiz, hüylik. 
Jerimlı; \"C her ı>cylmlz bu bayrak •leıli~imlı; remz içinde nılindc
mlı;tir. lllr i<'k askerimizde bütün kahramanlıklarmuzr, ordumu. 
zu, muzaffcriyetl<'rimizl, §ehldlf'rimiı'.i gürdüiünıüz gibi... 

O halele hidl~cnln <'n re<'l tarafr, milletin , nrlıi::'l , e ruhu. 
dur. Hadiselerin Ol'llda ibldelf'~m4ıSI ,.e he~ kellctömesl, en mU\ af. 
fak netice olur. 

Biz deml_stik ki, Türkiye Cumhuriyetinin aziz' tarihi içinde 
en uz:ı.l< kö,,elerine k:ıdar mü~\'Bn da olsa :raı;;ıyan n~ değil ru
humuzda yer alrp abldel<'Şt"n, ta.ı'ihe '6 ebrdlycte lntlknl cılcbt. 
l~k n..sıflarla mlite7.ilıir ibldelerlr, co;erlerle dolmlur. 

Bugün herhangi bil' köyde ,·eya nahiyede gördüğUmüz bir 

llkmekt<'bln nrhğ,ında. biz yine l\rnıllmb:I, bPnliğlnılı:I inkıliıpla
nmm, Atamm, :mm Şcflınlzl, nn tanmm, eumhuri3~etimizl bu. 
luruz. 

l\fektehle Atatürkiln heykeli :nasında, trenle Milli Şefin biis. 
ttl arasında. ibldelesmek noktao;ındnn ne fark dU Unülcbllir" 

I' 11.mn--oınıı.r1< blzce: • 

1 
lnd T~~~o c~huriyetl, rıkılmı~ O. manh lmparatörluğu enkazı 

ç e n dünyanm hayretleri \'e hayrnnlıklıın karşı mda. np
~cn~ ~~ dtake\'let ,.o yurd kurda Ye kurmakta ilk azmini maha;aza 
'e a 'iye ederek denm etmekte ..• 

Şehirlerinden köylt"rlne ka<lar mühnı 1 lı k 1 .. 
1 TU ıc d e ırn. ı mı guzcJ \'C 

az ı. r yur o lı;lmle tüt(!n bir fn.brll.;a bl f lıl 

nlhaye_t .~umhurlyct i~kılipla;-ma 'armı; h;r :c:::ıı :.rm:~~~:r:{: r 
bir İnonu heykeli 'e abide 1 değil midir? 

Ye bize temsili heykellerden, nbidclcrden çok fı;lnclo nıüt • 
m:ıdlyen yurd b bli .. k ' c .. a u yu \ arlıkfarımızdan birer par1:a gibi Yl'ti. 
1'1P Turklye.)i da~a yeni enerjilerle lstllibate \'C kemale ulaşhrnn 
bir mektcb \e Turklyenln bir ucun-:!an diğer ucuna hayat, birlik. 
irtibat, mUn:ı'ICbct, ticaret ,.e refah ı;iitürcn bir tren \'(l nihayet 
memlekete en·et, refah ,.e mlIIi ,·arlık yaynn bir fabrika ı·. 
~~ ıı 

Enelco de ııöyleml5til< ,.e deml-,tik ki, hiçbir heykel ,.e 
hiçbir ibl~c benim kadar, senin kadar, onun kadar, mekteb ka. 
d~r, ,l.nkılııbrmı~n yn.rıı.ttığı t' erlf'r l;aılar ne Atatürktür, ne İnö. 
mı .• , e cumhıınyettlr, ne Ttirldye. i 

• füş me\simlerinde nahiye n köylerle irtibatını kaybeden, 
'll11yet merkezinde 'ele' ld bir mil,·onluk b"ır "b"d t ı ., .. ı e asa\'\'Ur o un-
sa, bu memleket için f<') izli olan bu mudur, yoksa bu irtibatı te-
5Js edecek olan .) ol mudur? Bizce yol, bu nbldeden bürUk fıbidc. 
dlr. Abide iuar, yol lüzumdur. 

Türkiye hızını bulup ümran \'e fnkl~afına tam \'Ü<mliinılcn 
onra hflykele de peld, iıblckye de peki ... 

Aksi takdirde bir büst do israftır l"üz biist b' •·t b . . • . , ır me .. e ya.-
par. l üz ta, heykel ~erine 3 liz bin canlr Yurd e,·Jiidı dor.ar 

}~~er ruhumuzda büytik lnkılabnnızı~ büyüklerine bağ;ılığı. 
mızı gost.ennck gHıi bir hıımle hlssedlyonıal<, bunlar büstlcrle 
h~ykellerlc, i.blılelerle d<'ğli, Tiirk rumhurl)·etınln bcklediı'.;i hız: 
go. t~rm~kle, ~al15~la, memlcl..ctı, yurdu nete, J e, rfalı:ı, 
f:ıbrılınla., yola, unnana k:nuşturmakla olur. 

Jlürriyet ibiilesl dlkilml. bir memlekette tlildatiirlük oldul•· 
tan sonra bu iibldenlu bir kurumu çcsmeden f:ırkı nedir~ 

Ata'nın, İnönü'nün he) l•cllf'rl \'f' cumhurlyct 'arı lıırınnı iilıl
drleri yanmda yol uz, mekfchslz, rnct iz bir ~ehdn, tılr lmsa
banın tarlnsıı:, e\' iz, p:ıı.arsız bir kiiyün, okumamı lılr ınlllctin 
nrlığı acı bir teı:ıul olur. 

Abide YC heykel bugünkü lhtlyııtlnmnn: yanında israftır. 
Bnna !liiplte yol.tur. llaUfı hUc;f dahi, ya!'J.) an bir r Ndcn cl:ıh:ı 
a7. samlmidlr. 

! ....................................................... . .... -······· .. ·······-··---··--Dal. 

Bir kari' miz, çocu v una süt~ 
lamadığını ve y mu ta 

yoğurt, yağ 

söyliyor 
Belediyenin, pastörize sut ilan eden ve gün 

satan müesseseleri ve tarih koyarak mal 
şiddetle kontrol etmesi icap eder 

İstanbul un bitmez tükenm~z f istiyorum, nereden, nasıl bir mü. rikasınm inşasına kadar çocukları. 
dertlerinden biri hiç ııüphcsiz süt, cyyede ile bulabilirim?. Ben ara. mız bekleyemezler ki.. 
yağ meselesidir • :hm ve mümkün olmadığ.nı gör· İL~anbulı.n hemen her semtinde 

Bunca yıldanberidir üzerinde düm. Halbuki memleketimiz böy· böjle süt, yoğurt, peynir, sando
durulan ve Uğraşılan bu mesele le pastö:ize edilmiş süte muhtaç. viç, yumurta ve saire satan mües. 
hala halledilmiş degildir ve bu gi. tır. Herkesin evinde konfor yok- sese var. Bunlar da fiyatlar o ka. 
.dişle de halledilcmiyeceğe benze. tur. Vesaiti olmıyan ve çocuğuna dar mütehavvildir ki, zaten insana 
mektedir. Süt meselesinin bir kaç ancak dışarıda hazırlanmış süt ve bu fiyat tahavvülü evvel beevvel 
safhası vardır: Önce sokakta satı. yoğurt ve saire verebilmek vazi. crnr.iyet vermiyor. Rica ederim, 
lan sütlerin saf olup olmadıkları yetinde bulunan bir adam, veya alakadarların dikakt nazarını cel· 
sütçülerin güğümlerine yazdıkları bir kadın ne yapabilir?. bedin'z . ., 
(halis süt) kaydından başka bir Belediyenin, pastörize süt ilan NOT: 
şeyler teyit olunmaz. Bu sütler eden müesseselerin gün ve tarih Kariimiz yerden goge kadar 
alındığından bir iki saat sonra \'e koydukları sütlerini, yumurtaları. haklıdır. Bu vadide biz de, bütün 
ya kaynatılırken kesilmektedir. m, yağlJ.rını kontrol ederek böy· gar.eteler de, sıralı sırasız, hafif, 
Bazıları kaynadıktan sonra üzeri- huJha ve desiselere kalkışanları şiddetli tdaima neşriyatta buluna. 
ne bir yağ sızmakta ve bu, bozuk şiddetle tecziye etmesi lazım de· rak bu işin hallini istedik. 
işkembe gibi kokmaktadır. Belli ki ğil mkHr?. Fakat nihayet iş çocuklarımızın 
hata sütçülerin bazıları hile yap· Artık kapı sütünden fayda ola. hayatına taalluk ettiği zaman, ge-
makta devam etmektedirler. mıyacağına ben de kanaat getir- ne bu işe yer tahsis etmekten geri 

Bu sefer .de okuyucularımızdan 
biri daha mühim bir meseleden 
bahsederek dik'kat nazarımızı cel-
betti. Diyor ki: 

"Müessese ismi vermiyorum 
Çünkü bu müessesenin muvaffak 

dim. Asıl fiyatından fazla verdi. durmuyoruz. 
ğ":n halde gene hileli süt aldım .. Belediyenin, bu meseleye lazım 
Kaf>ıdan çocuğa vermek üzere al. gelen dikkat ve ihtimamı esiri:e. 
dı~ım kase yoğurtlarından da müş meyeceğine emniyetimiz vardır. 
tekivim. Bunlar da hiç bir zaman )"almz böyle bir hile görüldüğü za 
fenni usullere ve kontrollara bağlı man merhametsiz olup çok şid. 
olamadn yapılıyor • J detlc tecziye etmelidir ki başkaları 

Peki, a·na, ne yapalım? Süt fab· na da korku ve ibret versin. olmasını, memleket adına temen. 
ni ediyorum. Belki diyorum, bir 
yanlışlıktır oldu, tashih ederler. 

Ben çocuğuma pastörize süt 
içiririm. Malum olduğu üzere bu 

südü biraz ısıttıktan sonra çocu. 

ğa vermek mümkündür. Tekrar 

kaynatıp mikroplarından tecri.d et. 

meğe lüzum yoktur. 

ehir Tiyatrosu memleket 
urnes'nde Hataya da gidecek 

Halbuki kaç 'kere dikkat ettim. 

Şehir Tiyatrosu her .sene olduğu 

gibi bu sene de memleket turnesi. 
ne çıkacaktır. Turne yarın sabah 
başlıyacak, seyahat 11 haziran ka

dar sürecektir • 
Seyahat için hazırlanan pro

gram şudur: 

Bu sütlerin pastörize olmasına im· 
kan yoktur. Alelade su ile karış· 
mış kapı südü kadar kötü bir hale 
gelen bu sütlerin, şişelere konup 
kapatıldığ nı sanıyorum. üzerine 
tarih konanlar da vardır. Bu tarih- 4 nisan salı sabahı 10 treniye 

lere asla itibar etmemek lfizım gel. Konynya hareket, 5 nisan çarşam
diğini bir yumurta ile anladım. ha (Bir muhasip aranıyor), G ni. 

Gene ura ir yum rt a • 
dım. Üzerinde gün yazılıydı ve 
büyük tabelfida da günlük yazrlı 

idi. Hangi günlük. Haftalık bile 
değil.. 

Gerek pastörize sütleri ve ge. 
rekse böyle günlük tereyağ, yu· 
murta ve saireyi biz hastalarımıza 
çocuklarımıza yediriyoruz. 

Bir çok yerlerde üzerinde (gün· 
lü!f) kaydı olan tereyağları satı
yorlar. Halbuki bunlar aleia:dc ye. 
mek yaslarından daha kötü bir 
haldedir. Peki ama, bir yağcı bu. 
nun üzerine nasıl günlük diye ya. 
zabilir ?. Bu mes"uliyeti mucip de· 
ğil midir?. 

san rşembe (Oğlumuz), 7 ni. 
san cuma (Satılık, kiralık), 8 ni· 
san cumartesi (Korkunç gece), 9 
nisan pazar (Talebe ve halk terbi· 
ycsi eseri olarak matine) (Zehir
li kucak), süvare (Sürtük). 

10 nisan pazartesi Adanaya ha· 
reket (istirahat), 11 nisan salı 

(Muhasip aranıyor) 12 nisan çar. 
şamba (Oğlumuz), 13 nisan per
şembe (Korkunç gece), 14 nisan 
cuma (Dama çıkmış güzel) 15 ni· 
san cumartesi (Satıl k, kiralık) , 
16 nisan pazar ''Talebe ve halk ma 
tinesi,, (Zehir1i kucak) siıvarc 

(Sözün kısası). 
17 nisan pazartesi Mersinde 

(Tosun), 18 nisan salı (Zehirli ku-

Bir yağcıdan • gene müess~ .. e cak), 16 nisan çarşamba Satılık ki· 
ismi vermiyorum - Akşam kapar. ralık), 20 nisan perşembe (Oğlu. 
ken bir paket günlük yağ aldım. muz), 21 nisan cuma "vapurla is. 
Ve yerini gözlerimle tesbit ettim. kendctuna,, (Tosun), 22 nisan 
Ertesi gün geldim ve açıldıktan cumarteı;i (Büyük hala), 23 nisan 
biraz sonra aldım, gene o yağdan pazar "Talebe ve halk matinesi,, 
vcııJi. Peki ama işte oldu iki gün. (Zc11irli kucaı<)süvare (Sattılık ki· 
lük .. Ve akşam da ondan alanlar 1 ralık) 24 nisan pazartesi Antaky~ 
günlUk diye aldılar, ertesi gün de ya hareket (istirahat) 25 nisan salı 
öyle ve belki bir hafta sonra da (Muhasip aranıyor), 26 nisan çar· 
öyle. samba (Oğlumuz), 27 nisan per-

Yalan söylemeğe ne lüzum var. şembe (Korkunç gece), 28 nisan 
dır. Mevzuu bahsolan hastaları· cuma (Sürtiık), 29 nisan cumartc
mız ve çocuklarımızdır. kap eder si (Sözün kısıısı), 30 nisan pazar 
se fazla fiyat verelim. fakat, böy. "Talebe ve halk., (Zehirli kucak) 
le münasebetsizliklere ~ahit olmı- sÜ\ are (Sat 1 k kiralı'k). 
yalım. 1 Mayıs pazartesi Gaziantcbc 

Şimdi cocuğuma pastörize süt hareket (istirahat), 2 mayıs salı 

(Tasun) 3 mayıs çarşamba (Satı. 
lık kiralı), 4 mayıs perşembe (Ze. 
birli kucak), 5 mayıs cuma Mar· .. 
dine hareket. (İstirahat), 6 mayıs 
cumartesi (Tosun), 7 mayıs pazar 
(Zehirli kucak), 8 mayıs pazartesi 
(Satılık kiralrk), 9 mayıs ıalı

0

Di· 
yanbakıra hareket (istirahat), 10 
mayıs çarşamba (Muhasip aranı· 
yor), 11 mayıs perşembe (Sözün 
kısası) 12 mayıs cuma (Tosun), 
13 mayıs cumartesi (Korkun~ ge. 
-:e), 14 mayıs pazar "Talebe ve 
halk,, matine (Zehirli kucak) sü. 
varc (Satılık kiralık), 15 mayıs 

pazartesi EUizığa hareket (To
sun), 16 mayıs salı (Zehirli ku
cak), ı 7 mayıs çarşamba (Satılık 
kiralık) 18 mayıs perıembe Ma· 
latyaya hareket (istirahat), 19 
mayıs cuma (Tosun), 20 mayıs 

cumartesi (Zehirli kucak) 21 ma. 
yıs pazar (Satılık kiralık), 22 ma. 
yıs pazartesi Akşehire hareket 
ke~ (istirahat). 23 mayıs salı (To· 
sun), 24 mayıs çarşamba (Zehirli 
kucak), 25 mayıs perşembe Afyo-
na hareket (lstirahat), 26 mayıs 
cuma (Muhasip aranıyor), 27 
mayıs cumartesi (Zehirli kucak), 
28 mayıs pazar (Satılık kiralık), 
29 mayıs pazartesi ispartaya ha· 
reket (Tosun), 30 mayıs salı (Ze
hirli kucak), 31 mayıs çarşamba 
(Satılık kiralık, 1 haziran perşem. 
be Burdura hareket (Tosun), 2 
haziran cuma (Satılık kiralik) , 3 
haziran cumartesi (Zehirli kucak), 
4 haziran pazar Antalyaya hare· 
ket (istirahat), S haziran pazartesi 
(l\'I uhasip aranıyor), 6 haziran sa 
h (Tosun), 7 haziran çarşamba 

(Sürtük), 9 haziran cuma (Oğlu· 
muz), 10 haziran cumartC'si (satı. 
lık kiralık), 11 haziran pazar An. 
karaya hareket .• 

gene kendine başka bir meslek ara· 
m:ı~n ,.e osıl ona lıağlanmağn mcc· 
burdur. !)edelin, muharrirlere ede· 
eği yıırclımı ekıııtk parası hnliııe 

e tirmcsi Jiizımdır; :roks:ı onun için 

Vakit refıkimizin şarkı 
müsabakası 

umun1i karnrgahı İilip:ı.nyıı dııhill harbi 

lıakl•ında nsıığıdaki tebliği ne~retml~Ur: 

"Ordularıml7., kızıl orduyu e6ir edt. 
rck lli'ıhtan tccrld etml \C bu suretle on 

nskeri hedeflere 'annı~tır. Jlarb bltmi~. 

tir.,, 

gc • 1 • •· t b' ı· k hiitün ynpnc::ı~ı ıır sus en, ır ıı ·s· 

ten ilı:ırct knl ır. . . 
C'mlt ederim kı neşrıya~ kongre-

.• el 1ıu mesele de csn~lı lıır surette 
:;ın e · ı 1 1 • · 1 11 
k 

. ılıır rrlclııYn ıı cmım ız ı r ·onusL • · 
t ' ırler dl) nrı olrıınktnn lmrtur-

amu tı . d' .. rıı· 
ç•ırclcrı u~un ur. 

ın:ınııı • ~urullah ATAÇ 

v AKIT rcffüimiziıı •nrl•ı ınüs:ıb:ı· 

kası netice l aıılıışıldı. 

"Sarı lmrdcliı" en ~ol< rey nlan şarJ;ı 

imiş. Bu ~arkıda "Ben esmeri fındık Ue, 
hen c merl iizUnılı~, brn Psnırri !i<'I Prlo 
beslerim,, !,ribl mı ralar olduğunu hatırlı. 

yoruz. 

O lııı.lclc rey \·erenlerde clisl'ri~ et lm. 
:ı:nn:uılnrı lıiz SÜ) llyelim: 

Koru ) cml çiler. 

Bir tebliğin son ciimlesi 

A A. teblii; l•dl~or: 

• "UUn gcce saat 23,15 de na yon:ılbt 

Jlu tebliğde son cümle, tebliğin hthi
)'efiııi dJl.1ı.a lm\'VCtlcamek iMft fiJle .. 
1,mrcll: 

Halk bltml_tlr. l\llm. 
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Alman istila emellerine karşı 
Vaqova, 3 (A.A.) - İngiliz 

beyarmamesinin Polonyanın bir 
Alman genişleme hareketine mu
kavemet zihniyeti dairesinde si
Jahlawnasma manı olmıyaeağı 

hükumet mahfellerinde söylen_ 

~~~ l ·' Epok gazetesi diyor ki: 
lım.ine sulh kongresi denecek 

olan bu seneki Nürenberg kon
gresinden ~ok korkulmak laznn 
gelir. Filhakika bu, yeni bir dıtr
be i~in bizleri uyutmayı istihdaf 
etmektedir. Emniyetin organizas 
yonu işi yolunda gitmektedir. Bu 
sulh seven milletleri kurtaracak 
yegane yoldur. 

Gort, refakatindek; zevat ile birlik
te, Fransa ziyaretinden bugün tay
yare ile Londraya dönmüştür. 

mektedir. 
Ecnebi müşahitlerin tahmin et. 

tiğine göre Dantzig statüsünün 
bir taraflı olarak tadili için yapı
lacak herhangi bir teşebbüs derhal 
Polonya ile Almanya arasında si
lahlı bir ihtilafa sebep olacaktır. 

Pragın işgali es.nasında alınan 

ve Memelin ilhakı esnasınlda takvi 
ye edilen askeri tedbirler kaldırıl

mamıştır. 

Hatta Vistül nehrinin munsap 
cihetinde kain Hel yarıma.dasında. 
ki kalelerin garnizonlarının takvi. 
ye edildiği haber verilmektedir. 

Lodzda bir nutuk soylyen Po
lonya nasyonal - demokrat partisi 
reisi Kovalski klemiştir ki: 
"- Herşey, yeni bir Avrupa 

harbi arifesinde bulunduğumuzu 
gösteriyor. Bu yeni harp de bun
dan eveiki barb gibi hiç kimsenin 
ıdurduraıruyacağt Almanyanın he. 
ıemonya tesisi teşebbüslerinin 

neticC'Si olacaktır. 
Polonyarun vazifesi Alman nü. 

fuzunun artmasına mani olmaktır. 
Almanya gittiği yanlış yoldan da
ha dönebilir. Fakat ileriye doğ:.-u 

bir adım daha atacak olursa onu 
kılıçla !durdurmak lazımdır. 

Yaklaşan harpte Polonyayı kar
§lSinda göreceğini Almanyamn öğ 
renmesi lazım gelmiştir. Polonya 
milleti yalnız menfaatlerinin ha
leldar olmasına değil, Alman nü. 
fuzunun artmasına ,da mani olacak 

Danz·g meselesinin halli için Ber_ 
lin ile Varşova arasmda müzake. 
reler yapılması imkanının teşkil et.. 
miş olduğuna dair olan bütün şayia 
ve habcrlerj tek.tib etmektedir. 

Sir Noel Charles'in cuma gtinil 

kont Çiano ile yapmış olduğu iki 
görüşmenin mcvzuunu münhasıran 
İngilterenin Polonyaya yapmış ol -
duğu vaid teşkil etmiştir. 

Birinci görüşme Çemberlaynın a
vam kamaraıundaki beyanatını 1taL 
ya hUkümetinin rttılaına arzetme. 
ğe, ikinci görüşme de bu beyanatın 
manen §Ümulünü izah eylemeğe 

tır • matuftu. 
Almanyayı muhasara etmek 

_..~::..• ..................... 

Alman bahriyelileri M emelde 

Kendisi istasyonda lngiliz sefiri 
Sir Kennard ile Polonyalı birçok 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

Bek, bu akşam saat 21 de Bcrline 
geçecektir. Mumaileyh, yarın sabah 
üstende de vapura binecek ve saat 
16.::!0 de Londrada olacaktn. 

Berlinden geçerken 
Berlin, '3 (A.A.) - Londraya 

gitmekte olan Bek, Berlinden geç
miştir. Kendisi istasyonda hariciye 
nezareti erk!nıntdati bir zat ile Po
lonya sefareti erkamrun kaffesi ta· 
rafından selamlanmıştrr. Mumai· 
leyh, Frankfurt Sur Oder trenine 
binerek Berlinc kadar kendisine re-

mevzuubahis değildir. Mevzuu 
bahsolan şey, Polonya milletinin 
hayat hakkıdır.,. 

Almanyaya karşı müttehit fakat etmiş olan Polonyanın Bedin 
ceplle ,şefiri Lipski He görü51U-i,i,şt~. 

Londra, 2 (A.A.) - Sunday Ti· 
mcs, gazetesinin öğrendiğine göre 

Londrada neler müzakere Bekin burada yapacağı görüşmeler 
edilecek ? esnasında Polonya ile lngiltere ara-
Varşova, 3 (A. A.) - Bek'in smda bir "mütekabil müdafaa pak

Londra. seyahatinin beynelmilel ha. tr,,nın imz:ısı mevzuubahs olacak 
diselcrin seyrinde belki ka.t'i bir ve Polonyarun milli müdafaasına 
merhale teşkil edeceği diplomatik tahsis edilmek üzere lngiltcrenin 
mahfel!.rJe sö:rlenmekteclir. Polonyaya 20 milyon lngiliz lirası 

Bu ziyaret, son Çek buhranından ikraz etmesi imkanı derpiş edile
evvcl kararlaştırılmıştı. Fa.kat Po. cektir. 
lonyaya İngiliz - Fransız garantisi- Yahudi muhacereti ve Danzig me 
ni temin eden Çemberlaynın beya. selelerinin de müzakere edileceği 
natı bugün Londrada Bek ilo lord muhakkaktır. 
Halifa.ks arasında b!l.§lryacak olan Bu gazete bundan maada Alınan 
bütün müzakerelerin hareket nol: - tecavüzlerine karşı koymak azmin· 
tasmı teşkil edecektir. de bulunan devletlerden yani Sov-

!ngiltercnin yardnn vaadi, şim _ yetlcr birliği, Polonya, Yugoslavya 
diye kadar bir taraflıdır. Fakat !n.. Türkire, Yunanistan ve Balkan dev 
giliz - Fransız yardımının harekete !etlerinden mürekkep müttehit bir 
geçmesi münhasıran Var§ovnnm ve 

cephe teşkil edilmesi mevzuubahs ol 
reccğl karara bağlıdır. lyi haber 
alan mahfellerde .söylenarıne gö - duğunu )aımaktadır. 
re bu yardımın tatbik tarzı ile buna Sunday Times, ihtilaf halinde şar 
mukabil Polonynnm vernıeği taalı. ki Akdenizde !nı;iliz bahriyesinin 
hUd edeceği garantiler ve teminat oynıyacağı rol dolayısile bilhassa 
ilk müzakerelerin mevzuunu teşkil Türkiyenin ehemmiyetinden bahset 
edecektir. Başlryacak müzakereler mektedir. 
esnasında bütün diğer meselelerin Di~er cihetten Obcerver, gazetesi 
tetkikine de imk!n basıl olacaktır. diyor ki: 

Bu meseleler şunlardır: "Almanya, Polonyanm hfil<.imiye 
Polonya - So,·yet, Polonya _ Ro. tini ihlfil veya tadile te§Cbbüs ettiği 

men, Polonya ~ Litvanya, milna - takdirde Polonya hükt1metinin si
sebetlcrl, fptidat maddeler mesele. !ahla mukavemet etmeğe karar ver
si, muhaceret, İngiltcrenin Polon. diğini her şeyden C\ vel kaydedelim. 
yaya yapacaği ıkraz:ıt ve ilk me. Danzig şehrinin ayrı bir statüsü 
sele ile sıkı alakalan olan diğer vardır ve Polonyanm hakimiyeti al
meselelcr. tında değildir. Fakat koridor Po-

Polonya matbuatr, Polonyanm lonyanın hakimiyeti aldındadrr. 
1stikl!llnin ve slyasetinin ihlal edil- Binaenaleyh Danzigin şarki Prusya 
mesine mfml olmağa her zamandan ya ilha.lcı bir tecavüz mahiyetinde ol 
fazla azim.kar bulunduğunu kay - mamakla beraber Almanyanm şar
detmeltte ve Polonyanm daha. üç ki Prusya ile Almanyayı birleştir· 
hafta. evvel mUtecaviz bir devlete meğe te~ebbüs etmesi Fransız - ln
karşr Sovyetler birliği ile mlişte - giliz taahhı.idünün tatbikini icap 
rek beyanname imza edilmesi hak. ettirir. Şu kadar var ki Polonya 
kmdaki İngiliz teklifini reddetmiş .r\lmanyaya silahla mukavemet et
olduğunu hatırlatmaktadır. Polon. 

1 
tiği takdirde bu taahhüdün ahkfuru 

ya, Almanyayı muhasara edecek o. kabili tatbiktir. 

Hitlerin küçük devletleri 
tehdidi 
Paris 2 (A.A.) - Hitlerin Wil

helmshaven'.de söylediği nutuk 
buralda, Alman siyasetinin bundan 
evvelki direktifleritıi ve bilhassa 
Roma • Berlin mıhverinin müşte
rek bir tehdide ka<~I tedafüi te
saniidiinii old!-l~f. ihtiyatlı bir li
sanla tekrar ede.n bir intizar nut
ku m.ı.h:yetirJ:le te:akki edilmekte 
ve bu n.ıtkun saralıetten mahrum 
olduğ.ı. söyknmektedir. 

Siyasi J•ransız mahfelleri bilhas 
sa sul~ tat2ftarı ?hn devletlerin 
birleşmesi karşısında Bitlerin sul 
ha bağlılığınından ve genişleme
nin iktısadi cephesinden bahset· 
mesini manHar addetmektedirler. 

Bu mahfiller bu tarzı lıareketi 
Mussolininin son nutuklarında. 

ki sözlerle kar§ıla§tlrmakta ve 
Hitlerin !ngilterenin teşebbüs et. 
tiği beynelmilel hareketin inki. 
şafmt beklemek istediğini zan -
nctmektedirler. 

Ayni mahfiller, küçük devlet. 
lere yapılan ihtarları tehlikeli 
addetmektedirler. Diğer cihetten 
dünkü nutukta tekrar Avrupayı 
haki.ki bir Alman müstemlekesi 
şekline getirmek istediği ve bu 
mmtakalarda ne lngilterenin, ne 
de Fra.nsanm ne de d1ğer devlet. 
lerin müdahaleye hakları olma. 
dığı manasını tazammun ettiği. 
ni kaydeylemektedirler. Almaıı
ya lngiltereye meydan okuma • 
maktadır. Fakat bu iki devlet a. 
rasmdaki muhalefet bariz bir şe. 
kilde görünmektedir. 

Amerikalılara göre HitJe
rin nutku 
Vaşington, 2 (A. A.) - Siyasi 

mahfeller, Bitlerin \rilhelmshafen. 
de söylediği nutku İngillercye kar
şı meydan okuma mahiyetinde te
\Akki etmekle beraber Almanyanın lan ideolojik bir bloka girmekten 

de imtina etmişti. Leh Hariciye Nazın bu 1935 tarihli deniz muahedesini fes. 

g
ün Londrada hetmek hususundaki tehdidini hay. 

lngiltere, Italyanın tavas- retle kaJ:§Jlamaktadırlar. 
sutunu istememiş V~va, 2 (A.A.) - Bel<, saat Bu mahfeller, Hitlerin muslihane 

1.cwcSntt a (A. .A..) _ Reemt ma- 13,23 de trenle hareket etmiştir. müzakereler sisteminden va1:gcçmfş 
hfil, İngilterenin Roma masla - Mumaileyhe hariciye nezareti garp gibl görUndüğünil ve bütün ümidi 

ilıan Blr Noel Clıarles in ahi- iileri departımanı direktörü kont kuvvetle veya. kuvvetin tehdidi Ik 
-.......-:..~..;;;.........;.;..~~-=-__;_:...._~_ı...;;__..-...:.~-----.L...1--...-..ı...-Jl..._~-

·-

Iı:alkmas1 ve Almanyanm genişTeme 
sine saik olan bunlara benzer te -
şebbüslerde bulunması imkanını 

veren metodların nutkunda. olduğu
nu beyan etmektedirler. Ayni mah 
feller, bilhassa "ateşten kestaneyi 
çıkarmak., cümlesilc Polonyaya 
yapılan ihtara ehemmiyet vermek. 
te ve hu sözlerle Polonyanm Fran. 
sa ve !ngiltcrcnin idaresi altında 

kurulacak nazi aleyhtarı bloka ilti
hak etmesine mAni olmak gayesi 
güdüldüğünü söylemektedirler. 

Ayan azismdan Pittman, beya _ 

natta bulunarak demiştir ki: 

"- Çemberlaynın nutku Alınan. 
ya ile Polonya arasında mevcut ih
tilafların makul ve muslihane bir 
şekilde yatıştırılmaın: için açık bir 

kapı bırakmıştır.,, 

Mumaileyh, İngiltere tarafından 

Polonyaya verilen teminatm A vru -
pa sulhüne kapıyı açtığını söyle • 
nllş, fakat beyanatında doğrudan 

doğruya Hltlerin nutkundan hah -
setmem.iştir. Pittman, Amerika hU. 
kıimetinin taarruza maruz kalan • 
lara .rµdım etmek için harb müs
tesna olmak ilzere her türlü meşru 
çarelere bqvurması lamngeldiği 

kanaatini izhar etmi.~tir. 
Fransızlara göre Hitlerin 
nutku 
Paris, 2 (A.A.) - Jour gaze. 

tesi, Bitlerin nutku hakkında. Ber 
lin muhabirin.den aldığı aşağıda
ki haberi neşrediyor: 

Hitlerin, sulh sevdiği hakkrn. 
daki cümlelerle büyük Almanya. 
nm enternasyonal iş birliği ar
zusu hakkındaki teyitler, pek ta. 
bii olarak daha ziyade büyük dev 
letlere hitap etmektedir. Fakat, 
baştan nihayete tetkik edildiği 
zaman aşikar olan bir cihet var -
sa o da, bu nutkun ·bizi büyük 
teyakkuza sevketmesi lazımgel
diğidir. Eğer Almanya kendisinin 
söylediği gibi bir ikinci 21 ma • 
yıs karşısında kalmış ise, bizim 
de şunu hatırlatmamız lazımdır 
ki, geçen sene Almanya bu 21 
mayısa yalnız bir nutukla muka
belede bulunmamıştır. 

Petit Par isi en diyor ki: 
Polonyayı tehdit eden cümle . 

ler vaziyete uygun değildir. Zira, 
Polonyaya yardım etmeye hazır 
olduklarını söyliyenler bizzat bü
yük devletlerdir. Hitler, Almanya 
nın bir çember altına sokma si
yasetini kabul etmiyeceğini söy. 
itiyor. Filhaldka, kendisi çember 
altına almamakta fakat istedik. 
teri yerlere doğrudan doğruya 

girmektedir. Şurası muhakkak • 
tır ki, Hitler hiç 'bir zaman bu 
derece karışık ve bu derece şaş
kın bir nutuk söylememişti. 

Ordre gazetesi diyor ki: 
Almanya bugün biliyor ki, ye. 

ni bir kuvvet ve şiddet darbesi 
derhal bir harbe müncer olacak 
ve bu harpte Almanya faik vazi
yette kalnuyacaktır. 

Hitler için iki tarzı hal vardır: 
1 - Fransanrn ve bilhassa !n. 

giJterenin silihlanmasmın bitme 
sinden evvel bir harp çıkarmak 
için ileri atılmak, 

2 - 'Kaybolan vaziyeti yeni
den devamlı bir faaliyetle elde 
etmek tu.ere vakit kazanmaya 
çalışmak. 

Bitlerin dünkü nutku, kendi • 
sinin bu ikinci ııkkı ihtiyar etti
ğini göstermektedir. 

ltalyan gazetelerine göre 
Roma, 2 (A.A.) - İtalyan ga· 

zeteleri, B. ~:tledn nutku hakkın
daki yazılar-.:nida bilhassa İtalya • 
Almanya do3tluğunun selabetini 
tebarüz etirmektcdir. B. Hitlerin 
bu nutukla Ingilterenin iki yü:ı:lü 
metodlarını .;arih &ı.rette açığa vur 
duğunu kay-ieyJtmektedir. 
Yarı resmi Voce D'ltalia, Al

man milletinin ~cnber içine konul
masına müsaade etmiyeceğini ya
zıyor. 

Popolo Di Roma, B. Hitlerin bu 
nutkunda, zengin milletlere karıı 
sarih bir ihtar görüyor. Bu gazete, 
aynı zamanda, Almanyanın sulh 
azmini tebarüz ettirdiği gibi orta 
Avrupa.da ve şaı:kt Avrupada, aul· 
hll m daraa ntyertnı t'!e ftaytdeyte-
mektedir. 

Popolo D'italia bu nutkun. B. 
Çemberlaynın beyanatına §iddetli 
bir mukabele teşkil ettiği mütale
aaında.dır. 

Corriere Della Sera •diyor ki: 
Bu nutuk, çenbcr altına alma 

siyasetine taraftar olanlar için aa 
rih ve enerjik bir ihtardır. B. Hit
lerin bu nutkunun ehemmiyeti, 
evvelce tahmin edildiğinden çok 
çok büyük olmuş ve 'bu nutuk, 
son günlerin karşıklığını aydmlat-
mıştır. 

I 

lngilterenin Polonya hakkındaki 
garantilerinden bahseden yarı resmi 
Regime Fascista şöyle diyor: 

Hitler Heligoland müs
tahkem mevkiini gezdi 

Berlin, 3 (A.A.) - "Robert ley,, 
gemisi ile seyahat etmekte olan Hit
ler, şim:ıl denizinde seyahatini tem
dide karar vermiştir. Mumaileyh, 
salı günü Hamburga dönecektir. 

"Robert Ley,,e iki muharip refa· 
kat etmektedir. 

Dün özled\·~ ı::onra Hitler, Heligo 
landa çıkarak adanın tesisatını gez
mi_stir. 

Şimalf lrlanda 
meselesi 

lngiltere ile lrlanda 
bu hususta anlaştılar 

Londra, 3 (A.A.) - Iyi mallı. 
mat almakta olan mahafile göre, 
Çemberlayn ile de Valera Vhequ.. 
ers de geçenlerde yapılan görüş -
meler esnasında İrlanda başvekili 
iki trlandamn birleıtirilmcsi hak
kındaki mütalebatmdan vazgeç_ 
mi§tir. Çemberlaynın bu mutale
batı yeniden tedkiki vaa.detmiş ol. 
duğu söylenmektedir. 

tyi bir membadan bildirildiğine 
göre de VaJerarun mayıs bidaye -
tinde Amerikayı ziyareti münase
betiyle birçok merasim tertip edil. 
miştir. 

Mumaileyh, riyaseti cumhur r.a
raymı ziyaret e.decc'Jc ve 20 mayıs. 
ta Şikago belediyesi tarafından 

rosmen kabul olunacaktır. 
Beynelmilel İrlanda kongresi, 

21 mayısta yapılacak ve aslen Ir
landalı takriben 25.000 ki§i bu 
kongrec!e hazır bulunacaktxr. 

Bulgar meclisi tatil 
yaptı 

Bulgaristan m~busan rneclısi 
hükümetle hemfikir olarak, inşaat 
nezareti tarafından evvelce i-.tcncn 
fevkalade kredi hakkındaki talebi 
reddettikten sonra paskalya tatıline 
başlamıştır. Meclis, yeniden 12 ni
sanda içtimalanna başlıyacaktır. 

Faşist teşekkülleri 
meclisi toplamyor 

1talyada faşist teşekkülleri ve 
korporasyonlar meclisi alcl~dc top
lantı için, 15 nisanda içtimaa çağ
rılmıştır. 

"Aİmanya • Polonya dostluk pak 
tı, Çemberlaynin beyanatından çok 
daha evvel sarih ve samimi ifadele- Küçükpazarda bir 
ri uhte\i idi. Polonyalılar, diğer yaralama hadisesi 
milletler için ~imdiye kadar hiçbir 
zaman mücadele etmemiş fakat bi· Bugün öğleye doğru Küçükpa-
lakis her zaman kendisi için diğer zarda bir yaralama hadisesi olmu~-
milletleri muharebeye sevke muvaf- tur. 

Sebze halinde çalışan Ziya oğlu 
fak olmuş bulunan bir milletirı 
vaidlerinden ziyade Hitlere i· Hüseyin, Mahmutpasada bir çorap 

fabrikasının memurlarından olan 
'1anırlarsa çok iyi edeceklerdir.,, . . b akl al t '-' " I . 'f l Ilü~·eyını ıç a yar amış ır. ı a· 

Su h ıtti a n " . rası sol kolunda olan yaralı cankur 
Londra, 3 (A.A.) - B~y~=~~ı- ta·-an otomobilile Cerrahpa~a has

lel sulh için topiann:ıa ?ırlıgı?ın tanesine kaldırılmıştır. 
İngiliz komit~si e:rınıyct sıy~setı~e ı 
avdet edilmcsı lehınde genış mık· 
y~st~ hare!,:ete geçmcğe karar ver-! H akik 1 aşka m 
mıştır. 

Dün }a~ıI~n içtim~a .birkaç ):üz gazetesi 
:nurahhas ıştırak etmıştır. Komıt~. • • 
16 nisanda Hayrparkta bü]ii.t;: bu G 1nUn en son haberlerım 
nümayiş tertip ederek İngiltere d. 
Fransa, ·Sovyetler birliği, Polonya Y6rBn lr 
Romanva vesair arzu eden memle· lstanbulda 
'\etlerin- girebileceği bir "sulh itti fa· 
!u,. vücutla getirilmesini i~temcğf 
karar vermiştir • 

İngiliz Genelkurmay 
başkanı 

Londra, 2 (A.A.) - imparator· 
hık genelkurmay başkanı, general 

1u vaziyetle olan 
tek 14azete 

HABER'dir 
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H 'in 
G"zel gözler müsabakas 

Senenin en büyük eğlenceli ve mü~:~f.:ı.Jı 
müsabakasıdır anvada bi 

·ıiy tiği bil • 
1 

'Numara: 93 Divanyolıt !\'uran 
oktıyuculnnmnn dnğıt.ncntmıız mültiifatlarm kıymeti 800 lirayı 

askındır. 

160 llm kıymetinde bir radyo, kristal büfe tnkmılıın, kıymetli ccb 
vo kol sAaatlcrl, mu~amb:ı1ar, clbiselll.ler, istenilen eş} ııy1 alııhll
meL sıılahlyetini \eren 20 15, 10 lirn bibi p:ırıı kıynlC'timlc kart
lar muhtelif ev csynsı 'o airc. 

Baştarah 1 incide 
tün mebuslar intihap dairelerinin • 
alfabe sıralarına göre yemin edecek 
ler ve bundan sonra riyaset divanı 
intihabı yapılacaktır. 

et 
1 r 

Mn.:.har Germen, Bursa ll'ebusu Re 
fct Canıtcz, ve Srvas mebusu Şem
seddin GUnnltaym, grup reis vekıL 
tiklerine de Trabzon mebusu Ha. 
san Saka ve Seyhan mebusu Hilmi 
Uranın namzctlikleri reye konula -
rnk müttefikan kabul olundu. 

Bundan sonra Hasan Sakanın 

rclsliğinde celseye devam olunarak 

-------
Yugoslav 
Başvekili 

Zagrepte Hırvat liderile 
görüştü 

Belgrad, 2 (ı\.A.) - - Avala ajan
-.ının bildirdiğine gore baıvekil 

Tc;c\ tko' iç. Zagrebe varır varmaz, 
derhal Hm·at lideri doktor Maçcki 
zi} arct ederek kendisile üç çe}Tek 
saat görü~müştür. Bilahare doktor 
Maçek, T~vetkoviçe ziyaretini iade 
eylemic:tir. Her iki görüşmenin de 
çok do tane bir hava içinde cere· 
yan ettiği kaydolunmaktadır. 

iki fren kazası 
oldu 

Bir gazete müvezzi ve 
bir çocuk öldüler 

Parti grupunun dünkü toplantı

sında Mecl's reisligine Abdülhalik 
Rendanm namzet gö terilmesi ta
karıiir etmi~tir. 

Mecliste riyaset divanı intihabın
dan sonra Reisicumhur seçimi de 
yenilenecek ve Reisicumhur remin 
edecektir. Reisicumhur yemin me
rasiminden sonra mühim bir nutuk 
SO} liyecektir. 

Ankarn. radyosu bugünkü bütUn 

namzetliklerl umumi heyetin inti- Ay<l n, 2 (A.A.) - Seyyar ga
habına btrnkılnn idare amirlenle zete müvezzilerinden Süleyman 
riyaset divanı katiplerinin 'e grup ı Tezgider Selçuk istasyonunda ha
idare heyeti üyelerinin seçimleri. reket halinde bulunan posta tre
ne geçildi ve nşağıda. isimleri yazılı nine atlarken muvazenesini kay· 
zatlar ekseriyeti kazandı. Ruznıı- bedcrck tekerleklerin altına düş _ 
mcde ba ·a bir madde olmadığın - müş ve ağır surette yaralanmıştır. 
dnn celseye n.ilın.yet verildı. ilk te:favisi yapılarak ayni trenle 

ınernslmi neşredecektir. 1 dara Umirleri: Dr. Saim Uzel Aydına getirilen Süleyman yatını. 
Parti Grupunun içtimaı (Manisa), Halit Bayrak (Ağn), lr. dığı memleket hastahanesinde bir 
Ankara, 2 (A. A.) - C. H. P. fan Ferid Alpayn (Mardin). ka~ saat sonra ölmü tür. 

B. M. Meclisi gnıpu bugün 2-4.939 :ı § 
ö~l"den 

50 
aaL15 de lııuıbalın. -v Riyi&ct divnhı 1t :~p1e'rl~ Vedid 

Ye grup ='fir. Refik Saydamın ~vı "('l<:nr ~1Ytı1, ~ıyu 'CTeTf1 

riyasetinde toplandı. Etili (Çanakkale), C:.n ·t Oral (Niğ 
de), Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kc-

Bu toplantı ruznn.mesini BüyUk mnl Ünııl (İsp:ı.rta), Bekir Kalc>li 
Millet Meclisinin nltmcı devre fcv_ (Gnzinnteb). 
kalada içtima yılma ait ri> nsct di. Gnıp idnrc heyeti Uy~leri: Aziz 
vanı intihabı ve parti grupunun re- Akyürck (Erzurum), Gl. İhsan 
is vekilliklcıiylc idare heyeti üye- Sökmen (Giresun), Rasih Kaplan 
!erinin seçimleri tc kil ediyordu. (Antalya), Abdülhak Fırat (Erzin
Büyfik Millet Meclisi Reisliğine can), Dnmnr Ankoğlu (Seyhan), 
Gcnba.:ılmrc:ı namzet göst~~cn I ~n lnn~k~: (!çel), Şevket Er. 
Çankm mebusu :Mustafa. Abdulba. dognn (GUmuşhanc), Şükril Koçak 
lik Renda ile riyaset divanı rcis I (Erzurum)' Rıd\•an Nafiz Edgüer 
veklllikleri için Aydın mebusu Dr.1 (Mn.nisn). 

skisi in yan nda yepyeni bir 
Di a ba ır şehri kurulmaktadır 
Bütün kazalarda yeni hükumet 

konaklan ve yollar yapılıyor 
D

. • b kır (Hususi) - Son sc met koııağı tamir edilecektir. Ve 
ı~ar a • ~ · t · b' t · nelerde bütün doğud~ oldugu ~ı- enner ınnsı amır edilmektedir. 

. . bakırda da büyük bir ın- Yol çıılışmalan da haraı·etle de. 
hı Dıynr ardır Diyarbakır - vam etmehi:cdir. Surun içine mü 
şa çalışması v · k. · ıft k ı 1 . f U eti bilhassa es ı vazı owra - yapı an 6 metre gc-
dakı. inşa 

1 
aa Y

0 
şında. kurulan nişliğin<.lcki İzzet paşa. - Urfaka· 

ı:e~rın sur ~ ~ Diyarbakırda pı yolu icsası ilerlemiştir. Bu yol 
planlı ve pr r Yeni şehir Doğu da 6000 metre murabbaı parke 
toplanmakta r. rahat bir döşenmiştir. 
nun .en konforlu ve ı EHi.ııg yolu üzerinde yeni~ehir 
şehrı olmuştur. le birlesen yol 17 metre genişli. 

R 
• bın' alardan ba,şka hal -ı ğinde yapılmaktadır. Burada 3257 

esmı 'Ih k tırdığı binalar, bı assa I metre murabbaı parke dösen _ 
. ın yapb·t k üzer~ olan dört mişlir. " 
ınşası ı me . . d .Yic:ı I 
katlı otel §ehrin çebresını eb s· 

tirmi.stir. 

b ··c:avir evi 
Diyarbakırda aşmus Filistinde vaziyet 

yapılmaktadır. ıooo metre uzun
luğundaki bahçe duv3.rlan v_.e g~-
ra. b"tm• ti Birinci umumı mu. Hayfa, 3 (A.A.) - Buradaki ger 

J 1 ış r. · · lek · lik eh t" · felti.Jik binalarına tezyını c - gın · : amc mı muhafaza et· 
trik tesisatı yapıimı§tır. mektedır. Şeyh Ahmet el Sakhimi 

• ··ınunc ka- pazar me~danında öldürlmüştür. 
10 adet Jandarı:n~:miyle bit Tedhiş hareketinin devamı, Yahu 

rakollanndan s zı . . d"l . .il k k 
n-. • d' ~ 

1 
. tıva. geımıştir· ı erın. yuvaı ıa • ma!5a ·onfernnsı 

.. ,L~ ıger en ça " tı ı , ı k 
Bismil hükfı. et konağının ça. - mUKarrera.ma mu avemet etmele· 
sı bit • .... mteorolo~i binası bı_t- ri yüzünden Arab!arın duymakta ol 

mış, .ı.ue .ı ı~ob'nın · · · ınL5, İpek böcekçilik me~.... 1 duldan memnunıyetsızhkle izah e· 
:Yalnız dahili işleri kıimışt!r. Ye- dilmektedir. Araplar, şimdi tahaş· 
nişehirdeki Lise pavyonu ın§3.~!1 şilt kamplarındaki rne\ J....-uflarm hap 
ilerlemektedir. Eğil ve Çına: ht se atılmalarını ve rnuhacerete der
kfımet konakları ihale edil~ şt; h'll nih::ı) c.t \ crılm~c:ini istcmekte-
r A h' 1 1 trik tes•s::ı mı .. naların c e c . ··l'(t- ı dırlcr 
Y nilcştiıilmi tir. Çönnık bu~ 

Cebecideki ka:ıa 

Ankara, 3 - Evvelki ıün Ce. 
becide bir tren kazası olmuş, 7 71 
numaralı Kayseri - Ankara mar
şandiz katarı Cebeci istasyonuna 
girerken Demirlibahçe civarında, 
Demiryollan İ§letmesi memurla
rından birinin yedi ya~larındaki 

oğlu Turguda çarparak altına al. 
mış ve zavallı yavrucut;<U öloür _ 
müştür. Müddeiumumi muavinle
rinden Hasan Aksoy tahkikata el 
koymuştur. 

Vanda ağaç bayramı 
Van, 2 (A. A.) - Vilayetin her 

tarafında 20 gündenberi başhyan 

ağaç dikme faaliyeti dün yapılan 

bayramla bir kat daha hızlandrnl -
mıştır. Ba;>TOma vali ve komutan 
başlan olmak üzere asker, memu
rin ve halk iştirak etmi§tir. Yeni 
yapılan ve sekiz kilometre tuliln. 
do olan Van iskele §Osesinin her 
iki tarafı ağaçlandırılmıştır. 

Beneşin 
nutku 

bir 

~ Haştarafı 1 incidı 

lomatik tabirlerle beyanatta bulun 
maktan imtina ederek Çekoslovak. 
yanın zaptetliimemiş, cumhuriye. 
tinin imha edilmemiş, yalnız ka
ırırılm.ış olduğunu söylemiştir. 

''- Onu kaçırmış olan himaye
den bahsettiğimiz zaman, fidyei 
necat alıncıya kadar kaçırdığı ço. 
cuğu himaye eden bu fidyeyi al
mayınca çocuğu öldüren çocuk hır 
sızı tarzında idarei lisan etmiş o. 
luyor.,. 

Hatip, cinayetin hürmetle mu
hat olarak yaşıyamıyacağını söy
lemiştir. 

Mumaileyh, Amerika milcltinin 
mütecavizi meydana çıkaracağını 
ve !demokrat devletlere yardım e
deceğini bütün dünyaya ilan et. 
mek suretiyle harbin önüne geçi
lebileceği mütalcasındadır. 

Frankonun son tebliği 
dün neşredildi 

Yalnız Madridde 
riyet taraftan 

iki bin cumhu
tevkif edildi 

EK~~] 
lÇERDE: 

• Karadenizde Türk denizciliğin
de buyuk şöhretleri bulunan Be)e 
ler ailesirun kabirlerinin Şile eh a
rında bulunduğunun haber alındı
ğını 'e müzece mahallinde te.ıkıkat 
:>aptınldığını yazmıştık. Bu tetkı
kat neticesınde musbet netice aJma-

Burgos, 2 (A.A.) - Dün gece sa 1 zanm adedinin iki bin olduğunu tah mamı~r. 
at 23.15 de nasyonalist umumi ka- min etmektedir. 1 • Belediye, bir kı~mı attaçlandml· 
rarg~lunda İspanya dahili harbi Paris, 3 (A.A.) - Muhtelif Fran mış olan flsküdar ile llaydarpa~a 
hakkı d ~ dak. ·~· . arasındakı sırtların tamamen araç 

. n. a. ~şagı ·ı son tebhgı neş- .)JZ h_manlarmd~. bulunan 67 lspan landınlınasma karar \ermiştir. 13u-
redılmı~ır. rol tıcaret gemısı, yakında Burgosa nun için hazırlıklara başlanmı~tır. 

"Ordularımız, tızıl orauyu dr 
:!<!erek sil~tan teait etmiş ve bu 
suretle son askeri hedeflere varmış· 
tır. Harp bitmiştir ... 

teslim edilecektir. Bordo makamları • Avcılar cemiyeti senelik içtıma
ıle İspanyol konsolosu arasında ge- mı dun Alayköşklinde yapmış \ e 
milerin tc lim şartlan üzerinde gö- yen! ıdare heyeti ~ilmis, sene11k 

.. taalıyet raporu okunmuştur. 
ruş.:ıelere başlanmıştır. . • lş ve i!hi sigortalan hakkında 
B~zerte bulunan lspan} ol harp fı· tetkikat ta bulunmak iızere lktisal 

!osu, lspanyaya dönmek üzere Bi- vcldH ti tarafından davet edilmış 
zerte,ten ayrılmıştır. Bu filo, "Mi· olan Milletler cemiyeti içtimai mu
"{uel de Cervantes ,ta dahil olmak ave~et.müdürü Ştayn d~n. akşam 

"Burgos 1 nisan 1939., 
lmza: Franko,, 

Madritte iya"i mahfiller sabık 

r panyol cumhuriyetçi t~ı:ekkülleri 
ne mensup olarak tevkif edilen a· 

üzere iki kruvazör 11 torpido 1 şchrımızden hareket etmi~tır. 
• 

9 
'. • • ' _ • pevlet matbaalarının birleştiril-

tahtelbahır, ... naklı) e \e 1 gaz ge mesı hakındaki kanunun tatbıkatı 
mi inden mürekkeptir. na geçilerek Ankarada bir matbaa 

-------------------------- yapılmasına karar veıilmitir. Bına 

Belçikada Parlamentonun 
fes hine sebep olan adam 

Kraliyet hp akademisinden nihayet 

istifaya mecbur kaldı 
Brüksel, 2 (A.A.) - Dr. Marte· 

ns'in F1aman kraliyet tıp akademi
inden istifa ettii?i resme.ti bildiril

mektedir. 

Bu sayede ı-~ıarnanlarla Valonlar 

arasındaki ihtilatın yatışması ihti
mali kuvvetlidir. 

Martens'ın mezkur akademinin 
azalığına tayinine Valonlann ve 

·i muharip tin (b , umumi 
harpte Almanlara hizmet ettiği ve 
Belçika tarafından o zaman mah
ld\m edilen biri olduğu için) şiddet 

le itiraz etmesi üzerine Spaak kabi
n~inin düstüğü hatırlardadır. 

Pierlot kabinesi de Martens rne· 
selesinin hi.Jsule getirdiği buhranı i· 
zaleye muvaffak olamamı~ ve neti-

ccdc parlamento feshedilmiştir. 
Mebus seçimi 

Brüksel, 2 ( .A.) - Belçikada 
bugi.in mebusan seçimi yapılmrstır. 
Ak~m gaıeteleri, müttefikan Bel-

çikanm şimdiye kadar bugünkü gi
bi sakin geçen seçim görmediğini 
kaydetmektedir. 

Alınan muvakkat neticelere göre. 
·atolik partisi mühim kazançlar te· 
min etmiştir. Neticeleri belli olan 
yedi eyalette katolikler yüzde 5 ilfi 
13 arasından fazla rey lmıştır. Ay
ni eyaletlerde sosyalistler yüzde 3 
le kaybetmişlerdir. 

Liberallerin de ufak kazançları 
\ardır. Şimdiye kadar alınan netice
lerde Flaman nasyonalistleri de u· 
fak kazançlar temin etmişlerdir. 

Adaµazarında büyük 
bir yangın oldu 

Bakırcılar çarşısında on dört 
dükkan yandı 

tahsisatı için bir kanun projesi h<t 
zırlanacaktır. 

• Sıhhat ve içtimai mua\cnet \c· 
kaleti sıtma mücadelesine bu sene 
daha geniş bir sahada devam ede · 
tek ve Tosya, Kargı, Çivril ve Gelı
boluda da birer mı.icadele şube 
açılacaktır. 

• inhisarlar umum müdurluğu bu 
sene daha geniş bir şarap ihracatı 
yapmaya hazırlanmaktadır. Bu yıl 
ihracatın iki yüz elli bin litreyi bu· 
lacağı tahmin ediliyor. 

• Dişçi ve eczacı mektepleri mu 
dürü merhum Server Hilmi için dl.in 
bir ihtifal yapılmış ve merhumun 
Merkezef endideki kabrinde topla 
nan üniyersite profesör ve talebeleı ı 
doktorun hatırasını aMlışlardır. 

• Nahiye müdürlerinin tetkikle· 
rinde kullandıkları atlar için ayd 
6 lira yem bedeli verilmesi kararla~ 
tınlmıştır. 

• üniversite kimya enstitü ü ta 
!ebesi evvelki gece Maksim salon 
Jarında bir gece tertip etmişlerdir 
Eğlencede bütün enstitii talebe ı 
ve birçok davetliler bulur=ıuştur. 

• Yunanistana ihraç edilen ha} 
vanlarm karantinaya tabi tutulma 
sı lüzumu atakadarlara bildirilmi 
tir. 

• Çiftçiliğe zararlı h~yvanlaı:l 
mücadeleye devam edılmekt~ır 
Geçen bir ay zarfında lstanbul vılA 
reti kazalarında 67 domuz, 1 
çam tırtılı öldürülmüştür. 

• Orman muhafaza teşkilatını 
viye için Beşiktaş, Topkapı, Edi 
nekapı, Ahırkapı gibi odun sa~ı 
yerlerinde birer muhafaza nöbetçıc: 
bulundurulacaktır. 

• Köy eğitmenlerinin ihtiyar he 
vetlerine dahil olacakları vil~yetle 
re bildirilmiştir. . . 

• Hava haberalma postalan _ıp 
muntazam kuleler temini dahılı) 
vekaletinden viHlyetlere tebli~ edil 
miştir. . 

Adapazarı, - Çıkan bir yangın 1 zi Ayee, Yazmacı Esma, 
Bakırcılar çar§Istnda 14 dükkan Bedriycdir. 

• Veremle mücadele ce.miyetı ay 
yazmacı lık toplantısını ~amba günil ya 

ile noterlik binasını kül et.mi§lir. !t- Yanan dilkkiuılar içinde bir tane
faiyenin gayreti ile tehlikenin daha si de boatur, Yru:ınacı Bcdrlyenin 
çok büyfimesinin önilne geçilıni§tir. çekmecesinde bulunan 700 liram 

do. yanmıştır. Ye.nan dükkllna bi
tişik bulunan Türk ticaret ve zira. 
at bankaları gubcleri de büyük teh 
ilke atlatmıelardır. 

Dükklnları yananlar, terzi Ha.. 

sarı, Bakırcı Muzaffer, bakırcı lb. 

rahim, terzi Mehmet, Bozöyük tuba 

fiye mağa.ıasmın ardiyesi, bakırcı zarar 30 hin llrn kadar tahmin 
Süreyya, yazmacı Zehra, manifa - ediliyor. Yanzmın sebebi hakkın -
turacı Mehmet, yazmacı Ayıc, ter- da tahkikat yapılmaktadır. 

Be SABAH, ÖÖLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra aünde üç defa dişlerinizi fırçall!ynuz. 

pacaktır. 
• Ingiliz bandıralı "Littia,, \lapu 

ru ile Izmire Pireden 350 seyyal 
gelmi~. Bergama ve Efesi gezmı 
lerdir. 

• Hoe.nos Ayreste reisicumhu 
Orttiz dün enternasyonal posta bı 
liğinin on birinci kongresini hük 
met azasının ve kor diplomatiği 
huzurile açmıştır. Kongre, bu ml 
nasebetle bütün dünya memleke 
lerinin bayraklarile süslenmiş ol 
mebusan meclisinin içtima salonu 
da toplanmaktadır. Bu kongre, e 
temasyonal posta birliğinin cenu 
Amcrikada toplanan ilk kongre 
dir .. 

• Litvinof ile Moskovadaki Japo 
elçisi Togo, dört buçuk ay süre 
müzakerelerden sonra balık m 1 
nuntnkalarma dair bir itilaf · 
etmişlerdir. 

• Slovak hfikfuneti mebus Stef 
Polynki hariciye nezaretine getı 
miş ve mumaileyhc ayni zama 
orta elçilik payesi vermiştir. E 
hariciye naurı Durcha~ 

• Katıı Vaydman, Versay 
mesinin bakında verdiği idam k 
rannı temyiz etmiştir. 



6 H A B E R - Akıam Posmh 

Enseyi açık mı 
kapatmalı 

bırakmalı, 
mı? 

Kasap, bir müşteri ile konuşur
ken bir kadın telaşla içeri girdi: 

- Çabuk bana kedi için on ku
ruşluk et veriniz. 

Saçları yukarıya kaldırıp ense
yi açık lmakmah mı, yoksa güzel 
bukleler halinde enseyi kapatmalı 
mı?. işte bugünün şık ve zarif 
kadınını en fazla düşündüren mü
him mesele budur. Bu mesele yal
nız .kadın b•;rberlerini alaka.dar et. 
mclde kalıruyor: Şap'kacılar1da bu
nun halli ile uğraşıp duruyorlar ... 

Çünkü bu senenin son modası 
sayılan ince, küçük şapkalar, an
cak yukarıy.ı doğru taranmış ve 
ensesi açık bıra<ılmış saçlarla ya
k;şıyor. Halbuki ciğer biçimlerde 
yapılan ve modası muhafaza edil. 
mek istenen şapkalar da enseyi 
örten yarı uzun saçlarla iyi gidi· 

1 

yor. 
Okuyucularımızı bu meselede 

tereddütten kurtarmak için altı 

saç biçimi gösteren resmi keyuyo
ruz.. Bu modelleri birer birer tec. 
rübe ederken §Üphe yoktur ki ken
ldilerine en fazla yakışan örneği 

bulacaklardır. 

Soldan itibaren birinci model. 
henüz saçlarını ·fırçalama tarzını 

değiştirmemiş olanlara çok uygun 
gelecek bir modeldir. Bu biçim 
saçlar hem modaya uygundur, 
hem de klasik saç moddellerin
den pek farklı değiLdir. 

Saçların kalan kısmı bir bukle 
teşkil ederek yukarıya taranmıştır. 

Ön taraftaki saçların iki yanların
da bulunan saç yığınları ise düz o
larak fırçalanmış ve tepede üç ve 
ya dört tane küçük tarak ile tut
turulmuştur. Bu şekilde taranacak 
saçların tepede çok yer tutmama. 
sı için gayet ince bir tarzda bukle 
yapılm.ş olması şarttır. 

üçüncü modelde saçlar yan.dan 
ayrılmıştır. Bu suretle ayrılan saç
lar biribirine verev olarak firkete· 
lerle tutturulmuş üç bukle teşkil 
eder. Arka!:laki saçlar da yukarıya 
doğru taranmış, fakat gevşek bıra
kılmıştır. 

Dördüncü model klasik bir bak 
tuvaletidir. Ortadan bir çizgi saç. 
lan ikiye ayırır. Ve saçlar geniş 
dalgalar teşkil edecek tarzda tara
nır. Yan bukleler kulakların yalnız 
yarısını örtecek tarzda taranma
lıdır. 

Beşinci model zari!, fakat muha· 

J 

Sonra, dükkana kendi~inlden 

evvel gelmiş olan müşteriye dön
dü: 

- Affedersiniz. Sizden evvel 
istedim, ama ... 

Muhatabı gülümsedi: 
- Zarar yok efendim, madem. 

• ki. çok acıkmışsınız! : 

fazası gUç bir tuvalet tarzıdır. Bu 
tarzın bozulmaması için saçları u
zun zaman fırçalamamak ve iyice 
biryantinlemek icap eder. Tepede
ki bukleler yuvarlaktır, fakat öte· 
ki bukleler !düzdür. Saçlar ar'ka
dan da yukarıya doğru taranmış 

olup taraklarla tutturulmuştur. 

Posta gtivcrcin1crinln rüyası. 

Son model çok ince ve çok gü. - Yahu senin 'kaynanan öl-
zeldir. Açık renkli saçlara çok ya- müş .. 
kışır .. Bozulmaması için briyantin - Evet öldü .. Uç gün oluyor .. 
sürmiye ihtiyaç yoktur. Güzelce - Neden arkadaşlarına haber 
taramak kafidir. Saçlar yandan vermedin?. 
ayrılırlar. Ön saçlar yukarıya doğ- - Arka.daşların hepsinin ahla
ru taranırken biri biri üzerine dö- kını bilmiyorum ki; aralarında kıs. 
killen güzel bukleler yapar. Ense kanacaklar da ~ulunabilir, diye 
de ~açlar yukarıya kaldırılır, fakat düşündüm. 
ense açılmaz. 

ilk üç model saç tuvaleti biraz 
yuvarlak yüzlü bayanlara çok ya. 
kışır. Yapılması ve muhafazası 

kolay modelerdir. Son üç mddcl 
ise uzun yüzlü bayanlara tavsiye 
edilir. 

' t 

Sebep 
Yolun taşlan aökülmü§ ve küme 
halinde yığılmıştı. Ustünde de, bir 
fener duruyordu. Geçerlerken ar· 
kadaşrna sordu: 

- Bu feneri niçin koymuılar?. 
- Otomobiller taşlara çarpma-

sınlar diye .. 

- Peki bu taşları yolun ortası
na ne diye koymuşlar? • 

- .Fener, daha uzaktan görüne. 
bilsin diye her halde ... 

·3 NiSAN - 1939 

- Yahu, burada bile beda\•a ıa
zet.e okuyuculanndan rahat yok. 

- İtalyan karlkatUrU -

- Artık ellerlnl oradan çekeblJlr- IO Üş Ü n c es p z 
sin. 

- Tamirci mi geldi! - Ben düşündüğümü söylerim, 
- Hayır. Mutlakta yangm çıktı. gizlemem.. • • 

- Tuhaf ıey ! .. 
- Nedep. tuhaf?. 
- Sen konu,uraun .. Böyle olun 

ca hi5 .konu~maman lbım gelirdi. 

Çelenk 
- Kasa.da on lira açık var. Ne 

yapalım?. 

- Onu ben değil kasadar dil· 
şünsün.. Kasaya on lira kor ve a .. 
çığı kapar. 

- Fakat haberiniz yok mu ai
.zin, kasal:iar dün gece öldü. 

Saçlarını bu tarzda yaptıran bir 
bayan ken1:1ini yavaş yavaş yeni 
modaya alıştırıyor demektir. Yan 
dan bir çizgi ile ayrılmış olan saç· 
]ar alın üzerinde düzdürlcr. En. 
sede güzel bir üstuvane şeklinde 

toplanırlar. Fakat her şakak üze
rinde güzelce kıvrılmış ve yukarı- , 
dan firkete ile tutturulmuş birer 
bukle vardır. Bu gençlere yakışan 
ve bayanları bir kat daha gençleş· 
tiren güzel bir saç tuvaeltidir. 

- Dlln l<aç lnlclrrem aY1amrı;tm ız efendim? 

- O halde? .. Buldum! Defte. 

re "kasadarın cenazesi için 10 

lira çelenk masrafı,, diye yazarlı· 

nız ve !ielenk göndermezsiniz. 

ikinci model en son moda.dır .. 
Burada alın hizasına rastgelen saç. 
Jar çok kısa kesilmiştir. 

Farnsa da Alp da~larında büyük bir çiğ yuvarlanmış ve 50 iş
;;inin bulunduğu barakaları karlakapamıştır. Karlar arasından kur
tulabilen üç kişi en yakın, köye gi.dcrek hadiGeyi haber vermişler, 
bunun üzerine vak'a mahalline gelen kuvvetler çığın altında kalan
ları kurtarmıya başlamışlardır. Fakat 'karların altından 27 kişi öH.i 
olarak çıkarılmış, diğerleri kurtarılabilmiştir. 

.s.~ 

Kahire cl\'armda bir Fransn l 1tmJ t.,..,_ılııa 1apllaıa kMl4a esk 1 M•r Fttavnlamu.lıın Şişnk'r•t m<'
zarmm bulunduğu habe 'erllml~tl. İlk defa olarak neşredilen bu rf"sl nılerdo profesör ~ontc bullluğu al. 
tm sanduka Ue gümüı; tabut u tabuttaki mücevherler önünde görülü yor, 

- On 11.i. •• Ncclen sord!in? 
- Satıcı kaımla. on beş diye ld dla elliyor da. .• 

Değnşeıru 
eroDBeır 

Zil mütemadiyen çalıyor13u. Ba
yan hizmetçiye seslendi: 

-Ayşe .. Nedir bu zil? Kim ça
lıyor?. 

Hizmetçi cevap verdi: 
- Benim bayan .. Bir şey sora. 

caktım da aşağıya gelmeniz H'izım. 

Çocuğu olmuyordu. De~d yandı. 
Yeni tanıştığı adam sordu: 

- Sakın bu bal irsi olmasın?. 
Baban!zın çocuğu olmuş mu?. 

- Korkma dostum. Borç lstlye nlere gözdağı olsun diye bu usulll 
bu1dwnl 

Genç ressamlardan bazı mUnekkld lcrlmb böyle eserler istiyorlar 1 
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cunıhur reisi geçti 
ikinci defa cumhur reisi seçilen Jül Grevi, damad ı n ın parayla 

ni_san satması yüzünden istifaya mecbur kalmışh 

CUmhımei$i Pol De 
§antl, hususi treni. 
le seyahat tdtrktn 
ldvabont1n ltapm 
zcmnile dt1 kaP.}'1 
arm11 vı düvniqtür. 
Br1 kaza neticesinde 
dimall bir anıayo 

t1lram11 ve cumlıUf' 
rtislilindtn çtkil -
mi§ti. 

5 nisanda Franc::ız ~yan ve m;t)u. 
san meclisleri Y ersay sararında 
rnillt meclis halinde toplanarak yeni 
ı:ran ız cumhurreisini seçeceklerdir. 
1873 denberi devam eden uçuncu 
ı:ransız cumhuriyetinin on beşinci 
rci icumhurunu... 66 senede Fran
sız cumhurreisliği sandalyesine on 
dört kişi oturdu. Bunlardan yalnız 
be~ tane i reic::lik mü'ddetini tam o. 
larak bitirebildi: Emil Lube, Ar
ınan Faliger, Puankare, Gü ta\' Du· 

rnerg ve Alber Löbnın, 
Dört tane i siya i sebebler yü-

1.Ünden istifa etti: Tiyer, Mak :Ma. 
hon, Kazmir Periye, Aleksandr 

Mıiran. 
İki tanesi suikastc kurban gitti: 

Sadi Karnoyu 24 haziran 1894 de 
Kazeriyo isminde bir ltalyan anar

§isti Lıronda hançerledi. Pol D.u
mer 6 mayı 1932 de Gorgulof ıs· 
ıninde bir Ru un ku1'"3unlarile can 

verdi. 
Bir tanesi sıhhi sebebler yüzü~

den ctunhurreisliğinden istifa ettı: 
Pol De~ancl. 

Salda ve üstte: Framı% nıu1111iislı-
• tinden Tiytr, altla Milran. Orlado: 

Cum1mrrtisi Sadi Karnonıın bir gezinti 
sırasında hançtrlenişini gösteren temsili 

.. resim. Solda: Puankarc 

oğlm1ur. Cezairdc geçen ilk askerlik 
hayatı çok muvaffakiyetlidir. Kı· 
rım harbine İ§tİrak etmi§, Sı,·asto
pol muharebesinde bulunmustur. 

son cumhurrei 'İ Lui • ·apokond~r 
1818 senesinde 5,431,226 t~Yle b~ 
makama seçilmiştir. Fakat ü~ sene 
sonra Lui Napolyon kendisini üçün. 
cü .Napolyon ünvanile imparator 
ilAn etmi~tir. . Mareşalın muan·en Sİ)"a i fikirle. 

Üçüncü cumhuriyet 1873 ta .h. rı y~ktu. Yalnız ananeleri se\iyor, 

d F
, .. . . n ın· bun.ardan aynlmak ı temiyordu 

e ransız mue sesan meclı ı tam ı F · · f ı.J ·1A cer . . • • 1 rar.sız te~kılau e~a~ıye kanunu 

Sağda ve ıistte: Kazimir, solda: Du mng. Ortada: ]ül G1eııi. A#tıfulo 
vr. solda: Lt1i Napolyon. Sadi Kar 110 

manmda • .. · ll" 1889 sergisini 
de bizzat a;mı~tır. 

24 haziran 1894 de Liyonda ar;ık 
bir ara:Ja ile rrezcrken, Kazerijo is. 
minde bir İtalyan anarşi ti tnrahn
dan hançerlenerek öldüri.ılen Sarı: 
Karno için Fran ızlar milli bir cc 
naze alayı yapmıslar \ c 1.endisin• 
P:ın eona · m" . erdir . 

Fransanın çok sevdiği 
bir adam 

Emil Lubenin yerine iki namzet 
\-ardı. Annan Falliyer. Pol Daner. 
Arnmn Falliyer rakibinin aldığı 371 
reye karşılık 449 rey alarak 17 ikin
cikanun 1906 da cumhurreisi oldu. 

Fransamn çok sevdiği bir adam 
olan mösyö Arman Falliyer yedi se
nelik devresini sükOnetle geçirdi. 
1913 de müddeti bitti. Ye Lupiyon. 
daki bağlnnnda üzüm yeti)irmeğe 
gitti. 

Puan kara 33 yaşında 

nazır olmuıtu 
Yerme Fran anın yetiştirdıği en 

du. Yürüye yürüye ilk demiryolu 
bekçisinin kulübesine kadar ıitti. 
Kapıyı çaldı, kapıcı bunu bayalt 
bir şaka, yahut bir delilik veya sar· 
hoşluk eseri sandı. Neden sonra 
kapısını açmağa razı oldu .. Cumhur 
reisi yol bekçisinin kulübesinde o. 
tururken tren yoluna devam cdi
}'Or<lu. Ancak iki saat sonra cum· 
hurrei inin trende olmadığı anla~ıl. 
dı. 

Vücutça biiyük bir arızaya uğra
mamış gibi görünen Pol De§Bnel ta 
ınamile iyile~edi.. Dima~nda 
bir bosluk, hafıza mda bir eksiklik 
kalmı~tr. Binaenaleyh seçilmesinden 
yedi ay sonra istifa etmeğe mecbur 
kaldı. 

Aleksandr Milrat 

büylik adamlardan birisi olan Ray-
1on Puankare "eçildi. J>uankare 
-neşhur bir avukat, çok kudretli bir 

hatipti. 27 yasında mebus seçilmiş. Pol De~nclden sonra Alcksandr 
33 ya~ında nazır olmuştu. Milran riyaseticumhur sarayına 

Cibao parbi Puankaren\n cumhur girdi. Milran sağa doğru, muhafa. 
reisliği zamanına ro tgelir. Harbin kn fik" 1 b' d 

t
. • d 'k" p ık za ar ı ır ere sapan ır a amdı 

"le ıcesın en ı ı sene sonra uaı ·a- . . . · 
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·sı·~· ''dd t' b'tt' Papa ıle anlaşmak ıstıyordu. 1924 

enın cum mrreı ıgı mu e ı ı 1.. . . • . . 

F k t l
>-. k k d' d lk· ı ıntihabında radikal sosyalıstlerın 

a.·a -uan ·are en ın en e\"\'e ı k .. . . . . 

h 
· 

1 
· 'b' . t h t ·azanması uzerıne meclıs eksenyetı 

·um urreı~ en gı ı Si) ase aya m . . . 

1 
.... ı.·ı ed' Cumhur e'sliğinden le cumhurreı ı arasında çıkan ıhti-

an .,~,ı m ı. r ı lfif b" üd.. Curnh . . . . 
a) nldıl,tan sonra da biri-.j 1921 de. 1 ~y u : ur:reısı~ ıktıdar 

· · 19?6 d , k 'k' d f me-.kııne getirecek basvekıl bul;lmı-ırı ı _ a o.ma · uzere ı ı e a . .. . . 

1 
·ı ld tık b ek'll' · ., a yordu. Radikal sosyalıstler kendı. 

)3"\ e ,ı o u. aş\ 1 ıgı zum • . . . 
·d J3 h h · 

1 
tt' 1 ıle beraber çalışmak ı temıyorlar, 

nın a ,u r a\·zao;ım ı~gn e ı. . . • 
ın ~n ı 11 ılmı~tır •. 1.875 Ylhn-ı mareşalın zamanında meclisten g _ 

da ~rano:ız cumhurıyetının t~kilfıtı li ve mareşal Mak Mahon bu k~-
esa:ııye k,anunu y~pılmıştır. Bu ka.' nunla cumhurrei i ünvamnı aldı. Milyoner bir cumhur reisi 

• . . d r d d l t' . 1 av dığer fırkalara mensup ba~ \ t_kıller 
,mcı e a-ın a a ,ı\'me ını ' J • • • • 

nunun, ~ ran.ız ıdare si:steminin I al,~~ her intihabta teceddüt taraf- · -cumhurıret olduğunu teshil eden t· b .. . Sadı h.arnodan sonra Frun ıı • . ın me uslar mulemadıvcn artıyor ı · l·~· - · · · madde~ reye konulduğu \'akit alev d :\I 
1
. 1 : . • ,ctım mrreıs ıgınc hazınır Penye 

, 
1 

• , f · . t' · n""g de meclıstcn ıtımat alamıyordu.Bu 
JC mıs o o.n ran~ın \ azıye ını s. • . . 
• 

1 
·t d \' ı· ı· ·r \azı}et ka~ı ında Mılran son çare-am ao: ır ı. e ·ransanın ma ı ı • ~ . . . ye ba~vtırmak, meclısı dağıtmak ı~· 

fıc;ınm önı.ine geçti. 
. • u. • ec ıs e cumhurreısı ara ında crild' B t k · b' d hınde ,rey \erenlerle kabulü için rey mliteadcrt d f 1 'ht'HH kt 11 ~ ı. u za ço zengın ır a am· 

,·erenler arasında tek bir rev farkı tf'; b' L d fı eda a:.
1
1

1 
1 çı ı. a~- dı. Sen·eti bugünkü para..,ile 300 

. . a ır e :.ı m a .v a { Mahoıı mech- ·ı . f • · vaıdı. Yanı altmıs senelik Fran ız .· f h tt' k 'd . . mı )on rangı (hızım paramızla . • ~ ı es e ırerc · yenı en ıntıhap vap ır::: ·ı T"' k ı· ) · d cumhurıyetı, bir reyin bu fikri ka- tırdı Fak t b'T b 1 • .> ını yon ur· ıra ı g<.'Çl}Or u 

Puankarc de cumhurrci lığiııden 
x-kildiği \ al,it cumhurrci liğinc iki 

namzet \ardı: 

bulü üzerine ilan edilmiı:ı oluyor ~ · r~· 
1 

u. ~n u arzu anna So yali t!er Periyeyi hiç vrnczler. 
Garip bir tren kazasına 
uğrıyan cum~ur reisi 187J de Tiyer Fransız~hükumc.ti- ~gm~~f 1 :•r ~ı:.nın mcmlekett~ ):Ü· di. lntihabmdan ı..onra ale) hinde 

nin başına getirilirken cumhurreisi rumtt' e)~ •ı~ı gö~lınGce 1~79 ~ad' 1 tıfa o:iddetli bir mücad~e açtılar. E,a en 
. e ı. enne Ju .re\l seı;ıl ı. zav f · d ı· k d' · · · d cl · F ismile değil "ıc.ra komite·i rei i j • • ı ıra e ı ve ·en ısınc ıt ma ı 1 1 : Harp sen erınde · ran anın 

mile getırilmişti. O vakit altm;~ üç Jül Grevi o.lmıya~ bir dedrt adamı olan Pe· ı ahdetir.i temin eden, bu ~uretle 

tedi. Fakat intihabından üç hafta 
;onr.ı bir meclic;i d:!ğıtmak tehlıkeli 
Jir i~ti. Onun için cumhurreisı 10 
ha7.iran 1921 de istifa etti. O gun· 
den bugüne kadar ~~·an mecli indt> 

azadır. 
l\1ılranın yerint>, nazik ve kibar 

~ulumseme ile Fran ada pek me41. 
nur olan Ga ton Dumerg cumhurre 
LSİ eçildi. Fransanm Sovyet Ru-=ya 
ıle d p!omatik münasebetlere giriş· 
me:.i te,ebbü:;leri bu sırada başladı. 
PapLı ile anla ma geri kaldı. Gaston 
Dumcrgin r('i..,lik müddeti 1931 yı· 
u ma) ısında bitti. 

ya5rndaydı. rıye mucadele etmekten i e i tifa t u:im \e irade ile harbin kazamlma. 

Tiyer, Mırsilyalı 
amelenin oğluydu 

b ir 

Fcliks For cumhurreisi iken ani 
bir ölümle öldü.. Tiyer Marsilyalı bir amelenin 

Bir tane i, Jül Çreir, iki. ~ef~ oğludur. Fransızlarla Almanlar a. 
cumhurrei i seçildi. Fakat . ı~ıncı ra:;ındaki 1871 harbinden ev-.el bir 
scçili~inden iki sene ı::onra sıyac;ı se- çok nazırlıklarda bulunmuştur. 
D"'ıler yiizünden istifaya mecbur Harpte Fransanm mağ!Obiyeti üze· 
kaldı. rine Bismarkm sulh teklifleri hak· 

Jül Grevi yedi senelik cumhurre· etmeği tercih etti \'C bunu 15 ikin· .,mda mjh'm bir mevkii o!an \'e 79 
i liği müddetini tamamladı; 1885 cikanun 18895 tarihli i tif aname · · ı ya~mda olma ,ına rn~mcn dipdirı 
de bir defa daha cumhurrei Jiğine ne açıkça yazdı: \e tamu ıhha bulunan Klamanso 
intihap edildi. Fakat bu intihapları "Kudret .. izliğiın karşı ında üzeri. ı (ki Fran .. ada ihtiyar l,ap

1

nn namıle 
kısa bir zaman sonra damadı Dani- me çöken me uliyet yükünü tahnm- maruftur.) 
yel Vilscm yüzünden j<:tifa~ a mec· mül edilmez derecede a~ır buluyo 2: r..1ebu an mec!U reisi Pol De 

bur oldu. Cumhurrebinin damadı, rwn... ~nel. 

Yerine samimi bir \'Btan~r.er 

Jl3n Pol lJumer Bri) an ile çetin bir 
mücadeleden sonra ekseriyeti alarak 
ıntihap edildi. Bu suretle 1906 d8 
~rman Falliyere kar~ı mağ!{ip ol. 
mu~ olan Pol Dumer bu sefer cum· 
hurrei i seçilmiş bulunuyordu. E ki Fransız cumhurreislerinden kında karar vermek için toplanan 

) alnız bir tanesi Milran bugün ha· müesscsan meclisine 28 vilayetten 
yattadır. intihap edildi. Mecli in toplanma-

Bu on dört cumhurreisi arasında sından dört gün sonra da "icra ko. 
<!n çok mevkiini muhafaza eden Jül mitesi reisi,, ismilc iktidar mcvkiine 

Grcirdir. (9 sene). cuınhurre~sli~i geçirildi. 
ınakamında en az kalan ise Kazı· Tiyer Almanlarla sulhu imzaladı. 
nir Periyedir. (altı ay). . . Memlekette sUkftn ve inzıbatı tesis 

Fransada cumhurreisliği vazıfe~ı etti. Yalnız. Fransanın takip ede· 
1818 kanunu csasisiyle ihdas edıl. ce~i dahili siyaset hakk,ndaki fikir
mi~tir. Fakat Fran .. ızlann ikinci leri muhafazakrlar tarafından beie
cumhuriyet ismini verdikleri .b~ nılmedi. Müesscsan meclisinde e. 
cuınhurreisliği, intihabı ve saiihı· kaUi)•ette kaldı ve istifa etti. 
~ tlcri bakımından bugünkü cuın· 'fiyerin yerine mareşal Mak Ma

hurreislerine hiç benzemez. _Bu hon getirildi. 

cum.lıumisi, bütün milletin . ~ıre_r 
birer rey vemıesi suretile scç:h~1 • Mareıal Mak Mahon 
l:umhu.rreisi olabilmek için iki mıl· 
, d f 

1 
lması ıa.zıJlldı. Mareşal Mak Mahon lrlandadan 

J on an az a rey a . . . . . . 

D tl 
· t'hap edilen ilk ve Fransaya hicret eden bır markinın 

usureeını 

ni~an almağı çok seven Fran ız hal- lntıhap b:ı~larken herkes Klam:ın 
kmm bu arzu unu yerine getirmek Bu da bir marangozun .;onun •çilec :'r'nden emindi. Faka' 
için para ile nişan satırordu. Me e. oğlu... netice ümidin hilafında çıktı. Jnti 
le büyük bir rezalet halinde matbu- haba İ"'tirnk eden 888 kic:'den 75 
ata aksetti. Bu suretle Jül Gre\ i da Periyenin i tifaı::ından kırk S<'kiı ü reylerini Pol De enelc vermi~1er 
madının kurbanı oldu. ıaat o:onra cumhurrei liğine Feliks di. 

Müstemleke imparatorlu

ğunun mile11isi 

Jül Grevinin yerine ufak bir ek· 
seriyet farkite Sadi Kamo geçti. 
Sadi Karnonun babası bir hakim. 
di.. Fari t lisanını çok iyi biliyor, 
bilhassa güli tan şairi Sadiyi çok 
seviyordu. Bu çok sevdiği şairin is
mini o~luna \ermekte tereddüt et· 
mcdi. Sadi Kamo Fran ada çok se· 
vilen bir adamdı. Fran ız müstem. 
lekelerinin esasını kuran ve bugün
kü Fran iZ mu temleke imparator· 
tuğunu tesis eden bu zattır. Eyfel 
kulesi Sadi, Karnonun reisliği za-

for ~çilınlı:: bulunu~ordu. Yeni cum Pol J)e .. cnel naz'k, c:.t\imli. kültü 
hurrei i bir marangozun oğluydu . , ;ahibi bir s3ıon adamı~dı. Franı::ı 
t;eııçliğinde amJe olarak bir tabak. '-ıkademisine aza olarak da girmişti 
hanede çahşnm;, daha sonra bir tüc· S·ım'mi bir vatanperver olduğundıı 
car yantnda kfıtiplik yapmı~tı. <.-:Ok ia kim enin şüphe i yoktu. 

\'akışıklı, fcvkal!\de ze1d \e çok mı~ Fakat cumhurreisi olduğunun U 
rur bir adamdı. Mıwafftt'kiyetini bu ·ilncü ay1,da garip bir kaza) n u~ 
üç meziyetine .11edyundur. adı. Hu u"-İ trenle bir re m1kü at 

Feliksfor cumhurrei liğiııin dür ,·apmak üzere seyahat ediyo .. du. Ge 
dUncü senesinde Eli4e sara) ıııda öl. ce uyku undan U) and1. I a' abonur. 
dü. • apı mı açı) onım zannile 'aıl;onurı 

Yerine ayan rei i ı;mil J.ube inli- dı kapı ına açtı \C açar açmaz ye· 
hap edildi. Bu zat o \ak.it 61 ya,.m· re dü tü. Tren o ırada çok ya\·a~ 
da idi. Yedi senelik müddetini ik. gidiyordu. Cumhurrei i l\yakları 
mal etti. l906 yılında malikl'\nr ine çıplak. Qrerlnde piiama oldulıt hal. 
çekildi \'e fü yaşına kadar me:.ut de nyar,ra kalktı. lliçlıirycrinde ya 
bir hayat yasadıktan sonra -OldU. • rası yoktu, bir ıstnab da duymuyor 

Fakat yeni cumhurreisi, Eliııe 
arayında ancak bir sene oturabil· 

ji. l 932 yılının altı mayısında mu· 
larip muharrirler sergisini açarken 
;orguluf j,minde bir Rusun kurşun 

!urile lılclü. 
Dumerin yerine şimdiki cumhur. 

rcbi Löbrün seçıldi. 
Lôbrünün cumhurrei liği ônümÜJ 

deki 10 ma~rı-.ta bitiyor. Onun için 
ni an be)te :Fran ız milli mecli i ye
ni cumhurrci ini ceçecektir. Eski 
rci Löbrtin, ba ekil Dıthldyt ve 
mebu an meclis rei!i Heriyıo nam
zctliklerini ko}-madıklanna ~e 1-
~ııda eo çok dota,an istmler sinllt 
nazırı Köy, e"-ki mebusan rebl 
BüS90ndur. 



Mektepliler mt7sabakası başlamaaa n evvel yatn,lan mtrasimilen Qç gö rı'ınüş: 'Abideye çe1enk kondtığll sırada ve futbo1cuTarTa, 'kız sporcular geçil resmi yaparlarken . . 

Mekteplilerin spor karşılaşmaları başladı 
f • • Bu münasebetle dü n 

büyük merasim yapıldı 
Beden T erbiyeai ta.rafından tertip ec!ilen spor müıaıbe..kalan 

dün Takıim ıta.dmda Oü:riik bir merasimle yapıldı. 

Bütün mektepler saat 14 de Galatasaray lia.eıinde t.oplandılar. 

Stadyonir!aki meras'imae nutuk sô}1leniyo1 

Spor kıyafetli olarak muntazam bir yürüyüşle Cumhuriyet abide. 
sine geldiler. ~lenk koydular. H ep bir ağızdan latiklal marıı 
ıöylenildi. Sonra mektepliler Tak ıim stadına girdiler ve balkonun 
önünde sıralandılar. Bunu taleben in hep bir ağızdan tekrar söyledi. 
ği latiıklil mıar§ı takip etti. Ebedi Şef Ata türkün hahrasmı taziz 
için üç dakika aıükut edildi sonra Vali Lutfi Kırdarın söylediği 
dinlendi. Ve t a lebe 1 erin çok alkışlanan geçit resmi merasi. 
min sonunu te,kil etti. 

f . ;;;;; ;;;; M~k1;1ı1·; t<r]'1ar. Vefa Lisesi: 3 
Sanat okulu: 1 Pertevnigal L isesi: 1 

Mektepliler arasındalti maçların 
ilkini merasim biter bitmez Ve. 
ia Lisesi ile bölge san'at mekte
bi futbol takımları yaptılar. 

Oyun Y efanın soldan yaptı:ğı 

lltkı bir hücumla başladı. 
Top !derhal san'at müdaf~asm. 

:da kırıldı. San'at okul oyuncula. 
rı derhal hücuma geçtiler ve sağ
dan Ziya vasıtasiyle yaptıklan sıkı 
hücumlar Vefa için her an kor
kulu dakikalar teşkil ediyordu. 

An B:ta radca.ı 
Mektepliler arasındaki 

maçlar 
.'.nk:ı.ra, 2 (A. A.) - Okullar 

futbol fikstürüne göre bugün saat 
ıı,:w da Gazi lisesi ile yapı usta 

( 
okulu arasındıı. Ankara 19 Mayıs 

b adı antreııman sahasında yapılan 

1: maç kalabalık bir seyirci nönüde 
r. hararetli devam ctmi§ ve neticede 
d üstün bir oyun gösteren Gazi lise. 
1, si 6-0 galib gelmiştir. 
s -0--

: Oni .. versite maçları da 
d başhyor 
b ' önilnli.zdeki haftadan itibaren 
v finiversite fakülte takmıları arasm
ti da da maçlara başlanacaktır. 

Zeki vasrtasiyle ilk gollerini yap. 
ular. Ve böylece devre bir - sıfır 

Vefa lehine bitti. 
İkinci devreye çıkıldığı vakit 

Vefa taknnı daha seri, ve !daha giL 
zel paslarla rakip kaleyi &ıkıştırı. 
yorlardı. Sağ.dan yapılan bir hü
cum da, sağ açığın kalenin içine 
doğru ortaladığı topa yetişen Sa. 
bahaddin ikinci golü kafayla yap. 
tı. Biraz sonra Vefa aleyhine bir 
penaltı oldu ise de San'at okulu 
bundan istifade cdemeldi. 22 inci 
dakika.da yaptıkları bir golle ka
ç ·rdıklarx penaltıyı telafi ettiler. 

Du golle beraber derhal canla.. 
nan Vefalılar San'at okulu kalesi. 
ne kadar indiler. Zeki yirmi be~ 
metreden sıkı bir şütle takımının 
üçüncü galibiyet golünü yaptı • 

Ve biraz sonra da, oyun 3 - 1 
Vefanın galebesi yel bitti. 

Bu maça iki takmı. şöyle çık. 

mıştı: 

VEFA: Hüaeyin, Ahmet, Mu. 
rat, Sait, Ferid, Fiknıt, Necati, 
Şahap, Sabahaddin, Zeki, Daver. 

SANAT: Haydar, Cevat, Nec
mi, Rıza, Adnan, Nevzad, Zıya, 

Hafi, Adnan, Lutfi, Hayri. 
Ha.kem Nuri Bosut oyunu gü_ 

zel idaro etti. 

Mektepliler arasındaki maçlarm Nizamnameye göre maçın uza-
ikinci ve sonuncusunu Muallim tılmasr icap ediyordu. Oynanan 
Mektebi ile Pertevniyal Lisesi ta. üçüncü devrede de takrmlar gol 
kımlan yaptılar • yapama.dılar ve oyun da vaktin 

Oyuna Muallim Mektebi sıla bir geç olması yüzünden berabere bit. 
W.umla başladr. Fakat kuvvetler. ti. Bu maç önümüzdeki cumartesi 
d.t teıııtazün olduğundan top !daha günü tekrar eiiilecektir. 
~kip kaleye gitmeden ortalarda Maça takımlar şu şekilde çıktı-

kmldı. Muallim mektebi soldan lar • 
sıkı bir ücumJ.a Pertt-vpiy~ kale. 

1 

MUALLlM MEKTEBt : 
sine kadar indiler. Hulusi, Nihat. Vahid, Melunet, 
Sağdan gelen topu llüseyin Süreyya, Demir, Uğuz, Hüseyin, 

güzel bir şütle Pertevnihal ağları. Mustafa, Sacit, Suphi. 
na taktr. PERTEV.HYAL: 

Bu gol Pertevniyal takımını Rıdvan, Niha~ Namık, Vedat, 
canlandırdı ve yerden kısa paslar. Adil, Fah~ Salahaddin, Ekrem, 
la Muallim Mektebi kalesini zor- Fethi, Ömer, Haydar. 

lamağa başlaldrlar. fakat müdafaa _H....:...a_k_e_rn._F_e_r_id_u_n_Kı_lı_çtı_. __ _ 

~ 

Mektepliler masın'da1ti futbol ma cıtidan xüzel bir ·enstantane 

yerinde çıkışlariyle bir netice ala. 
rruyorlardr. 

Pertevniyal gene hücumda ... Ni
hayet Pertevnihal takımı Ömcrin 
ayağiyle bir gol kazanarak bera. 
berliği temine muvaffak oldular. 

Mektepliler arasında 
kır koşusu yapıldı 

1 Küçük H b 1 1 ı _ __,;,.. ___ a_e_r _e_r_ 
Taksim stadındaki 

maçlar 

Oyunun bundan sonraki kısxm-
1arı karşılıklı hücumlar içinde geç. 
ti ve biraz sonra da .devre 1 - 1 be
rabere bitti. 
Beş dakı1calık bir istirahatten 

C. H. J.>. Knıı:k Kamunn yönkn. sonra, takımlar ikinci devreye baş. 
rul başkanlığından: ! ladxlar. Bu devrede şayanı 'dikkat 

Bergamada 
Yağh güreş müsabakaları 

Bergama Kmık nahiyesi C. H. P. bir şey olmadı. Oyun gene 1 - 1 
menfaatine 23 nisan pazar gunu berabere bitti. 

Ankara, 2 (A. A.) - Mektepli. 
ler arasında bugün 1800 metro 
mesafede bir kır koşusu yapılmış
tır. Seyirciler üzerinde çok gUzcl 
tesjr bırakan bu koşuya bütün An.. 
kara okulları takımları ile i§tirak 
etmişlerdir. 

75 mekteplinin iştirak ettiği bu 
koşu neticesi beg dakika dokuz ııa
niyede inşaat okulu birinci, erkek 
lisesi ikinci, sıra ile Gazi, ticaret 
lisesi taknnları kazanını§tir. 

B 
la Bisiklet yarışları 

Diln l!aba.h Taksim stadında eski 
g:ıı.yrl!edere klilbler arasında futbol 
müsabaka.lan ya.pıldr. l1k maçta 
T. Y. Y. K. _ Pera B ta.krmlarr kar 
e1Iaetxlar ve neticede 4-1 Peralılar 
galip geldi. pehlivan glireei yaııılacaktır. Pehli- ===:...::.=.:......----:-::--:--:-:---:------;-

1
-----

vanlara aşağıdaki :ikramile verile - ~m!!" MUdUrlU~ kupas!.._ maç a!:_! 
!kinci oyun Gal&tuporla • Boz - cektir. ı ) 

kurt ara.mıdayd.ı. Mutevazın. geçen ( Beykoz - Kurtu UŞ , Baş 50 lira, başaltı 25 lira, üçün. 

Se ri müsabakaların 
altıncısı dün yapıldı 

Seri bisiklet yarışlarının altıncı_ 

ı dün sabah saat dokuzda Topka
ıdan Silivri istikametindeki Kum _ 
urgaz köyüne kadar gidip gelme 
lmak üzere yüz kilometrelik bir 
esife dahilinde yapılmıştır. 
Topkapı stadının önünden hare

et eden koşucular Silivli yolu ü • 
erinde mesafe almaya başladılar. 
Daha FJorya sırtlarına varma .. 

an rakiplerinden ayrılan Haralam 
, bütün yarış esnasında bir tür

U kendisine yaklaşamıyan arkadaş 
riyle arasını bir hayli açmıştı. Ve 

u fark kosunun sonuna kadar de. 
am etti. 
Bisiklet yarışlarına girdiği gün • 

enberi bugün en güzel koşusunu 
oşmuş olan Haralambo, Büyük • 

kmeceye inen yokuşu tam saatte 
ksen lı:ilom.etreUk bir ıüraUe in
ştlr. 

Kumburgau bir ııaat yirmi iki 
akikada vbıl otan yan~ birinci.:i 

bu maçta taraflar ikieer g<ılle be- cüye 10, dördüncüye 5, ve Uç çiftte T k ) 
rabere kaldtl~ do ikişer ura. ( Arnavutköy - op apı 

Pera .. Galataspor 
takımları maçı 

(8) 

Dün sabah Şeref stadında Pera 
ve Galataspor spor klüblerinin B 
takım.lan kargtlqtr, neticede Pe -

. , ralı!ar rakiplerini 3-2 yendiler. ,,.,,, ~-

t BakırköyUndeki maç 
Dün Bakırköy spor klübü .ııaha. 

smda yapılan Fatih halkevi • Ba. 
~ kırköy spor maçı daha güzel ve i

yi oynıyan Fatih halkevi sp<ırcu -
larmm 6-0 galebeslle bitmiştir. 

Şişli Klubü kongresi 

Yeni Şişli Spor klübünün fevka
l!de kongresi dün toplanacaktı. 

Fakat ek54riyet hasıl olamamıştır. 

Kongre nisanın beşinci çarşamba 

;ün il saat 20,30 da toplanacak ve o 
'{iln ekseriyet aranmıyarak mevcut-

Kır --koşusu muhtelitini 3 - 1 yendi 
Dün Fener stadında beden ter- Fulyos, Pulyenldls, Ta.naş, Şebab, 

biyesi kupa maçlarına. devam edil. Kazım. 
Beşiktaş klübünün dört haf tadan

beri muntazam bir surette tertip et
tiği Krosun neticelendiğini geçen 
hafta yazmıştık. Kazananların 
mükafatian merasimle tevzi edil· 
mit5ir. 

Bu merasimde, klüp azalarından 
İhsan Özkaya, Rüştü Er1nış, Sadri. 
Ali Rıza, Avukat Recai bulunmuş
tur. 

eli. Hakem Adnan Akmm idare.sin- Topkapı • Arnavutköy: Bostancı 
de oynanan Kurtuluş Beykoz - A:r_ oğlu • Mihal, Sabahaddin • Ancstf, 
navutköy _ Topkapr muhteliUeri Marull, Mlçaki • Ziya., Strato, Kfi. • 
maçında taknnlar şöyle dizilmiş - m.11, Stavro, Hamid. 
lerdi: Birinci devrede da.ha. hikiın bir 

Bz .• Kurtuluş: Strato • Halid, oyun oynıyan Beykoz • Kurtuluş 
na.hadır • Mwrtafa, Dra.go, Ca.hicl - muhteliti Şehabm ayağından 10 vo 

Evvela klüp azalarından Rüştü 

Erkuş bir nutuk söylemiş ve bun· '-c-- · 
dan sonra da kazananlara mü !Jfı·~· .. #ff 
kafatlanm avukat Recai vermiştir. 

30 uncu dakikada iki gol kazana. -
rak 2-0 galib vaziyete geçmiş ve 
'.;2 inci dakikada Arnavutköy muh
:elitinden Kamilin ayağryla bir gol 
yiyerek haftayma 2-1 girmiştir. 

Klübün dört koşusuna iştirak ede ~ it• --~- _,_..., 
rek puyan hesabile şampiyon olan ' -··-
\ar: ' 

1 - Todori Andoniyadis 9 puvaı. ; "' 
2 - Yorgo 11 puvanla, 
3 - Hasan 12 puvanla, 
4 - Hakkr, 20 puvanla, 
5 - Yani 27 puvanla, , Diin mükafat alan yarışçıların birin 

İkinci devrede ayni haklın oyunu 
temadi ettirmek muvaffakıyctini 

gösteren Beykoz • Kurtuluş karı -
şığr 11 inci dakikada. bir gol daha 
kazanarak oyunu 3~1 bitirdi. 

Beylerbeyi : 2 
Kadıköyspor: 1 

Kı)'mclli bisi1tlet,111ı1z H aralambo la iktifa olunacaktır./- - ' 6 - Küçük Kemal 29 puvanla, 1 cisi ve ikincisi 

lkinci allı klüb arasrnda yapılan 
bu maç oldukça hararetli olılu. Da
ha dtizgi.in oynıyan Beylerbeyi ma_ 
çı 2.1 ka.za.ndr. 



Dün "~#lifin "mu hl elit 1uibolrma'f1arnzaan Üç cnst anianc: S~dan iti b'aren: Pera kalecisi bir Beşiktaş ş"ii liim~ kar~ılıyor, 'Ateşspor 'kalesi bir Fener nüeumımaa tehlike gt"ç'irl yor, 1Jtşiltft1$ -miite1ialtliri 'Mtill!ual 
· takımı maçında Beşiktaşlı kaleci rakip takımın merkez muJıaci1hi Ulvinin ayağına yatarak muhakkak bir gole mani olurken .. 

dstanbuDdakB mıuot ,küme maı çıını©Ja Ankaradakn mlllô küme maçında - - - ---. wwwz~ ,_. - .-tazwas=-ı ~- ~ -. o=n ıawwwıı ZWWWJ~~ pO' ~ -- - ,,_,, ~ ~ --..........-. 

Fener bahçe 
2-0 yendi 

Ateş'i Galatasaray dün de 2- O 

Fenerliler iki golü de oyunun bitmesine 
beş dakika kafa atabildiler 

İzrnirin Ateşspor takımı lstanbul· tuğu hücum da İzmirli muavin hat· 
daki ikinci milli küme maçını dün tı tarafından bertaraf edilince mi· • 
Kadıköy Fener stadında Fenerbah- safir takım rüzgarın yardımile Fe· 
çeye karşı yaptı. nerbahçcyi sıkı bir tazyik çemberi 
Havanın güneşli ve güzel olma- içerisine soktu. Merkez muanrun 

sı Yemyeşil çimenlerle örtülü sta· güzel bir şekilde sürd.~ğü hücuml.ar · 
dın etrafına 6000 kadar bir seyirci üç ortanın canlı ve guzel ataklarıle 
kütlesi toplamıc;tı. Hakem Tarık Fener müdafaasını her zaman için 
Ozerengindi. ~ yırtmak istidadını gösteriyor. Sağa· __::. __ 
Takımlar şöyle çıktılar: çık !zzetin, Omerd:n ~ldığı ik~ gü· 

. i ' ..... 
Fencrbahçc: Iliisameddin - Le- zel pas Fener kalesı bır haylı ka- • 

bib, l'aşar - M. Reşat, Angdidis, rıştı~dığr halde bir defa~mda d.irek~ Mılli kümede puvan vazı"yelı" 
Ali Rıza_ Basri, Şaban, :raşar, er bır defasında da Lebıb tchlıkcyı 
Esat, Naci güçlükle uzaklaştırdılar. 1 l'tla~ Atbğc Yediği Galib Berabere Mağlüb P uvan 

Atec:spo : lb 1 · ı _ Cemal, Se· Oyun !zmirin hakimiyetine tabi 
1 
Fenerbah~e 3 7 ı 3 o 0 9 

:; r. ra ım . ~ F . A k .. li 4 ıo 
zai _Avni Omer Salih_ Jzzet, olarak geçmesıne ragmen ·enerın 

1 
n :araguc s 2 ı ı 9 

• \Jahmut, Reşat, Ali, Ferit, deplasmanlı hücumları daha korku- Br.şıktaş 3 10 S 2 o ı 7 
OYU.N BASLIYOR: :u ye iyi oluyor. Ate~spor 4: 4 7 1 1 2 7 

Oyuna gü~ne~i lehine alıp rüzgarı Yalnız bu hücumları Fener açık· Demirspor 2 4 2 1 ı o 5 
kaybeden Fen:rbahçe başladı. Esat· !arı değil, iki cenah hazırlıyor ve Vefa 3 5 5 1 O 2 5 
la Yaşann r~ldp müdafaa önüne adeta kal'e önline ôe onlar sürüldü- Doğaıu;por 2 2 7 O l ı 3 
-""-- _, --~ı- tıtttıl\t<'if ym:flf~ Yiöi~e:.etru ~ Gal~, 2 1 G O O 2 2 ...._,___~c:rosır;ret r-"" ~>- • ' ~ • • '~ • ... ,.,.,.... 
topu Cemal uzun bir vuruşla gen bir vaziyet gösteren Fener açıkla· ~ 
r;evir-di. Muammer OLGAÇ 

Angelidisin tekrar ileri doğrult· (Dev:oımı 14 ür...cüdc) 

Beşiktaş miidaf aası bir Pmı akıtımı kesiyor 

H ususu maçta 
~ ~~ 7""'t ,,_, '"'t; 

Beşiktaş: 3 
Beyoğluspor: 1 

Dün yapılan futbol maçları ara. şeklindeki kadroları ile çıktılar. 
sında hemen hemen günün en e- Pera takımı ise: 
hemmiyeUi karşılaşması olan Pe - Cafctinos - Mesinczi, Civelek • 
ra • Beşik ta~ intikam· maçı dün sa· Çlçoyiç, fü31Pn, Tank • Raptopulos, 
balı iki bini aşan bir seyirci önün. \'asil, Arlur, Baınbino, Stelj>odan 
de Şeref stadında yapıldı. mürekkepti. 

Siyah - beyazlılar bu müsabaka- Karşılıklı hücumlarla başlryan 

ya: müsabakanın henüz ilk dakikala -
Mehmet AII _ Taci, İbrahim - Ri- rında Nazımın köşeyi bulan bir şü. 

ı ::!.'• Beili~, Feyzi - llayatJ, Hakkı, J rn direğe çarparak Pera kale.sine 
1 ı .ı.11.ım, E§rcf, Şeref. (Devamı 14 üncüde) 

mağliıp oldu 
Sarıkırmızıhlar birgün evvelkinin 
aksine iyi-bir oyun oynadılar 

Deıiıirspor - Galatasaray 1 
Ankara, 2 (A. A.) - Milli küme 

maçlarına. bugUn de devam olun -
du. 15 bini mütecaviz bir seyirci 
kütlesi karşısında, Ankara şampi -
yonu ile ikinci karşılaşmasını ya
pan Galatasaray takımı, oyunda 
baştan nihayete kadar bakim bu • 
lunmasına rağmen yine 2.0 mağ -
~üb oldu. 

Galatasaraylılar Ankaragücüne 
'.;::ı.rşı uğradıkları dünkü mağlübi
yetin taraftarları üzerinde hasıl 

ettiği teessürü izale edebilmek için 
büyük bir canlılıkla oyuna başla -
dılar . 
Takımda düne nazaran yaptıkla.. 

rı tadilat yerinde olmakla beraber, 
forvet haltının iyi teşkil olunmayı. 
şr, ve bilhassa müsait vaziyetler -
den zamanında istifadeyi bilen iyi 
bir §utörlln yoksuzluğu elde edilen 
gol fırsatlarının kolaylıkla. kaçma_ 
sında en büyük amil olmuştur. 

Her iki devrede de oyunun mer-

- - ' 

kezi sıkletini Demirspor yarı saha .. 
sına intikal ettiren Galatasaraylı 

oyuncular, bütün gayretlere rağ • 
men bir semere elde edetniyorlar. 
dr. 
Diğer laarftan Ankara şampiyo

nu da. tevali eden ve kendileri için 
çok tehlikeli olan sarı kırmızılıla • 
rın akınlarını durdurmakta müşki; 

Jat çekmekle beraber, elde ettik
leri en küçük fırsatlardan bile is. 
tifadeye kalkıııarak Galatasaray 
kalesine sarkıyordu. 

Neteki.m, yine bu hücumlardan 
birinde Orhanın kale önlerindeki 
topu harikulade bir çevirişile ağla . 
ra. takması ve kısa bir fasıladan 

sonra da. Zekinin kalecinin vakitsiz 
çıkışından istifade ederek topu 
tekrar Galatasaray kalesine soku
şu, Demirspora hiç beklenmiyen 
bir zamanda arka arkaya iki sayı 

kazandırmıııtı. 

Yapılan goller, Galatasarayı em.. 
rivaki halini alan bir mağliı~iyet .. 

.1nl:arac!a nıağlı1p olan Ga7atasaray takımı cumartesi giitıka ma,rfa 

Voleybol 
Galatasaraylıların dün 
lzmitte yaptıkları m~9, 
Galatasaray voleybol takmıI : 

İzmite giderek !zuıit takmıı e 

Matbuat takımı 
tekaüt/erini 

dün de Beşiktaş 
3 -1 gendi 

1 

ten kurlarmak için harek_et.c ce:ir
miııti. Fakat çok kuvvetlı ve sıs • 
temli bir mildafaa oyunu tatbik e. 

den Demirspor, yapılan bUtiln aU-
cum teşebbüslerini kolaylıkla dur-

durmakla beraber, Galatasaray 
baskısından bir türlü kurtulanu -

~ t.ır Milsaba-
yaptıgı maçı kazıuuxuş • 

ili Zevkli olmuş, 
ka çok hara.re ve 15 
neticede Galatasaray takmıt ( • 
13) (3.15) ve (17.15) maçr ka-

zanmıştır. 

Basketbol turnuvası 
Galatasaray klübü tarafmdan 

tertib edilen turnuvaya. dün devam 
edilmiştir. Kasn-ga takılllt, Yıldı_ -
rım takrmınt 52-31 mağ!üb etroiŞ. 
tir. 

Beynelmilel maçl~ · 

lsviçre Macristanı 
3 ~ t yendi 

l d va.pıla.ıı 
D.. Z" "h sebr n e " un urı ~ 1 ma· 

ls,içre Macaristan futbo l 
• 1 ş , ·e bek e• 

çı çok heyecanlı 0 ınu, 
1 

ti . · ı blhn ş r. 
ıılhniyen bir netice 1 e 1 '>- • • .. ün<lC kaJ'ŞI a.. ... , bin seyırcinın on 

. t b~& he. 
Ban bu taıınnlar bM an 

yordu. 

Bu arada, Galata.sarayın lehine 
verilen bir penaltıyı Necdet yavaı 
ve pliıse bir vuruşla kalecinin kol -
ları arasına atarak muhakkak olan 
bir sayının daha kaçma!rna sebe • 
biyel verdi. 

Bu tarzda devam eden oy1ın, bil. 
tün gayretlere rağmen neticeyi de 

ğiştirecek yeni bir gol yapılmadı 

ğı için 2-0 Ankara şampiyonu De 
mirsporun galibiyctilc bitti. 

-0--

Milli kü me haricinde 
kalan takımlar arasınd 

Bundan e\'Vel, milli küme hari 
cinde kalan klübkr arasında ter 

1 
tib olunan kupa maçlarına da baş 
lanmıştır. 

Yecanb takip cdiltn bir oylun r· 
., l\facill' il 

·~'ll::uru~lür ııeUceu~ . 
.. - • ~ 1 saha· 

Diiıı De~i!daş tekaiıtleri>ıi yenerek geçenlerae Pera karsısında ulraaık l<Ui . beklenmiy_en mallı4bf,lctlerini ımuriıtrtm ;;t~tbua? takımı 
I ~ Yazısı 14 Jüıcüde 

Ankara Galatasarayı ile Gençler 
birliği arasında yapılan bu maı;; 
lıaklm bir o}'Ur:-tlan l!onra 4-" 

! ıerbirliğinin _ ga.libiyetile neticelen 
ml5tir~ lıutun ta.Jıminleı·ln hlla ınıı. 

tlan 3-1 mağlüb s.yr11nlı5Jardıl'· 



........ 
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ava hücumlarına karşı 
son sistem sığınaklar 

1938 eylülü içersinde cereyan e
d~n .Mdiselerin sinirlere verdiği ger
gınlik henüz zail olmadan bu mart 
ayı içersindeki birçok ehemmiyetli 
siyasi Vakaların biribirini kovala ~ 
ması her millete mensup insanların 
üzerinde çok <'erin bir tesir bıraktı. 
Şimdiye kadar yalnız resmi makam 
lann \'e mut. hassıs muhitlerin i~ti· 
gal sahası, içersinde telakki edilen 
b':-çok me eJelcri bir halk meselesi 
olarak crtaya ~oydu. 

Hava hiicu."l'llarma karııı korun -
ına meselesi bu meselelerin en ba· 
§Inda gelir. Her millet bugün bu 
ıne~le ile m~guldür. Dünyanın 

hiçbir tarafında bugün ha\•a hü -
CWnlarma ka~ı -korunma sadece 
bir devlet 1şi oıarak tetkik edilme.. 
ıneJ..tcdir. nu l;'orurunayı yalnız hü. 
kC.mdten be!<lıj't:n hiçbir kimse kal
ma:rJ ·tı:. Hc·r yerde devlet Ye m ~· 
l t bu işte biribirine yardım ede • 
r .... k hava hücumlarına karşı acil 
korunma tedbirleri almağa çalış -
maktadır. 

Yer yüzünün gergin manzarası 
karşısında tir harbin ne vakıt zu -
hur edeceğini kestirmek mümkün 
değildir. Siyasi hadise!er birihirini 
o kadar garip ve beklenmez bir su· 
rette takip ediyor ki insan her da· 
kika bir harple karşılaşacağını dü
ı;;urunek mecburh·etinde kalıycır .. 
Bugün patla~ ıver~cek bir muhare· 
benin dünyanın hangi sahasında o
lacağım, hangi milletleri beraber 
sürükli:rer.eğır i talunin gayet mü~
kül bi-: i~li:. Onun için biitiin c1im. 
ya milletleri harbe hazır bulunm1k 
mecburiyetindedirler. 

Yukardan aşağıya doğru: 1 -
Belçika sistemi bir sığınak: Umumi 
Makta. 2 - Aynı sığınağın tuiani 
maktaı. 3 - Soluk vermez kapılar. 

işe yarayıp yaramJ<yacağı meselesi ı 
hala münakaşa edilmekte olan bir 
meseledir. 

Bu umumi sığınakların ancak ş:: 
hir halkını kısmen koruyacak bir 
Yasıta olduğunu kabul etmek icap 
eder. Çünkü şclı.rin bir ucunda otu 
ran bir \'atandaş farzediniz. 'lJmu· 
mi sığınaklardan birisi bu vatan -
da~ın evinden bir kilometre kadar 
uzakta olsun. Bu ,·atandaş gökten 
dökülen cehennem ateşi altında u • 
mumi sığınağa kadar nasıl gidecek 
tir? Şehrin her sokağında ayn ay. 
n sığınaklar yapm•ğa ise hiçbir' 
devletin mali kudreti kifayet et -
mez. 

O halde tayyareden koruruna bir 
halk terbiyesi meselesi olmalı \ıe 

kanuni müeyyedelerle takyit edil -
melidir. Her vatanda§, kendisinin 
Ye ailesinin canını korumak işinin 
bir 'atan borcu olduğunu bilmeli 
\'e evinde muhakkak bir sığmak 
yaptmnalıdır. 

Hava hücumlarına karşı tedbir 
almağa büyük bir faaliyetle çalışan 
milletlerden birisi de Belçikalılar -
dır. Belçika hükOrneti bütün ev 
sahiplerini evlerine sığınak yaptır
mağa mecbur tutmu5 ve bunun 
için halka birtakım kolaylıklar gös. 
termiştir. Bu sığınakların ucuza 
maledilebilmesi için birçok müte -
hassıs heyetler çalışmış ,.e en az 
masraflı, en fazla mukavim sığınak 
modelleri tesbit edilmiştir. 

4 - l'wi apartmanların temdi atı. Resimlerimiz bu mütehassıs heyet 
lırkcn yapılması mecburi olan Bel· lerin yapılmasını tavsiye ettikleri 
çika s?ğınak modeli. sığınakların şekillerini gösteriyor. 

p .. .p:. .... ~-..l.---*. "-~.-.-:o---=~~=...,,,.=-=~~Jieyet bu sığınakların harici du. 
filolarının, yahut motörlü ~e~if kr halkının mane\i kuvvetlerlnı peri - varlarmın bombalara karşı fazla 
talarının taarruzile başhyacak gibi şan etmek için hücumlarını asker· mukavim olmasını ye bombanın 
görünüyor. !erden ve askeri mıntakalardan zi • kaymasını temin maksadiyle beyzi 

yade açık ~ehirler üzerine \'e sivil ~ilde yapılmasını uygun görmüş· 
Askerlerle diplomatların uyuştu· halk ara·ına tercih edecektir. Eski tür. Bu binalara muhnik gazlcrin 

Ihı bir nokta var: Yarının harbi, Alman erkanıharbiye reisi Luden • girmemesini temin için Clc "soluk 
ilan edilmeden ve tlni olacaktır. dorf "toptan harp., ismini \erdiği sızdırmaz kapı,. ismini Yerdikleri 

Bu mücadelede hiç şüphe yok ki bu çeşit harbin nazariyelerini mü · ve 3 numaralı krokide görül .. n ka· 
bomb:mlıman tayyareleri mühim teaddit kitaplarla izah etmiştir. pıları tm·siye etmektedir. 
lıir rol oynıyacaktır. Çok kuwetli 
tahrip vasıtaları ile mücehhez olan 
bu tayyareler, hücum edilen millet 

Diyanna Durben 

lira 

İspanya ve Cin harpleri ise harp 
tayyareciliğinin tahrip kuvveti hak 
kında maddi \'e kat'i misaller ver
miştir. 

*** 
Müstakbel bir harpte büyük ~ehir 

lerde yapılan umumi Sığınakların 

Belçika hükfuneti sırf sığınak 

maksadile bankalardan borç para 
alanlara, mülkünün muayyen bir 
hissesini teminat olarak gö·teren -
Iere faizsiz bir kredi açılması hu_ 
susunda d:ı bir kanun hazırlamak -
tadır. 

\'AZAN: L. Buse ·ı 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

oresby e · 
end'şe 

gemi seferde olduğu müddetçe 
ve heyecan ile beklerler 

T!olaıula ymi Ginesinde öleu crl:eğiu Tıatıras!tıı taziz caen maş11kalorı 

Garibi nerede: Melanezyalılar a· ~ ~ _ I 'c avdet düğümleri \'Urulmaya baş· 
rasında (ihracat bayramı) dahi !anır. 
\ar! Melanezyalıların nehir ağızla- l\:ayığın demiri de bir ağaç içine Görülüyor ki yüz gün, yani üç bu 
nndaki köylerde yapılan bu ba) ram bağlanmış büyücek bir taştır ki bu çuk ay süren bu seyahat mühimdir 
]arı hem çok guzel, hem çok heye- da mukaddestır. Denize salındığı \ e yerliler için hiç §Üphesiz bü)'ilk 
canlıdır. zaman başında tiç erkeğin nöbet bir hadisedir • 

!\Iesela Moresby körfezindeki köy beklemesi mecburidir!.. Onun için Moresbyler gemi sefer 
lerden yerliler her sonbaharda ha. Genu bu suretle tamamlandıktan de olduğu müddetçe endişe \'e hr 
zırladıkları bil} ük }dkenli ka} ıkla· 'Onra bir prova seferi yapılır. Bun- yccan içinde beklerler. Köyde 1 · 
ra çömlek gibi toprak mamulatı da genç kızlar geminin guyertesinc lanların, geminin akibeti hak' ıı .... 
doldurup Papua körfezinin buyuk dolarlar ve bermutat dansederler!. (falı hayır) addettikleri şeyler 
nehir ağızlarındaki köylere götürür, Ka~ ık yüklenip de mübadele SC· derece dikkate şayandır. Gemini .. ı-
orada Papioka ile mübadele eder· yahatine çıktı mı, geminin kaptan kibetini uğurlu ve uğursuz işaır..' 

1 ye ta"·falarımn karılan e\•lerin<le le ke5fe çal~ırlar. er.. .J • 

Moresby yerlileri bu heyecanlı oruç tutmaya mecburdurlar. Ta Mesel~ köyde birisi \'Ücuduı ı... 
seynhat için (Lakatoi) dc-Jikleri üç l.a} ık m det edinciye kadar bu oruç sağ tarafındaki uzuvlarında bir se
köşe iki yclkenli, bizim kotralara devam ettiği gibi bu müddet zarfın. ğirtrne görürse bunu uğurlu sayar. 
benziyen kayıklar inşa ederler. ln· da yabancı bir C\e giremezler. Ken· lar. Sol taraftaki seğirtrncler ise U· 

şaata daha ilkbahardan başlarlar. di evlerinden de dışarıya ateş vere- ğursuzdur! 

Sonbahara kadar bitirirler. mezlir!.. Görülüyor ki göz seğirtmesi gibi 
Hakikaten bu kayık dört tane Gemi seyahate çıktığı günden iti· itikatlar Melanezyalılardan kalma 

küçük Melanezya kayığın yerleşti. barcn I\öyı.in her kuHıbesinc uzun yüz binlerce senelik batıl itikatlar· 
rilmesinen ibarettir. Ka)ığın inşa- bir ip asılır \e kadınlar bu ipe her. dan başka bir şey değildir! Sonra 
sı tamamlandıktan sonra sihirbaz gün bir düğüm \ ururlar. Bu suretle Melanezyahlar rüyalarla da vc.kayii 
ortaya çıkar, gemiyi bir çok yabani ri.mlerin he-abı tutulur. keşfe çah5ırlar. Onlarda da rüyalar 
köklerin dumanile baştan ba5a tüt- Her on günde bir de hu düğüm- tabir olunur!.. Mesela birisi rüya· 
süler. Bu suretle kayığın yelken ter bir ağ ile sarılır \'e gemideki tay· sında bir ot tutuştuğunu görecek 
kuv,•eti çok \'C yapacağı seyahat U· faları akraba ı biribirine zi}•afet çe- olursa bu hayra alamettir. Yahut 
!;;'Urlu olur!.. kerler. bir köpeğin bir kuş yakaladığı veya 

Bu tütsü merasiminden sonra yer. Bu diı!!ümler tam elliye çıktıktan, hut da ağzında bir muz dalı taşıdı. 
!ilerin kendilerinin dokudukları ku· / rani 30 gün ge;tikten sonra ge~~- ğını görecek olursa bu f.enaya aHi
ma5tan üç kö~ yelkenler takılır. nin tekrar geri dönüşü hesap edılır met addedilir. 

Veya bir adam rü}-asında büyük 

Ayda Uç bin 
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bir taş veya kaya görürse, yahut da 
mescla kendini su üzerinde yüzen 
bir tahta parçasına binip suya bat
tığını görecek olursa o \'akit seya· 
hatteki geminin ba5ına bir felAket 
geldiğine hükmedebilir!-

\ · llİ 1.üçü'c yı?ılız Diynnna 
• ı'.n mu·rnffn?:ı~ eti gün geç. 

• ' nru.ıı§ \'e bugün bizım para. 
r ':ı. n~ 1:ı 3000 lira kn.:::ınan bir 

: r ...at o.mu tur. H:ılbuki d:ıhn gc
' n 17 " n~ J.ı lt.,J li :ı :ıncnk ka-
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Gemi sağ salim döndüğü zaman 
ise yerliler Gemiyi daha 20.30 mil 
uzaktan görürler. O \'akit köyde 
müthiş bir seyinç başlar. Gemideki 
kaptan Ye tayfaların karılan he
men denizde yıkanırlar ye küçük 
kayıklara atlıyarak gemi uzaktan 
ka~ılamr. Geminin her seferde dö· 
nü.il köy için büyük bir bayram o· 
lur. Kadınlar bu bayramlarda de. 
nizde gıcır gıcır yıkanırlar, sonra 
da yüzlerine gözlerine tebeşirle be· 
yaz beyaz çizgilerle sü ler yaparlar 
ki bu ilk pudranın iptidai bir şekli 
olsa gerektir! .. 

Santa • Kruz adalarının yerlilerı 
Böyle uzak deniz seferleri için da
ha iptidai kayıklar ; apabiliyorlar. 
Bunların kayıkları. bizim bildiği. 

miz basit bir sandaldan ve bu san· 
dalın arka tarafında bir kuliıbeden 
ibarettir. Fakat Ilermit adalarının 
yer1ileri denizcilikte hayli ilerlemiş
lerdir. Bunlar bü)•ük gondollar ~ek· 
!inde, kaburgaları beyaz siyah çiz. 
~ilerle iJenerek boyanmış. iki uçla
rı gondol gibi kı,·nk, arkaya doğru 
dört ko.e, biraz mail takılmış çift 
yelkenli \e birkaç çifte kürekli za
rif kayıkl:ır in~a etmektedirler. 

(Devamı var) 
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• '1J • 

aı·senıgı 
'1J ne yapaeagını 

Ertuğrul un şöhreti bilmiyor! günden •• gune 
yayılmış, hudut konışularını 

telô.şa düşürmüştü 

Toprağa gömdüler, mezruat kurudu; 
denize döktüler, bütün bahklar öldü 
Brezilya fazla kahve istihsali ctmcainlcr, diyecekainiı:, Fakat 

ettiği zaman, bunu denize ldökü- o uman diğer madenleri istihsal 
yor, Baıka memleketler de gene etmemek llzım gelecektir. Çünkil 
böyle lüzumundan fazla istihsalat Bolinden madenlerinde arsenik, 
olduğu zaman yakıyorlar. bakır, demir, 'kükürt bir arada ve 

Bir tek canlı komayıp itlaf ey
liyesin, bunca zamandır mUlkil -
mi.izli iz'aç, halkımızı nehb ve ga 
ret eden bu çapulcuların küstah
lıkları önüne silahınla geçesin! 

Ertuğrul Gazi, Karacahisan 
muhasara etmiş ve şiddetle taz. 
yika ba.cılamıştı. Muhasara eden 
lfıf değil, korkunç bir babadır, 

tüyler ürperten bir kahraman 
\ e zaferden br.şka bir şey bilmez 
bir yeğitti. Bunun Jrnle kapıla
rına dayanması, muhafızları is
timana sevketti, ama, kendisine 
sultan Alıieddiııin tcnbihi vardı. 

Bu sırada sultan Alaeddinden 
gelen bir haberci, Ertuğrul Ga· 
z!ye f.'Ultanın keniisini hemen hu 
zuruna davet ettiğini bildirmiş, 
Gaziyi ha~Tete düşürmüştü. Sul. 
tan acaba. ne istiyordu? 
Ertuğrul kumandanlarından 

birine orduyu emanet ederek sul 
tan huzuruna döndü. 

Alacddini sakallarını sıvazlar
ken buldu. Belli ki koca sultan 
büyük bir endişe ve telaş içinde 
zebundu. Ertuğrul elini öper
ken sultan Türk hakanını omuz. 
lanndan kaldırarak: 

- Haberin vnr mı Ertuğrul. 
Dedi. Mogollar Selçuk arazisine 
girmişler. 

Bu haber hakikaten mühimdi. 
Mogollar laf dinlemez, geçtikleri 
yerde ot bitirmez, yalnız talanla 
iktifa etmez, yalop yıkan bir sel
di, bir afetti. Ertuğrul: 

- Sultanım, dedi. !zin ver. 1zni 
huda ile haklarından gelürUz. 

- Hayır, Ertuğrul. Sen muha -
fı:lrayı encama yctUr. Ben gide_ 
rim. 

ÖpUştUler ve Ertuğrula hil'at 
iksa olundur. Ertuğrulun şöhreti 

günden güne Selçuk memleketle -
rinde yayılmış, hudud komşuları.. 
m havfa ve tclfışn. düşUrmUş, Ro
munu, Tatnrmr, İznik hlikilmdar
lığmı UrkUbnüştU. Nereye adım a. 
tarsa, sanki kayadan bir parça, de 
mirden bir dağ gibi bir tek nefer 
bile esir vermeden vo belki birkaç 
şehid bile ·vermeden zafer müyes
ser oluyordu. 

Ertuğrul kııle~i muhasarada şid 
det ıgöstermiş ve nilıayet zabt ve 
teshir ctmi~i. 

Selçuk hilkfmıeti de günden güne 
büyüyor ve Bileciğe kadar ilerle
miş oluyordu. 

Bilecik Tekfuru, tfranbaha he _ 
diyelerlc gönderdiği elçisllo Ertuğ 
tuldan ittifak istemiş ve keyfiyet 
Sultan Alieddine arzolunarak, bu 
Tekfurluğun da bir haraçgilzar ol
ması kabul edilmişti. 

Mogollar da, sultanın taze ve ma 
ncviyatı yüksek orduları önlinde 
yüz geri ettiler. Alieddin, böyle 
şaşaalı bir tarih ve saltanata sebcb 
olan Ertuğrulu, kendi hayatından 
da çok seviyordu. 

Bir tezkere yazarak Qrdunun hu_ 
~nında Ertuğrula yeni lıir tevcih 
yapmıştı. 

Bu tezkereyi bizzat kendisi o -
kuyan sultan Alaeddin Keykubad: 
evvel, bilhassa: 

- Kahraman Ertuğrulu Ayan ve 
havassı bendegünım mertebesine 
terfi ile mazharı tekrlın ederken 
duyduğum haz sonsuzdur. 

Demiı.ı ve bir çocuk gibi hıçkıra
rak ağlamış, Ertuğrul gazinin boy 
nunı:ı sanlarak bütün seyirci ordu. 
yu ve halkı da ağlatmıştı. Bu mu
azzam halk kUUesinin yekpare bir 
avaz halindeki: 

- Barekallah ! 
Sözn, §ehrln tA en uzak köı.ıclerL 

ne kadar akisler yapmıştı. 
Sultan Alaeddin Ertuğrulun o -

ğullarına da yeni mcmurlyctlcr 
bağlamıştı. 

"İşte lbu suretle kıt'ai mezbu -
rede bir (uc) ihdas edildi ve bey. 
llğf Ertuğnıla tevcih olundu (1),, 

Sultan Alı\eddin l{eykubadı ev
vel ihtiyarlıyordu. Yüzünü istila 
eden kara san renk, onun haya.. 
tının sonlarında olduğunu gösteri
yordu. Ertuğrul babasını da ancak 
Alücddin kadar sevmişti. Onun 
son zamanlardaki bu hali Ertuğru
lu muzt.:ırib ediyordu. 

Her gUn sultana yeni bir zafer 
haberi, yeni bir ganimet haberi 
verebilmek için geceli gündilzlil 
clhad eden Ertuğrul bir taarft:ın 
bUyildükçe bUyUyor, diğer taraf _ 
tan sultanr sonsuz haz ve lezzete 
ka vu~turuyordu. 
Osmanlı tarihi. 

Ertuğrul orduları durmalılar. ScJçulmamt•ye nazaran Selçuk 
SöJüdo akın edip Rumları tardeL mcmlckctlerinbı garb ı;lmallnde 
tiler. Fetihler, zaferler, muvaffa- \"alller taarfmdan Jdarc olunan 
kryeUer binöirlni tevali ettikçe , Scle.rUıisardan öteslnln, uc olduğu 
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Bu dört genç baş \e sekiz kol şu 

bir yığın ) eşil tülle didişiyorlardı. 
o tule gözun i tediği §ekli Yermek 
için çabalaı:ıyorlardı. 

Atolye hafifçe sıcaktı. Sabahtan. 
b~ri mütemadiyen yapılan ütüler 

n hum.ya hafif bir yanık kuma~ 
u t "İnmi']ti. 

esmeri ba§ıru kaldırdı Ye sordu: 
- Telefon gene onlardan mı? 
- Evet! .. 
-·Aman ne de el alıcı melQn ~Y-

mi5! .. 
Belini doğrulttu. Bel kemiğini düz 

tutmak kad:ır basit bir hareket ona 
pek zahmetli geliyordu. Ölçüsüz iş 
saatl'!ri onun omuzlarım sanki bir 
külÇ':! g;bi bastırıyordu. Beli tutul. 
muştu. Doynu omuzbaşları, pek sız
lıyordu. 

Altı aylık !m•ırcılh bir ay ewel 
yapılıru~ saçları omuz başlarına ka. 
dar gelıyordu. Yorgunluktan, ur
kusuzl ıkt:ı, kurumuş dudaklarının 
çatlaklar; a~.:ı ında kullandığı ucuz 
boyalar ka!mıştı. Şakaklarında 

müthiş bir ağn vardı: 

- O elbiseyi giyip bu akşam zevk 
edecek. Biz e\C gider gitmez kalıp 
gibi yatağa düşeceğiz. 

Diye homurdandı. Bir gece evvel 
bu elbisenin ii tüne konulan Ştras. 
!arı işlemek için Eleni ile sabaha 
kadar atölyede kalmışlardı .. Ancak 
sa:ıt b~te atölyede birer kanapc Ü· 
zerinde biraz uyumu~larclı. Sabahın 
saat yedi inde gelen kızların se.,ile 

anlAplıyor. Esldşehlr Te 1nönil de 1 rek: 
ba memleketlerden malıdod bolu. Şevketlüm, ddi. Al§Cr kim -
nuyordu. 

Harbin neticesinde uc memle
.ı.:etıerlnln hududu Karacahisar ,.c 
Bilecik yanma kadar tcındid edlL 
ml!jUr. Oamlüddli,·eı, }~rtuğrulun 

bcyllğlni daha önco olarak göste
rir. 

<lir? 
-Karahisan Sahih civarındaki 

Gormeyan beylerinden biri. 
Karaeahi.sara kaç sefer c~ ve 

kaç zavallının hayatını tarumar 
clmiıı, kaç aileyi per~an eylemiş, 

kaç ırza tasallüt elmiş bir hnbistir. 
Bir gece, sultan Alaeddin bir nö Ierrinden aman evladım. 

bet geçirmiş ve sayıklarken Ertuğ_ Ertuğrul Gazi birdenbire henüz 
rulun adını söylemiş, bir de (Al- ya.nan kömUr teneffüs etmiş biri 
şer) kelimesini tekrarlamıştı. Ya _ I gibi mosmor Qldu. Dudakları şişti 
nındakller hD.dise)i derhal Erluğnı. ı ve gözleri büyüdü. Alfieddin bu yU 
la arzettiler. Ertuğrul bey, gece zli çok i)i tanırdı. Böyle hallerinde 
bnbasından çok sevdiği Alfieddini Ertuğrulu, tarihler deviren, salta _ 
ziyarete giderek, t~ kendine gclin-1 natlar yıkan, dağlar eriten, izah o
ceye kadar başı ucunda bulundu ve lunmaz bir kahraman oluverirdi. Yi 

1 
onun her iniltisinde kalbine bir ne bir karan vardı mutlak. 
hançer .saplanıyormuş gibi azablan_ 1 Netekim Ertuğrul, sultanın elini 
dı, için için ağladı. öptü, konağına koştu ve Saltıkalpı 

Hen Uz tanyeri ağarıyor. Sultan çağırnrnk: 

Alacddin solgun yüzünde yalnız - Ne durursuz böyle karılar gL 
canlr olarak kalan gözlerini ııçtı bi. Alşcr, sultan başına bir ecr ol-
ve Ertuğrula bakarak: muş da haberimiz ve haberiniz yok. 

- Burada mısın evladım. Dedi. Haydi bahadırlarımı topla ve bu 
Çok mcs'udum, nıahzuzum. Allah mel'un Uzcrlnc sefer eyle. İnsaf 

senin yolunu ebediyete kadar açık yok. l\ellesinl isterim. 
etsin. 1 CDC\amr \·ar) 

Ertuğrul, sultanın ellerini öpe - (1) T:ı.rlhl Osmn.nl encümeni -

Çapraz eğlence : 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Muharrir lki Mim'in yaz
dığı tarih tef rikasınm adı, 2 - Bizi 

emziren - Şehirden küçük, 3 - lr. 
tibat (birleşme) - Ay, 4 - Taharri 
- l\lemlekct (öz türkçe), 5 - Ce
ket i~ine geçirilen kumaş - Bir 
Türk kumandanı (eski Türk tari -
hinde), 6 - lsim - Aihıstosta esen 
bir rüzgAr, 7 ....... Beyaz - İklimler, 

8 - Yemek - Beyaz - Allah, 9 -
lki şeyin ortası - Palamut özü, 10 
- Enmüzeç - Bir tdat - Henkler 
den biri. 

YUKARDAN .AŞACI: 
1 - lstanbulu muhat olan deniz 

- Beygir, 2 - Babanın arkadaşı -

Okuyan, 3 - Bir nevi ot (kiptiler 

sa talar)- Bir nevi madde ki bunun 
la dolu meşhur bir deniz vardır, 4 
- Bizi sevk ve idare eden kudreti
miz, 5 - 1,taçlara Yarıncaya kadar 
satan eski bir nevi esnaf - Sert, 
6 - Yemek - Çenedeki uzun kılla
rın topluluğu, 7 - Gazetemizin sa
hibinin Soradı - Emeller - Bir su
al edatı, 8 - Isim - Bir kadın adı. 
9 -- L'zak - Anlam, 10 - Bir nevi 
içilecek şey ki sabahlan ve kışın 

çok satılır. 
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Fakat bvcçin öyle bir fazla ma kanıık olarak bulunmaktadır. Ba. 
lı var ki, bunu ne denize dökmek lar, demir ve kükürt çıkarılırken, 

mümkündür, ne de yakmak. arsenik de çıkarıhyor ve bu zehri 
Bu göı: çıkaran fazla mal, müt- aymna~an o madenleri elde etme· 

hi§ bir zehir: Arseniktir. nin imkan yoktur. 

1sveçin §imalinde, bundan on 
dokuz sene evvel keşfedilen ma
den Avrupanm en zengin maden 
membaı olarak meşhurdur ve o
ralda yapılan tesisat da dünyanın 
en çok istihsal yapan maden fab. 
rikalarıdır. 

Bolinden madenlerinden yüzde 
yedi nisbetinde anıenik çıkmakta
<lır. Bugün bu fabrikalarda istih 
sal edilen arsenik sene de 300 bin 
tonu buluyor. Halbuki dünyanın 

arsenik ihtiyacı bundan çok az
dır. Bunun için, İsveç madencile. 
rinin ellerinde senelerdenberi sa
tılmayıp kalan bu zehir büyük bir 
miktar teşkil etmiştir ve koyacak 
yer bulamıyorlar. 

Senelerdenberi biriken ve ma
den ocaklarmm civarında 4ağlar 

teşkil eden bu beyaz zehirleri boJ 
araziye gömmeyi tecrübe etmişler
dir. Fakat, bir mUddet sonra, o sa. 
hanın kilometrelerce uzağındaki 
ağa;lann, tarlalardaki ncbatlarrn 
hastalandığı, kuruduğu görUl
müıtür. 

Bu yüz:den bir sene mahsul kıt-
lığı olmu§ ve mcml.ekct büyük za
rar &önnUttür. 

Bunun üzerine, satıiamayıp kL 
lan arseniği denize dökmeyi dü
şünüyorlar. Fakat bunun da balık
lara, dolayısiyle gene memlekete 
zararı dokunuyor. Arsenik denize 

döküldükten sonra sahillerin ölü 

balıklarla dolduğu görülüyor. Ar
senik balıkları zehirlemi§tir. Bu 
yüzden, bahkçılar müthiş bir za. 
rara uğruyorlar. 

Bugün, lsveç dağlar gibi yığı
lrp kalan bu zehirleri ne yapacağı
nı şaşırmı§ bulunuyor. Bu arsenik 
tepeleri gittikçe ide yiı"ltselmektc
tedir. Çünkü her sene, dünyanın 
ihtir.acı olan miktardan pek fula 
arsenik istihsal ediliyor. Satılamı 
yanlar yığılıp kalıyor. 

O halde artık arsenik iıtihul 

Maden §irketi bu korkunç ze· 
hirleri dünyaya satmak için yeni 
çareler aramaktadır. Arsenikten 
baıka ne yapılabilir? Bu meseleyi 
tetkik etmek üzere, ıirket tarafın· 
dan istokholmde bir kimya mües
sesesi kurulmuı, burada toplanan 
bir çok alimler arseniğin buglın· 
kü istimalinden başka daha ne 
gibi şeylerde kullanılabileceğini a
rqtrmnş1ardır. Fakat senelerden 
beri çal.ı§tıkları halde bir netice· 
ye varmamışlar, Bolinden maden. 
lerinl:ien çıkarılan arseniği !atma
nın çaresini bulamamışlardır. 

Bugün arsenikten eczacılıkta 

sinir ve uyku ilacı gibi müstahze
ratta istifa.de edilmekte, bu zehir
den bağlarda, bahçelerde böcekle
re karşı kullanılan ilaçlar yapıl

maktadır. 

Fakat. bu ilaçlar için ancak mu
ayyen bir miktar, arsenik sarfcdil 
mektedir. isveçtc Bolindcn ma. 
dcnleri~c toplanan araenik ise 
gittikçe artamktadrr. Bugün, bin
lerce ton arsenik alacak depolar 
.dolmuş, etraftaki yığınlar gittikçe 
daha fazla yükselmi§tir. Bunlar 
içinde yeni bir depo yapılması. 

na başlanmı:. Jr. Çünkü açıkta du
ran arsenikler havayı lda zehirle
mektedir. 

Diğer taraftan, her memlekette 
harp sanayii faaliyetinin artması 

üzerine dünyanrn demir ihtiyacı 
fazlala§nu~trr. 

Bı:nun isin İsveç madencileri 

bir yarldan seviniyorlar, bir yan

dan endi§c ediyorlar. Seviniyorlar, 
çünkü, fazla duyuyorlar, çüni<ü 
fazla miktarda demir çıkartiıkça 
arsenik dağlan da o nisbette yük 
sclecek .• 

Hülasa, isveçteki bu fazla ze
hir istihsalin memleket için hal 
1i kabil olmıyan bir mt!'scle halini 

almrttir • 

Zaten lstanbulun bütün tcrziha. 
neleri bu düğünün hazırlığile hafta
lardanberi çılgın bir faaliyet için. 
deydiler. Bu kibar düğünde Ankara 
run ve lstanbulun bütün zarif ka
dınlan adeta bir zarafet müsaba. 
kasına çıkacaklarmış gibi hazırlan. 
mışlardı. 

nü kesti: l nünde durup perdelerin arasından be§ ay içinde evleneceklerdi. 
- Bir de gelini görmeli, dedi. sokağı seyreden Leyla, Nimetin sö- Bunu ümit ediyordu. Fakat yann 

Bu terzihanede sabahtanberi bir 
çok tu\cıletler teslim etmişti. 1\.c\'. 
ser Athsoyun ilk elbisesi de günü gü 
nüne \'Crilmişti. Fakat hu ikinci 
\'e terzihanenin programına tama-
mile ekstra gelen tu\•aletin siparişi 
işi altüc;t etmişti. 
Jğnc batırdığı parmağını eme, e

me konuşan şiem:m Agavni: 
- Bu düğün pek kıyak olacak! 

diyordu. Tütün kralının kansı öyle 
söylüyordu. Müthiş para h~rcedili. 
yormuş. Patron prova yaparken ben 
iğne veriyordum. Anlattıklarını i
şittim. Jlep görmeden gözlerim ka. 
mac;tı. 

Eteni arı:ın. za}•ıf bir kızıd. 

Uykusuzluk yeşil gözlerin altını ve 
ranaklanm çöktürmü~tii. Esasen 
t;0lgun olan dudaktan bembe} azdı. 
Yorgunluk ve uykuc;uzluğun \'erdi-

Hani şebek vardır. Tıpkı onun gibi 1 zünü kesti: ayrılacaklarını zannettikçe kalbi ü. 
öyle çirki~, ~yle çirkin bir kız ki! 1 - Nimet abla, elfilem~ ~e mü~- j züntü ile do:uyordu. Ve on~ niçin 
O kadar çtrkın kız nasıl koca buldu, faa ediyorsun, sen gelını gQrdun I burada oldugunu anlamak ıçın kal-
şa5ılacak sey!.. mü? bi endişe ve ümitle dolu olduğu i-
.~~beka, kızıl saçlı çilli ~·üzlü ~ir Güzünün ucuyla hep karşı. kaldı- 'I çin, ?iran evvel ~'~ile görüşmesirlt: 

kuçuk kızdı. Yukarıya dogru çekık rıma bakıyordu. Hiç şüphesız kar. manı olan bu düğüne pek kızıyor
~~zl~rini ~lcninin yüzüne kaldırdı, ~ı kaldırımdaki Avniydi. Sanki dc-j d~. Geline karşı kalbi sebebs:z bir 
ıçmı çektı ve: min ona birisi ''kalk şu pencereden kınle doluydu. 

O kadar Drahomayı sen de bak.,, demişti. O da yerinde dura- Bunun için Rebekarun tarafına 
\'er, hen <le vereyim, o zaman sen mıyarak kalkıp pencerenin önüne geçmiş, gelinin aleyhinde konuşu. 
de koca bulursun, ben de! gelıni~ti. Ve onu karşı kaldırımda yordu. 

Genç kızların en e~'tleri olan Ni- gii:mü~tü .. Hemen, htmen yanm _ Sen gelini gordun mü? 
met Mla kendi belini, kendi oğuş.. saattenberi Leyla fırsat bulup da Diye Nimete tekrar sordu. 
turuyordu. Dudaklarını büzerek: pencerenin önüne yakla5mca onu _ Hayır nereden göreyim? 

- Türklerde drahoma adeti yok- orada görüyordu. _ Ama ben gördüm gelini.. P 1~ 

tur, dedi. Damada on para drahoma Çalıştığı yere kadar gelmek Avni- antika bir şey. Onu bir kere gormcn 
vermemişlerdir. nin hiç de Adeti değildiı Bu akşam lazım ! 

Hebcka ince kaşlarını kaldıran buraya gelip onu böyle ısrarla ara. Eleni de tasdik etti: 
5C~·tan bir gülüşle: ması için muhakkak çok mühim bir 

- Ya babasının milyonlan! de. 
dedi onları ne yapacaksın? Damat 
bunları hesaplamadı rnnırsm! 

Nimet pek sinirliydi. Israr etti! 
- Babasının parasından damada 

ne! Babasile e\ lenmedi ya! O almış 
kızı. O ... 

şey olmalıydı. 

Ac:tba yann Karabüke gidiyor 
muydu? Çünkü evvelki akşam ona 
bugün için bir cevap almakta ümi
di olduğunu söylemişti. 

rüçük LerHinm kalbi hem üzün
tü hem de ümitle çırpmıyordu. E

k dört 

- Korkunç bir şey! 
Rebeka kahkaha ile gül O yordu: 

- Onu damat amourla aln or 
zannediyor.ıun? düşünmüyor, baba
sının yedi yüz milyonunu .• 

Nimet sinirlenmişti: 
~e yedi yiiz milvon mu. d 

Yedi mil)on 1 
(Dctamı rar) 

Sir 
bine 
tiç 
kalk 

Hiç 

bu 

p 
ği 

ri 
m 

g 
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-1- Nakleden : IF. K • 
. Sir Peter Til, para cü.:danını ce 'ıha olan !lcct Strcet'.dcn s~ratle .g~ 

bıne koydu. Briç masac:ı başındaki çerck Frıary Squarc da, gunde ıkı 
uç arkada~ına gülürnsiyerek ayağa milyon nü ha ba an "\.kŞ3.'ll posta 
kalktı. ı, gazetesinın muazzam idarehane 

muharrirler gibi benim arkadaşım.. 
dı. Katili muhakkak bulmalıyız. 

- Elimizden geleni yapacağız. 
- Bundan zerrece şüphem yok. 

Amerikadaki dayı 
- Kaybettiğime memnunum.dedi. binası önünde durdu • 

liiı;: olmazsa kazandıktan sonra oyu Kapıcı, asanwrcüyü çağırdı \ e 
nu bıraktığımı iddia cclemezsiniz. I Sir Petere: 
Fakat ne yapayım ki gazeteye dön - Sizin odanızda efendim, dccli. 
nıeK mecburiyetindeyim. Asansör ikinci katta durdu. Sir 

ÜY'Un arkadac:larmdan biri muka Peter koridordan geçti. Bir kapının 
bele etti: ~ ününde bir polis beklemekteydi. 

- Siz gazeteciler de gazetenizden - Ben gazetenin sahibi Sir Peter 
başka bir şey düşünmezsiniz. Yata Tilim. 
b'lnızı "Akc;am postası,, idarehane Polıs selam vererek kenara çekil 

c:ine götürün bari! di. 
- Gazetede kaldığım zamaıılar Til kapıyı açtı ve Furlong ile bc-

için orada bir yatağım var zaten... rabcr içeri girdi. 
- Sizi telefondan arıyorlar efen 

dım. 

Klübün garsonlarından biri Sir 
Peter Tile hitap ediyordu. 

-Peki, geliyorum. 
Arkada !arını selfunlıyarak oyun 

8alonundan çıktı 'e telefon kabine 
sine girdi. 

- Ben Til. Kim arıyor? 

Yazıh:mede bes altı kişi vardı. 
Yerde yatan bir adanun etrafında 

loplanmrslardı. Kapı açılınca hepsi 
ba larını kaldırıp baktılar. Polis 
müdürlüğü müdür muavinlerinden 
biri olan Hübert Deyi gelenlere. 
doğru ilerlccli: 

- Bonsuvar. 

Telefondaki ses pek heyecanlıydı: Til, yerdeki cesede bakarak rnuka 
- Ben Miller ... Hemen şimdi bil bele etti: 

raya gelebilir misini .. ? - Bonsuvar. Demek doğru .. 
- ~e için? Ne var? - Evet. 
- Pettigrcv için ... Şimdi ölüsünü - Cinayet mi? 

bulduk.. - Evet. 
- Olüc;ünü mü? N'e diyorsumız? - Fakat bu cinayeti kim işliyebi 

Pettigre\i bug"in gördüm, ha ta de lir? 
ğildi. - Biz de onu bulmağa çalı§aca 

Telefondaki gece nöbetçi muhar ğız. 
rirleriı.den Millerin se::ıi tek bir keli Furlong, polis şefilc selamlaştı ve 
me ile cevap \erdi: odayı gözden geçirdi. Yazıhane za 

- Oldürülmüş! rif, fakat ayni zamanda sade dö 
- Öldürülmüş mü? Şimdi geliyo şenmişti. Pencere yanındaki bil} ük 

rum. Polise haber verdiniz mi? masada telefon, mürekkep hok .• cı~ı. 
-- Evet. Polis müdürlüğüne biz kağıt vardı. Birkaç koltuk, bir di 

zat ben haber \erdim. Müdür mua van, kitap dolu birkaç etajer odanın 
\"İnlerinden De} 1 oradaydı. Birkaç bütün mobilyasını teşkil ctmektcy 
dakikaya kadar buraya g~ccek. ıti. "mined kömür ·oktu. Masa 

_Peki. nın yanııı(fo kuçU"k ır ek rik .. o 

Telefonu kapatacağı sırada aklına bası bulunuyordu. 

geldi: Kapının yanında, kalın halının 
- Allo. üsHinde, orta yaşlı bir adamın ölüsü 
- Buyurun Sir Peter. serilmişti. • 
- Pettipevin işlerine bu c:ecclik Olüm sebebi a~ikardı: Sağ şakak 

\'ensan bak5ın • ta derin bir yara vardı. Cinayet file 
- Peki e(cndim. ti de cesedin yarubaşında idi; kalın 

"Akşam postası,. size azami yar. 
dımı gösterecektir.Hiç sanmam ama 
eğer muvaffak olamazsanız mücrimi 
bulmağı ben üstüme alacağım ve i
cap ederse bu ul:rurda bir servet bi. 
le f cda edeceğim. 

-2-
Sir Peter, rnutad soğuk kanlıTığı

m o kadar kaybetmişti ki od<\daki
lerin hepsi biraz hayretle ona bak
blar. 

lrad ile g~inen Müsyü Benju
van'm en büyük sevki, eokakta oy
nıyan fakir maballe çocuklarma 
yaklaıııp : 

- Al yavrum ıu ylrıni franğı ? 
diye eline bir para sıkıştırmak ve 
çocuğun gB~lerl hayretle karıaan 

bir sevinç içinde parlarken : 
- Mesutsun değil ın1 ? diye sor-

mak, ve sonra söze ıöyle devam 
Deyl, kendisile beraber gelen po. etmekti. 

lis müdürlüğü fotoğrafçısının, cese- - Hayatta eimdiye kadar elbet 
din vaziyeti hakkında fotoğraf ala. de bu kadar parayı bir arada ele 
bilmesi için, hazır bulunanların bir geçirmedin. Söyle ba.kaymı bana; 
az çekilme!;ini rica etti. Magnezyum !Jimdi bu para ile ne alacaksın ? 
rakılarak birkaç poz foto&rraf alın- Çocuk : 
dı. - Ben .. Ben .. Evet uey ı ... 
Fotoğrafçı gidince Deyl, sivil Diye §3!1km bir sevinç içinde ke-

komiser Rid ile b e r a b c r kelerken Müııyü Benjuvan verdi
tetkiklerine devam etti. ği yirmi franğı çocuğun avucundan 

Furlong, polis sefi, çıplak elle kapıp hemen ufak bir dereye veya 
masa lambasını kaldırdığı sırada ı sokağın kennrmda akan suyun iı;i

ka~lannı çattı. Fakat Deyl bu sessiz ne alıyordu ve sonra ona : 
tenkidi derhal farkederek cevap ver. - Budala '! •• Bu paranın sahte 
di: olduğunu anlamadın mı ? 

- Hiç bir pannak izi yok. Buna Diyordu. 
geldiğimiz zaman dikkat etmi tik. Ve ltUçilk çocuğun yilzilnde oku-
Katil eldivenli imiş. nan keder ve UmitsJzliğl görmekten 

Eliyle 'odanın diğer tarafındaki duyduğu sonsuz bir haz içinde, o
bir kapıyı göstererek Sir Petere sor- nunla alay edJp oradan uzakln§ı-
du: yordu. 

- Bu kapı nereye açılır? 
- Kfttibem mis Farrenin odaSL 

na .. .Fakat dikkat edin, oda yeni 
boyalıdır. Bu sebeble mis Farren 
şimdilik başk~. bir odada çalısıyor. 

(Devamı var) 

-~ 
yıme meraklı 
Bayanlara 

Avrııpadnn hususi suretle gc
tirtıi~im yazlık modellerimi bir 
defa görünilz. lste~cnlcrc pro -
'asız patron çıkanlır. 

l>iplom Tu:l 

YAVUZ SEZEN 

thtlyar adam hakikaten çok kötü 
kalpli bir insandı. Sahte paralardan 
kolleksiyon yapıyordu. Makııadı, on
ları bu işte kullanmaktı. KOı;Uk ço
cuktan evvell sevindirip B<>nra böy

le üzmek için... Onun ruhunda. sa
dizm olduğu muhakkaktı. Bu kötü 
ilcaatmm da. bu nevi tezabUrlerl 
bulunuyordu. 

BUyllk ııerveUne ra~en MilııyU 

Benjuvan hayatta yapmak saadeti
ni hiç tatma.ml§h. Şimdi de münzevt 
ve beyhude bir ihtiyarlığı arka.amda 
ıtlrllkleyip duruyor ve bu günlerini 
ancak başkalarına kötUlUk yapmak 
için fll'Bat aramağa hasrediyordu. 

Telefon kabinesinden çıktığı sıra ' ayaklı madeni bir masa lfımbası .. 
da, biraz evvel briç oynadığı arka Lambanın ayağında pıhtılaşmış Poris K:ıdın Terzilik Akademi· 
daşlanndan biri ile kru]ılaştı: kan göze çarpıyordu. 

1 
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Başkalannm mesut olabilmesi lh
Umall lıcendJslne adeta nlSbet veri
yordu. Gatetelerin küçült havadis 
krsmılarmı lezzetle okurdu. İçinde 

bulduğu iflaslar, kazalar, ölümler, 
reJAketler ona lııtiha ve neııe ''erir
di. 

- Furlong. Bana bir hizmette bu Sir Pcter, polis sefine döndü: Gayret ııp:ırtmnnı. Trtrk Fotoevl 1 
• üstünde 

lunmak ister mic:iniz? - Pettigrev, bu gazetedeki diğer :.....------------
-Hay hay. Ne var dedi? 
- Pettigrevi hatırlıyor musunuz? 

Gece yazı müdürü .. Bir gece burada 
onunla beraber yemek yemiştik. 

- E\ et. Sevimli bir adamdır. 
- lşte onu bu gece gazetede öl 

dürnıüşler. 

- Ne diyorsun? 
- Şimdi telefonla. haber 'erdiler. 

Benimle beraber gaze eye gelirsen 
çok memnun kalacağım. 

- Hay hay, fak:.t polise ... 
-- Polise haber verildi tabii .• tcap 

ederse meseleyi benim namıma siz 
takip edersiniz. 

- Peki. 
- Otomobilim kapıda, haydi gi 

delim. 
Birkaç dakika sonra iki arkadaş 

Fleel Strcct istikametinde ~0ratle 
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Dıındolonun fesat heyetinden 
çekilmesi haberi kar§mnda aza
ların gösterdiği hoşnutsuzluğa 
şahit olmuştunuz. 

Rolan ehemmiyet ve dikkatle 
dinliyordu. 

Kr:io Cenaro adeta bir polis ra. 
poru takdim eder gibi devam et· 
ti: 

tehditli altında bulundur.dufunn 
iJave etti. Bu haber on beı fesat. 
çı a:-asında tüyük bir tesir yaptı. 
Kısa ve ha~aretli bir müzakere
öen sonra Sinyora Altiyerinin de 
ölmesine karar verdiler. Sonra 
Dandoloyu ve kızını öldürecek 
kimseleri tayin için aralarında 

kur'a usulür.c müracaat ettiler. 

Kido Cenaro tekrar sustu. Sö:ı: 
lerinin bu ldefa Rotan üzerinde 
oldukça mühim tesirler yaptıfı
na kaniy.di. 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
İşte günün birinde yine gazetc- J mil§ler, onun bir gUn milyoner ola

lerln bu sUtunlarmı okurken içinde 

1 

rak dlSneceğinl bir ook kereler tatlı 
bulduğu Uç satırlık bir havadis ona tatlı tahayyül et.mlşlerdl. Onun 
hayatının en çılğm macerasmı ha- için MUsyU Bcnjuvan'ı hemen sa-
trrlatıruvtı. mlmlyetle evlerlno l.:abul ettiler. 

Bu havadis şu idi : Bir iki kelime onlnrdakl bu ima-
...... vekaletinin sabık bUro 5efi nı bUsbUtUn takviye etmışU. 

olan mUtekait :Milsyil Peyri'ye Of- Vinson nmuca onlarn gelini jo
ficicr d'Acndcmier nişanı verilmiş- zdten, Pitlvlyedekl evden, bUyUk 
Ur. Kendisini ve madam Peyrusu bab::ı. Benuva'nın ölUmUndcıı bah-
tcbrik ederiz.,, setmiştl. 

BUtUn gece MUsyil Bcııjuvan hep Ve sonra : 
bu sözU tekrarlayıp durdu ve erte.'\i - Evlft.tlarım, demişti. Ben lhti· 
gUn bu aile hakkında mo.lümat top- yar bir deliyim. GUnün blrlndo 111-

ladı. Bu malfımatı toplamak için kı!dnn; memleketimi tcrkettım, 40 

vaktini, ayaklarını, parasını bol, bol sene dışanlnrdo. kaldım. Şimdi sU· 
hnrcetmekten çekinmedi. Onların nUn birinde yine sıkıldnn ve memle
saadelini sezdiğini zannediyor ve ketime döndllm. Sizi, ilk altın da
buna fena halde sinirleniyor,bu sa- marmı bulduğumdıın çok daha ge~ 
adeti adeta kUstahça bir şey bulu· buldum. Mnmafih yine buluatuğu
yordu. muzdan dolayı bahtlyıu-nn. aUem· 

Onlar hakkındn tam rnalümat den bir slz kalmışsınız. 
toplamak için üç hususi dedektif Madam Be}Tisu, sofrnyı kurar
ynzfhanesinc mUracaat etti. Onları ken, MUsyU Benjuvan'm aabtrSI%· 
takip ettirdi. Nihayet onlar hskkm- hkla beklediği cümleyi söylemi§tl: 
d:ı bUyük dosyalar yaptırdı ve on- - Dnyı lUtfen yemeğe bizde kn· 
!ara nasd hUcum edebileceğini tn. hnız. Size layık ve sizi ağırlıyabile-
sarladı. 

Günün birinde Babillah sokağı

nın 5 numaralı evinin dördüncü kn
tındaki dairesinin kapısını çaldığı 

gUn, bu milteknitle karısının haya
tında kendince meçhul olmryan biç 
bir tarafı kalmnmı lt. 

Onları arzu ettiği gibi rnUtcvazı 

ve kendi halinde in.sanlar buldu. 
Hayatlarının en bUyUk dramı Vin
son ismindeki bir dayılarının günün 
birinde ortadan kayboluşu idi. Bu 
dayı bir "Amerikadnki amuca,, idi. 
Günün birinde kendi isteğllo mcm. 
leketinden uzaklaıımı§lr. Amerikaya 
gittiği, bUyUk servet yaptığı ailede 
rivayet edilirdi. Fakat bu bir riva
yetten fb:ıretti. Kimse dayının ne
rede olduğunu bilmezdi. 

1nte MUsyll Benjuvan dedektif 
bUroları vasrtasile bu dayınm mev
cudiyetini, yaşım ve ortadan kay
bolduğu tarihleri öğrenml!itl. Pey-
rusularm evine bu mnksatln 
tordu. 

gidi-

Peyrisular :ııaf fnsnnlardı. Hayat
larında daimA. Vin!a.n dayıyı dUııUn· 

cek §eylerimiz yok nma, mUtevnıı 

yemeklerimizi bizimle paylaıımız. 
Bu gece hakikaten aile\'i bir ge. 

ce olmuştu. MUsyU Benjuvan çorba
yı ekşi, ekmeği katı, §:ırabı k5Ui, 
Cnkat yeni akrnbalarmı çok bahti
yar bulmu§tu. Kendisi de bUyUk 
bir sevinı; hissediyordu, 

Nihayet bir do kötü eampanya 
içtiler. BUyUk bir muhabbetle bir
birilerinden ayrıldılar. Mü.syü Ben
ju,•an giderken : 

- Çocuklarım; dedi. Servetim 
alzindir. Ben çok ibtiyarladmı vo 
milyonlnnm bana pek ağır geliyor. 
Fakat ciddi meselelerden yarın 

bahsederiz. 
Bir ay sonra Peyrlsular yaşayış 

tarzlarını tamamilo değigllrml§ler· 

di. Vinsan dayı onları her g{ln ziya
ret cdlyor ve kendisi gelmeden ev
vel de bir çok bcdlyelcr yolhyordu. 
Madama çiçekler, kUrkler, MUsyil· 
ye Ho.vnnn &iğarnları göndciyordu. 
Onlara, kendisinin olduğunu söyle-

( Lutfen aayfay ıçeviriniz.) 
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Samimi ve müşfik bir buse ile 
öptü .. 
Ayağa kalktığı zaman göz 

yaşları dınmişti .. Geri .döndü .. 
Bu vaziyetten şa§ırıruş olan halk 
hemen açılara!t yol verdi. 

Rolan ııazarları ile polis mü
dürünü aradı, birkaç adım öte
de durduğunu görünce yanına 

gitti: 
- Mösyö, dedi .. Bana hizmet 

etmekten bahsediyordunuz. 
- Evet monsenyör .. 

- lşte o hizmeti yapmak için 

vermeliyiın ••• 
- Emirleriniz tamamen ya· 

pılacak ve bu kadına muazzam 
bir cenaze merasimi hazrrlana. 
caktır .. Emin olunuz monsenyör. 

- Teşekkür ederim, artık a· 
ramızda bir şey kalmadı zanne4 

derim.. Beni yalnız bırakınız. 
- Monsenyör ..• 
-Ne var?. 
- Size arzetmek istediğim 

şey emin olunuz, pek mühimdi. 

ilerliyorlardı. 
Ri~r Furlong bir sigara ) aktı. 

Til söylendi: . . ak 
- Pettigrevin öldurülmesını ,. 

hm alnuyor. Ne iyi bir adamdı. ): ır 
mi senedir l anımda çalı~ı) ordu. 

- Binaenaleyh hemen ertesi 
günü gizlice tekrar Sen Mark ~i
lisesinin bodrumuna girdim ve 
saklandığımız mezardan bekle
meğe başladım. Saat on bire doğ
ru miktarı on beş olan bir takım 
maskeli adamlar geldiler .. Bunlar 
fesat heyeti azalarından bir kıs
mı idi. Bu mösyöler bir gün ev
vel reisleri bulunan Altiyerinin 
önünde yarım kalmış olan müza
kereye devam ettiler. Kenıdi teş
kilat ve tertibatlarına tamamen 
vakıf olan Dandolonun hayatta 
kalmasındaki tehlikeyi uzun u
zadıya anlattılar. Dandolodan bir 
an evvel kurtulmak, onu öldür-

Kandiyanonun yüzü ölüm ren
gi gibi sararmııtı. Bir küfür veya 
feryat çıkarmamak için dudak· 
larını kanatıncıya kadar ısırıyor
du. 

size bir fırsat ... Mademki bana 
kar§ı minnettar olduğunuzu söy 
lüyorsunur ... Bu hizmeti yaptı. 
ğınız takdirde ödenmiş oluruz. 

Rolan titredi.. Kido Cenaro 
Juananın cesedine doğru ellerini 
uzatarak: 

- İşte, zavallı betbahtın biri
si öldü.. Fakat kurtarılması 

mümkün başka betbahtlar da 
var •. 

Furlong arkada§ına baktı. o~u 
··t essır ıiç bir zaman bu kadar ınu e 

go:nıemi~ti. · , 
Öldurü1dü''il muhakkak mı. 

- Fazla bir ~Y bilmiyorum kı ! 
P.ana m.:harrirlerdcn Miller telefon 
etti. 

P tti.,.re\in oon zamanlarda bir 

c! ~di var mı} dı? . 
Bılm yorum. Sanırım kı olsay 

c na 'Yl :-dı. . 
r r' . u um.,cdi. 1). kalpli bı.r 
ını o ma la beraber Sir Peter 1:ıl 
m f nd 'd kım !ere karşı başın 

nin bu atinde ten 

mek hususunda müttefikan karar 
verdiler. Bu karardan sonra a
zalardan biri ayağa kalktı. Dan
dolonun bir kaç gündengeri km 
ile beraber, Altiyerinin sarayında 
münzevi bir hayat geçirdiğini ha
ber verıji. Sinyora Altiyerinin 
bütün tertibatlarma vSkıf oldu-
ğunu ve hatta kocası Altiyeriyi 
bu tcşkila:ı meydana çıkarmak 

Cenaro devam etti: 
- Monaeyör, kur'a neticeain

dc DanJolnyu öldiirf'c:ek adamın 
ismini söyleyeyim mi?. 

- Hc:yn! .. 
- Ya sinyora A&tiyeriyi öldü· 

recek olan adamın i'rr.ini ?. 
Rolanın göz:lerinden atef sa

çılıy .>rdu. 
PoJ'iı; müdürü: 
- Bu adamın İ'>mi Grimanidir. 

Genç Grimaninin, cinayeti na.ıl 
yapacağına gelince: Sinyora Al· 
tiyeri haftada iki defa, muayyen 
günlerde gondolu ile kanalda do
la~mağa çıkıyor. 

- Biliyorum. 
- EcelköprUsüne kadar gidi· 

Buyurunuz, emrediniz 

monsenyör .. 
- Mösyö, ben dirilerle uğ

raımağa mecbur olduğumdan Ö· 

lüleri düşünecek vaktim yok .... 
Fakat bu betbaht katlına bir ce
naıe merasimi yapılmasını isti· 
yorum. 

Rolan elini tekrar yaşarmağa 
başlayan gözlerine götürerek 
sildi. Sonra cebinden bir avuç 
altın çıkardı. 

Polis mü.dürüne uzattı. Kide 
Cenaronun reddetmesi üzerine 
israr ile: 

- Alınız, ıdedi, bu merasimin 
yapılmasını ben istedim .. Mas
rafını da gene ben, yalnız ben 

Rolan sadece: 
- Geliniz, dedi .. 
Ve kiliseye doğru yürüdüler. 
Bu esnada polislerden biri Ki. 

do Ccnnroya yaklaştı. Eliyle 
Rolaru göstererek: 

- Ba adamı tanıyor musu-
nuz? diye sordu. 

KiJ:io Cenaro: 
- Hayır, <le.eli. 
- Nasıl, ben görünce tanıdım. 

Rolan Kandiyanodur. 

Polis müdürü bir polis küme
sine doğru döndü .. Rolaru haber 
veren adam sevindi. Kalben: ''L 
şim oldu, kim bitir nasıl bir mükl
fat alacağım,, diye dü ündü. 
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Qi'1 kunduracılar, terziler, ıapka•ar ta.ltmışt:ı : 
- Haydi istediğinizi :ıe!inarlayınız 

ı:ocuklarım, diyor. Vinsan dayı bu
rada, o parasını verecektir. Siz 
kendinit:i bir ııeyden malınım et
meyiniz. 

Onları ev değiştirmeğe mecbur 
ettL 

Onl.;ı,rı kibar bir semtte banyolu 
ve geni~ salonlu büyük bir apart
man iut.mağa mecbur etti. 

Madam Beyri.su : 
- On bin franklık bir kira bizim 

lçin ç:ok yük.sektir dayıcığım, dem.iş
ti. Bu bizim paramızın yansından 

fazla:lrr. 
·Amuca. itiraz etmedi. İki taksiti 

peşinen verdi. Artık müthiş bir ha
yata atılmışlardı. Moda restoranla
ra, tiyatrolara, gece barlara gidi
yorlardı. Aylıkla bir otomobil kira
ladılar. Bütün bunların parasını da
yı tükenmez bir cömertlikle tediye 
ediyordu. 

Bir akşam iki erkek yalnız çık

tılar. Geceyi bulvarda bir klUpte 
bitirdiler. Dayr yeğenini bakaranın 
heyecanlarına alıştırdı. Avucuna bir 
kaç binlik fişler tutuşturdu. Bun
lardan Ol\ tanesin! kaybeden yeğen 
evine adeta sarhoş döndü ve ertesi 
giln ayni klübe yalnrz gitti. Fakat 
bunu kimseye söylem~l. 

Bu yeni gUzel ve earhoş edici ha
yat içlnde Uç ay geçmiljti. Bir ak
şam yalnız kaldıkları vakit karı ko
ca milşterck endişelerden bahsetti
ler. 

Madam Peyri.su : 
- Vinsan dayıyı pek ihtiyar bu

fuyorum, diyordu. Bir az istikbali 
dUşünmemiz lazım. Aceba bir vasi
yetname hazırlamış mı ? .. Hakika
ten onun hakkında hiç bir şey bil
ıniyoruz, hatta adresin! bile ... Orji
nal olmak iyi ama bu kadarı adeta 
tehlikeli ! .. 

Mil'syU Peyrisu kamına hak ve
riyordu : 

H X B E R - Alitam Poıtıa11 

Fenerbahçe Ateşi 2 -O yendi 
( Baştarafı 9 uncud'J) 

rmın ortasında Yaşarla Şaban da 
"tutuk,. kalınca Esat yalnız başı
na çalışmak mecburiyetine düştü. 

Fenerlilerin mütemadi driplinglerle 
Izmir kalesine getirdikleri iki üç 
hücum esnasında kaleci İbrahim 
·efis blokajlarile seyircilerin haklı 
alkışlarına mazhar oldu. Fenerbah
çenin üstüste kazandığı 5 korner 
de bir netice vermeyince İzmirliler 
sağdan bir hücumla kaleye aktılar. 
İzzetin Lebib, Reşat arasından sü
zülerek ortaladığı top Reşadın sıkı 
bir şütile Fener kalesine doğruldu 
ise de Hüsameddinin yerinde bir 
:nüdahalesi tehlikeyi çizgi üzerinde 
kesti. Ve birinci devre bu suretle 0-0 
berabere bitti. 
lKlNCl DEVRE: 

Fenerbahçe ikinci devrede rüzga
rı lehine aldığı için sahada derhal 
:;ıh.ı bir hakimiyet tesis etmeğe mu
vaffak oldu. Muavin hattından iyi 
ve nefis bir tarzda çıkan toplar hü
cum hattına geçince kendiliğinden 
eriyor ve bazı Fenerli seyircilerin 
tabirince "mahvoluyor!,, Bu şekilde 
bir şey kazanmanın güçlüğünü id
rfilc eden Fener takımı küçük bir te 
beddülatla Şabanı hafa Ali Rızay1 
sağiçe ve Esadı soliçe geçirdi. Niha

yet geç yapılan bu deği5iklik seme

resini verdi. 
FENERİN BlRlNCt GOLÜ: 

Ali Rızanın Saha ortasında Na
ciye aktardığı pas:, Fener sağaçığı
nın lzmir kalesinin direkleri dibin
den güzel bir ortalayış yapmasile 
neticelendi. Esat önüne düşen topu 

yok mudur ? Onunla meşğul olmu
yorum. Anla.mız bakalım kUçük iş
lerimiz ne merkezde ..• 

Peyrisu vaziyeti dayısına bir par
çacık bile değiştirmeden olduğu gi
bi izah ettl. 

hafifçe Basriye kaydırdı. Basrinin 
vole şütü köşeden İzmir ağlarım 
buldu. 

1-0 galip vaziyete geçen Fener
bahçe daha ahenkli ve enerjik bir 

oyun oyruyarak: rakibini hırpala

mağa başladı. 

FE~"'ER!N lK!NCt GOLÜ: 
Naci üstüste yaptığı birkaç drio

ı i n,,.le tekrar tzrnir kalesine indi. 
Ya!crndan ve kale direklerine mu
\•azi bir sekilde havalandırdığı to
nu Basri iki tmıir müdafii arasın
da olmasına ra~men vole bir vuruş
la Atec::spor a!!;Janna mıhladı. Da
kika 44. 

Bu golden pek az bir zaman son
ra da oyun Fenerin son be" dakika 
içerisinde attığı iki golle 2-0 olarak 
~na erdi. 
OYUN: 

Ateşlilerin rilz~arı lehine aldıkla
rı zaman tn/m havaya lwldırarak oy 
namaları Fenerlilerin de ayni vazi
wtte topu yere indirmeleri maçın s1 

kı bir şekilde P,eçmesini intaç rtti. 
Ru ovmıda sadece enerjik bir takım 
olduğu nnlnş1lrrn Ateşin te!mik nok
sam bilhassa belli oldu. 

NASIL OYNADILAR: 

Başı ağrıdan ı 
çatlıyacak gibi 

NEVROZIN 
En Şiddetli Baş ve Diş 

Ağrılarını Dindirir. 

NEVROZIN 
Bütün ağrı, SIZI ve 

sancıları keser. 

NEVROZİN 
?\ezle, Grip ve Romatizmaya 

karşı çok müessirdir. 

Beşiktaş : 3 
Beyoğf uspor: 1 

( Baştarafı 9 uncuda) 
girdi. Bu golden ~ dakika sonra 
da. Hakkı penaltıdan Beşikta.şm L 
kinci golünü çıkardı. 

Bundan sonra oyun mütevazin 
bir şekilde cereyan etti, Peralrlar 
bir hayli çalıştılar ve bilhassa dev 
re sonlarına doğru daha ağır bas_ 
mağa başladılarsa da mağlfıbiyet

ten kurtulamadan ilk devreyi 2-0 
mağHib olarak bitirdiler. 

İklncl devre: 
İkinci kısımda Bedil 
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Bisiklet yarışları 
Seri müsabakaların 
altıncısı dün yapıldı 

(Baş tarafı 8 incide) 
la yarı§I tamamlamış ve yüz kilo. 

1 metrelik mesafeyi üç saat yirmi da 
kike.da katederek gilzergilhtaki köy 
lülcrin ve Topkapı saha.ar önünde 
biriken seyircilerin sürekli alkışl:ı.

rmı toplamıştır. 

7 dakika farkla Feneryılma.ıdan 
Anastas ikinci ve yirmi dakika 

bisikletçinin iştirakiyle yapılmıştır. 

Neticede !elman yurdundan Zcke • 
riya Yonare1 (3) saat 30 dakikada 
birinci, Demirspordan Osman Pak 3 

dakika farkla ikinci, Demirspordan 
Faik üçüncü, İdman yurdundan Fa 
ruk dördi1ncü, !dnıan yurdundan 
Ali beşinci gelmişler ve diğer ko
şucular da biribirini takiben koşu -

farkla da yine Feneryılmazdan Tor yu bitirmişlerdir. 
kum üçüncü gelmişlerdir. 

Dün seri bisiklet yarışı yapılır. 

ken bisiklet ajanlığı tarafından 

terli bolunan ikinci teşvik müsaba
kası da Topkapıdan Küçükçekme -
ce yolu üzerindeki on beşinci kilo. 
metreye kadar gidip gelme olmak 
üzere otuz kilometrelik mesafe da.
halinde yapılmıştır. 

Oldukça heyecanlı geçen bu ya. 
rış sonunda Şişli klübilnden Baret 
64 dakika 45 saniyede birinci, yine 
Şişli klt1bünden Niko ikinci, Fener 
Yılmazdan Niyazi üçüncü, Şişli 

klilbünden Nazaret dördüncü, ayni 
klüpten Paskal beşinci ve Kurtuluş 
klUbünden Siaan altıncı gelmişler -
dir. 

Bu teşvik yarışmm birinci, ikin
ci ve liçUncUsüne birer madalya ve. 
rilmi§tlr, 

ANKARADA: 
Ankara, 2 (A. A.) - Bisiklet 

seri yarı!11arının altıncuıı bu gUn 
100 kilometre mesafe üzerinden ve 
11 bisikletçinin i'.}tirakile yapılm~
tır. 

1 - Nuri Kuş AnkaragUcU 3 sa. 
at 10 dakika. 2 - Ali Ersoy bölge 
sanat okulu tekerlek farkiyle. 3 -
Hasan, AnkaragücU, iki boy geri -
de. 4 - Nazmi Ankaragücli teker
lek farkiyle. 5 - Alüeddin Anka _ 

Matbuat takımı dün de 
Beşiktaş tekaütlerin; 

3 • 1 yendi 
Matbuat taknnı dün yeni bir ga~ 

libiyet kazandı. Gelecek hafta mu.. 
allimlerle karşılaşacak olan r,aze _ 
teciler dün Şeref stadında Be~iktaş 

mütckaitlerile binlerce .seyirci ta
rafından zevk ve alaka ile takip 
edilen bir oyun oynadılar \"C neti
cede hakim bir maç yapan mat
buat Sedadm ayağından iki, Ah .. 
medin ayağından da bir tane gol 
kazanarak oyunu ga,libiyetle bitir_ 
meğe muvaffak oldu. Bu maçın 

cereyanı esnasında Beşiktaşlıların 

cidden enerjik oyunları karşısında 
santrfor Sedad ve müı;!afi lzzot 
Muhiddin sakatlanarak sahadan ay 
rılmak mecburiyetinde kalmışlar • 
dır. 

Muavin hattı Mehmet Celalin gU 
zel oyunu ile takımın her gediğini 
kapatmış ve galibiyeti adeta zorla 
"aslanın ağzından., koparını§lır. 

Matbuat taknnx böylece, geçen .. 
lerde Peraya karşı uğradığı ve "na 
mağllıb" isminin kalkmasına scbcb 
olan beklenmiyen mağlllbiyetini 

unutturmuş oldu. 
Takımlar sahada şöyle dizilmiş .. 

Jerdl: - Eğer gUnün birinde yine canı 
sıkılrp ta ortadan kaybolsa gayet 
cfddt müşkUI~tla karşılaşacağız. 

Üç ,gydanberi gec;irdiğimiz hayat 
-+ onun bütün cömertliğine rağ

men - bizi mahvetti Bütun serma
yemiz eridi. Geçen hafta onun na
sihatl'!lı dinliycrek yaptığımız borsa 
işi de vaziyeti düzeltmek şöyle dur
sun bUsbUlUn kötUledi. Yarın ben 
kendisile gCı'"'rüşeceğim. 

Amuca. bundan şu neticeyi çıkar

dı : 
- Haldkatö bir çok dellliltler 

yapmışız ve ıfl anjy~a. onR_a
rasız kalmışız.. üstümüzde, başı

mızdak.inden ve mahalledeki bor
cumuzdan başka bir şeyimiz yok. 
Bana bir şey söylemiyordunuz. Hal
buki işte ifl!s etmişsiniz. Çok şU
kUr ki Vinsan dayının milyonları 

hazır ... Endişe etmeyiniz çocukla
rım, yarma işi hallederiz. 

İzmirliler rakiplerinden cüssesiz 
ve küçük olmalarına rağmen çok 
enerjik bir oyun çıkarmak muvaffa
kiyetini ıı;österdiler. Dün de yazdığı 
mız veçhile takımın en güzel tarafı 
muavin hattr ile üç ortasıydı. Açık
lar seri olmalarına rağmen topu sü
rüş ve ortalayış noktac;ından zayır 
kaldılar. Sol müdafiin uzun vuruş
ları Ayninin cesur girişleri ve Re
~adm da atak oyunu daima takdir
le karşılanabilir. Takrmm en iyi o
yuncusu Ömer, fakat en çok çalı
şan unsuru ise kaleci lbrahim oldu. 
Umumiyet itibarile oyuncuların 
depla3mansız oynamaları ve pasları 
''klasik .. bir intıba arzetmiştir. 

Galip Fener takımı fazla becerik
siz bir günündeydi. 
Yaşarla Lebibin vasat bir müda

raa yapma!anna ra~men muımn 
hattı fevkalade çalıştı. Ali Rızanın 
top alışları ve hücum sürüşü Ange
lidisin çabuk seri bir stille didinme
si, M. Reşadrn da derin vuruşlu 

müke."Il!Ilel bir oyun oynaması had 
dızatmda topları mijtemadiyen av
ta atmakla vakit geçiren Fener mu
hacim hattı için kıymetli Ye "yaptı
ğı iş neticesinden menkul,, bir "ha
zine,, oldu. 

Matbua.t: Namık _ İzzet, Ercü • 
mend • Salflhaddln, CeI.aJ, Tank • 
~ UM, Se~, Ahmet, Besim. 

..W::ti;~~;.&ıiılıiliMliiP.._~~l'!\o:+--.ılıııllı..-~...llıet:Uda§: adn - 'lcvfııc, ~e ab -
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Vinsan dayı onlara karşı gayet 
hamiyetli ve hüsnüniyetle dolu gö
rUndil . 

- Evlaalanm, benim kafamda 
nerelerde imiş ?.. Sizi bu kadar 
masraf etmeğe sürUkliyordum. Ve 
sl7.in bir az paranız var mıdır ? 

O akşam şapka.smı sağ kulağrnm 
iliıtllne doğru eğdi ve çok neşeli bir 
havayı rslıkla çalarak uzaklaştı, 

gitti. 
Onu bir daha hiç görmediler ! 

13-i KAHRAMAN HA YDUD 

J{ido Cenaro muhbiri yakasın
dan tutarak polis kümesine doğ
ru fırlattı ve: 

-Bu adamı benim evime gö. 
türün, sıkı bir tarassud altında 
b'.llundurun, müthiş bir ihtilalci
dir, diye bağırdı. 

Sonra kendi kendine: 
,,_ Budala, az kaldı bütün iş

lorimi bozacak, bütün tertibatımı 
altüst edecekti. 

Diye mmldanı:lı.. Ellerini u
ğuşturarak kiliseye girdi, Ro
lan Kandiyanoyu buldu. 

Ho1an, üzerine çöken elem ve 
ke ~erin t~essürünuen silkinmeğe 
satıştı. 

- Hayır, hayır .. Bu kadar za
yıf olmağa h<:.kkım yok, keder ve 
tıevinç hepsi benim nazarımda e
hemmiyetini kaybetmelidir. Ben 
çizdiğir.ı proğramımda ve yürü
düğ~m yolda ne gülmek ve ne :le 
a.ğh'Tlak için durmamalıyım. 

Po!is müdürünü yanına çağır. 
d . ve işaretle ne söyleyecekse ça
buk olmasını bildirdi. 

Kido Cenaro: 
- Monsenyör! Demin maksa

dınızı keşfetmek için ne kadar 
çalıştığımı söyler ve isbat eder
ken zannederim ne söylemek is. 
trdip lair.u anladıru.z. Bütün 
eaksı;:hrus, .. lentatmrnn ., .. 
gane saiki, en mühim amili, ismi

me'k lstemedi~im fakat 

ğiniz bir kadındır. 
Rolan polis müdürünlin işide

mecliği bir tarzda dudakları ara· 
sından mmldandx: 

- Leonor! .• 
Kfüio Cenaro devam etti : 
- Sizin bu muhterem sinyora 

ile kalbi bir ata.kanız olduğunu 

biliyorum .. Binaenaleyh onun ha. 
yatını tehdit eden bir tehlikeyi 
vakit ve zamaniyle size haber ve. 
rirsem kendi hayatınızı kurtar
mış ka.:far bir hizmet görmüş o. 
lurum. Görüyorsunuz ya mon
senyör. Çler şeyi zatıalinize oldu
ğu gibi, düşündüğüm gibi arzet. 
tim. Bir kelime veya bir hareke
tinizle bana cevap veriniz .. Yok
sa söyleyeceğim diğer alakadar 
meselelerin hiç bir kıymeti kal. 
maz. 

Rolan pek müteessirdi. Zaten 
merhametli olan kalbi Juananın 
ölümü hadisesisyle sarsılmıştı. 

Şimdi de l{'l:lo Cenaro, Leono. 
ru tehdit eden bir tehlikeden 
bahsediyordu. 

Leonoru kurtarmak! ... 
Fakat Leonor kurtulmağa la

yık mıydı? Bu kadın kendisine 
ihanet ederek aşkını lekeleme. 
miş miydi?. 

Onu vaktiyle sadece unutmak 
(çin affetmişti.. O kadar .. Bu kafi 
lıleğil miydi?. 

Ruhu anlaşılmaz bir hissin tesl-

let seri yarışlarının altıncısı olan 
hücumlarla geçiyordu. 19 uncu da- 100 kilometrelik koşu buglin dokuz 
kikada Hakkı _ Şeref kombinezo_ 
nunun sürüklediği topu Şeref 18 
üstünden sıkı bir şiltle kaleye yol
ladı, fakat Çafetlnos nefis bir plon
jonla bu tehlikeli savuşturdu. 

sakatlanarak oyundan çıkWar. 
Dokuz kişi kalmalarına. rağmen 

büyük bir enerji ile oynıyan siyah 
beyazlılar, maçın sonlarına doğru 

soldan ortalanan topu cidden güzel 
bir kafa ile kaleye gönderen Hak. 
kı, Beşiktaşa tiçüncU golü de ka. _ 
zandırmış oldu. Maç da böylece 3.1 
Peranm mağli'ıbiyetile nihayetlen -
di. 

Hakemin idaresi iyiydi. 
Muammer OLGAÇ 

Dakikalar ilerledikçe siyah be -
yn.zhlar ağır ba.smağa başladıarse. 
da Peralılann soldan yaptıkları ani 
bir hilcumda Tarık takmımm ilk 
ve son golilnü çıkardı. Bu sırada 

Mehmet Ali biraz sonra da Nazım 

KAHRAMAN HA YDut> 135 

rıldandı: 

- Tehlike.de imiş, bana ne f. 
Annem sefalet içinde ölürken, 

o hiç düşündü mil? Baba mı ak
lına getirdi mi?. Zındanda inler. 
ken beni kurtarmağa teşebbüs 

etti mi?. Dandolonun evinde sa
dece beni tevkif eklilınekten kur. 
tardı .. Daha doğrusu tevkif edil
mem işine gelmedi .. Beni kurtar. 
mış olmakla kendini kurtardı. 

Vaktiyle Olivolo adasrn~ her gün 
koşarken, karşıma biri çıkıp ta 
Leonorun masumiyet ve saf aş

kımız aleyhinde tek bir söz söy. 
lemiş olsa idi onu o anda öklü_ 
rürdüm. 

Ben zmdanıda ümitsizlilde in. 
!erken .. Onun yan nda bulunmak 
için duvarları delmek için elleri
mi kan içinde bırakırken o, basit 
bir '?eymiş gibi başka aşklar ve 
başka aşıklarla uğraşıyordu. Za. 
vallı eski nişanlım, tehlikedey
miş, bu tehlike bana yaptığı iha. 
netin bir ceza!H .değil mi?. Niçin 
bu cezanın tatbikine mani ola
yım .. 

Bıittin bu dü§linceler Rotanın 
diml~ırıda heınf"n bir saniye ka. 
dar az bir .ıaman yer buldu. Müt
hiş bir ıstırap içindey'di. Boğazı. 
nı tıkayan hıçkırıkları güç zapt
etti. Yiızünii kaplayan keder bu. 
lutlan birdenbire daha ziyade 

1 

şimşek gl~i gözleri parladı. 'ı 
- Heyhat, diye söylendi.. O

nu gene seviyorum .. Hem de çıl. 
gın gibi, deli gibi seviyorum. O• 
na hala eskisi gibi prestiş ediyo. 
rum. Hiç bir şeyin, hatta ölümün 
karşısında korkı:rıyan ben şim!::li 
Leonorun bir tehlike karşısında 

kaldığını işidir işitmez titriyo
rum. 
Yavaş yavaş kendine gelmeğe, 

teessürünü yenmeğe çalıştı. Kido 
Cenaronun sorduğu suale ezgin, 
hafif, ~U~ta mağllı l:iyet ve tesli. 
miy~t ifade eden cir sesle cevap 
verdi: 

- Söyleyiniz mösyö, Dando
lonun kızını tehdit el;ien tehlike 
nedir? 

- Monsenyör, bahsetmek is. 
tediğim kadının ismini bizzat za 
tıaliniz söylemiş oldunuz .. Keşfi. 
niz pek doğru, tehlike altında bu 
lunan kadın sinyora Leonordur .• 
Sen Mark kilisesinde şahidi oldu
ğumuz fesat heyetinin itçimamı 

tabii hatırlıyorsunuz .. Ben bu iç. 
timaın harici şekline ve söylenen 
sözlere rağmen son içtima olma
dığını ıdaha o zaman anlamışt·m. 

Daha doğrusu fesat heyeti a
zalarından mühim bir kısmının, 
fakat aralarında ba§kumandan 
Altiyeri olmadan diğer bir içtima 
yapacaklarını kuvvetle tahmin 

i tim. Benimle beraber siz de 

Bcbaeddln, Ca~id, Canib _ Rüşdü, 
Şükrü, Abdi, Edib, Pertıcv. 

İkinci devrede matbuat takunm~ 
da Osman Münir ve Velid, Beşik

taşta da. Mecdi oynadılar. 

r~IJ 
TURAN TİYATROSU 

Ilu Akşam 
1 Hnlk geresi ~ Fifütin radyosu oku. 

yucusu Zekiye Handan ve saz l1cycti 
Ertuğrul Sadi Tek ve nrkadaşları 

"Dehri efendi,, vodvil 3 P. (Sc) Atiliı 
revüsü. l\liı;e Penı;cf \·aryetesi, lo. 
calar 100, heryer 20, paradi 10 kuruş 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çember! 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kurur 
100 
100 

75 

4 Devlet ve İhtilal 75

1 1 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 İşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Iaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla
nır. 

1 
............................................... . . .......... oiş··noK:röü'ü ..... -... ~ 

Necati Paksi ~; 
5i Hergün sabahtan akş'ama ka- g 
!'i •• 
.. dıar hastalarını muayene e·'er. :: 
i~ Karaköy Tünelmeydanı No.12 ~~ .. .. 
•=::z::w:.-::s--:m::-=:::c:=::::::::::r.: :: 



3 NiSAN - 1939 

Samsun 
Samsun 
Salon 
Çeşit 

Tane Kunıf 
25 (Madeni kutu) 45 
20 30 
20 35 

100 145 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
3 ııisnııd:ın 10 nisana kauıır ıııulıtcliC hallar~ kalknnık vapurla

rın i~iınlcri, knlkış gün ,.c sualleri ve kalkacaklıın rıhlıınlnr. 

Karadeniz hattma - Salı 12 de (Aksu), Per§embe 12 ıde (Gü
neysu), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rxhtr-

mından. 

B:arbn hattma - Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Bur
sa). Sirkeci nhtunından. 

İzmit hattına - Salı, Per§embe, Pazar 9,30 da (Uğur) . 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her ~ün nat 9 da (Trak) sistemi vapur
lardan biri, aynca Cumartesi 13.30 da (Sus). 

Tophane rıhtımından. 
Bahdım,a hattll'la - Paıarteıi, Çarıamba ve Cuma 8,15 de 

(Sus), ayrıca Çartamba saat 20 de (Buna), Cu. 
martesi saat 20 de (Antalya). Tophane rıhtımın-

dan. 
K.ar~ra hattına - Sah ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane nh. 

trmından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtmundan. 
Ayvalık h21ttrna - Çarşamba 15 .de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). 8lrlteci nhtunından. 
lzmir Sür'at h11ıttma - Pazar 11 de (Ankara). Ga1ata rıhtımın. 

dan. 
Mers[n hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Çanak-

kale). Sirkeci rıhtımından. 
Xot: Vapur seferleri hakk111ıfa Jıcı· tiirli.i ıunlıiıııat Rş::ığıdn teh·

fon numnrnlıırı y:ızıh ııcenlelcrclt-n öğrenilir. Karaköy Acenteliği 
- Knrnküy, KCipriih:ı~ı T .. ı:ı:rn2, Galııln Acenteliği - Cnlata, De
ııb: Ticnrı•ti ~iti. Diııası :ıllııııhı T. 101~3. Sirkrci Acrnleliği - Sir-
1 r •i, Ynll'•ı cııılnntı T. 27.tll 

-lllİıııİllİİlill.liiıiİİİllıiliilı_ ..... ______ _ 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip•İz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

H ~ B E R - Akpm Postan 

1 - idaremizin Cibali fabrikası Garajı önündeki rıhtım tah. 
kimatı işi şartname ve planı mucibince pazarlık usuliyle eksiltme. 
ye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

III - Pazarlık 6-IV-939 perşembe günü saat 14 de Kaba
t::ı.5tla levazırn ve Mübayaat şubesi müdürieytindeki alım komis. 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve plfinlar her glin 25 kuruş bedel muka:bi. 
tinde yukarıda sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '1ı 
7,5 güvenme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri. (3002) 

Muhammen bedeli 55.000 1i ra olan 14 adet lokomotif ve vagon 
verenleri 22 • 5 - 1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
1ü ile Ankara'da İ.dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine ver meleri lazımdır. 

Şartnameler 27 5 kuruşa An kara ve Haydarpaşa V cznelerinde 
satılmaktadır. (2183) 

Sipahi 
Sipahi 
Yaka 
Çeşit 

Tane KurQf 
25 (Madent kutu) 50 
20 35 
20 30 
50 72,6 

Ankara radyosu SALI - <l/4/1939 

1'CRKIYJ: R\D'\ ODIF('ZYO~ 
l 10STAl..\Hl 

12.30 Program. 12.35 Türk m 
Ai - Pi. 13 l\lcmlekct saat ayan, a 
ve ml'lcoroloji haberleri. 13.15 
Lik (Operet ,.c neşeli u;ertürler -

1'iirl.iyt' /tcl(/l)vsu • ı\11f:ara lluc/11osrı 13.45 _ U l\onuşma (Kadın 11 
OALGA l'ZlJ:\'Ll'Cl': E\" lıuyalıırn uil). 18.30 Proıram. 

ıu:rn rıı. ıs:ı l\c~.1120 Kw. T.ı\.Q. :3::i l\lii:ı:ik (O<l:ı müziği • Pl). 19 
l!l,i4 111. 1519;, h<'~.no Kw. T.A.I'. ıııı~nı:ı ('l'iiı·kiyc postnsı). 19.15' 
31,iO ııı. !1 ıı;;ı 1\t~.1 :20 Kw. ımiziiii (Fa~ıı heyeti): T:ıhıln • 

'l't'RKI\ E S.\A'l'İ\ LE kuş ,.e ıırkııılll,ıarı. 20 AJıns, me 
l'AZ \HTSI - ;ıı ı ı ı9:1!1 roloji lı:ıberlcri ,ıirn:ıl borsası (fi 
ı ıı.:ııı Jlrogrulll. ı ıt:ı~ı ~in zil, ( Cazlı.ıııl 2u.1;, Tiirk müziği. Çalanlar: R 
Pl.). 19 I\onıışııı:ı tUoktoı un s:ı.ıl i). ..ııııı, Cevdet l\o:can, Zühtü Bar 
19.15 Türk miizHii (llalk liirkiileri • oğln. Okuyaıılıır: Mahmut Karı 
S:ıcli \':.ı\·er Aluın:ınl. 1!1.30 'l'iiı·J, ıııii- S.ırı~e 'fol~y: 1 -1\iiçük Osma 
ıigi (l\arı~ık progr.ııııl. 11.ıklo IJcr· ) ın - :\em )ll'şrevi. :! - Ilahm 
rıwıı, T.~rrf l\'.ııdri, 11.ı~:ııı Ciiı', ll:uıı-

1 
)İn - Jfryuti şıırkısı - Glil haıin 

di 'fok.ı), H:ı~rı (' flcr. :!O Ajuııs, ıııe biil prri~:ııı. :~ - Rukıının -
lcornloji lınlıcrlcri, zirııul lıor~:ısı l fı· ):ırkı - llaıın lıic ~ akışnu~ or. 
y:ıt ı. :w.ı:> Tıirk ııııiziMi \Tuna ede· 1.ı•ıııi lıc~ in - lsfıdıan şarkı - Naı 
lıiy;ıt ııt•eesi) Orijinal 'l'urı:ı n~ Hu- krnlıı kul oldum. 5 - l\:ıhmi be 
nırli ti.ırkiileri •. \ - :!\luko<lı.Jcınc. u - lsf:ılı.ın ş:ırkı - Etme beyhude r 
Siir. C - !\liızik. Tnlalinı 'e jıJurc t·· li - Cemil heyin - Muh:ıyyer sa 
den: l\lcsut Ce111il. lınl-:ır.ı nul)O~U m.ıisi. i - Ziıhlii n.ırd:ıkoğlu -
J,ürııc lıe)eli tKoro). :.?l l\kııılekl'I ıur taksimi. 8 - Asım beyin 
~a:ıl :.ı~cırı. :!1 h'.orııışmn. :!1.15 E~lı:1111 cıız sarkı • ller zahını l'iAer s 

p - .. tahvil:it, kamlıivo - nukut lıur ·ıı,ı - Leylii lı:.ınıııı - il icaz :,arl.:ı -, __ , ELMAS Ç'ZME (Ji~ut). 21.25 :'\(·~eli pl{ıklar - H. :ll ~r,d.t duyıııadım. 10 - Halk t 

rofog" Dr Kemal Ozsanl 1 30 Folklor - llnlıl lkıli Yi.iııcll.(cn. 21. ,n - füıraııfil olucnksın. 21 M 
• 45 ~liiıık (Odn mür.iği - Olıoist: Wiin· kel snut n~orı. '.!l Konuşma {I 

idrar ~oll:ırı, deri ve frt·ııgi ha~- tsch, Olıoisl Orhan Baılus). (Kor Aıı~ ' lıııi ~a~ ııı:ı kunıınıı). 21.15 E 
lalıklıırı miilelıa.ssısı ıF O T D ' le: ı:rı:ıl Gllnşray). Betho' eıı - ~lu- tttll\ il:ıt, kııınlıiyo - nukut borsa 

Tiiııclb:ı~ı htiklHI caılıfosi '.':o. D . 1 1· ~nrt'ın Uoıı Jmııı düo !.İi lizcriııe \ili"· ).ıt). :!1.:!5 }\c~cli pljklar • R. 
380 Bıır~n p:ızıırı üslii ·ı·"ı. .t 12:ı:> aıma mu 1te ıf Auupa mo-

i •••••••• •••• .\asyol:ır. :.!'..! ~lüzil. (Küçiik orke-.lrn - \lıizik (H:ırlyo orkl'slrası - Şe - delleri iizerine degw erli malzemC' 1 ~cf: ;\re ip ,\şk111). 1 - Wilh· Hic- san Ferit Alııar): 1 - L. Cher 

Dr. Necaettin Atasagun 
S:ılıahları 8.30 a knılar; nk~:ırı•

l ırı 17 den sonra Uilrli Tayyan· 
\J>. Daire'.!: ~o. 17 de h:ı~talarını 
kabul etler. (1'tltfo11: 2395:1) 

Ye yüksek i-;çilikle yapılan \(' lı:ırl7. _ ı .. iiı,;ük balet ~ııiti. :! - ll:ııııı~ "l.ı•s ıteııx joıırncf''" opcrasın 
en mC'rakhları memnun bıraknıı l.iilır - Bü~ iik 'als. :ı - ı .. arl llhırnl' vcrıür. :.! - \'un Hecthoven -
zarif kadın ve erkek iskarpinle- - Gol ı.ı) ılıınnd.ı. J'j:ıl'r - St"rcıı:ıt. ,cnfoni, L:ı nı:ıjör, Op. 9:.!. l'oc 

ri ye çizmeleri meşheri bulunan :ı - Czı•rııik - Giizel s:ınnllnr tiire- tcııuto - \'iv:ıı:c. Allcgrello. Pı 
ııi .1·,erıtir. (i - Aınadei - S:ıı ç:ılnn \ss:ıi nH·ııo pı·c~ıo. Allegro co 

yeni mağazamızı sayın müşte uşık sulliıııll'ıı - A)k rü) ası. 7 - Brns :ı - r.. \'un Rectlıoven • "Cor 

Tlinel Foto Süreyya knrşısı:ı· h~rscr - Ş.ıı·ktıı. 23 ~liiıik (Caılıant • Pi.). :.?:l ~llizik (C11zb:ı11cl - Pi.) 1 
rilerine takdim eder. Beyo~lt· sclıııaııs - Feh'nırnk raksı. 8 - lleıı· un·rıürii. 2:?.30 ;)lüzik {Solı 

da Xo. 39-1. Pl.). 23.45 - 24 Son ajam hnhcrlerı - 24 Soıı :1jı111~ lılllıf'rleri '1 

••••••••••••••• ve ;}:trınki progum. ı·ıııki program. 

CAFER MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum 
zanelerde bulunur. 
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16 H A B E R - Akıam Poıtıuı 

GRiP • NEZLE - KIRIKLIK • SOGUKALGINLIGI ROMATiZMA - NEVRALJİ • BAŞ - DiŞ 
akJanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi .ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Avrupada en 
çok kullanılan 

Traş bıçaklan memleketi
mizde dahi en çok sevilen 

PO K ER Traş Bıçağıdır. 

OD 
Yeni Çıkan Plaklar 

Vedia Rıza Giz 
- Hicaz şarkı • Güller arasında 

270279 No. :_ Hüzam şarkı · Adanın yeşil çamlan 

Küçük Melahat 

270281 No. - Suzinak şarkı · Bir senedir bekliyorum 
=-Tempolu gazel· Kim teselli etsin beni 

Nedime Birses 

270283 No. - Hüzam şarkı - Kmldı kadeh 
: - Ko c a p ı n a r 

Ürgüplü Fadime ve F adik 
270285 N . -Halk şarkısı-Karşı da~da sıra sıra bademler 

o. • - Kozan dağı ~rkısı 

Hamiyet Duygulu 
- Eviç sa,rkr • Adanın yollarında 

270280 No. : - Hüzam ~arkı - Yıllandı çektiğim 
Ürgüplü Refik Başaran 

270287 N • - Halk şarkm • Elinde süt güyümn 
o. ·- Halk: şarkısı • Kozan dağı 

DKSOROK ŞURUBU 
"Sirop 
Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün ök. 
sUrükleri geçirir, bal· 

gam söktürür, bronşları 
temizler, nezle v grip. 
ten korur, göğüsleri za
yıf ~ .ara bilhassa şa. 

yanı tavsiyedir. 

ltriyat Fabrikası ücuz ve iyi mal yapmakla müştehirdir 
KOLONYALAR 
Y ACSIZ KREMLER 
Y ACLI KREMLl:R 
ESANSLAR 
TRAŞ SABUNLARI 
TUVALET takımları 

• • 

. . 

. . 
• • 

& 

Pudralar, dudak boyaları 
Yağlı briyantinler.Yanak allılilan 
ıY ağsız briyantinler, rimeller yeşil 
Likit briyantinler, mavi, siyah, kumral 
Dit macunu, tırnak cilaları 
lfuvalet sabunları, traf kremleri, 

Açık esanslar, kolonyalar, kremler yerli ve Avrupa mamulatı sallhr. 

Saç Bakımı • I 
Gilzelliğin en birinci ~ ...... _ 

Kepekleri ve saç dökUlmesinl 
tedavi eden tesiri mUcerreb bit 

illçtır 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar
daki hastalıkların mikroplarını kökünden te

mizlemek için (Helmoblö) kullanınız. , 

Böbreklerin çalışma kudretini artırır, kadın, erkek idrar 
zorluklarını, eski Te yeni belsoğukluğunu, mesane iltl
habIDI, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder ••• 

I drarda kumun, mesanede taşların teşeikü
lüne mani olur . 

.-DOKToRÇIPRUT Sıhhat Vekaletinin rohsatmı haizdir. Her 
Cildiye n Zührcviye eczanede bulunur. 

mütehas~ ı ~ı 1 

Ileyojlu Yerli Mallar Pazarı Dikkat: Helmoblö, idrarınızı temizliyerek 
karşmnda Po~ta sokaRı kö~esin- ma vile§lİrİr ••• 

de Yermen~apartımanı. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trl . .C 33:ı3 

--·~i!i!i!!i!~~ 1 Y •W<, yemek ve çah- •· 
dalariyle salon tllkmılan: vel· 

ha111 her nevi moöilyala.r; 

BAK.ER (eski HAYDEN) 
mafazalannda tetbir edil
mekte Ye heryel'd,.n ucu:ı: fi. 

at ve müıaid ıartlarla aatd

maktadar. 

Ademi iktidar 
ve Bel GevşekRBğlne Karşı 

....... Tabletleri h er eczanede r.n.ymn:. P06ta kutusu 1255 Hoımobbı-----
INCIUZ KANZUK 

ECZAN ESi 
Beyo.:ıu 1 stnnbul 

......................................... ~------------~ 
Giyime merakh 

KARAKÖYDEKI ---··---·· 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük i ka-a miyP. 200,000 liradlr 
Bundan batka : 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Bayanlara 
AYnıp:ıdan husu~t surette ac

t irıtiltiın yazlık moılelleriıni Jıir 

dera göriinii:ı. İsteyenlere pro -
nsız patron çıkarılır. 

IJiplom Tu:i 

YAVUZ SEZEN 
Paris Kadın Terzilik Alı:ademi· 

sinden • llt)'ollu Pumakhpı 113 

1 f1ayret apartmanı. Tür!.: Foıne\'i ı 
' üstünde 

(Kundura Mağazası) 
Sultanhamam Yenicami Caddesi IPEKıŞ Karşısında 

18 No. ya NAKLETMiŞTiR. 
Veni mağazamız mevsimin en yeni ve en zengin Çeşitlerile açılmıştır. 


