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Rornadaki 
tayyare 

Arnavutluk 
ile Tirana 

elçisi 
gittı 

Arnavutluğu işgal etmekle Ital.ga, 
Yugoslavganın sulh itti/ akına 

• • • 
gırmesıne manı olacakmış 

1 

Londranın mütaleasına· göre 

işgal hareketi lngiliz - ltalyan 
anlaşmasına muğayirdir 
Londra, 4 (A.A.) - Röyterin 1 İtalya, Ar~avutluğu Kral Zoğo

diploma!ik _muhabiri, İt~ya?m Ar· nun muvafakati ile işgal edecek ve 
navutlugu I$al etmek nıyetı hak· Arnavutluğu himayesi altına ala
kmdaki ~yialann, resmi mahfille· caktır. 

rin tekz~plerine rağmen te~y?•üt e· Romaya göre · 
, :ter. yazıyette olduğunu bıldırmek· I..ondra 5 _ Röy'ter ajansına gö· 

tedır. re 1taJya Amavutlutru işgal ederse 
Sanıldığına göre, ltalyan aSker- bu hareket Akdenizde statükonun 

lcri, hemen derhal arna\1uluğa muhafazasına dair 1938 tarihinde 

'filli Şef 'k' ,. . . h "ld'kl • d , • gönderilmek üzeredir ve hatta aktedilmiş o!an lngiliz - Italyan iti· • ı ıncı aefa Reısicum ur srçı ı en sonra yemın r rrııcn .. 

y e n i v e k a 1 et 1 e r i h d a s 1 :~i:~~:~:~:~~;::~:h~~t :~~ı!ı~ :~~~ hükü~::om~Su::::.:a· 

-..... . 

'Arnavutluk kral ve 1:.rali~csi 

I 
f 

bütçede büyük 
lJlr masrah lcaıremrmtylf r 

Deniz müsteşarlığına bağlı daire
ler ve Denizbank Münakale 

lrakı 

Dört 
mateme boğan kaza 
yaşındaki Velia h t 

Vekaletine rapfedildi 
'aı~rnkara, 5 - Yeni Vekiller dün 

1 ele · ~e başladılar. 

Sovyet - Mançuko 
hududunda 

Çarpışmalar 

Nafıa Vekaletine tayin edilen 
General Ali Fuat dün öğleden ev· 
vel Nafıa Vekaleti binasında ken-
Clisine ayrılan odada yeni münaka 
Hit ve muhaberat Vekili Ali Çetin 
Kaya tarafından vekalet er1ı:anile 

tamştırılmıştır. 

General Ali Fut bu merasim • 
den sonra tebrikleri kabul et· 

Oluyor miş ve öğleden sonra da Vekalet 
işlerile meşgul olmuştur. 

Japonlara göre Sovyet 
kıtaları hücuma geçmiş . 

Ticaret Vekaletine tayin edilen 
Cezmi Erçin de dün sabah İktısat 
Vekaletine gelmiş ve kendisine 

Bugünkü srçimde Löbriinatn başlra 
yegane namzet olan ]iislin Godart 

-_ (l' azısı 4 üncüde) ( Deramı 4 üncüde) 
------~------------.....,-----::-------::---:--=--:---------------:::---::-~~~-:----:~-----------

(}'azısı 2 incide) 

K arabekir hadisesi dolagısigle 

IVlillet Vekill • 
erı 

Parti Grubunun dünkü içtimaında 

Nefret ve infiallerini 
izhar ettiler 

kazım Karabekir de söz alarak Ebedi Şefimize 
hürmet ve merbutiyetinden bahsetti 

Anka 
ti rn, 5 - J{azmı Karabekire 

, ~n neşredilen beynnnlın mcmle
Un her tarafında büyük teessür 

1~ fretıe kar§ılandığı anlaııılmak. r. 
nuJ'Uk M 

l . illet Meclisi Parti grupu-
~ dü 
., 

1 
nku toplantısında da ayni 

~- 9 
1 

b' nıevzubahs olmuş ve söz a. 
• L 

1 
ok hatiblcr, Ebedi Şefin n

- ı.r.:tıra" 
-ınn karşı ;raııılan hUr-

metsizllkten duyduklnn infiali te. bahsetmiştir. Başvekil Renk Say. 
barüz ettlrmi~lerdir. Bu heyecanlı damın da bu mesele etrafında söz 
mUzakercler arasında Kazım l{arn- aldığı bu toplantı snnt 15 den 20 ye 
bekir de söz almış, kendisine mcv. kadar sürmüştür. 
zubahs gazete hesabına bau sual- Müzakereler sırasında söz SÖ) li
lcr sorulduğunu, fakat verdiği cc- yen hatiblcrin istekleri Uzerinc 
vablard:ı ilmi mahiyetten başk:ı hiç bu hlldise bir defa da Partide görU. 
bir kast gözetmediğini söyllyerek şUlecektir. 

Büyük Kurtarıcımız Ebedi Şf'fc 1 Parti grupunun dUnkli toplnntısı 
karşı hürmet vo merbutlyctinden (Devamı 5 incide). 

Kral ilan edildi 
Musulda lngiliz 

konsolosu öldürüldü 
örfi idare ilan edildi 
....... _.. •. 

Yeni l rak kralı ikinci Faysal 

Ankara. 4 (A.A.) - Do t \'e kar· 
deş lrakm genç ve necip kralı ma· 
jeste birinci Gazinin \ efatı haberi, 
Ankaranm bütün mahfillerinde ,.e 
bütün Türk milletinin kalbinde çok 
derin bir tee ür uyandınnı~ \"C Tür 
kiyede hakiki bir matem hava ı ya· 
ratmıştır. 

Kalbdcn gelen bir arzu ile evvern 
inanılmak istenmiyen bu elemli ha· 
berin tet"yyüt etme;;i üzerine, bütün 
dairelerde bayraklar matem aH\meti 

(Devamı S incide) 

ÇERÇEVE 

Aksiyon serisi('lden 

Neslin1izin kıymetlendirihnesi 
-5-

SJo:TiCE 
c:_--= 
}uozoı diyor ki: 
- !lademki' dü~ünüyorum, öylcy e \'arım. 
Eğer bu düsturu 'arlığa esas kabul cdi) Örs:mız, ne llmlze. verece_ 

ğiniz riıe,·cudiyet hakkını başka hl!:blr nesle liıyık göremezsiniz. 
Geriyo doğru bütün nes111erdcn ü tün bir \"arlık hakkı ta~ıynn 

n~linıiz, ileriye doğru birdenbire çukura 3 U\ arlanmak tehlike i altın· 

da. i~nümü:r.de korkunç bir nesil bo luğu aı:ılı)or. Uörlcrln bile g'ur. 
dili'.;~ mıınzar:ı! ))üne kadar gt'len ::artlar, a)ak ueumuzda yeni bir ne· 
~il ıırotoıılaıınıı-. ı hazırladı. Uuglinkü lise çocui;"tıııun temsile başl:ıdığı 
bu ıırotoplazm:ı, bir iki sinema artistlnden başka kahraman tanımı. 
3 an, rutboldrn g:ı) ri herh:ın.;.-i bir Jıiidis('yf mefkfırclcştirerniyen, t'\in• 
de "~ me.ktebindc hiçbir telill\kl \e nhfük rnurnkabl'SI ya arnıynn; bll
nılyen, cluymıyan, düsünmll en, dilne, bugün o Ye yarına h:ığı olmı) an, 
bütün hayYani ve nebati ilt'alarllc b:ısıboş, bir yeni rulnm t-Olıumu. Bu 
tohum kök salar \e nesilleslrsc da\a kazıınılmıs değil, kökünden kay. 
beclilmis ol:ıcaı.t ı r. 

İ1'te bizim nesil okdcmtz! Arkamızda eksiklik, önilmüzcle yokluk 
\'e i!:lmlıde, iki ta~a sıkı~nuş bir fidan ı;lbt, en i~kcneeli bir vnrlık 

hümması. 

Uüyük H:ırb sonrası ne il, bir köıırü ne ilclir. Dünle yann ara· 
sındakl U!:Urumıı aşmak i~ln bu köıırüyU kurn:ak, yani ne lir.tizi kıy. 

nıetlendlnnek, iı; başıııa gt':!;irmr.l< liizım. İhtiyar vo yatalak demokra
siler mibte na, bUtun canlı r<>jlnılcrde 1 b:ışıııda olan Ilüyük llnrb 
sonrası nesli, ht'nÜ:ı bizde halis ömeklerilr. kıymctlcndlrHmi5 değildir. 

Halbuki o, dünle y:ırm ara ındnkt tehlikeli gc~itte kıla\ 01.luk ~ırrım 
her nesilden d:ılı:ı 1~1 biliyor. (Dede Efendi) \e (Bect11-0,·eıı), (Sinan) 
\ C (Miclıel.Angc), (Fuzuli) \C (Racine), (G:ızali) \C (Pa cal), (ibni
sinn) \"C (CJaudc Bcrnard), (Katib ÇPlebl) \e (Augu t Comte) nrn :n. 

llakl mıılısuh muamelf'Sinl yaııabilecek bir o kaldı. 
l\lilli diriliş irsılc- inin en müspet ) üzü tnnıdığmuz Rü~ ük Şefe se

simizi duyuralım: 

- Ne llml:rJ kıymctlendlrinl1., onu nk iyoncu mlh,·erlntz etr:ıfm. 

da halkal:ı),nıZ 'c yeni bir tnkıliıb kadro u halimle, istiklr.ılc lı:ı.kan 
ufka diı.lntz! Böylece Tantlmattan beri kademe ka<ieme gcnt~liyen in· 
tlkal ,.c lnkılib da,·a ı, muammal, en derin ya anuş \'C kananuı nes-
lin «'llne g~eecktlr. Necip Fazıl 1\.l,SAKÜREJ( 

NOT - Bu ynzılıı.rn karşı neslimin ve nesillerinin muknbeleı:ıini 
bekliyorum. Buyurun ve buyursunlar! Mukabele edildiği ve edilmediği 
tnkdirde cevabımız h:ızırdır. 



vyetOerln görüşüyDe : 

ol/ekti/ emniyet 
umi tedbirlerle 

kvige edilmelidir l 
kova, 4 (A.A.) - Journal 

Dscou başmakalesinde diyor 

upanın bütün küçük ve or
letleri ve Fransa ile İngil -

de hayati menfa~tleri doğ

doğruya tehdit altındadır. 

al varit olmaktadır: Mu -
a mukavemet veya mukavc 
şebbüslcri bir te1c mıntaka. 
bir tek iıotikamctte inkitaf 
kafi midir? 

Gazete, bu husuıta miaal olarak 
Polonyayı zikrederek şimdiki ha. 
riciye nazırı Bekin milletler cemi
yetine ve kollektif emniyete daima 
muarız olageldiğini, Polonyanın 

şeref ıaranti paktını akim bırak · 
tırdığı zaman bu memleketin hari· 
ci siyasetine yine Bekin idare etti 
ğini ve nihayet Polonyanın faşist 
Almanya ile teşriki mesaisini kuv· 
vetlendirerek Çek.Slovakyanm par 
çalanmaaına ittirak eylemi! oldu
ğunu hatırlatıyor ve diyor ki: 

Altmcı Biiyıik Millet .Meclisi11i11 illı celsesinde Şiikrıi Saracoğt11, Ctldl Ba:ttrr " KtMttltddin Khıi yemin tderler1lm-

berlaynin beyanatı her hal
iliz siyasetinde bir defitik-

"stcriyor ve müıbet bir ali
andıracı mahiy:ttedir. An· 
ngiltere hük<lmetinin son 
üsleri en iyi tarzda mütalea 
bile İn&iliz siyasetindeki bu 

iklik henüz noksan ve karar_ 
duğunu &örmemeye imkin 
r. 

ha'ldka, bütün Avrupaya hat
rupa haricindeki harp ocak
pmil tedbirler liıımdır. 

kollektif emniyeti korumak 
·r. Tecavüze uğrıyacak ıu 

bu memlekete bir taraflı ola
ardrmda veya yardım vaadin· 

ulunmak kifi değildir. Büyük 
k bütün sulhcü devletlerin 
yetini kunetlendirece'lc kol • 
f bir anlaımaya İftirak etmek 

dir. 
nu mevzubahs ederken yal -
ondra ve Pariıin tereddüt -

• değil taarruza doğrudan 

uya maruz bulunan bazı dev
rin de hattı hareketini kaste -

"Polonya ıiyasetini dcği~tirme

ye acaba hakikaten karar vcrmit 
midir? Yoksa istikbalde de terazi 
siyasetine ve mütearrız Almanya 
tarafına urkmakta devam mı ede· 
cektir. Mutaarrıza karıı müşterek 
bey;ınname projesinin ufradığı a
kibet Polonyarun kollektif cmni -
yet yoluna girmiı olduiundan ıüp 
he ettirecek bir keyfiyettir. En 
mühimleri feda olmak üzere di~er 
birçok A vrupa devletlerinin hattı 
hareketlerinde de buna benzer 
müıahedelcr yapmak mümkündür. 

İtte bunun içindir lci, Sovyet 
cfkirı umumiyeti earp d evletleri -
ni. l:azı siyasi icraatlari karııım. 
da tenkidci olarak kalmaktadır. 

Yine bunun i~indir ki. Çembcrlay· 
nin beyanatı • ki baıka zaman 
me:n:ıuniyctle karıılanabilirdi -
1üpheler ve hatta enditeler uyan· 
dırmaktadır. Kısmi ve kararsız ted 
birler sulha zarar vermekten baş· 
ka bir şeye yaramaz. Kollektif 
emniyeti takviye için umumi ted • 
birler lhımdır.,, 

Eminönü - Cihangir 
arasında 

Otobüs seferleri 
yapılması kararlaştı 

Otobüs işletme imtiyazı kısa bir: 
zaman zarfında belediye tarafın -
dan istimal edilecektir. Bele-diyede 
µç aya kadar hazırlıkların ikmal 
edilebileceği ve otobüslerin sipariş 
edilmiş olacağı kanaati vardır. Fa 
kat, o zamana kadar, belediyece 
ıehrin bugünkü inkişaf vaziyetine 
göre, tramvay h atlann.dan uzak 
kalan mınta'kalara otobüs itletil. 
mesi takarrür etmittir . .Belediye -
nin otobüsleri gelince bizzat bele
diye tarafından otobüs itletilecek 
olan bu hatlar için hiçbir hak id
diasını tazammün etmemek şartile 
iıtiyenlere müsaade verilecektir. 

lstanbulda 47 
ihtiyaç 

ilkmektebe · 
var 

Şimdilik senede dört ilkrnektep 
yapılmasına imkan görülüyor 

lstanbul maarif müdilrlilğilnUn 

yaptığı tahkikata göre lstanbulda 
bulunan ilk tahsil çağındaki bütiln 

Taksimdeki 
• • • 

resım sergısı 

kapandı 
Müstakil ressamlar 
lzmitte bir sergi 

açacaklar 

çocukların okutturulması için daha 
47 ilkmektebe ihtiyaç vardır. 

Vilayete bu yolda teklif yapılmL5· 
sn da bu işin vilayet bütçesile yapı. 
lamıracağı anlaşılmıııtır. 

Bu yolda bir istikraz yapılması 
d~ üiıkansız görillmUştUr. Bu vazi-

yet kal'§ısında ııimdilik üç senelik 
bir 1nckteb in§natı pro~mı hazır. 
lanmıştır. Her sene 200 bin liralık 

metkeb inşa edilecektir. 

llk olarak bu yıl haziranında 

ba§lanacnk ingaatla Yc.nikapıdn, 

"Sadıkzade,. 
vapuru kazası 

Tetkikat yapacak heyet 
Finikeye gitti 

Finike civannda karaya oturan 
Sadıkzade vapurundan kurtulan 
tüccar malları dün Konya vapurile 
~hrimize getirilmiştir. Mallar mah· 
keme karanna kadar sahiplerine ve· 
rilmiyecek ve muhafaza altında tu· 
tutacaktır. 

Konya vapurile Sadıkzade kapta· 
m Cevdet de şehrimize gelmi~ ve de 
niz ticaret müdürlüğü ile hukuk 
mahkemesine kaza hakkında rapo
runu venniştir. Vaka yerinde keşıf 
yapacak olan ehlivukuf dün Ana
farta \'apurile hareket etmiştir. 

-o---

ransada Reisj cumhur 
seçimi bugün yapılıyor 

İlk olarak Eminönü ile Cihan -
gir arasında bir hat tesis edilecek. 
tir. Bu hat için 12 otobüs i;ıletil -
rtıesine müsaade olunacaktır. Yal
nız bu otobüslerin şimdi ıehirde 
mevcut hatlardan herhangi birin -
.de çalışan otobüslerden olmaması 
ıart olarak konulmuştur. Bu su -
retle mevcut hatların ihtiyaca an
cak tekabül eden otobüs mikdar -
larındaki muvazene bozulmamış o
lacaktır. Yeni hat bu ayın 15 nde 
açılabilcce'lctir. 

Milstakil .ressam VA! bt;)i'lç.~lt~~1 
!arın Dağcılık klübündeki sergileri 
kapanmıstır. Ziyaretçilerin eserler 

Kmıfi tl~ 'U~küAAt4A ı 7-'e iBaku-kö- T -ürk - lran hududunda 
yilnde olmak üzere dört ek eb 
yapılacaktır. 

hakkındaki kanaatini glSstercn rey -----------"-----
!eri tasnif cdilmi§ \'C neticede en Hazine tahvilleri 

at on dörtte başlıyan seçimde 
gene eski Reisi~umhurun 

azanacağı muhakkak sayıllyor -o--

çok beğenilen eserin Ercllmend terhin edilebilecek 
Kalmık'ın portresi olduğu anlaşıl. 
mıştır. Yurdun muhtelif mühim içtiyaç· 

14 5 rey alan bu eserden sonra 
116 reyle Mahmud Cuda'nın Trab
zondıın bir Peysajı ikinci ve 113 
reyle de Kemal Zere'nin bir pey. 

lanru karı;ılamak, eski Osmanlt is· 

tikrazlanm birleştinnek ve gayrimü 
badiJlerin hisselerine mukabil hazi-

A k d • • • ı 71.ljl UçUncU olmu§tur. n ara a onıına Halk, eserlerden birçoğunu satı-

ne tahvili verilmek üzere 1933 se· 
nesinden 2248 numaralı, 1934 sene· 
sinde 2476, 935 senesinde 2808 ve 

1938 senesinde de 3523 sayılı ka
nunlarla çıkarılmış bulunan yüzde 

aris 5 (A.A.)'. - Lebrünün bu· 
reylere ilk müracaatta yeni· 
cumhurreisliğine intihap edil· 

ine muhakak nazarile bakılmak 
ır. 

lü~nileyin reye iştirak edecek 
900 kişiden 600 ünün reyini a· 

ğı tahmin edilmektedir. 

ernand Bouisson, dün namzetti· 
• geri almıştır. Diğer namzetler, 
· François Pietri ile Hcnri Que· 
e ve Henri roy daha evvelce 
rünün namzet olduKunu öğrenir 

erunez namzetliklerini geri al· 
ardı. 

brüne karşı çıkan yegane nam· 
, §.yandan radikal sosyalist Jus· 
Godardtır. Zannolunduğuna gö· 

sosyalistlerle komünistler Godar 
rey vereceklerdir. Yalnız bu sa· 

intihabdan evvel "sembolik,, 
etlel' göstermeleri ihtimali var· 

. Bu namzetlerin sosyalistlerden 
i nafia nazın Albert Bedouce ve 
ünist ayandan komünist fırkası 
ri Marcel Cachinin olınası ih· 

uisson, gazetecilere beyanatta 

~
arak parti mücadelelerinden 

takil olarak riyaseti cumhur 
etliğini ko~ mak arzusunda bu· 

duğunu, fakat Lebrünun namzet 
"nin bu tasa\'\ urunun icr:ı~na 

ni olduğunu söylemiştir. 

Reisicumhur intihabı, saat 14, te 
rsailles'da yapılacaktır. Toplan
·a Jeanneney riya et edecektir. 
ni reisicumhurun isminin saat 
.30 da ilan edileceği tahmin olun· 
fiktadır. 

Saat 14 te J eanneney, ayan ve 
ıebusandan mürekkep olan milli 

karar· meclisi içtim aa da•;et eden 
nameyi okuyacaktır. 

h• • f t nalmtgır. MU.Stakil ressamlar bir i-
Bunun üzerine kura ile alfabe ır zıya 8 k1 ha.."'ta sonra !zmit halkevinde de 

harflerinden biri çekilecektir. Mute· Ankara, 5 _ TUrk _ Amerikan bir sergi açacaklardır. 

akiben bu suretle çekilmi,. olan harf 
ten başlamak suretile 'e alfabe sı

rasile mecfü azalan çağrılacak ~·e 

onlar da rey pusulalarını riyaset 
kürsüsünün önünde bulunan bir rey 
sandığına atacaklardır. 

Geç kalmış olanlann rey verebil· 
meleri için isim söylenmek suretile 
ikinci bir yoklama yapılacaktır. 

Bundan sonra reyler, salona biti-

ticaret muabedeslııln imzalanması --o--
ıcrefine Amerikan ııe!aretinde mu- inhisarlar yeni cigara 
rahhaslar şerefine bir ziyafet ve. 
rilmlftlr. Ziyafette bundan sonra Çeşitleri arıyor 
Amerikadan memleketimize ithali lnhısarlar idaresinin Maltepedeki 
menedilen maddelerden yapılan ye tütün enstitüsünde devam etmekte 
mekler verilmiftir. Yemek liııt~i bulunan faydalı çalışmalar netice
gUnırilk tarifesindeki poziSyon ka - sinde nümue tarlalarında yetiştiril· 
yıtlariyle beraber hazırlanmış ve mekte olan tütünlerden yeni har
bir hatıra olarak saklanmıııtır. Bu manlar tertip edilerek yeni cıgara 
liste ıudur: tipleri meydana konulmu~tur. lnhi· 

Tlirk g\lmrUk tarife No. sarlar idaresi bu yeni tiplerin içim· 
:ııik bir odada sayılacak ve Jean· Domates usaresi 195 !erini tecrübe etmek üzere müteha • 
neney, neticeleri ilan edecektir. Samun balığı lı:öftesl c 36 sıslar:ı ve fikirleri ötedenberi alınımı 
Namzet, icap eden ekseriyeti kazan All'erlkan pastırması, auanas 195 c;ı mutat olan yerlere göndermiştir. 
madığı takdirde ikinci ..• ilah .• defa Tallı patates 200 Bu niimunelerin tecrübelerinden 
olarak araya müracaat olunacaktır. Kuıkonmaz 201 sonra muvafık görülürse yeni cı-

Bir netice elde edilir edilmez Je· 
anneney, intihabım yeni reisicıırn-

hura bildirecektir. Yeni rei icum· 

hur, dostlarının tebriklerini kabul 

edecek ve Versailles kapılarına ka· 
dar bir hüsar müfrezesinin teşkil 

ettiği bir me\'keble ve Parise kadar 

da otomobil \'e motosikletlerden mü 
teeskkil bir mevkeble ve otomobille 
Parise hareket edecektir. 

Lebrünün yeniden intihabı, kabi· 
nenin i tHa etme inin önüne geçe· 

cektir. Bu da Daladyenin \'3"iİ salA· 
hiyetieri 30 ikincite~rin tarihine ka· 

dar muhafaza etme ine medar ola· 
caktır. 

Milli mecli i muhafaza için husu
si zabıta tedbirleri alınmıştır. 2.000 
seyyar muhafız ile 3.000 asker bu· 
gün Versayda intizamı muhafaza 
etmektedir. 

Erlk suflesi 195 gara tipleri satışa arzedilecektir. 
Ziyafetten sonra davetli1ere A. -o-

merlkan ıiklet ııakızı da verilmiş 

ve tarife numarasının 206 olduğu 

blldlrilmi§lir. 
... 

Yeni Belediye bütçesi 
Daim! encümen dUn vali ve bele

diye reisi Lutfi Kırdarın reisliğinde 

toplanmış ve \ilayetle belediyenin 
masraf bUtçesinin hazırlanması işL 
le meşgul olmuştur. Masraf bütçesi 
bu hafta sonunda meclise verilecek
tir. 

Kadıköyde kadastro 
Kadıköy kazasında O mana~a 

mahallesinin kadastrosunun ikmal 
edildiğini yazmıştık. Bu ayın 17 in
ci gunünden itibaren de Rasimpaşa 
kaza mm kadastrosuna ba~lana· 

caktır. 

T e nten amca 
non 

tabaıncaı sa 

beş faizli hazine tah\·illeri hamiller 

lehine bir karar verilmi§tir. Bu ka· 
rar mucibince, bu tah\'iller, Emni· 

yet sandığı tarafından rehin olarak 
kabul edilecektir. Bu tahvillerin fa· 
izi yüzde yediden yürütülecektir. 

Yeni §ekiller, dahili tahvillerin 
hamilleri fevkalade bir kolaylığa 

mazhar olmuş bulunmaktadır. Şirn · 

diye kadar tahviller mukabilinde 

bu kadar kolay bir şekilde i tif adc 
etmek imkanı bulunmamakta idi. 

Emniyet sandığına yatırılmış o· 

lan tah\'iller, orada bulunduğu müt· 

detçe tahvillerin faiz ve amorti:ı· 
man hesapları asıl hamiller lehine 
inki~af etmekte de\ am edecektir. 

--0-

Ankarada yapılacak 
evler 

Ankara Bahçeli Evler Koope -
ratifi tarafından 211 evin daha in· 

şası takarrür etmiştir. Bu yeni ev· 
ler de Bahçeli Evler Kooperatifi 
mahallesinin arka kısmındaki ar -

salarda yani çiftlik yolunun cenu. 
bunda inşa olunacaktır. Planları 

hazırlanan bu 211 ev 700.000 lira
ya çıkacaktır. 

gümrük işleri 

14 mayıs 1937 de Tahranda imza· 
lanan Türk - 1r:ın gümrüklerinın 
faaliyeti anlaşma.ı dolayısile, hu
dudda Gürcübulak ve Bazirgan ro· 
lu üzerinde müşterek bir gümrük 
binası yapılmaktadır. Binanın muh 
telif gümrük muayene kısımlarilc 
polis daireleri bulunacak've masraf 
ıki hükfunet tarafından müştereken 
tesviye edilecektir. Transit işleri i· 
çin gümrük muamelelerinin kolay
laştırılması üzerinde tedbirler alın· 

maktadır. 

Kolombiya Üniversitesinde 
doçent olan Türk kızı 

Amcrikada bulunan Neyyire Ar
da isminde bir genç Tilrk kızı Ko. 
!Ômblya Unh·ersltcslnde felsefe ta
rihi doçentliğine tnyin cdilml§tir. 
Neyyire Arda eski profesörlerden 
Hacı Adilin kızıdır. Birkaç sene ev
vel İstanbul üniversitesinden fel .. 
sefc lisansı alarak Amcrikaya git. 
miş ve orada muvaffakıyetle dok _ 
tora imtihanı vermiştir. Geçen se
ne Kolombia Univcrsitesinde vazl ,.. 
re alan lstnnbul Universitesi pro. 
fçsörlcrinden Rcichcnbach hasta .. 
lanmış ve yerine Neyyire Arda do. 
çent sıfntiyle ders vermcğc tnyin 
edilmiştir. 

--0-

Yeni kabinenin 
beyannamesi 

Meclisin Pazartesi günkü 
içtimamda okunacak 

Ankara, 5 - Büyük Millet Mec· 
!isi pazartesi günü toplanacak ve 
bu toplantıda yeni kabinenin be
yanname~i okunacal.tır. Beyanna
me ile ihdas edilen iki veka.let do1a· 
yısile Devlet dairelerinde yapılacak 
değişiklikler de izah edilecektir. lh• 
tisaı; cnciimenleri intihabı da ayni 
gün yapılacaktır. 
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irlerin sırası 
Ur\ö:!\~ h nlke,•inln tertip el· 
li~i "sece,, münnsehetllc, nr· 
. ı:ı: Hikmet Feridun ı:~. bnzı 
ırlerlmizden Bnkl h:ıkkındn 
~Ündüklerini sormuş. Bıınl:ır· 
seyfn Cııhit Yalçın o Şairin 

ini k:ıbul etmekle beraber, 
~cbiyatımızın en bfiyük Te en 

lı sanatkôrı olmndığını su) lü· 
nıek kl Hüseyin Cahlt Yalçın 

.e şairlerin bir sırası ' ar: şu 
• Lu ikinci ... Hani '·aktıle 
lerde bir mükArnt te'\'zil ceh·e· 
ı, onun gibi blr şey. Acaba Hil· 
Cnhiı Ynlçın'ın ceh·clindc bnş· 
Seli) or Ye acnba Baki knçıncı? 

ıı en ço!.: Fuzull'yi, onun şiir· 
n~ııııh da en çok falan gaıcli 
ın,, dlnn adamın ne demek 
ıni nnlarım ; o sadece kendi 

ilden bahsetmiş Te :Fuıull'n in 
larında kendi hi lcrlnin akisle· 
.ulduaunu söylemiş olur. Fakat 
l\'an edebiyatımızın en büyiik, 
''elli şairi Fuzull'dlr,, demek 
işse lıoyle bir hukme iştirak e
nı: 1-"uzull')i sevmediğim itin 
; bıl&ki:ı, onun eserine hayra· 
'"e hlı; bir §air lmizin ondan üs· 
,1ııuım:ısın ı istemem. Fakat "en 
• en kun·etJi şair,, sözünfin bir 

~!ı olabilecellne kani deAilim. 
1~ ki Fuz.ull, Dakt nln mersiyc-
~efi'nin bahriyelerlnl Nedim' 
:ı: 1 • 
e !erini yazamazdı; o halde on 

a Fuz.ull gibi en bü,·ük en kuv· ' . .. , 
ynırlerimizclir. Büyük şair, kcn· 
nı:ıh!IUS bir hava yaratmış, 

sup olduğu cemiyete veya bütün 
?lı.ta yeni bir tahassüs tarzı ge 
11 llıldaındır. ='u zull liO:yle oHJııJıu 
büyük ş:ıirdir; Bakl de kendine 
sus bir ha,·a yaratmış, başka 
~enin söyllyemi:recc~i şiirler 
iştir, o halde o da büyük şnir· 
a rtık hiçbir şairi ondan üslün 

t:ı.ğn hakkımız yoktur. Onu sc,·-
e 1ı.1lirlz, yani onun eserini kendi 
~11lliz.e, kendi "gönlümüze,. uy· 
GkUlnııyabillrlz; fakat onun için 

1 
''cya kunctsiı şair denıck hnk 

ı d"ğildir • 
Urk edebiyat ının h arikıılnrın ı sa· 

1~~ "Sultan Siile)·man Mersiyesi,, 
ltııız . Ue!kl onun J:uclur mfı kcm 

eserler göster mek lrnlıildir, fak:ı t 
811 1tıt111 1 lıir şey gö lereıneyız. 
l>ra LilınediRim için me~hıır " Ye· 
llaHAkn,, h:ıkkındq lıir şey :>Öyli· 
'~ı; fııkııt lıiliyoruz ki onlur A· 
§llrlcrinin en guzcl örnekleri sa· 
; nnkl'nin mersiyesi de - o m:ı· 

a ·bizim mualldka'l:ırımızı1an bi· 
rd Arur.un itıiradından Jınhse 
Urtırlar; o ,·eznl muttarit bu· 

ar lllerslye)i okusunlar: yedi 
a~ın her biri ayrı bir ahenkle· 
çünky şair onların her bir inde 

bir lh~nıe almıştır: bazn n 
r, hııznn • lıirlncl hendde olduğu 
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insanın hayatı istikan1etince 
cemiyetin vazifeleri 

va mühim bir netice 
-1-

Yazan: Dal 

I
• NSAN' doğar, bUyUr, ihtiyarlar, öliir. in a.nın geçirdiği bu 

dört tabii de\TCdekl emniyeti ,.e müeyyideleri cemiyetin 

muuffa.kıyet \e ,anı:ının, tekamül 'e mcdeni)etinln öl~üsü olur, 

i . 
i 
1 
l 
i 

~.ledeni 'e ileri cemiyetler bir in anı doğuma yakın de' reden 
fıbnaycslne alarak ölUmUnc kadar ayni itina. 'o ihtimam la 
tnklp eder ve ona on 'aztr<'!ilni ifa ederek ferde kar§ı mUkcllcf • 

bolunduğu \'C<"ibelerlnl ikmal ctmi, olur. 

Gebeyi, ne\'7aılı himaye <"rmlyctin ilk \"C <'n belli başlı 'azifo~ 
sidir. Gebe, yurda lıir <'an daha katacak insandır. Bu itlbnrladır 
ki cemiyet kanunları gebeyi, diğer kadınlardnn ayırd ııder 'e ona 
müc.. .. seselrr kurar, onu ı, hayatında ela ayrı müeyyitlcJerlc lw. 
rur ,.e umumiyetle cemiyetler, gebe~ e cem'i \'arlıklannda ~efkat 
\ ' C himaye y:ınınıla hlinnet , .e muavenet mUkellfiyetlcrinl de ka
bul etml"'lcrdir Bu ltlb:ırla önce bir yanunun, lstitnatsız bir nna 
baba el~de clü~yaya gelmtsl lhtimalll'rlnc kar§J hazırlanmak, <lo· 
ğum yerleri &(mak, büllln f.iChir, mcmleltd, nümunc 'c umumi· 
yetle hastanelerde bunlara pa,i yonlar tahsis etmek, yauulann ! 
gıda!lızlığına, anıulan b:.b~n mabnım olmalan lhtlmaline, icb.: ı 
bir bütçe ka1"5ısmcla kn' nılup sönmesi lmkinlarm:ı ka~ı bakım i 
yurdları, himaye mües ·cselcrl, süt tC\"%1 mües eselcrl, bcda\·a ~o. : 

: 
cuk doktorları, dlsııanserler, tocuk yalım yurdları hazırlamak Yn. i 
zlfesl et'miyetin en mübarek hedeflerinden lıirl olur. 

Çünkü bir tocuk bir ana \ 'C babadan fazla cemiyetin lü7.umu 
,.e ihtiyacı 'e öz unsurudur. Doğuracak fakir bir ananın c\·liıdı

nm hayat t'.mnlyetlnl duyması, onu lcabmda cemiyetin yekpare 
~efkat n himay~lne, lı:ılmnına tc\'di edebilmesi huzur 'e tesel
lisi hu1onduk<:a, çocuk ılU ürmc \nlmlan, tocuklorm arsalara bı
:r:ıkılmalan hidl ell'ri, nlha~·et ,~ukurlarda, lağımlarda, denlL kı. 

yılannda çocuk bulma glbl müessif neticeler görülme7. olur. 
Bir neslin korunma.sr, bir nüfusun artan siyaseti önce ne\-Za .. 

dı sistemle himayeden ba!lilar. 
Cl'Jll.!yet bir anadan fazla ana, bir babadan hassas baba ol-

• mak gerektir. ı·anı hakiki ebe,·eyTI, içinde doı;"Up hüyüdUğümUz 
yurdumu& , .e yurdu s:ı.ran nulrğımız , .e cemiyetimiz olmak foab 
eder. 

Ç'«uk büyürken, cemiyet onu keneli lıedeflerlne yakışan 

\an.da terbiyesine \'e kültür yun~ına alır. Okutur, fonbllı eder, 

ten,·ir edl'r, tt'lkln eder, fl'na yola gitmekten Ç\i rlr, IJi istikame te 

ıe,·keder, sporla, sistemle, bilgi ile, pre nsiplerle yetiştirir. Yur
dun lstMiğl cleml\nr elde edebllmesl lçin çoeufun lıüyiimc de' rl 
ea h.,..as -.nclrr, 

Binae naleyh bir çocuk büyürken mektebsb kalamaz, t erbiye 
, .e tahsilden mahrum edllenıcL. Eğer buna. muktedir olmıyan bir 

ailenin elindey c remi) l't himaye ine alır. 1'\"lhay<'t bir anadan dl. 

ğcr ansya ,.e bir babadan diğer babaya intikal ctml~ olmaktan 
ba.~ka bir teı.ahür değildir bu. 

Dunun lcin yoksul ya\rıılara, mekteb ~ocuklarıno, umumi. 
yetıe t&h!ill rağıntlakl çocuklara 'c gııntlcre, bab:ı Ye anasının dar 
HJ& yoksul bütç~inln ' eya ağır hayat neraitlnln beıl talllnl, fe
na teuhiirlerlni kültür nı yetlsme mahnımlyetlerilc çektirmek 
bir ce.mlyctln en büyük hatası, kusunı olmak lcab <'ıler. 

O hald<', lafı mektcbl~ri, yardmı müesse seleri, balmn 3 urıl 
larr, okutma, himaye kşekhilllerl, alrlümum bu çağ çoruklanııa 
\ 'C gcntlerlne cemi~ <"tin nıü~terek himaye Ye yarılım elini uzattı. 
rabilecck mücs cseJcrl meydana getirmek, hasta Ya\ ruya derhal 
müdahale etmek, ~· arkadıısı nispetinde doyurmak, <'Jbiscsizl ar. 
kada'ı ayarmda giydirmek ,.c nihayet ı;ocuğu cemiyete mal et
mek lazımdır. 

Bu deneye kar~ı cemiyetin , ·ar.ifesl daha ı>ümullfülür, Çocuk 
büyür. Kanunlar, nizamlar nıı et.mlyet ~.a.lı5ma 'e hayat ısartları, 

büyü,rüp yetf: ml5 memlrkf't e\•li<lmı himayeye ba~lar. Hangi nı. 
dide mu,·arrak olacakıı:ı o 'adiye se\ kol onan geıı~ 'e yani yetiş. 
mı, ti emekliye aynhncaya kadar seyyanen sıyanet olunur, 
himaye edilir. Mll\affakıyetl nispetinde, hizmeti Ye ehliyeti kud· 
tttlnıle llerllemesln(" lm!.iınlar ba.hşolunur. 

Ve bö~·l<"<'C bir <'<'mlyet n~lldc neı.ile daima dn.hıı. nıiitckimll, 
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eyın, cıger, bumba;· 

şeyler neden 
ve 

• ou gibi 
çok pahalıdır 

Kesik ve kanh başlar, üzerinden kan sızan ciğerler birer 
kanlı parça halinde görülen beyinler ve nihayet bumbarlar, 

bağırsaklar dükkanlarda teşhir ediln1emelidir ! 
Beyin, böbrek, kara \'e beyaz ci

ğer, ba~. bumbar gibi şeyleri satan 
birkaç dükkan var. Bunlardan birı 
de Balıkpazanndadır. Dikkat edı· 

lirse • örillecektir ki, beyinler cam 
içinde ve güne,,c:.e karşıdır. 

.Ekseriya beyinlerin hastalara ve 
çocuklara yedirildiğine nazaran 
daima günlük ve çok taze olması 

lazımgelir. H albuki bu camekan· 
da uzun müddet kalan ve soğuk 

yerde muhafazası icap ettiği halde 
gün~ maruz bırakılan beyin ve ci
ğer veı;aire pek kısa bir müddet i· 
çindc tefe$SÜ.tle yüz tutmaktadır. 

B ir tane de Çenberlitaşta vardır. 
F ilha!dka bunların yaptığı iş, iş· 
kembe temizlemek ve sakatat deni· 
len şeyleri satmak olduğuna göre 
dükkanlarının temiz olmasına im· 
kan yoktur, ama, bu nihayet bir nis 
bet dahilindedir. 

Ke.::i!miş ba~larm çirkin manıa· 
ra!;mdan sarfınazar, dışarıya kadar 
taşan f cna kokunun önüne geçmek 
ve içinde satılan şeylerin daima 
taze bulundurulması için tertibat 
almak gerektir. 

Bu gibi satış yerlerinde birer so 
ğuk hm·a dolabı olmak icap ettiğı· 

ne kaniiz. Bu takdirde sakatatın 

bir müddet daha muhafaza edilme· 

si mümkündür. Belediyenin bilha · 

sa bu yerleri kontrol ederek sat1 
!anların bozulup bozulmadığına faz 
la ehemm iyet vermesi icap eder. 

B urada bir nokta dah a vardır. 

Böyl-e sancılar bir beyni (15) ku· 
ruşa, hır başı 17,5 kuru~ satın ı\· 

:.: ':J ırlaı . Bu hesapla beyinli bir ba~ 
32,5 kuru;a satılıyor demektir. Ne· 
dc.11? B eyin ve sakatatın bu kadar 
pal ;.lı olmasına sebeb nedir? 

13ir k<ıra ciğer 35 kuruşa satıla· 

biii ı mi? Çabuk bozulur şeylerden 
c•lduğtın<! göre biraz pahalı olması 
tabii·lir, ama, bu kadan gayritabi· 
idir. Belediyenin bunların fiyatları· 

:ıa r!a narh koyması lftzımgeldiğım 

kani iz. 
B u i~lerle uğra~n dükkanların 

cıa daima su ile temizlenmesi 1çin 
dükka"'1 içinde geniş su tertibatı ol· 

ması lem in cclılmelidir. 
Yaıııı sineklerin toplanmasına \ e 

ı;oğalma~ına a mil olur. B ilhassa 
cadde üzerinde, lstanbulun en işlek 
yerinde böyle müesseseler olması 
dahi bize~ doğru değildir. 

.Nihayet caddeye m üte\•eccih dı.ik 

rin dah1 mazbut dolaplara konma ı nağa mali vazh -.:timiz müsait değil· 
ı ve dükkanın fe,·kalıide temiz tu· dir. Yoksa kendi he:::abıma, bunla

tulmac;r, satıcıların üstlerini baş· nn hiçbirini teşhire değer mahiyet· 
.arını daima temizlemesi ve öyle tc bulmam. 

\anlı, müle\ \ ~ önlüklcrilc cadde· Ben rem ek yemeden bir saat ön· 
!erde dolaşmaması.hem şehrin sıhha ::e işimi bıra!mım. Senelerdenberi 
ti umumiye~i bakımından,hem de te bu iş uzerindc oldu&rum halde hata 
mizliği nokta mdan hiç ihmal edıl· alı~amadım, hala iştiham üzerinde 
<niyecek noktalardır. • müessir oluyor. 

Bunlardan bir tanesile görü~tük 
' e dikkat nazarımızı celbeden nok· 
talar hakkında sual:er sorduk, dı· 
yor ki : 

"Bizım i~imiz zaten temiz bir iş 

de~ildir. Bir de henüz İstanbul hal· 
kı beyin, ciğer vesaire gibi şeylere 
fazla rağbet gö tcrmiyor. Satış az· 

Jır. Pek az zaman zarfında da bo· 
zulm·eren sakatatı biraz daha yük· 
>ek fiyatla satmağa mecburuz. Ma· 

ahaza bu fiyat fazlalıfi;ının bütün 
mc)Uliyetini bize yüklemek de doğ 

ru değildir. Bizde aşağı yukan bu 
fiyata yakın fiyatla alıyoruz. Dük 
'canımıza modem ,·esait koymak lü· 

zumunu biz de kabul ederiz, ama, 
buıtünhü şerait altında, bunu yap 

Görüyorsunuz ki sık ı::ık yıkıyo 
ruz. Fakat nihayet bir kasap dük· 
kanma, bir ahçı dükkanına girdiği
niz zaman da husu i bır koku du-
yarsınız. Bunu yıkamakla izale 

mümkün değildir. Bu etin, yemeğin 
bizde de sakatatın kendi kokusudur. 

Bunu izale için çok para lazımdır. 

Hangimiz birkaç kuruş kazanabilc 
ceğimiz böyle bir iş yolunda bu ser· 
mayeyi bulup sarfcdebiliriz. 

Zaten bizim i5imizi yapan üç beş 
'\işidir. Fazlao;ı bununla meşgul ol· 

mağa tenezzül bile etmez. 

Halbuki gıdai fayda!;ı çok büyük 

ulan sakatatın ete nazaran çok da 
ha ucuz olduğunu sö,Yliyebilirim.,, 

/Jıin şe/ırimizc gcletı l'ugoslavya mimari akademisi mektebi talebderi 
diin öğleden sonra Taksim ôbidesitıc relctJk koyduktan soma Mftlıcn
dis mektebini ve Dolmabahrc resim miizcsi11i gezmişlerdir. Misafir ta· 
!cbrkr bıı saha/: da Ayaso/ya ve Sultanalımrt camilerini ziyaret et
mişlerdir. Oğlcdcm so11ra l'ercbatan sarayını ve rarşı)ı gezeceklerdir. 

Eğitmen kurslan Münhal valilikler 
Onbeş yerde daha açılıyor lzmire Şükrü Sökmensüer 

Manrif vekaleti köy mektcbleri-
niıı muallim ihtlyncını temin et - . 

tayin ediliyor ; bir \·afı edası tak ınır, Jı:ız:rn 
. cbest ıın SÔ) lcr • .Me~rlA Hulıl'ıı i n 
1 1 de ı ·ı · · J • eli . c ı ınılz.ın gfizc l eser erın· •. 

r' fak:ıt o iki ş iiri ıııuknycse c· 1: 
ılaha iyi yctişmlıs \ ' e daha fazla benlmsenmi~ bir cnr.rjiye lnti· 

kanların manzarası d a şehrin umu· k il 1 k t' ht lif f Münhal bulunan bazı \aliliklcı mc zere mcm c e ın mu c vu. 
mi l!'örüniicü Ye güzelliği bakımın· I" ti" . d 15 ğltm k n bugünlerde tayinler yapılacaktır. - ' .. ye .:rın e e en ursu ç- t 

h Bakt'nlnldnin milkemmelliği 
al llÖzc tarp:ı.r: görülür Jd şnir 

1f ~rtayı, hatt ı\ her pıırçad:ı her 
biitan'ü pir nn ı;ö:ıönündcn 

ll'ttı:ıd ~ an • hnıırlamıştır, h er nııs· 
/:ılnıı bir nıannsı d eğil, lıütıin 

1.c bir \'nzifcsl \':ırclır. H:ıl lıuki 
k nln terkibinde bir pcrlşnnlık 

ür. Bunun d :ı bir güz.elllğl yok 
"d·· Şüı>lı eııiz \'nr· ıntcn o şiiri n 

eh· ' 
ı)•n tı ınızın lı:ıriknlıırındnıı ol· 

unu iıı kiır c tıııediııı- fakat ö teki 
ıır b· • 
. ız.c ınükcmıneliyet lıls!ii vere· or. 

iiürk di linin en mükemmel en pü· 
ı ·ı ' . '' rlcrlnden birini Yermiş o· 

(~1rdcn bahı;ederken: "En bü) fık, 
sı;~''Clli şairimiz değildir,, demek 
·e dık olur. Bayır, Bnkt, rncrsb'c!öi 
hb aha hlrtok knsideleri (mesela 

ı:ı ah$ oldu Muiha - sı fat cnfu•ı 
r,, tnıııraAı ile başhyan knıddesl ) r2elleri ile t n büyıik l l t t n kuv
. Ş~lrlerlrnl:ı:den biridir· ıı: alrleri· 
ltı d , "' 

n e onun kadar büyilkleri ,·:ır 
••dan bilyüğii yoktur. 

Nunıllah ATAÇ 

8
11,. hafta '9ka• 

esımli Hafta'yı 
Okuyunu;, 

kal eder. Ve işte ccmlyctlr.r böylece tcl.aıııül edip ilerlr.rlcr. 
llu devrede cemiyetin \ 'azlfcsi, hak \ 'C a<laletl fP.\7 ln etmek, 

ehliyet , .c llyıU..atlcrc rer 'ermek, mütemadiyen yeni yeti. enle ri 
tak,1yc ederek bunlardan mtmlrket itin azami istifade \ 'C ranıl. 

manı almaktır. Bu nesil lhtl~ arlıır. İı;;tc cemiyetin burada ~ <'P· 
1 y<'ni ,.e ı;ok mühim ·bir , ·adfl'Sl başlar. Bir cemiyetin ihtiyarına İ 

tıcmln ettiği müc~·yede, geneln gU\'Cnlnl \'c ıııa~in artnnmı, alına... 

.:! t"&k netice ' :e randımanın yük.c;eJmeslnl tf'mln eder. 
(Devamı yarın ) i 

················································-····-················-······················· 

dan ehemm iyetle tetkike değer. - k . ti B k 1 Bunlaraan Eskişehir vn!iliğine erk 
d 

magn nrar vermış r. u urs ar 
Kesik , e kanlı başlar, üzerin cıı Ad 1 E-' 1 . mcbuslnrdnn Şükrü ta~in cdilml 

ann, spartn, nancan, zmır, , 1 . , . • . . . 
kan sızan ciiıerlcr, birer kanlı parça. K t 1, K ki 1. K ' c zmır \nlıilgınc de cmnıyel ış 

c. ns nmonu "anı ır arc ı o _ . 
hal.ınde (Töriılen be,·inler ve niha . ' ' . ' krı umum müdürü Şükrü Sökr:ıcn 

,, J cnclı, Mnlnt)·n Manısa, Snmsun, ve U 
1 

ta . 
,·et bumbarlar, bağırsaklar, işkem· T b d 1 kt 

1 

s <'r n yıni takarrür etmiştir. 
J rn zon a açı nen ır. 

beler ııerhaldc hoc bir görünü5 ver- İlk b 1 d 2000 -- tm Bunlardan başka Mersin valis; " nm e e ogre en ye- R . . .•. 
mez ti. ti ğ' U id d'I b k 1 .Ukneddin Manlsn vnlilıgıne İs _ 

• § rece ı m c ı en u urs nr • 
1 l~d t ı d ı 'b' dolaplar tanbul vali muavini Hüdainin ls . \ e a e e o ap gı 1 kısa bir zamandn faaliyete geçe -

içinde bulundurulan bu gibi şeyle· ccklerdir. parta valiliğine tnyinleıi de knr:ır. 
la mış gibidir. 

.-. .........-. __ .-. .-. _ .-. .-. _______ ~ • Elfızrğ valiliği ile dahiliye tcfliR 
~~,,,,. ~~V .. ALW4.A.L.!4,.A .. V_.A_A..W.Y•V.-A.9.A..Jr~ he,_·eti relslif.i de boctur . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ o ~ 

Sokakların tamir ve 
inşaatına başlandı 

_Ne oldu yahu, bu ne hal , foz toprağa 

bclenml,ııln, yu,·arlandın mı? 

_ Hayrr canrm, Babıali yolundan Sir

k eciye indim, 

C:** 
- Ne o, gaz maııkcsl 

haztrlanıyonıun ~ 

tecrübesine mi 

_ Ne mUnnııehet! Bb.lm bakkal yol 

ln}aah ııırasınd.a da. alı,,nri~ gldeccğlm. 

*** 

- A iki gözüm, elinde leğen ibril< 

b4iyle seyahate ml çıkı~ ? 

- Ilabıallclcn ldtah alacağım. Or:ıcık· 
ta 3 üzUmU gözümü, ağzımı burnumu yıka. 

yn·erirlm de ... 

- Dellrctin mi a birader, ne oluyorsun, 
neden böyle k~I ;:;lbl tıplayıp hopluyor. 

sun! 
_ Sen de benim ı;lbl her gün gazete

~·c git gel dr . bak o ~·ollarıln kanatlanıp 

uı:maz mı!llm ? Kenıllml alı tınyorum, M 

haltedt>ylm? 

- Yahu, keklik ;:;lbl kaılm! 
- Nereden nnlndııı ! 
- ReledlyNlcn kalkııı UabıiHiyi tnldp 

e de rek Sirkeci~ c indi. l..iıf mı bu ? 
ı:: (c (c 

- N e garlb ndam ın, hiç otomobll sa-
tılıp dıı k:ıhr alınır mı? 

- Hele u yol irı~:ıatı bitsin y ine oto. 
mobil alının, ama, şlmtlllil\ kntırdan yek 
\ıısıta olmaz. 

*** 
- Ne o, tırtanbal dclfücleı:tk, <lrfinc 

mi arıyorlar! 

- llııyır, bllfıkls define gümü~ orlnr. 

Mim. 

Hizmet müddetlerini dolduran 
dört vnli de bugünlerde tekaüde 
sc\•kolunacnklardır. 

-<>-
Galatasaraylıların aile 

ziyafeti 
Galatasarnylıların senelik aile "e· 

meği önümüzdeki 8 nisan 939 ~
marte i ak~mı Tokatliyan salonla· 
nııda verilecektir. 

Davetiyeler Beyoğlunda H asnun 

Galip sokağında kfıin Galata~aray 
spor klübü lokalinden aldınlmah \'e 

masalar da evvelden tutulmalıdır. 
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Yeni Vekaletler ihdası 
bütçede büyük 

/Tüccarlar Şekerj 
Şirketini protesto 

Bir kamyon 
kazası 

1 p Beyaz pe<den~QRETT A ANNA 
BEILLA 

bir masrafl icab ettirmiyor 
Deniz müsteşarlığına bağlı daire

ve Denizbank Münakale 
Vekaletine raptedildi 

ler 

_.. Baştarafı 1 incide 
tahıiı edilen odada vekalet memur 
larile tanışarak tebriklerini kabul 
etmiştir. 

İki yeni Vekaletin teşkilat ka -
nunlarr hazırlanmaktadır. 

Buıünlerde Meclise sevkedile _ 
cektir. 

Ticaret ve Münakalat ve muha
berat Vekaletleri iktısat Veka. 
Jetlerine bağlı olan umum 
mildürlilklerden teşekkül edece -
ğine göre, bütçe meselesi yalnız 

vekil tahsisatı, müsteşarlık ve hu
ıuat kalem müdürlüğü gibi birkaç 
makam için mevrubahstır. Bun -
Jar için de, mart bafında meclise 
verilmiı olan 939 mali yılı bütçesi 
bütçe encümeninde tetkik edilir -
ken hükumet tarafından bir ilave 
projesi nrilecektir. 

Yen! kurulan iki vekAlet hazi -
randan itibaren mUetakil bir biltçe 
ile idare edimeğe başlanacaktır. 

e&9eseler için de demiştir ki: 
"- Böyle bir fikir vardır. Ben 

daha dahiliye vekiletindeyken oto
büs meselesi hakkmda karar ver. 
miştim. Şimdi Lfıtfi Kırdar bu hu
susta tetkikler yapmaktadır. Bele. 
diyenin alacağt otobüslerin parası 

da belediyeler bankasından ikraz e
dilecektir. Elektrik, havagazi ve 
tramvayın da muayyen bir zaman 
sonra şehre verileceğini biliyorsu-
nuz.,, 

Yeni vekaletler oolayısile 1.stan
bulÇla bulunan ve iktısat vekaleti
ne bağlı olan bazı müesseselerin ye_ 
nl vekaletlere bağlandıkları anla -
şılmaktadır. Bunlardan ticaret oda. 
sı yeni ticaret vekaletine, deniz ti
caret mUdUrlüğü ile Denizbank mü
nakalat ve muhaberat vekaletine 
gec;mişir, Denizbank teşkilatmm 

resmi bir şekle sokulacağı ve bir 
umum mUdürlilk haline getirileceği 
söylenmektedir. 

Ortaköydeki yilksek deniz tica • 
ret mektebi de milnakalat ve mu
haberat vekaletine bağlananlar a _ 
ra.emdadır. 

ediyorlar Öğla üzeri bir sahcı ağır 
Ankaraya da müracaat surette yaralandı 

Bugün saat 12,30 da Sanayi 
edecekler Mektebi önünde bir kamyon bir 

Şekeri tek elden satarak bir nevi adama çarparak ağır surette yara
inhisar vaziyetinde olan şeker şirke· lamıştır. Seyyar şekercilik yapmak 
ti ile, şeker tüccarları arasında de- ta olan Kadri mektebin Önün.den 
vam eden ihtilaflar hergün biraz geçerken arkasından hızla gelen 
daha artmaktadır. bir kamyon adamcağızı altına al-
Üğrendiğimize göre, bugün ~ir- nuş ve vücudunun muhtelif yer -

ketin deposunda stok olarak bulu- !erinden ağrrca yaralamıştır. Kam 
nan mühim miktarda Alpullu fabri yon şoförü kazadan sonra araba
kasının küp şekeri vardır. İyi cins· yı ıdurdurmamış ve kaçmıştır. Ya 
ten olan bu şekerden alıp piyasaya ralı şekerci Kadri baygın bir halde 
çıkarmak üzere İstanbul tüccarları hastaneye kaldırılmıştır. Meçhul 
şirkete müracaat etmişler, fakat şir- kamyon ve şoförü aranmaktadır. 

ket bu şekerleri Anadoluya sataca- --<>-
ğını söyliyerek tüccarıara verme- Bir tramvay kazası 
miştir. Kuruçeşmede lskender Mehmet 

Bu vaziyet karşısında tüccarlar tütün deposunda çalışan 36 yaşla -
bugün şirketi protesto etmeye ka· rında Huriye dUn akşam depodan 
rar vermi~erdir. Ayni zamanda An- çıkarak evine gelirken arkasından 
karada alakadar makamlara da mü- gelen tramvayın sademesine maruz 
:-acaat ederek şirketin lstanbula yal kalmış ve vücudunun muhtelif yer. 
nız bozuk ~erleri verdiği bildirile- !erinden yaralanarak Beyoğlu has-
;ektir. tanesine kaldırılmıştır. 

Ambarlarda bulunan iyi şekerle- -o-
rin Anadoluya sevki ile şirketin 

vagon başına yüz lira fazla bir men 
faat temin ettiiU ve onun için İs
tanbul piyasasına bu mallardan ver 
mediği iddia edilmektedir. 

Hariciye Vekili 
Parti grubunda harici 

vaziyeti anlattı 
Ankara, 4 (A.A.) - Cumhuri. 

Oç arkadaş arasında 
kanh bir kavga 

Dün akşam Tahtakalede üç kişi 
arasında kanlt bir kavga olmuştur.

1 Safranbolulu olan Ali, İbrahim 
ve SUleyman ieimlerinde üç hemşe. 
ri dUn akşam altıda toplanarak eğ
lenmeğ ebaşlamışlar ve adamakıllı 
içerek kafaları tilssUledikten sonra 
eski bir meseleden dolayı kavgaya 
tutUjDluf}ardır, 

İki yeni vekAletln hazırlanmasına 
baelanan te§killt kanunlarma göre 
ıimdi iktısat vekiletlne bağlı olan 
deniz müsteşarlığı da mUnakaıtıt 

ve muhaberat veklletine geçmekte 
dir. Bu mUateıarlığa bağlı olan 
limanlar ve tarifeler müdürlüğü dün 
den itibaren münakalat vekaleti ta
rafmdan idare edilmeğe başlanmış. 
tır. Gene tktıaat veWetine bağlı 

bankaların da mevzularma göre bir 
kısmı ticaret veliletine bağlana -
caktır. 

R yet Halk Partisi BüyUk Millet 
0 manya Meclisi gnıpu bugün 4 4 939 

Ellerine g~irdiklerini biribirle -
rinln üzerine atan Uç hetn§eri, yetL 
şenler tatarından ayrılmcaya kadar 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlar 
dır. Bilhassa Süleymarun yaraları 

aftrdır. 

öğleden sonra saat 15 te Seyhan 
Hariciye Nazırı mebusu Hilmi Uran'm reisliğin. 

de toplandı. 
Aym yirmisinden sonra s~ aıan Hariciye ve1dumıı. 

A karay 1 k Şükril Sara~ıunun B. ıır. Mec-n a ge ece lisinln tecdidi intthap fasılası es. 

Top~ mablulleri ofisi. ziraat 
bankam, TUrkofia, iç ticaret umum 
mUdtırHlğU, ticaret vekaletine ge • 
çecek daireler araamdadrr. Sanayi 
ve mudhı ielerlyle al~alı teıek -
killler, meeeı& Sllmerbank ve Etl
banlt lktmat veklletinde kalacak _ 
tır. 

Ankara, 5 - Roma~y~ harici·y·e nasında cereyan eden dUnya si. 
nazın Gafenkonun harıcıye vekilı,.. yaseti ve Bükreşte topla.nan BaL 
miz Şillcril Saracoğlunun Tahran- · kan Antantı müzakelerile Bul • 
darfdönmeitı'den Mnra Arlkaraya gar Başvekili ekselans Köeeiva -
geleceği anlaşılmaktadır. Ziyaret nofun Ankaraya ziyareti hakkın. 
tarihi böylelikle ayın yirmisinden da tafsilen verdiği imbatı ve ba. 
90tU'aya kalını§tır. zı aza tarafından sorulan sualle

Bqvekll Refik Saydam ihdas e
dilen yeni vekaletler dolayısile şu 
beyanatta bulunmuetur: 

''- tktıaat veWetl, hemen he. 
men blltUn ilttttadl ve ticari faali
yeti kendisinde toplıyan bir uzvi -

Saadabad pakh 
konseyi 

Bu ay içinde Tahranda 
toplanacak 

yet olarak ifllyemez hale gelmlşt!. Ankara, 5 - Bu sene Kabilde 
Bunu ayumayı ınuvaftk bulduk. BL toplanması mukarrer olan Saadabat 
ri, mnal bmıa1 diğeri harict ve da- paktı konseyinin bu ictimamı Tah
hllt tlearet kmnma bakmıık Uzere randa yapması kararlaşmıştır. An
iki ve'klletin ihdası takarrUr etti, tanta dahil devletler bunu kalbul et
Bu esnada mllnakale ve muhabere mişlerdir. Toplantı Iran veliahdi· 
vekAletlııi de ihdasla deniz işleri • nin diığ:inü srrasmda olacaktır. 
nin de buraya verilmesi uygun gö-

rllldtı. Bu suretle nafia vekaletinin ı s M k 
:~:=:-i:. :~::1:1::~~:=~ ovyet - ançu o 
sek fen beyetf, şimendifer inşaatı, hududunda 
devlet inşaatı, kiSprtt ve yollar in-

çarpışmalar patı, eu işlerlle yüksek mühendis 
ve nafia fen mektepleri gibi teşek. 
külleri nafiada bırakmayı d-Un-
dfik. Tokyo, 5 (A.A.) - Domei ajan-

Kara, hava, ve deniz nakliyatı, sının Harbinden öğrendiğine göre 
posta, telgraf, telefon ve radyo, oon günlerde ku\'\'etli Sovyet müf
muhabere ve miinakale vekaletine rezeleri Mançukonun harp hudut
geçmektedir. Bu suretle kabinede !arını Liuçia civarında birkaç defa 
iki vetalet fazla olarak te'Bekkill ~rek Mançuko hudut postalarına 
etmif bulunuyor. Fakat taksirnia - ateş etrni~lerdir. 
mal nottainazarmdan bunun fay _ Yüz kadar Sovyet askerinden mü
dalı neticelerini derpi.'i ederek bu rekkep bir müfreze topçunun hima
karan verdik ki esasen buna kanu- }'esinde dün aynı hudut karakoluna 
nt saWıtyetimlz de vardır.,, taarruz etmiştir. Birkaç saat süren 

Refik Saydam İstanbul belediye. müsademeden sonra Sovyet müfre
eine devredilmesi dilşUnülen mü - zesi geri atılmıştır. 

- -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Hornatızma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derha~ ke

re ait cevapları grup tarafından 
alaka ile dinlenerek tasvip edil. 
miş ve celseye nihayet veril
miştir. 

Tahrana gidecek 
heyetimiz 

Perşembe gunu yola 
çıkıyor 

Ankara, 5 - Iran veliahdinin 
düğününde hazır bulunacak olan 
heyetimiz perşenlbe günü Irana ha
reket edecektir. Heyet hariciye ve
kili Şükrü Saracoğlu, meclis reisi 
vekillerinClen biri, riyaseti cmnhur 
oeryaveri Celal ve ordu müfettişle

rinden general K§zımdan mürekkep 
:>!acaktır. 

Riyaseticumhur bandosu ile mu· 
hafız alayından 120 kişilik bir as
keri müfreze de heyetle beraber 
Tahrana gidecektir. 

-o---

Dairelerde kim!er iş 
takip edebilecek ? 

Ankara, 5 - 'Dahiliye vekaleti 
devlet dairelerinde iş takip edecek· 
ler için valilere bir taminı gönder 
miştir. Buna göre yalnız noterlikçe 
musaddak vekiletnameleri olanlar 
dairelerde iş takip edebileceklerdir. 
Rapor,- arzühal yolla.mak ve neti 
cesini sormak için vekaletname a· 
ranmıyacaktır. 

-0-

Yeni Nafıa vekilinin 
teşekkürü 

Ankara, 4 (A.A.) -Nafia Ve. 
gili General Ali Fuat Cebesoy. 
Nafia vekilliğine tayini dolayı
siyle hakkında gösterilen duygu 
ve tebriklere ayrı ayrı cevap ve. 
remediğinden. teşekkürlerinin ib. 

.. aer. lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. .. j lağma Anadolu Ajansını ta vsit 
etmişlerdir. 

-o-

Döşemesi çöken bina 
Fatihte Ketenciler sokağın.da 13 

numarada oturan 60 ya§lannda 
Mevlud dün ak§am §ar.ah iskelesin, 
de eski balıkhane binasmda 27 nu
marada bekçilik vazüesi yaparken 
binanın dögemeal çökm.ilf ve lılev. 
lfıd başından tehlikeli surette ya
ralanarak Cerrahpaşa hastanesine 
kaldınlm11tır. 

-0---

lki ceset bulundu 
Dün sabah llaltepede Diragoz 

mevkünde denizde bir ceset bulllll
m1111tur. Yapılan tahkikatta bunun, 
Yalovalı Kibil isminde b!ri olduğu 
anlaşılmış ve bir ay evvel sandalile 
beraber fırtınada boğulduğu tesbit 
edilmiftir. 

*** 
Bu sabah SUt!Ucede denizde bir 

ceset bulunmuşttir. Tanmmıyaeak 

bir hale gelen cesedin bundan 20 
gUn kadar evvel ortadan kaybolan 
İnebolulu Omıana ait olduğu anla
şılmıştır. Hidiaeııin mahiyeti hak • 
krnda tahkikat yapılmaktadır. -

Trabzonda ağaç 
bayramı 

Trabzon, 4 (A.A.) - Ağaç bay
razpı, Ataparkta bütün halkın işti 
rakile hararetli bir surette kutlan
mıştır. 

Ağacın bir millet hayatındaki e
ıemmiyetini tebarüz ettiren nutuk 
ar irat edilmiştir. Ağaç bayram! 
kaza ve nahiyelerde de kutlanmış 

her cinsten bir çok fidanlar dikil 
miştir. 

-o--

Orta tedrisat kadrosu 
genişletiliyor 

Maarif Vekaleti her gün biraz 
daha artan orta tedrisat talebe 
kadrosu dolayısiyle bu yıl 300 şu. 
be açmıştı. Vekalet 1939 • 1940 
ders yılında da 300 §Ube açmaya 
karar vermiştir. Bunun ic:;in Ve. 
kiiletin 1939 .kadrosuna 301 mu.
allim ve 35 memur ilave edilmek
tedir. Bu ilave kadroya yardımcı 
muallimlerden muallimlik ~artını 
haiz olanlar maaşlı muallim ola . 
rak alınacaklardır. 

en meşhur ve en d 
çok sevilen Y U N G 
3 yıldızı: 

10 binlerce figüran - Muazzam, harikalı sahneler şahane bir 
zu hakiki olarak 2,000,000 dolara malolmuş bir san'at abid 

1 Süvegş f edailerJ 

BU AKŞAM DOYUK ŞEREF GALASI OLARAK 

Yalnız MELE K'te fransızca 
Dikkat: Bu gece için bütün localar satılmıştır. Numaralı bil 
leri evvelden aldırınız. Y A R 1 N matinelerden itibaren 

İPEK sinemasında Türkçe sözlü nUsh 

,m•:m".:awwwr.ı::ı1111ıııı. 

Insanlarm yapabileceği en' 

1 
mtlkemmel bir eser olan ff 

A : 

;LALE: 

1 
Sineması · 

Yarın faaliyete başlıyo~ 
1 Aklanı ta:ftı aaıat 9 cıati 

1 TiNO ROS~i'nin 1 
1 P ARlS ·: 
~ h 

İntikamın çıldırttığı, öl" 
ıarstığı, vak'alann titrettiği 
sanların korkunç vak'ala 

RADYOL 
POLiSLE 
25 kr:ıı:n tekmili 

ilŞIKLARl~ 
_,.....,...~..,....-ı 

Büyük Menderes 
taştı 

Bazı köyler arasında 
münakale kesildi 

Aydın, 4 (A.A.) - Birkaç gün 
evveline kadar sürekli bir surette 
:levanı eden ilkbahar yağmurların
dan büyük Menderes taşnuş ve o
\·ayı kamilen sular kaplamı~tır. 

Balat ovasında bulunan bazı köy 
ler arasında münakale dumıuştur. 

Baş rollerde Max. Hoffmatı• 
Herine Hughes - Sliver W 
Amerika Polis teşkilatını ıafı 
tan, memleketleri bir fcJJ.~ 
gibi aıan, bir afet gibi tart 

Gangsterlerin heyecanlı 
macera lan 

ugUn Matinelerden itiba 

ALKAZAR Bu taşkın sebebile havzada pa

muk ziraatinin bir ay kadar geçi, ' 
Sin°rnasında haslıvor. 

:.:cceği tahmin edilmektedir. Sular ••••••••••~ 
ra\•aş yava~ çekilmi}·e ba~mıştır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

1500 cilt Türk kodeksinin tabı işi:ıe teklif edilen fiyat fazla g 
mesine , e teclit i)i içinde i tekli çıkmama 'nıa binaen eksiltmc:.i l 
939 per~e.mbe günü sa;ıt 15 şc bırakılmı,tır. 

ı - 85 forma tahmin edilen bu i~in beher formasının tabi) 
lira \'C cilt i~nin beheri 120 kuruş tahmin edilmL.tır. 

2 - Muvakkat garanti: Tabiye i~i i:in: 235 lira 88 kuru~ 
Teclidiye için: 135 liradır. 

3 - htekliler şartname> i hcrgün komisyondan alabilirler ~e 
muneyi görebilirler. 

4 - İstekliler 1939 yılma ait ticaret odası ve"ikasile 2490 
kanunda vazıh vesikalar \'e bu i ı;e gırcbilmek için ba!kı i;ıınde 
nılacak h;rflcr \ e numunesinde ~ldtıJU gibi 10 puı toluk harfle! 
zilmiş ve iyi ba::ıılmış bir kitap \ e) a yazı nümunesini 'Ye şartn 
yazılı evsaf ve tarifat dahilinde ) apılmış \ c ciltlenwiş bir kıtabı t 
ve kabul edilmek üzere eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel 
bul $Ihhat müdürlü~tine tevdi etmeleri ve bu İ!ie yeter muvakkat 
nat makbuz veya banka mel-..tuplarile birhkte belli gtin \'C saatte 

yona gelmeleri. (2::!83). 

ar 
rn 



6 NiSAN - JS39 H A B E R - Aktam Poabaaı 

HABER' in 
Güzel gözler müsabakası 

·ı Senenin en büyül< eilenceli ve mükafatlı 
·· müsabakasıdır 

B~eesr~@LgdrOC@Mf:iliR 
Londra müzakereleri müsbet 

1 ' 

Çinliler Bu /Dk 
muvaffakiıetler 

elde ettiler 

safhada [~~.W.441 
Lehis !an Hariciye Nazırile bu ~~~?ıl:~~~.i~~;~~m~~1ı~i z:.ıı;; 

... 
Numara: 94 

OlnaJUcaJarumza dailfaalmuz 
Maçka Cüzin 

Japonlar bir çok sabah da mu"zakerelere ğına tayin e::li~mistir. lktirnt mü-
mlntakalarda 

Jürlüği.ine Safeddinin getirileceği 
ıôylenmektedir. 

mUl.iıra~larm luymeU 800 lirayı 
a,kuulır. 

geri çekildifer • Son birkaç gün zarfında sokak-

de'~am edl'ldı' jra tü.'<ürdü?t..i gö~ülcn :?3 ki§i, hi-
180 Ura lnJm,etiade bir nd)o, kıütal büfe takımlan, kıymetli ceb 
•e kol ...Uerl, •Uf&lllbalar, elblMllkler, istenilen 917ayı alabll
laek Mılllal7etlal nru :O, U, 10 lira clbl para luJmetlnde kart· 
iv •alııtellt ev et1aaı ,.e saire. 

Şung - King, 4 (A. A.) - Şeki- , eli m:ıl sattığından dolayı C:a 47 
ang eyaletinde Çinlilerin elde eL ~naf ceıalandınlmı~tır. 

italya, Arnavutluk 

tiği bUyUk zaferden sonra, bu ana 
kadar Siaoııan ve Fuyangı tehdid 
eylemekte bulunan tehlike tama -
mile bertaraf edilmi.jtir. 

Çin menbalarmdan öğrenildiğine 

göre, Çin kuvvetleri Kan nehrinin 
şark sahilinde Şungaianga girmiş -

8ari ( Baıtarajı 1 incidt) kapı açmaktadır. İtalya Adriyatik
0 

tir. Kan nehri pazar gUnU geçil -
radyosu, ltalya ile Atnavut· sahillerinde bir Alman nüfuzun- mittir. Şungsiangın dramda klin ter 

kUk arasındaki ittifakın daha ziyade dan çekinmektedir. saneler de Çinlller tarafından işgal 
UV\~tlendirilmesi için iki hükCı.met Diplomatik mahfillerin ilavl' et- olunmuıtur. Japon kıt'alan, şehir 

arasında müzakereler cereyan et· tiğine ıöre, İtalya, Arnavutluğa 
rn~te ~unduğunu tebliğ etmiştir. İtalyan askerleri ıöndermek :ıu-

Dgılterenin vaziyeti retiyle, Yugoslavya üzerini~ bir 
l Roma 5 - SalAhiyettar mahfiller tesir icra etmek ve bu suret~-: Yu
k~lYanın Arnavutlulun kaı,ısmda· ıoslavyarun İn&iliz emniyet pli-

1 İtalyan limanlarına askeri nakli- nına ittirakine mani olmak ve Yu
~"at Yaptıimdan ve Arnavutluğu goalavyayı Polonya, Romanya, 
1;n1 edeceğine dair olan şayialar- Türkiye ve daha diğer dcvlı:tler 
~n ademi maJQmat beyan ediyor· arasında yapılması dütünülen itti
ar. faka ittiraki redde mecbur kılmak 
Maamafih, Arnavutluğun geçen istemektedir. 

hatta bW"aya gelen reni elçisi, dün Arnavutluk istiklAlini 
:lrllt'lda sefaret müsteşan bulundu- mildafaa edeceğini 
gu halde tan-are ile buradan Tira- bildiriyor 
.rıa gitmiştir. Tirana. 4 (A.A.) -Arnavutluk 

Iıgal nasıl olacakmıı ? Ajansı tebliğ ediyor: 
:Paris, 4 (A.A.) _ Havas Ajan· Bazı ecnebi gazeteleri ve radyo 

•ı bildiriyor: iataayonları Arnavutluğun himay: 

surlarının haricine çekilmiştir. 

Diln Japonlar, Kan nehrini geç _ 
mek üzere bir teşebbüs caba yap -
mışlarsa da bu tegcbbUs de evvel-
kiler gibi t:ım bir muvaffakıyetsiz
liğe uğramııtır. 

Bugün de düşman, iki defa Ciu
kovda nehri geçmek istemigtir, Fa. 
kat her iki defa da hezimete uğra. 
tılmı, ve geri püskUrtülmüıtür. 

Fransız hava 
Nazın Londrada 
lngiliz va Fransız harp 
tayyare'erinin tipleri 

birleştirilecek Parise muhtelif kaynaklardan idaresi altına alınmak üzere oldu
Ctlen haberler, İtalyanın. yakın- ğunu buıün haber vermitlerdir. Londra, 4 (A. A.) - Fransız 
d• Arnavutluğa İtalyan askeri E Bu haberet~"ı9a.ı~lt bakmak hava nazın Guy la Chambre, ;,·a _ 

ftlfi!UiMen '""Xnui;abUJU ... ,, ~ ~ ti hı•tnr- lllDda laailia bava nuın Xinıaley 
haberdar ettifini teyit eylemekte- illin\ <fe bdMu}l;w "dAkuıtulMa Vbod ~dutu ltaide, bqvekAlet da. 
dir. sına asli müsaalde etmiyecektir. ireeinde Çemberlaynı ziyaret etmif· 

ttaıyan lataları, Valonadan ka- ltalyan gazetelerine g&re tir. 
raya çıkarılacaktır. Roma, 4 (A.A.) - "Havas,._ Pres Association'un söylediğine 

İtalya, bu hareketini, 1927 ftal- İtalyan ıazeteleri, tnıiliz ıaranti- göre, Guy la Chambr tayyare inp
)l. Arnavutluk anlıp11ının Ar· sinin Yuıoslavyaya da tqmil edil- atı babalnde Franaız - İngiliz it bir_ 
ll"'utlufa 'karp bir yabancı tebli- meai ihtimali ile metıul olmakta- liğinl tamim etmek arzuaundadır. 
q takdirinde bu memlekete 1tal· ı dır. İtalyan ıaıetelerinin tebarüz Fransız ve İngiliz hava nazırları. 
~lııın askeri yardımda bulunacağı ettirdiğine ıöre, İtalya, bunu, ftal arasında bugün yapılan mllzakere -
1ıa1ı::lcuıdaki maclılnln• dayanarak 

1 

yanın çenber altına al•nmaıını iı- lerde bir İngiliz heyeti seferiyes! 
hPacaktır. tihdaf eden bir manevra olarak te- Fransaya gönderildiği takdirde ta-

Öfrenildifine cöre, İtalyan as- , likki edecektir. Netekim, yine ıtaı kip edilecek usuller tesbit olunmuıı 
It"rleri, 6 n:yahut 7 Nisanda Arna yan ıazetelrinin bu münasebetle tur. 
"utluğa çıkacaktır. kaydettiği &ibi, Muuolini, İtalya- Fransızlar, Fransa ve İngiltere 

iyi haber alan m'hfillerin bildir nın Acliryatik sahillerinde üçüncü larafmdan yapılmakta olan tayya -
~ <'iğine ıöre Amawtluk hük\ime- bir devletin kendisini ıöatermeai· relerin tiplerini birleıtirmek için 

•. • tayyare endüstrilerine ait modelle-
•1, her türlü asker ihracatına mu- ne müsaade etmiyeceğini sarih au-lt · · ri aralarmda teati hususunda mu. 
hernet niyetindedir. Arada bir rette bildırmittır. tabık kalmıglardır. 
llz~ için halen Roma ile Tira- İtalyan ıasetelri, İtalyanın, Ot-:n 1 Fnuııız hava nazırı müteakiben 

l &raamda müzakereler cereyan rant kanalının beri taraf:nda İn&il !n gillz tayyare fabrikalarından bi-

L h 
• Belediye isti~are heyeti dün 

e istan· ıle Roman a d k' toplanarak süt meselesini tetkik et· ya raSJn a 1 l11Ş \ 0 e sütçülerin mütaleasmı din-

münasebetlerin takviyesi :er;ıi~~i~~rit ,·ekaıeti unh·ersite ede-

1 d 
biyat fakültesi için yaabncı mem· mese esi e görücülüyor leketlerden iki mütehassıs getirme-

'!: re karar vermi~tir. 

Londra, 4 (A.A.) - Bugün ya· İki devlet adamı, derpİf edilen • Avrupada talı.il ederek hukuk 
pılmı• olan İngiliz_ Polonya mu··. hh' d doktoru olan Kemal Gürsoy Maliye ;. tea ü iln metnini, Polonya ile •e!:•leti Milli emlak şute mtidürlü-
zakerelerinin .. memnuniyet veri- Rom:anya araa nda'lci münasebetlC' ğilne tayin edilmiştir. 
ci,. neticelere vardığı reımi maha- rin takvi)·e:.i meselesini, Yahudi • Re3mi müesseselerin buğday ih· 
:ilde beyan olunmaktadır. Press meselesini ve tngilterenin Polon- tiya;lannı yalnız toprak mahsulle
Associationun yazdığına göre, yaya ikrazatta bulunması mesele· ri ofisinden temin etmeleri haklan-
Lord Jialifaks tngiltcrenin son z2 • • iaki kararname al~kadarlara bil• sını müzakere etmiıleroir. ::iirilmiştir. 
mantarda girltmit olduğu müza- lngiliz Genelkurmay • Milletler cemiyeti afyon ieleri 
kereler hakkında izahat vermiıtir. · · M k ~fi ve arkada .. ıan Y-ilköydeki reısı os ovaya mı ~ ~ ...,, 

Polonya hariciye nazırı, Inıil- tohum ıslah enstitüsünde tetkikat 
tere ve Polonya arasında karşılıklı gi:lecek ? yapmışlardır. 
müd:ıfaa cınla~ması husu<•unda Pc Londra, 4 (.\.A.) - A\"am Ka· • Eminönü meydanının açılma-
lonyanın müzakereye giri;J:nek ar· ;nara.smda Ingiliz Genelkurmay re •mda ikinci pl~nın tatbikine geçil-

. =si general Gortun Varcnva ve Mos· miş ve Mıc:ır çarşıc:ı kapısmdaki 
zuaunu ızhar etmiıtir. ':ıi"' sekiz binanın istimlakine karar ve-
. Keza İngilterenin Polonyaya bir kO\·aya bir seyahat rapmasmm lü- rilmiştir. Bu binalar iki aya kadar 

ikrazda bulunması meselesi de gc zumlu gö;ülüp görmediği sualine ce yıkılacaktır. 
rüşülmüıtür. \a;> n:cn harbiye nazın Hore Be· •Yeni belediye fen işleri müdürü 

İngiliz diplomatik mahfellerin • licha ~im:lilik bu hususta hiçbir Şty ~uri, dün yollar müdürü Galiple 
de söylendiiine ıöre, bugünkü söyliyemiyec•ğini ~yan etmiştir. beraber Bebek • lstinye yolundaki 

lS :ı. ı d v Jngıltere harbi'-·e nazın Horc Be· ina~tı tetkik etmiştir. 
g rooyme er e, 111ova ve Bükreı ~ • Taksim bahçesinin müteahhide 
arasında hukuki ve stratejik bal- liche Cebe!üttarıka yapacağı seya· ihale edilen tanzim işine başlanmış 
tarın karıılıklılığı mevzubahı ~ile bati tehir etmiştir. tır. PlAn mucibince barakalar kaldı-
cektir. Romanyanın mülki ve ıi- lngilterenin Romanyaya rılacaktır. 
yasi tamamiyetinin idameai, ma - • Tozkoparanda a~ıklar mezarlı-

yardımı ğınm üstündeki meylli satıh "'""~-
lüm oldufu illere, tnıilterenin .... ~ 
ilk afta ıelea bir e~IAi ter Bükreş, 4 CA-.ı\.) - Romanyanın lanacak Ye küçük binalar )ıkılacak 
kilde berdevamdır. tnıfltere ~ Loadra elçili vuifeei bapna ıit· tJr. 
fından do~n•:ian do~·uya Polon - mek Qaere bu sabah Bükretten ha· • ls?nhlıl gilmrillderi ba~üdüril • .. reket . . . Medhı, veklletle temasta bulun· 
yaya verilen ve halen yapılmakta etmıetır. Elçı Romanyanm mak üzere dün aksam Ankaraya git 
olan ıörlipneler neticesinde daimi askeri ve iktisadi vuiyeti hakkın· miştir. ~ 
bir mabiyet alabilecek olan carın da Londrayı tenvir edecektir. Bu • Konferam vermek üıere Anka· 
tiden ba§ka İngiliz siyasi mah _ malumat İngiltere hükQmetinin ra~a bul~ profesf>r Pittard ve 
fcllerinin kanaatine oöre, tn-ılte- Çemberlaynm Avam kamarasında refıkası şerefıne ISV1çre gefareti ~-

• •· · · ğ' eahh .. 1 . rafından bu akşam Ankarada hır 
re, Var,ova hükumetinden, Po - gınşece 1 t ut eıın müsbet bir ziyafet verilecektir. 
lonyanrn mühim rol oynıyabilece· ~kle koymasına yarıyacaktır. • Cumhur riyaseti fil!nnonik o~ 
ği mıntıkada daha geniı mesuli • l\lühim bir 'Ingiliz iktisat heveti- kestrası Egede bir seyahate çıka• 
yetler almasını istemesi muhtemel nin Bükreşe gelmesine intiıar ~1- cak •. halkcvlerinde konserler vere-

. kted" H t bü ilk b' "htimal cektır. 
dır. ·

1
rne

5
. Fır._., e~ke le . hy 1~ 1 

• Eminönü antreposu ile hah an• 
Polonya mahfillerinde söylend: e ır rC"..ıerı .eıt ross nyaset c- treposundan maadasınm bu ay l'a• 

ğine göre Bek, Lord Halifaksa Po :lecektir. iyi haber alan mahfiller· şından itibaren anbar olarak kulla• 
lonyanın tnıiltere hUkiımetine mil ı de söylendiline ıöre. .tngilter~in nılmasına karar verilmJ~ir. 
tekabil bir garanti vermefe hazır Romanyaya yardımı bılhassa sıllh 
olduğunu bildirmiıtir. ve tayyare cihetindc:ı olacaktır., D!Ş:~~ kömür amelesinin bü• 

Irakta vaziyet 
yük bir kısmı. ücretlerin yüzde 32.S 
indirilmesini pro~o için gm- illn 
etmistir. 

'tiııelrtedir. terenin vaziyet almaama katiyen 
b h' b' · ____ ._ rini gezmiftir. _.- Baştarah 1 incide sal, halen dört yaşındadır. Emir 
l\.Clllımn makuch nedir? ıç ır zaman mü.amana ıöster-

. ilana, 
4 

(A.A.) _Havas bildi· miyecefini kaydetmektedir. K K b k• ))ara
1
\: d~rlul yarıya indirilmiştir. Faysalın rü;tüne kadar. kral naib-

• Slovakya başvekili Tiso ile ha• 
riciye nazın Durkauski, yanJannda 
Slovakvarun ilk Bertin elçisi Cer
na'• olduğu halde, dün Berline git· 
mişlerdir. rıyor: Tevere cazeteai, İnpltereyi, t- azım ara 8 ır Rei3icumhur 1 ·met lnönü, naip E· liğini, kraJ Gazinin amcazade3i ve 

l>iplomatik 11Mhfillerin umumi talya - Yucoalavya anlaımasınm h d• . mir Abdullaha içten taziyetlerini sabık Hicaz kralı Alinin oğlu Emir 
~ti. Roma •e Tiranadan ıe- iruaımdanberi Acliryatikte hü- a ısesı bildiren bir telgraf çekmişlerdir. Ablül~ilah ifa edcce~tir. 
1en haberlerin, yan ramt tekzip- küm ıliren aulhil rahat bırakma- _.. Bqtaratı 1 incidı Başvekil doktor Refik Saydam ve Evval~ feshedilmiı olan parla· 
lcre t da t ı kt eli hariciye vekili Şükrü Saracoğlu da mento. niyabet meselesi hakkında .. ratmen ttalyanm Arnavutluk • ve ey eme e r. sırasında mahud hldiae c!olayı.sile \iz~ .. - s· li bt dil ld" dost ve kardeş lrakın başvekili ve bir karar vermek üzere perşembt 
--. bit aüerf hareket hazır- ır ft a ayaya ıe ı bazı dikkate değer vaziyetler ol-lcıldıx.. '-- T' 5 (AA) B' veı·ah 'ıariciye veziri Nuri Said paşaya günü toplantıya davet olunm~tur. 

• .- ..,.-Jnıaunu ftrmekte oldu- ıran, · · - ır ı t muştur. Söz alan hatiblerden biri gu d el · • B u.a· Tü·kiye hükOmetinin ve Türk mil- Veliaht prens Faysal ikinci Fay-
lllerkeslncledir. ünyaya g mıştır. u mesut uauıse mUlikatm neşrinden vazgeçilen di-,.. 01 lmak •ıA- !etinin teeı:sür ve taziyelerini bildi- sal adı ile kral ilAn edilecektir • 

.... U.Ollni. 26 Mart tarihli nUt· 1 pare top atı suretile lıcuı ğer kwmlarmı elde ederek okuma. 
kunda, ltalyanm Akdeniıi kendi edilmiftir. ğa bqlanuı, bu vaziyet bilar ara- -en birer telgraf yollann"'lardır. HükQmet 40 günlük millf matem 
hant tahuı tellkki ettifini ve HükOmet merkeıinin sokaklarını SJnda duyulan infiali arttırmıııtır. Kaza nasıl ol :lu ? ilAn etmi,tir. Kralm ölümü yalnıı 
At driJatik ..t-!.-:-:_ :- Akdenizde dolduran halk, hükümdarlarla kral Asabiyet son haddi bulmıq oldu.. Irakta delil bütün Arap memleket-
... ,. ucuquuu - Baldat: 4 <A.A.) - Ma1'este kral l ._.,_ .ı- • b' t - nd ~Janın ""Ok ehemm'-tli menfa- ailesini hararetle alkıolamaktadır. fundan bir ara bu milllkat aerial- enıl\K' ~nn ır eesur uya mmş ıatJ...:-._ .. -ı- ::iazinin \efatı i!e neticelenen çok tır. Her taraftan taziyet telgraftan 

d -wuıı huhmduiu bir körfezi ol ISYİÇr&de naz~ propagan- nin okunmasından vazgeçilmi3, fa- müessif kaza hakkında aşalıc'.l'!<l gelmektedir. Kralın cenaze merasi· 
- ~11 W1cUnnittf. kat Kbım Karabeldrln isteğile o. :nütemmim malfunat verilmektedir. 

• Fransa ile lsveç arasında hu 
sene mıneber olmak üzere bir tica
ret anlaşması imza edilmi§tir. Bu 
itilAfta. iki memleket ar8smdaki 
mübadelelerin çoialtılması c!erpif 
edilmektedir. 

Fransadaki Al
man mülteciler 
Harp çıkarsa Fransız 

ordusunda harp edecekler 
h 

... o Martta Muuolini, ltalyanın dasile mUcadale kunma tamamlanmıştır. . mi çarşamba günü )-apılacaktır. 
~ç de Akdeni.de mahpuı kalmak A.) _ ••taviçre Parti ırupu ıimdiye kadar bu Kral Gazi, otomobilini bizzat ken· Muaulda bldiıeler nıyeti Berne, -' (A. de h 1 ir ::lisı kullanarak, Saraya dönmektey- B .. ~dat. 4 (A.A.) - Musuldan Metz, 4 (A. A.) - Alman mWte-
. nde bulunmadıi'mı illve et- -n .. u.ıw,, •••killtı, her tUrlU yaban- rece eyecaı'ilı ve asab b top- · • il rf Dal dl • k bul t••'-' d nı11ti. •- vue• ...,. lantr yapmamıııtır. ::lı. Bu ana kadar aydınlatılamıvan geltn haberlere göre, kralın vefatı c e ' a er ye a 8 '-&Ne 
lli 1 cı propapndalarla ve bilhaua naa. O bir sebebten dolayı, otomobil bir haben" duyulur duyulmaz !nnili.z bir karar suretini göndermlflerdlr. 

P oıııatik mahfillerin tebarüz ........ ı - I09yallat propagandalı ile niveniteliler arasında l ... Bunda ha b ktığı t kdlrd Fra tttir-di.ır.: 3 .,_ te graf direfine çarpmıştır. Kafa '·on-losu öldürülmU• ve konsolos· r çı a e n• 
••ne ıöre, ltalya, Kral Zo- mtıcadele etmek üzere bir merkezi tıtanbul Univeniteai gençleri a. t md 1 ~ "'"' 11 m ordusunda hizmet ed~klerbal 

go. nez.ıı=n.ıı-ki mUfl·· ..:rıer'ı ve ehem 8.s an )'ara anan kral. birkaç da- luk binasına ate• verilmi•tir. GaJe-"' ~ .. • faaliyet komitesi t-ı.n eylem'·tlr raamdakl heyecan devam etmekte- • k ıı 11 blldlrmektedirle nııy l ~ .. • tı a sonra vefat etmiştir. yan içı'nde kesif bir halle kütlesi Jn· r. 
1 

le eti .ınali yardımı ile Arnavut- dlr. Gençler, aralarmda seçtikleri lıloeelle mmtakaamdakl AJmaa 
bu 

1
ta fiiıt bir monopol teaiı etmit Kudüste hadiseler bir heyeti Rektör Cemil BUaele gön Kral Faysalın oilu olan kral Ga- gilizler ale)·hinde nümayişlerde bu· mlittecilerfnin mikdarı kadm ve 

z u unllıalctadır. ttalya, buıUn, kral KudOa, 5 (A. A.) - Kllsenin tn_ dermltler ve Karabekirin gazete. zi, 12 mart 1912 de Mekkede dot lunmU§tur. cuklar da dahil olmak üzere ıo 

1
::!:nun batkı tesirlere kendiıini ıWa cllrekUSril Cliffe, evinin dva - deki beyanatından duyulan tee.sUr muş ve 8 eylfil 1933 ~e Irak tahtına Musulda 5rft idare illn olunmuş· tahmin edilmektedir. Bu mQJtet:n. 
• 11°1lllsından korkarak, Ama- rmda bir kureunla ağır .urette ya- ve infiale gençlik nsmma tercüman '.;lkmıştı. Kral Gazinın saltanat devı tur. Ren bavallalnden Sar takallm 
~:~ıtluktaıd bu vaziyetini daha si· ralanm11tır. olmaaml iltemiflerdlr. rinde Irak istiklllini almıt ve !ngi- Pfess Association aldığı bir ha· dan ve Awıtu- mm lmJolll"dk 
• .. d, tabiye etmek istemektedir. Aaked ftli derhal arabalan ao. Rektör Cemil Billel pzetelerde lizler ~e. Irak arasında itti_fak mu- ~ göre. İ?tiltere konsolosunun Mal6m olduğu veçblle ';.. IUll!Dıi 
.... lllier taraftan YuıOllaTya. bu- bk1arda dolqmaktan menetmit ve talebeler tarafmdan netredllen ~z- ahedesı de Saadabat paktı imzalan· katlı hldisesile allkadar olmak ü· larda ne~redllen bir k 
.li,. Ra.nt meae1eai ne mefCUl· eakl maballelerdeld Arab dllkkln - terin biltUn üniversite gençlerinini mıştır. zere dört kişi tevkif edilmiştir. Irak ı nebilere Fransız ordus~ 
~ r ve vaziyet, yabancı entrikala- lannı birkaçı mu.tuna olmak tıze. duygulanna tercüman oldu~u bil Irak veliahdi olan ve kral Gazi- ba~,·~:ili bu hldiseden dolayı tngil· taburlarda hizcıet etm': ı;. 
rı ve l>ilhaaaa Alman entrikalarına re klmilen kapatmıatır. dlrmittlr, • nin ;f'ilne oğlu bulunan Emir FaY.- tereye teessürlerini biklirmiıtir. vermektedir. 
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den terbiyesi Umum 
Müdürü 

r. Cemil Tahir 
gün lstanbula geldi 

eden Terbiyesi Umum Müdürü 

cral Cemil Tahir Taner bugün 
11,30 da iklnd benle Ankara. 

tstanbula gelmiştir. Garda. ken
İstanbul bölgesi direktör vc
:\luhta.rla, bölp;e muh:f'sebedsl 

blııiklct ajam ı·uat Ramazan oğ 
bölge bürosu şefi Halid Tüc • 

ba.'ı ,.e daha bazı zcnt tara.fm
karsılanmıştır. 

cn~ral 1stanbulda bölgeyi ,.e 
plerl tefUş <'df'eektlr. 

atbuat takımı 
1 

karaya davet ediliyor 
Ankara, 3 (Hususi) - lstan. 
lda gazetelerde çalışan, arka . 
şlann bir araya gelmeleriyle 
ulan Matbuat futbol takımı . 

n Ankaraya kadar ulaşan mu
ffakıye~ haberleri buradaki 
orcu gazetecileri de faaliyete 
vketmiştir. 

Pazar günü stadyomda maçla. 
takip ederken tesadüfen bir a. 
ya gelmiş bulunan gazeteci ar. 
adaşlar, Ankarada da bir takrm 
şkili huf;usunda mutabık kal _ 
ışlardır. 

Gazeteci ve sporcu Stadyom 
üdürü B. Kerim Bükel işin or

anizasyonunu deruhte etmiştir. 
Matbuat takımı çok yakında 

kzersizlerine b~Iıyacak ve miL 
i küme maçlarının ilk Ankara 
a1111ıla.şmasmda oynamak üzere 
stanbul matbuat takımını şeb. 

im ize da \'et edecektir. 

Beynelmilel kros 
konfride 

Fransızlar bi rinciligi 
aldılar 

M:Uetler arasında her yıl 
yapılmakta olan kros kontri yarışı 
bu yıl Kardif ciYannda gayet arıza· 
h bir arazi üzerinde yapılmıştır. 11 
kilcmetreden ibaret olan bu yarı5ı 
47 da. '27 saniyede İngiliz Jack Hol· 
den kazanmıştır. 

I Ioldenin dördüncü galibiyetidir. 
Fa-.lı 15 saniye, Amruhda 20 sani· 
ye farkla koşuyu bitirmiştir. 

Ko5uculann, başta gidenler meya
nında iyi not almaları dolayısile, 
umumi tasnifte 36 puvanla Fransa 
birinciliği, İngiltere 95 puvanla i
kinciliği \"e Belçika 115 puvanla ü· 
çüncülü~ almı~trr. 

Alman ve Danimarkalı 
yüzücüler karşılaştı 

Milli Güreş takımımız 
Avrupa şampiyonasına iştirak etmek üzere 

Bu hafta Oslo'ya gidiyor 
Türk milli güreş takımımız bu 

ayın 7 nci günü greko - romen 
Avrupa güreş şampiyonasına iş. 
tirak etmek üzere şehrimizden 

hareket edecektir. Müsabakalar 
ayın 25 inde Osloda yapılacaktır. 

Milli takımımız kabil olursa ls. 
tanbuldan ayın 9 unda hareket e
decek ve müsabaka tarihinden 

evvel Oslöda bulunarak ekzer • 
sizlerine devam edecektir . 

Ekip federasyon başkanı B. 
Vehbi Ermenin reisliğinde antre. 
nör ve bir idareci ile 9 güreşçi • 
den mürekkeptir. 

Milli takımımız müsabakalar -
dan sonra A vrupanm bazı büyük 
ıehirlerinde karşılaşmalar yapa. 
caktır. Takıma seçilenler şunlar. 
dır: 

Ağır sıklette Mehmet Çoban, 
yarı ağırda Mustafa Çakmak, or. 
ta sıklette Ahmet Mersinli, yarı 
ortada Celil Atik, hafif sıklette 
Yaşar Doğu, en hafifte Mustafa, 
tüy sıklette Kenan, aynca iki 
ihtiyat vardır. 

Güreş 
lsveç şampiyonası Henry Armstrong 

galip 
Stokholm, - Burada yapılan seç

melerde bu yıl İsveç güreş şampi
N evyork, - Hafü sıklet boksör yonluklannı ısunlar kazanmışlar _ 

Henry Armstrong 11.000 seyirci dır: 

önünde karşılaştığı rakibi Davey - En hafiften itibaren Vetterloev 
' ' dayı on ikinci ravndda nakavt et - , Sven.son, Nyman, Svedberg, Myhr. 

miştir. • man, Cadier ve Carlsten. 

Hakem (kendi kendine) - Şu yağmurlu havada bir felllSfye ne
ka.dar işime yanyacak. Fa.kat seyir clleri o kadar lazdırdtiun hal1e ka
fam& bir tek şemsiye bile &tmıyorl ar. 

- İtalyan karikaturll -
~-:-~----------------------------~ 

Ankarada gapılan 
büyük atletizm 
müsabakaları 

Ankara, 3 (Hususi) - Anka. J cağı ve daha ileri bir netice alı. 
ra mmtakasınm tertip ettiği se. nacağı muhakkaktı. 
nenin ilk atletizm müsabak~la- 110 Mın'R.E (Genç'ler) 
rma cumartesi günü b~landı. Birinci Hayri 18 saniye 8 sa. 
19 ayıs stadında pazar günü de lise, ikinci Refik 19 saniye 5 sa. 
devam edilen ve binlerce seyirci lise, üçüncü Reşit 19 saniye 8 
tarafından alaka ile takip edil • salise. 
miş olan bu karşılaşmaların tek. 110 MEI'RE (Büyükler) 
nik neticeleri f;unlardır: Birinci Ziya Harbiye İdman 

Berlin, 3 - Kopenhag ile Bertin 300 METRE: Yurdundan 18 saniye 9 salise, i· 
yüzücüleri arasında hafta .sonunda Birinci Galip Demirspordan 39 I kinci Celil Harbiye İdman Yur. 
yapılan yüzme karşılaşmalarında saniye 1 salise, ikinci Nuri De. dundan 19 saniye 1 salise. üçün.. 
Berlin 62 puvana karşı 75 puvanla mirspordan 39 saniye 4 salise, cü Etem Harbiye İdman Yurdun. 
milsabakaları kazanmıştır. üçüncü Akk~ Ankaragücünden dan 19 saniye 8 salise. 

Neticeler şunlardır: 40 saniye 3 salise. DİSK ATMA: 
Erkekler arasında. 100 metre ser. 60 METRE (Kızlar için) Birinci Yusuf Harbiye İdman 

best: Birinci Melahat Yüksek Beden Yurdundan 40 metre 33 santim 
1 - Petersen (Kopcnhag) 1 da. terbiyesinden 8 saniye 9 salise (Yeni Ankara JCkoru), ikinci 

16 sa. (Ankara rekoru), ikinci Faha. Mehmet Harbiye İdman Yurdun. 
1500 metre serbest: met Yüksek beden terbiyesinden dan 33 metre 38 santim. üçüncü 
1-Arendt (Berlin) 20 da. 52 .sa., 9 saniye 6 salise. Nurettin Harbiye İdman Yurdun 
100 metre sırt üstü: 2000 METRE (Büyükler) dan 28 metre 25 santim. 
1 - Kunzel 1 da. 15.1 sa. Birinci Mustafa Demirspordan TEK ADIM: 
400 metre bayrak yarışı: 6 dakika 8 saniye 5 salise, (Ye- Birinci Galip Harbiye İdman 
1 - Berlin 5 da. 10.7 sa. ni Ankara rekoru), ~:<iDıCi Edip Yurdundan 607 santim, ikinci 
2 --: ~openhag 5 da. 30.3 sa. Ankaragücünden 6 dakika 24 sa. Hayri 580 santim, üçüncü Muh-
Artistık atlama: niye 6 salise, üçüncü Halil De. 1 sin Harbiye İdman Yurdundan 
1 - Hastcr (Berlin) 163.65 pu • mirspordan 6 dakika 31 saniye 557 santim • 

vanla. 1 salise. YOTKsEK A TL.AMA: 

Neticeler ilkbahar mil&abalan 

K.\DIXLAR ARASIXDA: Geçen hafta Türkiye kır koşu. Birinci Sarfi Galatasaray 170 
100 metre sc>rbe.st: larmda ikinciliği kazanan Muha. santim, ikinci Galip Harbiye ld. 
l - Hn•geg (Kopenhag) 1 da. fızgüçlü Ali de iştirak etmiş ol-' man Yurdundan 160 santim. 

e.~ aa. saydı yarışın daha heyecanlı 01'.. • • • 
200 metre kurbalama: 

1 - Busse (Bn!Jn) 3 da. 9.4 2 - Berlin 4 da. 43.9 ııa. olarak gayet mükemm~l telakki 
a,. Artistik atlama: olunabilir. Bu neticeler gelecek 

_-;.._,._x_ı_oo_b....:ay:...r_a_k_: ..._..___....""--- L 1 - Helnze (Berlin) 97.86 pu - 1 yarışlar için çok ümit verici ma. 
hi ettedir. 

IPD ·lilDnl~ 
Bayanlar; Fransız kadınlarını 

1 

FUTBOL değil, Amerikan kadınlarını 
İngilterede ıampiyonluk 

maçları örnek allnız ! 
Londra, (A.A.) - Lik maçla. 

rının bu haftaki neticeleri şun. 
!ardır: 

Arsenal - Midlesburg 1.2 
Aston Villa _ Preston Northend 

Blakpulh • Liverpul 
Bren~ogdm - Layçester Siti 
Derbihnti - Leeds Ünited 
Zveroomnh • Stoke Si ti 
Grimsbi Tovn. Bolton Vande· 

3.0 
1-1 
2.0 
1.0 
1.1 

rers 1.1 
Buddersfild Tovn • Mançester 

Ünited 1-1 
Portsmuth • Birmingham 2.0 
Sunderland • Çarilton 1.1 
Volverhampton - Çelsea 2-0 

Almanya şampiyonası 
Berlin, (A.A.) - 18 klübün 

Bu sütunlarda israrla üzerinde 
durduğumuz bir nokta vardtr: Ça
lışan kadının da kendisine bakma
sı, ıderlitoplu ,temiz bulunması ve 
işi bittikten sonra her hal ve ha. 
reketiyle çalışan bir kadın oldu. 
ğunu hatrrlatmaması mümkündür. 
Hatta tazım ve zaruridir. Bu -
nun mümkün olduğunu AmerikalI 
kadınlar bize isbat etmiştir. 

Amerikada servetleri milyar· 
lan aşan aile kızları da çalışır. 

lar. Orada iş hayatına girmiyen 
kadın yok gibidir. Fakat Amerikan 
kadını "çalışıyorum,, diye kadın. 

lığİnı unutmaz, güzelliğini ihmal 
etmez. 

iştirak etmekte olduğu Almanya O, kaıdmın hayatta her şey.den 
futbol şampiyonasına altı maçla evvel kadınlığına ve güzelliğine is· 
başlanmıştır. tinat edebileceğini pek iyi bilir, 

Bu karşılaşmalarda cem'an 165 bu bilgisinde de haklıdır. Kadının 
bin seyirci bulunmuştur. 60.000 hayatında en mühim inkılabı ev
kişi ile Berlin karşılasmaları baş. lenme yapar . 
ta bulunmaktadır. Amerikada katip, daktilo, tel. 

Neticeler şunlardır: foncu, satıcı olarak çalışan bütün 
Berlinde: kadınlar ve kızların saçları • çok 
Blav Vays. Mambirgdr Sv. 3.3 muntazamdır, makiyajlarında hiç 
Harwvra'da: bir kusur bulunmaz, elbiseleri düz. 
V.F.L. Osnabük - Hindenburg· gündür ve bilhassa elleri inanıl· 

Halenştayn O.O mıyacak lderececle yumuşaktır. Fa 
Kownya'da: kat biz de Amerikan kadırunmdan 
S.P.V.G. 'Kıöln Sülz 07 - Şorti. ziyade Fransız kadını örnek ola

na Düsseldorf 1-3 rak tutulmuştur. 
Viy<maiJJ:ı,: 

Admira - Stutgartr Viker 6.2 
Gelsenkirşen' de: 
Şalke 04 • Sk. 03 Kas.sel 6.1 
Glayvits' de: 
Forverts Ray. Glayvits - Vor. 

matsta 5.3 

lzmirde 

At yarışları 
İzmir, (Hususi) - İlkbahar at 

yarışlarm.m birincisi, çok gü?.el 
havada yapıldı. Çok kalabalık 
bir halk kütlesinin derin bir ala. 
ka. ile takip ettiği yarışların ne. 
ticeleri şunlardır: 

Birinci koşu: Üç yaşındaki yer I 
li yarım kan İngiliz erkek ve di- ı 
şi taylara mahsus ve roesaf e 800 
metre idi. 

1 - Nihat Altının Tiği, 
2 - Fehmi ve Arifin Onresi, 
3 - Rifatin Yılmazı, 
İkinci koşu: Üç yaşında ve hiç 

koşu kazanmamış halis kan İngi. 
liz erkek ve dişi taylara mahsus. 
tu. 1400 metre mesafe üzerinde 
yapılan koşuda: 

1 - Salih Temelin Bahtiyarı. 
2 - Ahmet Atamanın Dürü. 

kurdu, 

3 - Fevzi Lfıtfinin Oryası. 
U çüncü koşu: Dört ve daha yu 

karı yaştaki yerli yarım kan İn. 
giliz at ve kısraklarma mahsus 
olup mese.f esi 1800 metre idi. 

1 - Salih Temelin Ceylanı, 
2 - Hasan Altının Lüksbarı, 
3 - Yine Salih Temelin Mah-

muresi. 
Dördüncü koşuda, dört ve da. 

ha yukarı yaştaki yerli halis kan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsus 
ve mesafesi 1600 metre idi. 1, 
Asımın Tomrusu, 2 - Hüsnünün 
Baylanı ve Tevhide Çırpanın Şip. 
kası üçüncü geldiler. 

Halbuki Fransada tuvaletle yal. 
nız: işsiz ve zengin kadınlar meş. 

gut olurlar. Tuvaletine çok para
sı ve, vakti olduğu için uzun uzun 
süslenir ve süslenirken ya başka 
birisinin: yahut ta güzellik ensti
tülerinin muvanetine muhtaç olur. 
Amerikan kadını tuvaletini bizzat 
yapar. Ve işi için vakit kaybettir. 
miyecek modeller yaratır. 

Amerikada yeni dönen Paris 
güzellik enstitüleri direktörlerin. 
den birisi kendisiyle görüşen bir 
moda mecmuası muharririne şu 

sözleri söylemiştir: 

"Her sınıf Amerikalılar, bütçe
leri, ve gelirleri ne olursa olsun, 
derilerinin taravetine ve saçları

nın güzelliğine çok kıymet verir. 
ler .. Amerikada makiyaj kadınla. 
rın çehresini Fransadakinden da· 
ha güzel gösteriyor. Çünkü orada 

krem, ruj, pudra çok temiz ve 
ço kiyi bakılmış bir cildin üzeri
ne sürülüyor. 

Amerikan kadınlarının saç tu. 
valeti bizimkilerden daha munta. 
zam yapılmış tesirini bırakıyor, 

zira oraıda her kadın saçiyle meş

gul olur, ma·saj yapar, sık yıkar; 
sabah akşam fırçalar .. Bu ihtimam 
karşısmda saçların kökleri kuv
vetlerini ve saç telleri canlı ve sıh. 
hatli olur. 

Böyle bir başta tabii tuvalet da. 
ha güzel ve daha muntazam görü
nür. Halbuki Fransız kadını ma
alesef yatmadan evvel makiyajını 
temizlemez .. Bu itibarla güzelliğin 
en esaslı kaidesini öğrenmemiştir. 
Krem, boya, düzgün, güzellik ku. 
surlarını örtecek bir badana taba. 
kası değildir. Güzellik, güzelliğini 
ml.hafaza etmesine, ve daha güzel 
gorunmesine yarar. Dökülmüş, 

seyrekleşmiş, rengini ve parlaklı
ğını kaybetmiş, saçlar altında bu· 
ruşmuş bir çehreyi güzel göstere. 
cek hiç bir güzellik vasıtası yok. 
tur.,, 

Fransada işinden çıkan bir ka
ıdın bir eğlence yerine gitmek 
ihtiyacını duyarsa, soluğu derhal 
bir berber dükkanında yahut bir 
güzellik enstitüsünde alır. Hal
buki Amerikan kadının buna ihti. 

yacı yoktur. Tuvaletinin bozulan 
noktalarını düzeltmek için lüzumu 
olan her şeyi Amerikan kadınının 
eJ. çantasında mevcutur. Büyük 
mikyasta işçi çalrştıran müesse. 
selerin yanı başında ise "güzel
lik ban,, denilen yerler vardır. 

Burada her kadxn gayet az bir 
ücret mukabilin'de bir ayna karşı
sında on dakika oturmak hakkını 
haizdir. Tuvaletini yenilemek is. 
teyenler buralara koşarlar ve çan 
talarındaki kendi tuvalet vasıtala. 
riyle güzelleşirler. 

Bir Fransız moda mecmuasın
dan kısaltarak aldığımız yukarıki 
satırlar iş hayatına giren kadın

larırnızın Fransız kadınlarını tak. 
lid etmekten ziyade Amerikan ka 
idınlarınr, örnek tutmakla daha iyi 
bir şey yapmış olacaklarını anlatı. 
yor • 

5 inci koşu, dört ve daha yu. 
1 

karı yaştaki halis kan Arap a' 
ve kısraklara mahsustu, mesafe 
1600 metre, 1 - Fehmi Vuralrr 
Oktayı, 2 - Şemsettin Tanakm 
Bahtiyarı, 3 - Salih Temelin 
Musulu aldı. 

.... ___. 
Zorlu tir maçm :ıettce!ll... 

tc11 

diııc 

dan 
kala 
13i 
luğ 

nun 
dair 
illlk 
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aragöz oyunları ve 
Osmanlı cemiyeti 

ayali Zilci Mehmet, Karagözle Hacıvadı 

V t\ Z ~ N: L. Buse ı 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyaht 

Melanezyalı, · dünyanın ·dinamosunu iş~eten 
kuvvete inanır ve ona tapar 

15 saat konuşturabilirdi 
t karag8z oyunlarının mahi- sini, on beş saat uzatabilmekte • 

e nıevzuları hakkında, az çok dir. Bu muhaverelerin mevzuu hak 
r edecek ilk vesikalar, on ye- kında tafsilat yoksa da, Evliyada
asrın ortalarına aittir. Bun- ki "gunagün mukaffa taklitler,, 

evvelki asırlardan kalma vesi- kaydından, Hacivatın mustalah i
:ia hayalin ancak a.dı geçer. f<:l.:lesi karşısında karagözün ters 

enaleyh Osmanlx İmparator - anlamaları veya gelgeç muhave -
un teşekkül anlarında oyu - resi kabilinden bir nevi güldürücü 

mahiyetine ve mevzuiarına müşaere manasını çıkarmak müm · 
bazı faraziyelerde bulunmak kündür. Maamafih "her kelamın 

vardır. İşte hayal oyunla- neticesi hikmet olduğuna,, göre 
Anadolu Türkleri arasında gerek muhavere, gerek oyunlarda 
epope ve tasavvuf merhale- safiyane edadan maada, bir de der 

olsa gerektir. Bekri Mustafa, Mu
rat IV devrinde yaşamış olan bu 
garip .şahsiyet, bugün dahi bazı 
fasılların sonunda bir nevi jusbcier 
adaletçi olarak arzı endam eder. 
Uç eşkıya çelebilerin de bugün 
Orman oyununa tahavvül ettiği 
düşünülebilir. Gazi Boşnağm ha
mamı basıp Karagözü çınlçıplak 

sokağa atması ise, muhakkak. bu
gün Çifte hamamlar veya sadece [ 
Hamam ıdenilen oyunun 'mevzuu
dur. 

den geçtikten sonra Osmanlı si ibret bulunsa gerektir. Bu ibret Evliyanın kaydettiği oyunlarlz 
aratorluğunun kuvvetle tees- dersleri ise, halkın cemiyette bul. bugünkü karagözcülerle mevzula. 
"nden itibaren satirik bir ma. duğu sakat taraftan kendine has rı arasındaki münasebetler, s2decc 
t aldığı da, bu neviden fara - mantık ve cerbezesile tenkit ve hic birtakım isim müşabehetlerine da
lerin akla en mülayim geleni - vinden ibaret olmalıdır. Hakika - yanmakla kalmaz, bilakis tarihi 
Zaten on üçüncü ve on dör- ten yine Evliyanın verdiği malU- vesikalar da, yukarıda işaret etti

cij asırlarda Anadolunun fizyo- mattan 17 nci asırda karagöz per- ğirniz oyunların mevzularını andı
"si, tasavvuf cereyanlarile e - desinin tam manasile içtimai bir ran bazı hadiselerin 16 ve 17 nci 

Şarkı Arnsluralyada Bord dedikleri garip ôyiıılerden bir sahne 1.i, gençler bu ayinler csnaswda Tıii.ı.•iiklcrin 
yaptıkları bir çok pandomima hare kellerini aynen yapmağa mecburdurlar .• 

-87-hı" "h h Ancak l\Ielanez"a insanlarının r cı at ayatının imtizacın. hiciv mahiyetinde olduğunu anlı- asır İstanbul hayatırl::la cereyan J 

.Jow B d · d her birinin basit dimagifarı pek gü-
\l gar. u evır e Anadolu - yoruz. Mehmet Çelebinin repertu- ettiğini göstermektedir. Nitekim 

i 1"' k h Ik k 1 zel ve pek kolay anladıkları bu din ur a üt elerinin haleti varını teşkil eden oyunlardan on daha 16 ncı asrın ortaların.da, 
İı. · · · b sistemini, basit tabiat izahını ne ga· pan, a~a:ları açtıran, suları taŞıran, 
J csını tayın eden u amillerin tanesini zikre.den Evliyada bunlar Kanlı Ni1rar oyununda, olduğu · 

Un duygu ve fikir sahalarında hakkında fazla tafsilat olmamakla gibi bütün mahalleye karşı gelecek riptir ki biz mütekamil kafalı Av· öldüren, yaşatan vehasıl dünyanın 
U.• t"W• ·· . rupalılar tamamile sarih bir surette dinamosunu işleten kuwete inanır . r et ıgı gonilür. Hayal per- bearber, devrinin en makbul oyun kadar azılı kadınlardan bahsedil-

ın· d hiçbir zaman anlayamıyoruz!.. ve ona tapar' 
ın e aynı manzarayı arzet- tarının mahiyetine dair bazı ipuç. l:liğini görüyoruz. ··· 

i k 1 Bu iptidai insanlann din sistem- Me!aneZ\_·alılar bu kuvvete (Ma-uvvet e muhtemeldir. Bir larx buluyoruz. Şair Nefi de (vefatı 1044 . 
nan ansiklopediıı· de eskı" kara- Evlı"yanın taklı"t namı altında 1635) S"h K d lerini uzun uzadıya tetkik etmiş o- na) diyorlar ki bu, tabiat kuvve-, ı aımı azasın a zamanı-
oyunlarının tamamen tasav - zikrettiği şunlarlJır : l) Civan Ni- nın namlı alüftelerinden Kirli Ni _ lan ne lngiljz alimi Frazer, ne Fran- tinden ba~ka bir şey değildir! l\fana 

i b~r mahiyette olHuğu kanaa. gar, 2) Hoppa, 3) ' Dilsizler, 4) gar adındaki kadını şid:letle hic- sız içtinltifat:~ld-Jı!Jı1Wllt.Wlnll!t:ı'lti~l\1ı'1tt"Vımlm her '}'ere nüfuz 
. ~- Perdenin ~Yal'df nıte~ ye Xrnavut. s) Bek- vede~. Evliyanın dvan Nigin ve sit insantirtl'l . fnsafilarda, ruhlarda, 9ebat-
, tedricen kaybolup yerini içti- ri Mustafa ile dilenci Kör Arap, karagözcülerin Kanlı Nigarı ile rinl t~ ı n- . ri'~ara'a, İ>~ caiı1ı şey 

satire bıraktıktan sonra da, 6) Mirasyedi Çelebi, 7) Devrani Nef'inin bu buKirli Nigan arasın· layamamL~lardır. But)'l.\P sebebi ne- !erde, hatta cansıı şeylerde \'ardır. 
.. nlarda bu devirden kalma ol- Çelebiler, 8) Uç eşkiya Çelebiler, ::?a kat•i bir m:.irasebet teıı;~ edil- dir, biliyor. musunuz? Onun gird\ği yer parlar, fevkalade 
gunu zannettiğimiz bazı izlerin 9) Civan Nigar hamama gidip Ga- mesi bile, ! 7 nci asrın hayal rıer . Bizim dimağla~m değişmiş ol kuvvet alır! M~li bir insanı fev
anxmıza ka.dar geldiğini görü - zi Boşnak hamamda Civan Nigarı desinde arzı ~nılauı eden Nigar masıdır! Onların dimağlannm aldı- kalade kuvvetli \'eya cesur yapan. 

.~. Nitekim Hacıyvata, Kara_ basıp Karagözü geri yan.dan bağ- tipinin yine 0 asırlarda ell'salinc ğı ihsaslarla, idraklerinin temelini yahut son derece zeki yapan (Ma· 
l} 
I, e rnuhavere!.e b~şlamadan ev- layıp hamamdan çıkarması, 10) kesretle rastgelincn meşhureler • teşkil eden inanmalar bizimkilerin- pa) dır!. 

Perdede soyletilen gazeller Hacı Ayvat babası Şerbetçizade den birinin karikatürü olduğu!la den tamamile ayrıdır. :\leseıa bir muharebe esnasında 
llıanıen mutasavvıfanel::lir. Bu Yalnız isimleri zikrolunan bu 0 - hükmedebiliriz. Melanezyalı bir insan için bütün bir adam deh5etli bir kahramanlık 
b'eU~rde perdenin tıpkı kainat yunlardan bir kaçının zamanımıza Gıızi Boşnak ..ıdında bir Yeniçeri kainatı idare eden, dünyanın hafı· Q;österebilmiştir. Yahut fe\'kalade 
•
1 hır suret mülki olduğu ve kadar ldevam edip bu günkü kara. veya levend zorbatının kadınlar zasmı taşıyan ,adalet \'e kanunları- bir şansla hayatını kurtarmış ise 
ıce karagözleri mahvettiği,, söy gözcülere de malilm bulunduğunu hamamını basması da, yinr. 0 devir nı kuran, yüksek bir yaratan fikri bunu yapan o im.anın kendis} de

e~dik~c? s_onra, tasvirlerin değ • zannetmekteyiz. Nitekim Civan t!eki bı!zı taarruz hMiselerinin bir anla~tlmaz bir saçmadan başka bir ğildir. O insana (Mana) gelmiştir! 
ı lerını elınde tutan "üstad,, İma Nigar taklidi bize bilahare Kanlı parodisidir. Hakikaten, on altıncı şey değildir! :\.Ielfüıezyalı bütün dünyaya hayat 
e de, beşeri iradenin hududuna Nı'gaA r a.dını alan oyunu hatxrlatr- 1 1::1 v ı t b ı k ı 11.ıelaA nez\·alı ı"nsan doğrudan dog~ "eren bu u" ,_·tu··n tabı'at kU\'\'etine ~ asrın son ~rına . og~.u .. s an u a- n .. .:v.. · . • . . ' 
1 et olunur. Hatta Hacivatın ga - yor. " Hoppa taklidi,, de bugün dısına verılen bır hukumden, ma - ruya gordugu hakıkate ınanmıştır · tasarruf edebileceğine inanır! 
ef~en önceki ''hay hak!,, ı bile Yalova Sefası adile tanınan oyun (Devamı 11 incide) İnsanları yac;atan, kuvvetli ya· Bir adam (r..Jana) kU\·vctini is-

1Yane bir sayhadır. ----------------------------------------------------
~ayal oyunlarının hangi devir· 

.: 1Çtiınai satir haline inkılap et
ı . 
~ırı.i katiyetle tayin etmek, vesi-
a arın kifayetsizliği yüzünden 

1 
insızdır. Maamafih bazı ema

t er sayesinde bu istihalenin on 
e§ "e on altıncı asırlarda başlayıp 
~}':dinci asırda tamamlandığını 

ıllıın edebiliriz. Türklerin İstan 
tı 

u fethi ile başlayan devir, Yıl. 
ltıın 
i Bayezit zamanında temelle-
ak a_trlan zümreleşmeği gittikçe 
a "iye ederek, halkın ruhunda 

ray • kulübe kontrasını yarat 
et~·olaa gerektir. Yine fstanbulun 
er/le Türk halk kütlesinin muh-

1 etnik anasırla yan yana ya -
anıa.. . 
ar ga başlaması, karagöz oyun _ 

0~~~a "taklit,, !dediğimiz itp pa-
11111nin teşekkülünde amil ol -

• §tur. On yedinci asırda ise E v-
ı y, Çeteb" · d"V• f ·1A' y ının ver ıgı ta sı attan, 
e un.Iarın bu gönkünc tamamen 
nzıye b' ld .. n ır pıahiyet arzetmekte 
~gunu görüyoruz. 

tlif akikaten Evliya Çelebi, ,,muh
ld khayalbazlardan bahsederken, 

: Ça dağınık bir tarzda olm.'.lk 

a 
eraber, hem zamanındaki bazı 

rag"' 
a oz oyunlarının adlarını sa -

r, hern ide bu fasılların ananevi 
ig~as~nı anlatır. Evliyadan öğren. 

1ıtıızc ·· trd gore, 17 nci asırda da bir 
e gazelile ba .. lamr Muhavere c o ~ • 

1~ Yu.nun esaslı unsurlarınd~n -
· l'iıtekinı Evliyanın bahsettiği 

ayali Zilci Mehmet Çelebi yal-
ız liac' ' 

ıvat - Karagöz muhavere-
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RESiMLi 

terse elde edebilir ve o vakit hari 
'rnlar yapar!.. 

İ§te (l\lana) yı elde etmek için c]r• 

jJcn cedlerinin ruhları, cinler ,.e pc
iler, sihirler birer vasıtadırlar !. 

Onlar Yasıtasile (l\lana) cezbolum: 
bilir!.. 

Bundan dolarıdır ki bir ::\Ielane 
yalıyı boynunda bir sihirli taş par· 
çası, yahut göbeği üzerinde garip 
bir işaret, yahut elinin parmağında 
bir insan dişi taşır görürsünüz! . 

Bütün bunlar maneYi miknatıs~ 

lardır ki o insana her şeyde sadd 
getirecek ve fevkalfıde bir lezzet ye 

:ecek (Mana) yı cezbedeceklerdir! 
MeJanezyalı bir insanın diğer in· 

-.andan daha kuwetli veya daha ce
sur ve)~a daha kurnaz olabildiğini, 
yahut dah:ı güzel olabildiğini, bic 
insanın ba~ma bir felaket geldiğini. 
fakat diğerinin ba~ına böyle bir şey 
gelmediğini, bir tarlada daha çok 
bereket olduğunu, ötekisinde olma· 
dığmı gözlcrile görüyor. Bunu ya
pan (:\fana) ya inanması tabii d<'· 
ğil midir? 

O halde Melanezyalımn taptığı ve 
inandığı ~eyin, ta biatin toptan kuv
\'Ctleri olduğu, yani bizzat tabiat ol· 
duğu aşikar değil midir? Şu halde 
insanın evYela tabiate taptığı, sonra 
sonra tabiatin en büyük k.ıvı:etleri 
nefsinde cemeden mabudlar fikrine 
intikal ederek tekrar kendisine tap· 
tığı muhakkaktır. 

Henüz aletler \'e cihazlarla tabiat 
1m\'\'etlerini biribirinden ayırt ede
memiş olan 1\lelanezyalı, yer yüzün· 
:le güzel, kuvvetli. felaketli, iyi, fay 
:lalı wya garip her ne görürse onda 
(l\Iana) yı arama!;:tadır. Mesela yol 
:fa hiç giii'illmemiş acaip şekilde bir 
ta~, parçası, yahut !mn derece garip 
bir ağaç kö\:ü gördüğü zaman he
men onda (Mana) olduğuna hük· 
meier. Bu taşı ve ya kö!;:ü alıp me· 
-:.ela bahç~ine \'eya tarlasına asar. 
O yıl tesadüfen tarlasında fazla 
bereket de görecek olursa, artık o
na bulduğu garip taş ,.c,·a kö1\ par· 
;asında (Mana} o'madığmı isbat 
imkanı var mıdır? 

O \'akit bu taş parçası en büyük 
hazine olarak n<~;:ıilden ncsile intikal ' 
edecektir. Zira l\1ana canlı, canı:.ız 

her şeyde toplanabilir. Bir ta~ta. 

bir da~da. bir suda, bir ölünün ke
~H~inde!.. 

Onun içindir ki :\1clfınezy::ı.lılar 

;lem filim, hem filozof hem de ku
mandan ,.e reisleri olan sihirbazla· 
ra bu (l\I:ına) nm cezb ve idaresi
nin u~ullerini bildikleri için kayıtsız 
şarbız tabi-olmaktadırlar!. • 

(Devamı var) 
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TARiHİ ROMANI: 1,. Yazan: MYlza ffe r Mlluı !hl ı tt n n 

• 
senı tuğrul oğlunu çağırdı: ''Osman 

saltanatıma vekil nasbettim.,, 
Selçuk hükümdarlarının man, hemen onu kucakhyarak, ar_ takvanın en makbu!U ve cenabr. lomP.trelerce uzaktaki halk bile a-
uğrul kuvvetlerini de çe. tık soğumuş ve buru~muş yüzUnU hakkın da mergubudur. ğız nğızn ve fısıldaşır gibi görüş. 
uklarını gorüyoruz. belki yUz kere öptil. Vefatın Yukuunda beni Söğildde tüler. 
lun bütün bu mutavaat i. _ Baba, Dedi. Beni istemişsin. defneyle. ı Günler hep böyle geçiyordu Os-
Selçuk hUkümdarlarmca - Evet oğlum, ~öyle otur, sana Osman ağlıyordu. Beyaz sakalla. nıan bile gazalarına nihayet ver _ 
ere bağlanıyor ve bu dil. diyeceklerim var. rr titriyen babasının vasiyeti ona, 1 nıiş, babasının nezi haletinde bu-
Ertuğrulu Selçukilerden Osman kırmızı çuha ser~uşunu bütün dünyanın birdenbire çökU. lunduğu yatağı başından ayrılma -

aba .eoğ-Otuyordu. çıkarıp bağda§ kurdu ve boynunu şlinden hazin olmuştu. Hıçkırarak mıştı. 

biraz yana eğip, gözlerini kırpı§tı. tel:rar Ertuğrulun kucağına atıldı Bir sabah Osmanı erkenden uyan 

1280 ta rihi rarak çok sevdiği babaaını dinledi. ve onu tekrar öptU, öptU. dırdılar. 

Oemanm yUzU neşeli, fokat , içi ya. - Baba, dedi. Nasıl kıyıp da Hd- - Şeyh geliyor! 
rtuğrul Gazi hasta. rnhydı. O istiyordu ki babası daha liki!zam bizi ~enden mahrum bırıı· Dediler. Halk soknklnrn uğram 
hUkUmdarhğı hemen ta - yıllarca, a..sırlarca ııağ olsun. Onun kır? pencereler nçılıp iriliufakh kafıılaı ı 
Mogol tahakkümil altına tene!!Us ettiğini bilmek bile O~man - Bu _insanın mukadderatıdır oğ sarkmış, ocaklar boşalmış, sokak . ı 

lunuyor. i«in bir kuvvetti. Ve biltUn düşman lum. Artık yaşım doksan ikiye !ar görülmemiş bir halde dolmuş 
, Saver günden güne uc kuwetlerl, onun sönmesini bekli - girdi. Hamdolsun mes'udum, bahti- ' tu. (f)e\ amı 'M) 

1 
bUyUtuyorlar. yorlardı. yarını, rnahzuzum. Hiçbir emelim ---------

ğınık tarih manzarası lçin- Ertuğrul, blittin Türk tarihinin kalmadı. Cenabıhak senin gibi bir (1) Cihnnniima ~:ıyfa 4 0 dn ıll-

:zzam bir dC\'leUn kuruluşu lıaşmetlfı hakanları gibi yenilmek evlada da beni mazhar etti. (1) yor ki: 

el\'ııkuu, hemen bUtun mu nedir bilmemiş, adaletten ayrılma- Var artık işlerin gör. Yolun açık "t~\'liulı :Ertuğruldan Osman Ga. 
letlerl UrkUtuyor. mış, melekler gibi, \'eliler gibi bir olsun Osman! I ~ı 7J3·ade bahadır oldu. Ol sebebden 
rul Gazi günden gilne dUşil- reisti. o~man babn.'lınl da milteessir et-1 o ... man G:ı:ziye halk h.zct ~dip B \ ". 

Garibdir ki Osman, babasını he- memiş olmak için dışarıya çıktı ve ıfa , c ku.,ta (kosu) yiğitler anın 
ler artık doksnn Jkl yaşı. ntiz gören biri gibi dikkat \'e lez. 1 kapının önilne diz çökerek doya ~·anına cemolurlarclı.,, 
ak Uzere bulunan ko<'a zetle. hasretle seyrederken, babaııı 1 doya ağladı. Lavlar, zelzeleler, şim 1 tbııllwma l eliyor ki : 
yinln son günlerini y~n. da evladına yeni kavu~mu!J gibi ~ekler, seller gibi hayat hadiseleri 

1 

"Onı:i yaşta lmrde5lrrinin tırçisi 
izlemiyorlar, OsmanmJaki he; beti, ihtişamı lıaz. karşısında bile gözleri kırpılmayan (kiiçiiğü idi), ama slm~lr tedbirle 
rul da öleceğini biliYor. O. la, iftiharla seyrediyordu. Kara Osm:ının bu halini gören sa. riimlesiııln t'\, eli oldu.,, 
hramtın dinler mi hiç? B..ı sükutu Osman bozdu: ray halkı hPp ağlaştılnr ve bu htı. Solal<:zade l1emı1em ~'e!Pbi tarihi 
baharııı ilk iııaretloi be- _ Bir Uztin1Un mil nr §evketlfı dfse bir zlyn sürntiie biltUn mcm. tli~·or ki : 

Ağaçlar yeşilleniyor ve çl- b ... bam? lekele, yurda yayıldı. "Osmnn Gnıl ıuılnrdan ~~irck f. 
·orlar. Ertuğrul, arkasına _ Rabbn hamdüsena ol::ıun. Sen BUtUn uc memleketlerine derin tli \C lfıl;ln a<>an ılc\'let fınmda nıü-

bir yastığa takatsiz başı- snğk!n ne UzUntUm olur kahraman bir matem çökmüııtü. Ertuğrul has <ı:ıhede oluruıı unıuıııan ~u :ı:ile r o ıı a 
mı~. tatlı ve hafi! rüzgar e\ lft.drm? tadır ve belki rahıı.lı!ız olur diye ki- tiıbl olnıu~lanlı .• , 
titresen a ~:ı~!art sC'yrcdl _ 
lki lıir mUddet sonrn artık 
1 Ulkeyl seyredemlyccek. 
lnn titreııUrdiği ağaçları 

m çiçeklenmlil göremlye • 

yrul, vücudundaki bu derin 
bir ölilm ~areU olduğunu 

tle dUşUnebilecek kadar, ha 
doymu~, tarihine doymu~ 

emel ve lhtiraslanna knvuş. 
kandı. Geriye bıraktığı los
k, karayağız, eli gö:zlU, koç 
, çatık kaşh evlft.dı !fora 

ın, kendisini unutturacak 
11 bir tarih ııçacağmdan te
yan Ertuğrul, birdenbire 
derin bir hasret ve iştiyak 

0'3man, sen i,ktidarca luı.rde~le_ 

rlnin fevkindesin. 
Oıımanın geni§ elbisesinin yaka

lcrı arasından fı.şkırruış gibi giSı'U

ııen siyah ve kl\'Jrcık tüylerle ör

tUlmU~ göğsU, tA saç diblerine ka. 
dıır kızardı. Bu iltifat, henUz bir 
bakire kadar ~ar olan kara Osma. 
nı utendırmı!)tı. Boynunu bUkerek: 

- Teveccühün babacığım, dedi. 
- Ha}ır Oısıran, levecclilıüm de. 

Çapraz eğlence~ 
~------~~-

.. 
ı---------~ 1--P--,._, 

, 
8 
9 

llıtgihıkıt bulmacamız 

ğll, hakikat böyledir. St>ııi ııııll ana
tımn vekil nasbettim. Karde§İn Sav 
cı}a mukaned ol. O biraz başarı 
ve serkeşUr. GüııdUzU idare t) le. 
Hepiniz ubU\·vet ve tesarıUtle, ri
ycsete ait umuru göresiniz. \'efa
tım karlbdir, blı.lik .sizlere lilkenme:ı: 
ömUr \'ersin. Cenabıhak kudretle _ Yukardan a.:ığı : 

rinl çırptr. Ve içeriye girip riulzi efzun et.sin. Krlıçlarınız r.a. 1 - :\la kelerle \'e garip kıyafet· 
yUz sliren bir tavaşiye, bli- ·(erlerle parlasın. Tiirk budunu, !erle cokaklarda do!a~ıp eğlenildiğı 

dretlnl toplıyarak ancıı.k söy dUnyaya hlkim olsun. zam:ın, 2 - Bayrağımızın rengi -
dl: Osman, ltburııunda mukim me. .\raba süren, 3 Tenkiye, 4 -

ann Osmanımı çağırın! !_!ayihi kiramdan Edebali ile müna- Y:ıyın ark:ı.da.ı - lltiç (oz tiirkçe) -
Osman yetişkin bir deli. scbetini arltırmanı dilerim. Onun kadar. 5 E"ki Habeş imparatoru 

idi. GağsU geni~. belinden n. kemalütından istifaze et. Zayıfa. ııun aclr, 6 Bayram - Büyülcler, 
yukanından uzun ve kolu dL yardım, kahire kahret. Umuru dün 7 - Bir nota - liyakat ke::.betmi~. 

Soldan sağa: 

1 - parlımanlarda Ye mile 
elerde su ile ısıtrcı tesisat; 2 - 11-

gili. :{ - Hafif yük.eklik, 4 Son 
suz, !3 - Taharri etmek - bir Erme· 
nice,) 6 - Bir şark vilayetimiz -
memnu olan hir ne\ i i~likbal keş

fi - su, 7 Su - bir sebze, 8 - Boş 
öz - He~aba mü tenit, 9 - Ekmek 

le et rnyundan yaprlmış yiyecek. 
10 ~ Eo;ki kadınların tırnaklarımı 
ve ellerine ~ürdükleri neı;ııe, - dün} a 
mn dortte biri. 

, 2 3 
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Londrada bir köprüyü berhava 
olmaktan kurtaran berber 

Bu hareketinden sonra cesaretini anladığı 
ve meşhur olduğu için 

cesaret ilc uygun bir i ş arıyor ı.. 

ldi.hrıi111i11 hasara uğrıyan kısmı 

Londra<la bombalı suikastler de. oldu. Fakat köprüyü de 1i:urtarmak 
vam etmektedir. İrlandalı tcı:ihişçi· istiyordum. Esasen bomba ora.da 
lerin tertip ettikleri bu suikastler. iken kaçacak bile olsam, patlayın 
den birinde Londradaki Hammer ca köprü ile beraber ben de uça. 
Smit köprüsü havaya uçurulmak caktım. 

istenmiştir. "Bunun üzerine, derhal bom-
Pa tlayan bir bomba ile köprü • bayı aldım ve nehre attım. 

nün bir kısmı tahrip edilmiştir. "Bomba suya düşer düşmez pat. 
Ondan evet tesadüfen görülüp ladı. Fakat etrafta bir şey olm.adı

suya atılan bomba da patlasaydı ğı ve köprililen epey uzağa dü~. 
köprünün tamamiyle berhava edi- tüğü için hiç zarar vermedi. 
leceği zannedilmektedir. ''Yürümeme devam ettim ve 
Bombayı görüp !derhal alara'k tam köprüyü geçtikten sonra, bir 

nehre atan 40 yaşlannda bir her. bomba patlayışı daha duydum. 
berdir. Moris Çaylds ismindeki bu ''Yer sarsılmış, hava müthiş bir 
adam hadiseyi !(öyle anlatıyor: gürültü ile titremişti. 

''Kfprüden geçiyordum. Saat "Evvela hayret ettim. Bomba. 
gece yarısından sonra idi. Dükkfi- nın suda patladığını görmüştüm. 
nlmızı kapatmış, evime ·gidiyor. T ekrar nasıl patlayabilirdi? Son
clum. o saat c o ~o )ti if"r, pek; .~y ... ra anladım 'ki bu, ba ka bir bom. 

rck iş1ediği·i~in, Her 1gcce- bOyk ba idi ve eğer ben köprüde biraz.. 
yürümeyi t ercih ederim. daha ter~ddüt edip dursay.dıın· 

"KöprOOen gecerken, birdenbi- bu infilakta havaya uçacaktım·· 
re burnuma tuhaf bir koku geldi.. " infilaktan sonra polisler geldi 
Bu koku bana bir şey hatırlan. ve onlarada gördüklerimi anlat. 
yordu. Fakat ne olduğunu derhal tım.,, 

anlayamıyordum. İkinci bomba köprünün altı:ıa 
"Durup etrafıma bakınca, köp- konmustur. Ve birinci ile ayni za 

rünün nisbeten karanlık bir yerin. manda 
0

veya arka arkaya patlamak 
den hafif bir duman çıkmakta ol üzere ateşlenmiştir. ilk bomba <la 
duğunu gördüm. suya atılmamış olsaydı, patladığı 

"Derhal oraya bir bomba konul· zaman. diğeri ile beraber, köprÜ
muş olduğunu anladım. Yirmi, yü havaya uçuracaktır • 
yirmi bir senedir, yani umumi Köprünün altındaki bombanın 
harptenberi, bomba görmemi~tim. infilakı ile köprüde epeyce hasar 
Fakat harpteki tecrübelerim ve olmuştur. Bilhassa köprünün as
bomba hakkındaki bilgilerim tama ma kollan parçalanmıştır. Beledi. 
miyle aklırr.ıJan silinmiş değildi. ye mühendisleri köprüyü rnuaye-

"Biraz ilerleyince tamamiyle ne ederek bir müddet için ahalinin 
far kettim: Köprünün parmaklıkla. ve nakil vas talannın geçemiycce
rı yanına. fitilli bir bomba konul· ğini b~L'!irmişlerdir. Köprünün ta. 
muştu. Fitil yanıyor ve bitme!: mirine başlanmıştır. 
üzere l.ıulunuyordu. Bomba nerede. infilak köprünün 150 nıctre aşın ldJ. BUyUk ve bembe- yeviye ile umuru uhreviyeyi biri- 8 He~imler - Sert. 9 C.:o!> mu-

~lerinl göstl'ren t.atlr bir gU- birinden ayırıp kendini milletin him, 10 - I tanbulda me~hur bir 
babasının oda.'lına giren o~- yükselmesine Yakfeyle. Bu zilhtü semt, Diinkii bulmacamızın Jıalli 1 

ise patlayacal:tı. 

1 
çevresindeki bütiin binalara az çok 

"Aklıma ilk gelen şey lmçma1; (Dr\Dmı 10 uncncln) 

ER 'in Edebi Romanı Akşamın bu kadar geç saatlerine 
kadar çalışmağa mecbur olduğu bu· 
~ün!erde onu en ziyade yoran şey. 
i'} değildi. 

E'. in kapısından girer girmez, f\· 

nun bu kadar geç 1.alı::ımn bu çalış
ına olclu~una iııanmıyan enişte inin 
garip telıe..,~iımıiydü. Bu gülüm e· 
yi~i dü~ündükçe bütün vücudu a .. a· 
biyetle ir~iliyordu. 

ı O anneı:ine ve ablasına neden ge~· 
kaldı[.ınr anl:ıtırken eni~te,;i Azi
zeyı 8inırlendiren bu oğuk lebe -

Azize çalı.mac;m da ne yap m! j dar sü::.lii ve felt:ın bakı:;lı bir lıiz· 
Eni. te inın ab!aı:ına verdiği para an -netçi l:ızırdı. Az.ize: 
cak ev kirasile kendi dört çocuğu· -- Hanımefendiyi gfüeceğ=m. 

nun ü t, ba .ına, ayakakbı, cs,·ap Diye içeri doğnı ilerlerken hiz 
mektep kitaplarına yetiyor mu? -netçi kız çap!;r1 bir ifade ile ~a~ 

Azize çah!;ma:;ın! .. ..>zünü kırptı. ~:ıini dudaklarımı 

J şte c;imdi gene onu di.ic;üniiyordu ;öt Urerck: 
Bu ad:ım kendi e\ !erinde ya~adığ• - Ym·ac;, yava<: dedi are!e etme· 
;çin e\·ini bHe se\'m;rordu. viniz. Jrercfo bir misafir var! 

* * ft 

Kapı çalındığı \'e otomobil 11:eldi· 
~i \'t\1 it, ı\!{ami, Eleni ve :Nimet 
'>iri BııJcrar çar~ı,.ına, biri Ta ta\ la· 
•·a biri de Feriköyünc. yaya gitmeı 

-Kim? 
- Bizim prens. 

- Ha! 
Kazanlı bir a"il mü,.lümarı aile "i-

,e men"U'l o!aİl bu v.-enç pren" c:oıı 
~tı" ihtilfılındc-ıheri f ı;;tanhula yer· 

Pren 03man haldbten pek ya· 
';:ışıklı bir adamdr. Kara saçlı ve 
mongolum:.u çizgıleri olan giizel 
bir ha~ı \"ardı. Gımiş omuzlu, dar 
'.alçalı bir atlet kadar ıne\'zun bir 

ucuda sahipti. 

J reıe oncbki bu ac.alet iim·anı lc
fıli kendi"ine müthi~ surette bağlı· 
yordu. 

lc'a! fakir düşmüş çok ve çok asi' 
>ir l tanhul ailesinin dünya yiiziin
Je tek ba.ına kalmı5 geçkin hir kı· 
:ıydı. 

On para :ız kaldrğı ,.e artık al15ıl. 

'Tlanda iyi bir mü5leri kalabalığı 
'1ulmak \'e ondan sonra büyük bir 
'<0laylıkla zengin olmak pek güç 
~clmemişti. 

Para~ını aldığı hu yükı:ek tabaka 
·inde \"ctı"mi~ olması hu muhitteki 
;'adınl~rın, psi.kolo11 ini hakkile ta
umac;ı onun bu çabuk parlayışın· 
la ba5'ıca scbeb ve amillerden bi

iydi. 

ümle giıler 'e: "haydi, haydi i le· 
diğını an!at, onlar inanırlar ama 
biz inanmayız., diyen bir bakı.la 

• ·e yola çıkmı-;lardı. 

genç kızı süzerdi. Leyla ela ütüyü henüz bitirm;~ti 

>lduğu yüksek ,.e kibar hayata de· 
·e~miş bulunuyordu. Hazır yiyer .am edemiy~cey~ini anladığı gür 
cct:dıııı t:•1dit etme1c arzuıı;ile midi· 

Terzil iğe ba~ladığındanberi Pek 
,1akın do tlarının kibirsizlik go te
·erek kendisini e~kiı::i gibi ziyafetle
ine da\'ct etmelt."rine rağınen o bu 
nuhittcn kendi--ini taınamile çek· 
ni~ti. Çünkü ne de olSa kibar, bir 
·~adının terzi::ıile terzi atölyesinin dı-

-14-
ı kadar bedbin bedbin konu· 
.\zizeniıı ~u anda onu böyle si· 

edece!~ bir derdi yoktu. 
ıt b•ıradan çıkıp 1 ngiliz ... efare· 
"'<:.İnde tram\·ay hekliyeceğini 

ındiikQe. içine onu hayatından 
irec··,, bir m i ·kinlik çı}l,üyor-

1 iele Ko~kcıd:ı!d e\ in yolu gö· 
c uy le uzıyordu kı ! 

Eaı.,t~ aklına geldikçe "ukalfı! .. I~uldibinde oturan Hebcka ağır 
diye d.i~üııüyordu. Bntta onun yü "~ır hazrrlanıyorclu 
zünden ebe~ini bilmeden abla .. ın- Patron Azizeye: 
dan bile scihımağa ba~laını~tı: 

Efendim ka.lınların çalı-;ma· 

::ına aklım ermez! E\·in haricinde 
bir hayat kadına ) ukı~maz. ,\zize· 
nin çah~ma rna ben taraftar eleği 
lim. 

Derdi. Fa!>at i!1tir:ır a·ıne ne re 
ne içer, ne ile rn.aı onu bir h~., 
~rmazdı. 

rw bitince l.ıana haber \eri 
1iz. dcmi"ti. 

\"e lıtii bitince \zize geniş ~~a~ 
~eçti Ye atölyeyi patronun hu"tı·i 

1partımanından a:;ıran kapıya gidr 
·ek vurrJ u. 

K.1"'1:·1 ...... -ı.,, be,·a:; '~m~li ö;-h·' 
:i b .. ya: !;o'rlı orga'ldi Lre·ı \C "'i 

yah clbi~ ı!e bir operet sü;xeti ka 

'1edir, m•ıhaceretindenberi o da biı 
>endi inı ümit iz!i~e kaptırmamı-;tı 
Harpten sonra ve son inkıliiptar 

'ürlü çalı~m kendi emPitiyle ı?"rçin wel senelerce hır rnltan hanıma 
n"~' razı o':>..'11am15tı. f ,,tanhııb ili 

:ne kenlik etmiş olan 'e artık l.iracı 
Tcldiui ıaımm1arda en"\" miicevhe· .. 

" · arındıramı\'aca1• kadar e.;l:ıyıp ver 
· açt'"m'"'I. Bu 1la'"I vılrlız kt•ır.,r . . · . , .. 
. • .ı 

1 
· ·-· .ı b . 1 ~ıle'"ı de odenemır~c~ c kadar yük •aT'" •-ıu" nı ete , ..... <'"''llııe" crı : . • . . . . . · . ı e!mıc; ol::ın l• mı:gandakı Yalıvı en 

·~ınbul zell"rınlerının e;ırtındaıı geçı· 
1 

t • · ·ı 
. d :azcı ara •a ınış \·e onun para ı c 

m·or l\. ~ wı d h" ··1 1 . "h · -,eyo" un a uyu' Jır terzı ane aç-
ı tanbulun hıı rn wodem terziha nı~tı. 

·c ,i'li i '"t'.:n ıc·~ı ıen~;n J;a·1 ınl~ 1 ta..,bt•!u"l ?.""'~in t·.'--·,:a mel" 
ın çı1-rı~ca L,rafmı prens O man· irçok ta.,ıdığı ve sayı ... ız ahbablık· 
~riyo:-a·ı. :-ın olan lciül için pek !-:ıı:a bir za 

ında çok samimi do;t olmaktan 
1ek çekindiğini gayet iyi bilirdi. 

B<t,..!mdnki parası kendic;ince 
mıtlfıp o,an rakama rük~ldiği &ün 
.,rene; o~manr bü:;bütiln satın al
"1a1a karar vcrmi~ti. Bir milşirzade 
!arak \'ac::dıktan sonra bir terzi O· 

:ıra!( t;rke!meğe mecbur kaldığı 
·1u ll''th:te nira' et ılir prenı::e& ola-
:ık C:::!m~i: i tiyorc'u. 

(Devamı ı/ar) 
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idarehanelerine hergün muştum bile .. Biraz evvel hatırla· 

·ı müracaatlarda bulunuldu dun. 
· Ylemeğe bilmem lüzum var· Hikayesini bitirince Sir Peter 

l!lüracaatlar arasında hüs· Til koltuğa yaslandı ve dinleyici· 
sahipleri bulunduğu gibi terinin mütalealannı bekledi. 

en bir maksat takip edenler, SükOtu ilk bozan Deyi oldu. 
ilerde bulunur. Söylenilen - Bu meseleyi maktulden başka 
·ne inanmayız tabii.. Fa· 

0

kimseye söylediniz mi? / 

nazarda garip görünen ha· - Hayır, sizden başka kimseye 
inanmamazlık etmek de ga· söylemedim. 

ilıe sakat bir usuldür. Çünkü - Pettigrev söylemiş olabilir mi? 
dirde hazan sansasyonel ha· - Hiç zannetmem. Çünkü bunun 
elde etmek fırsatının kaçırıl· için bir sebeb olamaz ve Pettigrev 

lrlÜJnkündür. Dün birisi beni tanıdığun adamlar arasında ağzı en 
a aradı. sıkı olanıydı. Başkasını söyletmesi-

1 sordu: ni ve susmasını bilen bir adamdı. 
rkek mi, kadm mı? Öyle değil mi Doyl? 
rkek ... Gazetede benden baş· Gazetenin polis istihbaratı şefi 

ile görüpek istemedi ve bu sözleri teyit etti: 
i memurumuza ancak - Evet. Bu meseleden başka bi· 

görüşeceğini, aksi takdirde risine bah!oetmek lüzumunu duy-
nu kapatacaiım. bu takdirde maş olsaydı bana söylerdi. Çün· 

·n mühim bir fırsat kaçıra· kil bu mesele polis istihbaratına 

&öyledi. H~halde sesimi ta· bakmam dolayısile benim ihtisasım 
olmalı ki telefonda ben ko- dahilindedir. Halbuki bahsini bile 

a başlayınca memnuniyetini etmedi. 
ttti. Çok mühim bir havadis Furlong lafa karıştı: 
"'· ni, fakat menbamm bilin· - Bir dakika ... Bu esrarengiz 
· istemediğini, yazıhaneme mektupta bir cürümden bahsedildi· 

linin görülmesini de arzu et· ğini nereden biliyordunuz? 
·lini söyledi. Sir Peter Til cevap verdi: 

hiçbir fevkaladelik görme· - Pardon, söylemeği unutmuş-
8iıe bu §elrilde müracaatlar tum. Bana telefon eden adam faz
hpılır ve hüviyetlerinin bilin· la tafsiltt veremiyeceğini, ancak 
İlli istemiyen kimseler çok defa mektupta son derece mühim bir re
. ihbar1arda bulunurlar ve zalete dair malOmat bulunduğunu 

da doğru çıkar. Bir gazete söyledi. Bu rezalet nerede ise mey· 
lleıarette bir suiistimal oldu· dana çıkacakmış. Fakat hadiselerin 

il o nezaretin küçücük bir me· tahmin ettiği gibi cereyan edip et· 
öğrenebilir. Fakat 0 kü- miyeceğini bilmediği cihetle ben· 

ınemurun ismini bildirrneğe den üç gün mühlet istiyormuş. 
tutulamaz. Çünkü böyle bir - Niçin size müracaat etmeden 

'yet oluna kimse ihbarda önce üç gün beklememiş? 
~ cesaret edemez. - Bu sual benim de aklıma geldi 
er- ne ise, bahsimize gelelim. Te- ve ona sordum. Buna verdiği cevap 

· meçhfil şahsa .. ev· · u oldu: "U~gün sonra ha,ptta o· 
rririmizi göndermeli teklif et· a~iıifn d~lım.., O sa.· 

Reddetti. Bu vaziyette meçhül man bu cevaba gülümsemiştim. Şim 
.\iınseden, mevsiıkiyetinin dere· di gülmek aklımdan bile geçmiyor .. 

• ı. t 1 ed · ......x.· mahl Gazete sahibinin muhatapları sus· -.on ro emıy"""'6ım · 
havadis alamıyacağum söyle· tular. Deyl ayağa kalktı. 

l1l. - Ben müdüriyete dönüyorum. 
~teclıal uhat b 00. 1 b' ·r Komiser Rid polis doktorunun cese-
~ ı. .. __ ~ ~ ımh y: ır 1 r di muayene etmesinde hazır bulu· 
ı ~banaı aşa~~mb. CS:~~ış:. nur ve icap eden diğer formaliteler
U• b__ _ ~Ye bahır e hı e d.u: le meşgul olur. Bu cinayetteki es· 

ah!.ı~ QClJla mevzuu s ava ısı . . el' 'zd 1 · .-.... b' f · • d .. d ... · ran çözmek ıçın ımı en ge enı 
abuı ...a1.r zardr ıçFınake t bgon errnktgı vapacağımızdan emin olabilirsiniz. 
·1 ""'ıyo u. a una mu a· ~ . 

H A B E R - Aktun Poa-taıı g 

Nakleden : JF. O<. 
- Teşekkür ederim. Furlongun 

benim namıma bu işle meşgul olma· 
sında bir mahzur görür müsünüz? 
-Hayır. 

Deyi polis müdürlüğüne döndü. 
Furlong, sivil komiser Rid ile be· 
raber cesedin bulundu~ru odaya git· 
ti. Komiser, polislere talimat ver· 
diği sırada o da taze boyalara sü· 
rünmemeğe dikat ederek bitişik oda 
ya geçti. Birkaç dakika sonra odaya 
döndüğü zaman adliye doktorunu 
gelmiş buldu. Cinayet haber alın· 
dığı zaman adliye doktoruna tele· 
fon edilmiş. evinde olmadığı anlaşı· 
lınca Pettigrevin ölmüş olduğu göz· 
önünde tutularak başka bir doktor 
ça~nlmasına lüzwn görülmemişti. 

Furlong, doktorun, cesedi muaye· 
ne etmesinde hazır bulundu. Sonra 
Pettigrevin.odasında bekli~-en Sir 
Peterin odasına gitti. 

Sir Peter, Furlong içeri girince 
sordu: 

- Ne var ne yok? 
- Bu iş çok karışık? 
- Cevabınız bu kadarcık mı? 
- Şimdilik bu kadar. Namınıza 

çalışmamı hakikaten istiyorsanız 

bana düşünmek için mühlet veriniz. 
- Affedersin. Fakat Pettigrevi 

çok severdim. Ölümü beni çok mü· 
teessir etti. 

- Heyecan ve teessürünüzü an· 
lıyorum. 

- Söyle bana Furlong, bu mühür 
mumlu mektup hakkında fikrin ne
dir? Bunu polislere aöylemekle doğ· 
Peterin yanına gitti. 

-Tabii. Vazifeniz böyle yapma· 
nızı icap ettirrnekteydi. 

- Onlardan evvel size söyliyerek 
fikrinizi almam daha münasip ol
maz mıydı d.emek istedim. 

- Bunun ehemmiyeti yok. Yal· 
nız bana söylemiş olsaydınız bile 
bunu ben derhal zabıtaya bildire
cektim. Mesai usuliimü belki bilir
siniz: Hukuku i.mmeyi alakadar e· 
den bir mesele ile meşgul olduğum 
sırada elde ettilim malQmatı polis 
müdürlilğilne bildirmek Adetimdir. 

-Tabii.. Böyle hareket etmenize 
kim mani olabilir? 

- Bazı defa alAkadarlar teferrü· 
atın ifşa edilmesini istemezler. 

(Devamı var) 

Katil • 
mı, 

Yazan: 
Ektem, yüzünü zevkle buru'9' hafta onun ,.,ine gittiğim zaman 

turarak, kadehini masanın üstüne bütün bu hadiseler birer birer ak
bıraktı: lımdan geçe •ve bu genç adamın 

- Sen içmiyorsun, bu gece.. bu kadar felakete nasıl olupta da. 
Neden?. yanabildiğine şaşardım. 

- Nasıl içmiyorum?. Ka.dehle- O gece, Ekrem her zamankin. 
rin sayısını bile unuttum. den daha konuşkandı. Eski zaman 

Yerimden kalkarak bardak ve lardan, mektepten, çocukluğumu:ı:
k .. :iehlerimizi tekrar doldurdum . dan bahscı:iiyordu. 
Ekrem içini çekti: - Aklıma ne geldi, biliyor mu· 

- Ah benim bu yerimden kı· sun? .. !diyordu. Çocuktuk... Mek
mıldamam yok mu?. Misafirleri- tebin ilk sınıflarındaydık galiba .. 
mi bile istediğim gibi ağırlayamı- Bir gece sen bize gelmiştin .. Geç 
yorum. vakte kadar kah oynayarak, kah 
Senelerdenberi haftada bir geceyi çalışarak zamanın nasıl geçtiğini 

mektep arkadaşım Ekremle bera- farketmemiştik. . Sonra sen kork

mi? 
iLHAN TANAR 

- Ekrem, aen içme artık .. Fır· 
tına da dokunuyor. . Yetişir .• 

- Bırak, karışma bana.. Ka
rımın öldürüldüğü gece tele gene 
böyle fırtına vardı. 

Ekrem ilk defa olarak o müthiş 
hadiseden bahsediyordu • Ben 
başka bir mevzu ararken, o de
vam etti: 

- Sen ve ötekiler, hepiniz, ka· 
tili kaçtı sanıyor, hala arıyorlar

mış .. Halbuki katil sizi her gün 
görüyor. İnsan mucizeye inan· 
maz"a böyle çıkmazlara ıapar. 

- Neler diyorsun, Ekrem Allah 
aşkına? lçme yeter diyorum sa-

ber geçirirdim. Ekrem, genç yaşın- muştun eve dönmeğe.. Ben seni na ... 
da müthit bir felakete uğrayan, ta evinizin köşesine kadar götür- - Karım; öldüren benim .. Ben. 
ölümden beter bir ömür geçiren müştüm .. O zaman yürüyebilir· hepinizin acıdığınız, zavallı kötü
bir zavallı idi. Mektebi bitirdik- dim, böyle kanepeme bağlı değil- rüm.. O akşam, dizlerimi teldavi 
ten sonra bir kaç sene içinde ken- dim. eden mütehassıs gittikten sonra, 
dini tanıtmıştı. Zeki, çalışkan, dil- - Ekrem, kardeşim, yakında 'bacaklarımda, çoktandır duymadı .. 
rüst bir meslek adamıydı. Evlen- gene yürüyeceksin .. Bakşirt1:1i ye- ğım bir kuvvet hissettim. İçimde 
di. ni elektrik tedavileri var.. Zaten bir ses: "Haydi diyordu. Bir defa 

Karısı da genç ve güzeldi. Ga- sen devam etseydin, biliyorsun ya, tecrübe et, yürü .. Yürü!.,, ve ben 
yet mes'uttu .. Birdenbire, hiç u- o zamanlar hemen hemen iyileş- bu sese itaat ederek kalktım, yü
mulmıyan bir felaket saadetlerini mek üzereydin, birden tedaviyi rüdüm .. Evet yardımsız, baston
altüst etti. Bir otomobil kazasında kesince, ama hakkın da vardı. Şim suz yürii:lüm. Elektrik tedavisi 
Ekremin bacakları müthiş bir su· di yeni.den başlayabilirsin •. muvaffakıyetle neticelenmitti . 
retta ezildi.. Galiba asabi cümle Karısı öldürüldüğü sene Ekre- Sevinçten nasıl o anda deli ol 
de ürselenmişti .. Uzun tedavilere min bacaklarına elektrik tedavisi madım, bilmiyorum. Evde herke.; 
rağmen betbaht arka.daşım kö- yapılıyordu. Doktorlar iyileşece- yatmıştı .. Hemen çıplak ayakları
türüm kaldı. Felaket bu kadarla ğirı:ien o kadar ümitli idiler ki, ma terlik bile giymeden, yukarı, 
da kalmadı. Tıpkı bu geceki gibi, bir iki gün sonra belki de yürüye- karımın odasına çıktım.. Yatakta 
Ekremin cenç karısı, .Yukarı kat- bilir, .diyorlardı. uyuyordu. 
taki, yatak odasuıda, kalbinde bir Ekrem, bahsi değiştirmek isti- Baş ucundaki lambanın ışığı al-
bıçak yarasiyle ölü bulundu. Za- yormuş gibi, başını pencereye çe· tında harikulade güzel yüzünü 
valiz Ekrem a~ağıda kadının çığ- virdi: iyice görebiliyordum. Yüzünün 
lığını duymuş, fakat yerinden kı· - Bu geceki fırtına da pek genç çizgilerinde ıstırap yer et· 
mrldayamadığı için yardıma koşa müthiş .. Ben fırtınalı gecelerden mişti. 

mamıştı. Bastoniyle yere vurarak, çocuk]uğumdanberi dehşetli kor- Gözlerinin altı simsiyahtı. Fa
neden .. ra hizmetçiyi uyandrra- karım. .En müthiş cinayetler fır- kat nefes abşı muntazamdı ve çok 
bilmiş ve müthiş h~iseyi öğren- tınah gecelerde işlenmiştir. En güzeldi. Onu uyan::lırmadan baı 
mişti. Fakat katil o zamana kadar umulmadık itiraflar, gene fırtına- ucunda dururken, kötürüm kaldı
durur mu?. Bıçağını da alarak hiç 1ı gecelerde, günahlarını seneler· ğım iki sene zarfında onun gençli· 
bir iz bırakmadan balkondan atla- ce saklayanların ağzından kaçmıı- ğine, güzelliğine karıı duyduğum 

yarak kaçmış.. tır. Havadaki elektriğin asap üze· bütün haset, kıskançlık birdenbire 
Bu esrarlı cinayetin ilzerinden riıJ:ieki tesiri nedir? (Karamazof içimde kabardı. Ben iyil'!sem bile 

Uç aene geçtiği halde, polis hala kardeşler) de ihtiyarın öldürül- muvakkat olacaktı .. Doktorun söy· 
katilin kim olduğunu meydana çı· düğü geceyi hatırlar mısın?. lediklerini sen de bilirsin.. Belki 
karamamııtı.. Gözlerini pencereden ayırma· evin içinde biraz dolaşabilecek· 

O zamandanberi Ekrem büsbü- .elan kendi kendine imiı gibi ko- tim.. O kaf::lar .. Fakat o, karım, 
tün dünyaya küstü.. Benden baş- nuşuyordu. Yerimden kalkarak o- genç güzel karım, sıhhatli bacakla 

1 ~bu zarfı üç günden evvel aç- Sir Peter cevap verdı: 
e ~dair kendisine §Crefim -----------------------"'----------------------------------------

inı. ~ üzerine söz verecek· 

1 da ~ın üç günden evvel açılma· 

ka kimseyle görüşmüyordu. Her muzunu tuttum. (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

İsi Qıubtemeldi. Bu takdirde ken· 
~ telefon veya diğer bir va· 

u~ haber verecekti. 
t'1n zarfında ondan ses sada 

at b' zarfı açabilecektim. Fa· 
f~ lart.ı daha vardı. Bu üç gün 
i bana telefonla müracaatı 

racaıcllde isterse bu zarfı bana yaktır
il<St \'eya o zaman bildireceği ~ 

lan ~etimi istiyebilecekti. Bun 
§eref~ ettiğimi ben kendisine 

S. tttnin edecektim. 
ır~ 

hikty . r bir ogara yakmak için 
°'r~ıne fasıla verdi. 
- llıldı: 

itimadi~Ql §ahsın size büyüle bir 

Gaıt \'armış. 
kah..• te sahibi sert bir tavırla mu-

uqe etti: 

ril;j~ ınatbuat hayatımda dü· 
Kiırıse ~ırunış bir adamını. 
he,,~ verdiğim sözden §Üp-

- Aff~~ti~ ~e ed~mez .. 
dun )' k trsınız. Böyle bır maksa· 
sın. 0 

tu, &özüın yanlı§ anla§ılma· 

~~~im Deyl. Bir saat sonra 
tılnuı ~ lllühür mumu ile kapa· 
ğıdı bi~ zarı a:etirdiler. Zarfın kl· 
kiğıt Pat 'Vvel bana gösterdiğiniz 

DOirus talanna benziyordu. 
se bu ~:u SÖylemek ıazımgelir
mı tahrik •Se be~im fazlaca me~r 
rini bile e~edı. Hatta zarfın uze
Pettigrtv tetkık etmedim. O sırada 
O da ~an~rn_da bulunuyordu. 
madı M ııbi fazla alakadar ol· 
&ını ~ ·ı ek~ubu kasasında saklama· 

1 edım. Bu hadiseyi unut· 

'" 
Rolan devam etti: 
- Görüyorum ki hatırladınız .. 

Sizi kapı dıpn atanın Araten 
olduğunu zannettiniz. Ve o za
mandanbeti f&irden üç edefa 
intikam almağa teıebbüs ettiniz. 
Her teıebbüıünilzde iae hesabı
nıza dahil olmıyan harikulaJe 
vak'alarla maksadınız neticesiz 
kaldı .. 

Grimani, ıözleri dehıetle a
çılmıı bir halde 'karııaında imi. 
rane bir tavırla bütün esrarını 

meydana çıkaran meçhul adama 
bakıyordu. 

Rolan sözüne devamla : 
- Mösyö! Tşebbüsünüzü 

neticesiz bırakan, intikamınıza 

mani olan benim .. Çünkü ıair A
ratenin haksız taarruzuna he
ldef olmasını iıtemiyordum. Hak
sız olarak, dedim .. Çünkü mü. 
aamere esnasında sizi kapı dıta· 
rı atan o değildi.. Siz benim 
emrim ile bütün do.tlarınmn ıö· 
aü önünde defedi1::liniz .. 

Gri~~mi boğuk bir feryad ko
pardı: 

- Unet olıun, aen kimsin? . 
- Şimdi öğreneceksiniz .. Ba. 

hanız olan ihtiyar Grimani 1509 
senesinde Onlar Meclisi azasın

dan değil miydi?. 

Grimaninin vücuı:fu baştanba

ıa sarsıldı. Benliğini soğuk bir 
ürperme kapladı .. 

Rolan devamla: 
- Babanız, ihtiyar Kandiya

noyu gözlerinin çıkarılmasına 

mahkum edenler arasında değil 
miydi? Size henüz bilmediğiniz 
bir ıeyi öğretmek isterim .. Ihti. 
yar hükumet reisinin gözleri 
vahıicesine kör et3ildikten sonra 
metruk bir yQJ üstüne atıldı .... 
Burada hiç bir insanın tahamm:.iı 
edemiyeceği ıstırap ve sefalet 
içinde ve ancak köylülerin yük
sek kalbliliği aayesinde altı sene 
kadar yaıayabildi. Siz bu ihtiyar 
adamın gözlerinin kör edilmesi
ne ve sefalete atılmasına hükme. 
den hikimle~en birinin oğlusu
nuz .. Ben de mahkumun oğlu

yum .. 
- Rotan Kandiyano ! .• 

F.rtınalı bir havada, tiddetli 
bir rü~arın ince bir fi.danı sara. 
tığı gibi Rotan da karşısındakini 
titreten ve sarsan vakur, müthit 
bir sesle devam etti: 

- Evet, Rolan Kandiyano .... 
Babanız pek büyük bir alçaklık 

yapmıştı .. Mösyö, o benim ba
ba:nın hiç bir zaman mücrim ol
madığını biliyordu. Bildiği hal. 
ı:ie bu iğrenç alçaklığı yaptı ... 
Çünkü sizin istikbalinizi temin 
etmek istiyordu. Nitekim de etti. 
Siz hür, serazat, bütün endişe ve 
dütüncelerden uzak bir halde 
gençliğinizin parlak zamanını 

' 
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tını çevirince Ecel köprüsü is· 
tikametine ı:ioğru sessi:ı: ilerli. 
yen bir gondol gördü .. 

Rotan bu defa titremedi. 
Yalnız vücudunun bütün 

kanları birden beynine hücum 
etti, biraz evvel sapsarı olan si
ması kızardı. 

Gözlerini daha yakıcı bir a. 
teşin harareti bürüdü. Elleri tit
remeğe başladı. 

Gon:iol, baı tararmda ayak. 
ta duran sar.ı:ialcının kürekleri
ne kendini bırakmış, ilerliyor . 
du. 

Arka tarafta ise Leonor otu
ru} ordu. 

Yalnızdı ... 
Saçlarını siyah bir şal ile ört· 

müş, omuzlarına bir manto at
mış. ıandalın içinde kanalın sal. 
lantılarına tabi bir halde dalgın 
oturuyordu. 

Buıada ne yapmağa geliyor
du?. 

Haftada iki defa ve munta. 
zaman Ecel köprüsüne k.v:iar u
zanan bu gezmelerden maksadı 
neydi'?, 

Nasıl bir düşüncenin veya ü. 
midin tesiri ile buralarda dolaşı· 
yordu? Kimbilir? Belki de Ecel 
köprüsü yanında yükselen bü. 
yük zındanm, korkunç ve kalın 
duv3rların.dan dışarı sızan za
vallı mevkufların ıstırap fer-

yatlarını !dinlemek istiyordu ? .. 
Rotan, Leonorun karıısında 

bütün mevcudiyetini sarsan ve 
dimağını hareketsiz bırakan bir 
tesire kapılmıştı.. Fevkalade 
bir gayretle kendisine gelebil· 
di.. 

Gondol yaklaımış, bir kaç 
kulaç mesafeye kadar gelmiş

ti. Hemen kendi sandalını rıh. 
tıma bağlayan ipi kopardı ve 
kuvvetli bir kürek darbesi ile 
kanala doğru açıldı. 

Şirrl:ii iki ı:ondol yanyana 
gelmi~ti .. 

Leonor, Rotanı gördü, onu 
tanıdı. 

Ağzından tek bir kelime bile 
çıkmadı. Dudaklarını bile kı· 

mıldatmaktan mecalsiz bir hal
.de bekledi. 

Bu saniye her ikiıi için pek 
müthit ve pek tatlı oldu ve bu 
defa da kalbleri biribirlerine 
karşı en samimi, ebedi bir aşk 
ile çarptı .. 

R:>lan dudaklarını ısırdı ... 
Kendini toplamağa, 

kaçırmamağa çalıştı . 

iradesini 

Böyle heyecanlı bir anda iti· 
dal ve sükfınetle söz söyleyebil
mek çok güçtü. Kendisinin bile 
hayret ettiği soğuk kanlılıkla: 

- Kaçınız madam .. Hemen 
sarayınıza dönünüz. Ne olursa 
olsun ~ir aydan evvel sarayınız. 
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riyie istediği kadar gezip dolaşa

bilecckti .. 
B gün değilse, yarın, beni al 

datacaktı .. O zaman masan n iıs

tünde\ci yemiş bıçağını alarak 
gırtlağına, kalbine bir kaç kere 
saplayıp çıkardım .. Oh, iı:im rahat 
etm~ti. İntikanumı almıştım .. Ar
tık o da sıhhatli insanlar gibi ge
zemiyecekti. 

iken, Ekremin uşagı gelerek fe ı 
lakcti haber verdi: O gece sabah, 
ka~r Ekrem, yemiş bır.ağryla ken 
eli gırtlağını keserek intihar et 
miş .. 

Sonra bıçağı saklayarak, aşagı 
yerime indim .. Dizlerimde kuvvet 
kalmamııtt artik .. Hizmetçiyi u. 
yandırdım ve .. fakat sonrasını bi. 
Jiyorsun, ne diye anlatayım. 

O geceki itirafını, bir kaç dostu 
ma, bilhassa l:folttorlara anlattım .. 
Kimisi, "olabilir!.,, dedi. Kimis: 
de "zaten sarsılmış olan asabının 

bozukluğu hayalini tahrik etmi~. 
dü!iine düşüne katilin kendisi oldu 
ğunu uydurmuştur. , ,.diyor. 

Fakat ben, bir türlü işin içinden 
çıkamıyorum. Bilmem siz ne der. . . ' sınız .• 

İ§te böyle, katil benim. Şimdiye 
k.-dar hiç kimseye bahsetmemiş. 
tim .• Ancak sen beni anlayabilir. 
sin .. Hasta, hem de hiç iyilc§me 
m:k uzere hasta bir adamın, sıh· 

hatli insanlara njlııl düıman oldu. 
ğt.mu tasavvur edemezsin.. Hem 
en yakınlarımın sıhhatte olmaları, 
nı, bana acımalarını. benim yü· 
zumden fedakarlıklara katlanma
lannı çekemiyordum. Fakat ne 
o sen bana inanmazdın galiba .. 
Koıup polise haber versene ... 
Ne. duruyorsun, koş haydi!. 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

1 

Ekrem sustu ve acı bir kahka. 
hayla g:.tlerek, ba§ıru şezlongun 

arkasına dayadı.. Bir müddet gül 
dü.ıı:ten sonra gözlerini kapadı ve 
bir daha açmadı. Galiba sızmıştı. 
Hizmetçisini odaya çağırarak, ben 
evime döndüm. 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

1 si karşısında eski K.Jod Farerl 
sokak No. 8 - 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Ertesi sabah daha ben yatakta 
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dan çıkmayınız, kimseye gö-
zi.ıkmeyiniz, diye bildi .• 

Leonor i§itti mi? . 
Sadece Rotanın sesini duydu. 
Fakat sözlerinin manasını an-

ladı mı?. 

Hiç zannetmiyoruz ..• 
Yalnız gondol birdenbire dur. 

du. Alelacele geri dör.l:lü. 
Ve Altiycri sarayına doğru 

ilerlemeğe başladı .• 
Sandalcı Rolaru görür gör

mez tanımış, sözlerini i§itmiş 

ve anlamıştı. Bu ihtar ile bi.i
tün vücudu titredi. Rolanın yiı. 

züne, hem korku, hem de min
nettarlık ile baktı .. 
Eğer Rolan, bir saniye olsun 

gözlerini Lconordan ayırarak 

sandalcıya bakmış olsaydı, onu 
ta,nır ve Lconorun b a b a s ı 
Dan.dolo olduğunu anlardı. 

Leonorun gonl:lolu a r t ı k 
gözden kaybolmuştu .. Rolan ra. 
hat bir nefes aldı.. Sevgilisinin 
uzaklaştıf;ı istikamete doğru 

gayri ihtiyari uzanan elleri bit· 
kin bir halde iki yanına düftü. 

Ayni zamanda .da titredi, Na. 
;:arlan Ecel köprüsü istikameti. 
ne dönmüş ve burc::ı:la meş'um 

u ndanın rıhtımına vanaşmtş 

du? an Grimaninin aa~ıfrlına te
aadiı• f etmişti. 

B-~ş'ta bir şey düşunmeden 
heme' n k::reğe geçti ve bu 

sandalın üzerine <loğru stir'~t· 

le ilerledi. 
Grimani, gondolcu olm.:.....iıgı 

ilk bakışta anln!ılan bir adamın 
idare ettiği bir sandalın kendi 
bulunduğu yere doğru geldiğini 
hayretle gördü. 

Bunu evvela kanalda gez. 
meğe, dolaşmağa çıkmış biri 
zannetti. Gelen sandala yol 
vermek için biraz tdaha rıhtıma 

sokuldu. Esasen biraz evvel U· 

zakta geçen vak'ayı anlamam §

!ı.. Sadece Leonorun bindigi 
gondolun, yarı yolda birdenbi
re geri döndüğünü görmÜJ ve: 

- Bu akşamki iş başka sefe
re kaldı, diye mırıldanmıştı. 

Fakat Rolanın bin.digi san_ 
dalın kendi gondoluna yar.a~

makta olduğunu görünce lir 
tehlikenin tehd~di altında oldu. 
ğunu anladı. 

- Hey sandalcı... Açıktan 

geç!. 
Diye bagırdr. Rolan cevap 

olarak yalnız iki ?:elime o:öylc
di: 

- Vene.dik, Sen Mark .. 
Bu kelimeler fesatçıların en 

son parolası idi. 
Grim ni r:ıhat bir nefes ald .. 
Rolan yany<ma gelmis olan 

aan!:lalların kenanndan Gr"r.-al"i· 
nin yanına atladı ve kedi cer.do. 
lunu :ıya ı ile !:~nalın cere}anına 

Dün ve Yarın 
C ercüme külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KlTAPEVl 

1-10 kitaplık birinci seri 
Numara Kuru· 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Safo 100 
Aile Çemberi 100 
Ticaret, Bµıka, 75 
Borsa 
Devlet ve İhtilö.1 %1 Sosyalizm 75 
J. Rasin kUUiyatı I 75 
İ§çi smıf ı ihtilili 60 
Ruhi bayatta laıuur 60 
lsfa.h:ı.na doğru 100 
J. Rasin .killli17.llı n 75 

795. 

Eski bir yıldızın metrukatı 
Ses~iz sincmamn en tanınmış simal11rından olan Perl Va;t il z lıa;at t an çckıldikten sonra Fraı 

:;nya plmi~. orada 1oşı)ordıı. Gcraılc1de bu yıldız Fransada öldü. Galeri Şarpantiyc df oturdubıı da 
rtnin 1'ıobilyaları ve c3ki yıldızın müccvlıtrkri makkcme nıarif el ile tcsbit edı1di. Bu bıral..'tlaıı cuanı 
kıymtti 2 mil)'MI /Rinlrtan fazla ( 100 l>m awir .Wııı1;;l ~"""1n edilnıclctcdir. Resimde y:ldızın miicc 

lıerlcri11dcn bir f\1sn ı göriilıiyor. 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hep.3ini alanlıra o 2() 
i•konto yapılır. 2:16 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
mck ii1.ere dört taksite bağlıı
nır. 

Bir köprü berhava olmaktan kurtaran berber 
( Başta1a,<ı 8 incide) bere benzemedigini, saglam bün- bomba topla nak hoşuna gitti! eli 

• b" k d'.kk" 
1 

yeli bir sporcu oldugunu SÖ)•lüyor- ye şakalasan arkadaşlarına : 
zarar vermış, ır co u an alın 

1 ar "- Hayır, diyor .. Fakat patla 
tabelaları uçmuş, binaların pence- · 

1 
mak üzere olan bir bombayı alara 

releri kırılmıştır. Bombayı nehre atan ''kahra. . nehre atmak cesaretini göste 
Köprüde ilk bulduğu bombalı mnn,, bundan sonra berberlılc yap- d" ~· <l k"ı dan itı"b sı 

• • w •• ıgım a ı;ca aren, ce 

1 
cesaret cdıp yerden alarak Teyrnis mak nıyetindc olmadıgınr soyle. ı b" d ld <rtımu a 1 d şu~ı Resimli Hafta' nın • . . . . ır a am o u 0 - n a ım. 

1 nehrıne atan Norıs ÇayLds, Lon_ lemıştır. 1 h · b b l"k bu··yu··k b" ar 

Zcngirr hediyeli müsabaka
~ Ji' JhHl ffl1İZ 

. . ı csız er er ı ır ces 

1 
dranın meşhur bir siması olmuş-! Kendı ıyle: I · b" · d gı.,_.,. 0 · . ısteyen ır ış e ....... ır. nun ıç 
tur. Görenler kendisinirt hiç ber. - Galıb:ı Londra tokaklarm.da • d um cesa t "ht"v rna em cesur , re e ı ı.1 
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doğru itti. Sonra kemali süktınet
le oturarak: 

- Mösyö Grimani !. dedi. .. 
J~Çıtfen siz de biraz oturunuz •. 
Aramızda görüşülecek şeyler 

~ar. 

Gittikçe hayrete düşen ve 
ayni zamanda da için için endi.; 
şeye kapılan Grimani bu emre 
gayri ihtiyari itaat etti. Otur!du. 
Mütereddidane sordu: 

- Siz kimsiniz mösyö?, 

Rolan yüzilnden maskesini cı 

karınca Grimani titredi. Çünkii 
ki kendisine parolayı vermiş o. 
lan bu adamı tanımıyordu. Onu 
fesat heyeti azalan arasında sim
rfiye kadar görm:iş olduğunu ha. 
tırlamıyordu.. Maamafih fesat 
teşkilatı bütiın Venetli!tte o ka
dar fazla büyümüştü ki bu tanı
madıgı kims~nin cemiyetlerinin 
mensuplarından biri tarafından 

gönderilmiş olduğunu zann,tti.. 

- Mösyö, deui, maı;kenizi çı. 

knd nız, yüzünüzü gördüm ...• 
rakat sizi başka defa daha gör
düğümü hatırlayamıyorum .. 
Daha doğrusu bence tarr.:amen 
m•chulsunüz.. Halbuki demin 
öyle bir parola verdiniz ki ...• 

Rotan bu sözleri tamamladı: 
- Onu ancak btiyi.ı1c ihtilll 

he} .. tin e m::nsup olanl:ır bilir ~e

til mı? 

Grimani susarak ba~ını onli
ne egdi.. Rolan devam ile: 

- Eğer benim de bu heyetten 
olduğumu zann:diyorsanrz al· 
daruyorsunw:. Ben sizlerden,} a. 
ni tc~kil ettiginiz fesat cemiye
tinden degilim. Parolayı ise fit f 
b:ışbaşa görü~ebilmek için söyle. 
dim. 

Grimani sarardı. Du.dakları a
rasından galir bir küfür çıktı .• 
Hemen ayağa kalkarak hançe
rini çekti .. 

Fakat bir an içinde. Rolan da 'T 

gezintilerinJen tecrübe ile elde 
ettiği büyük bir çeviklikle has. 
mınm bileğini yakaladı. Gri
rnani bu demir pençenin tazyıl:i 

altında acı bir feryat kop::ı.rdı .. 
Hançeri elinden <liıştJ, Rolan 
yerden hançeri alarak muhatabı

na uzattt. Grimani şaşkınlıktan 

serseme dönmüştü: 
- Benden ne istiyorsunuz, di

ye sordu. Rolan t:öze başltr.Iı: 
- Mösyö! Görüyorum ki be. 

ni tanıyamadınız.. Her •eyd'"n 
evvel benim kim olduğumu bil
meniz lazım .. Fahişe Emperya -
nın sarayın<la evvelce verilen 
miısamereyi hatırlar m ııınu:? .• 
Hani şair Arateni tahkir ettigi· 
n·z sıracla bir u~"'k tarafınd . "l 

,.•.~J:ı:ı3rak l:apı dırarı ed"lm · ._ 
t"n'z .. 

C.i.l'l:ın· d ' ]erini :;ıcırtJattı. 

gösteren bir iş tutmak istiyorurr 
Hammer Smit köprüsünde bo 

balan kimin koydu~u tesbit edı 
memistir. 

Yalnız Moris Çaylds hadiser 
bu cihetindede polis hafiyelı 
ınclıaretini gostermck istiyor 
diyor ki: 

- Ben köprüye gelmeden b 
on da)tika evvel yanımdan bir o 

! mobil ~ecti. Yanımdan uzkala 
' t-ı~tan sonra birdenbire gürült 

.nun azaldığım cuydum. Dı.ı 

muş olacaktı. Bu rn\i.Çdet son 
ene otomobilin sesini duydum: 

Tekrar hareket etmişti. 

"Otomobil eski tıı- bi:- araba}'' 
Onun için gürülıü"'ü cahtu. Ben 
otcn oba kô. nınun Ü"crinde dı 

u j ir..den iki ki i inmiş. B 
kôprı.:niın üzerine, diğeri altı 

ı Jirer bomba koymu tur. 
"Otomobilin Y<'nımıdan geçt 

10 tadan kôpniye gelinceye 
dar on d:ıkilta olmuştu. Bu g 
· ombaların da fitilleri on daki 
ih:ıyet bir çeyrek yanacak uz 

luktadır .,, 
Polis bu son bombaiı suiKas 

~e İrlanda tedhisçileri tarafı 
yap ld. ına kım" Jir ve §Üpl 
kimseleri tevkif etmiştir. 

tfWrW W4 ----

l ]~~l~~c ~,~:. ~~.~~~ı r~;,~ 1 tıkl ırı rnıılch ı c;ı<;ı 

l uı 1 "' f .;tıkl il r •d•le<ıı 
3 ı 1 r ı rı ıı · 

1
" 

gr;;ru• ı ::;öFJg• mzga.~ 
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aragöz oyunları! Türkçe - Fransızca - lngilizce -Almanca 
ve 

smanh Cemiyeti 
( Baıtarafı 7 incidt} 

e aralannda açılan meyhane -
rde aarhoı olan "bazı fbiklerin 

vretler hamamına girip .avretle -
e,. tasallut ettiklerini öğreniyo _ 

. Evliyanın bahsettiği oyuna, 
u neviden bir hldisenin örnek 
lduğu muhakkatır. Hunun nami
e zamanonrza kadar devam elden 
u oyunda bilihara bazı değiJiklik 
er olmuıtur. 

Hoppa taklidinde mevzubahs 
dilmesi lhımgelen Yal ovanın 17 
d asırda İstanbul halkının pek 

gözde bir meaireıi olduğuna dair 
ine Evliya Çelebide oldukça taf
iUt vardır. Evliya, Yalova ıhcala· 

rının ne uman bina edildiği hak-
kında deveran eden rivayeti an -
]attıktan mut.la, İstanbulluların 

gelip civarda çadırlar içinde bir 
müddet kaldıklanrun ve kendisi • 
nin ziyaretine ''iki yüzden müte • 
cavfz haymeler,. bulunduiunu kay 
ldeder. Ilıcalara gelenler, burada 
Urnanlanru zevk ve safa ile ge -
çirrnektedirler, öyle ki "Her sene 
kiraz mevaiminde bu dağlar, bu 
ılıcalar hatırı için bir aafaıllh o • 
lur,.. 

BckriMustafa ile dile.r.ci arap 
tiplerinin de yine o devrin iatan • 
bu] halkınca malQm hakiki phsi -
yetlerin birer karikatürü olduiu • 
na şüphe yoktur. Bugiın ananesi 
mazbut oyunlarda muhtelif taklit
ler meyanmda görünen !dilenci 
Arap, daha on altmcı asırda İltan· 
bul sokaldannda ıürü sürü dolapp 
halkı taciz eden Arap dilencileri
nin halini hatırlatır. Hakikaten bu 
neviden bazı dilencilerin "evaak 
ve mahalllta suale çıkıp ibramı 

galiz ve cerri sakil eylemekle ehil 
olanları rencide,, ettiklerini yine 
on altmcr asnn sonlarına doğru 

İstanbul Kadısına yazılan bir hü -
kümden anlıyoruz. 

Bütün bunlar, Evliya Çelebide 
ismi geçen oyunların, mevzularile 
tiplerini devrin hidise ve phai • 
yetlerinden çıkardığını ıöaterir. 

Ha1cikaten bu aıırda perdenin 
mevzuları, İstanbul mahalle ve so
kaklarında zaman zaman vukua ge 
len hadiselerden ilham aldığı gibl 
tipler de, halk araamda yaıayan 
ve halkta hazan korku, ha.zan sev· 
gi, baun da aakiece hayret uyan -
dıran insanlann karikatürü ol • 
muıtur. Bu itibarla denilebilir ki 
perde, bütün malzemesini halktan 
almıı ve yine ahlkm hidiıeler ve 
insanlar hakkındaki duyuı ve dU· 
ıünüıünü tecelli ettirmiıtir. Mu. 
mafih Evliyanın aaydıiı oyun iaim 
leri ve tiplerin ıaray, mel:ireae, ve 
ocak ile aıiklr hiçbir münasebeti 
bulunmaması, hallan cemiyet hic· 
vinde yalnız kendi hayatını na -
zan itibara aldığını göstermez. 
Elbette 17 nci asrm hayalbur, bu 
gibi sahalara dil uzatınca, Nerinin 
akibetine uğnyacafmı katinni§ 
ve perdesine Saray, Medreee ve 
Ocajı olduiu cibi akıettirmekten 
çekinmiıtir. Fakat buna mukabil 
halk senbolizmi, perdeye kolları 
sıvalı bir amele kıyafet ile ve bir 
mahalleli hilviyetile çıkardıiı 

Haciva'ta Enderunu, beli yatağan 
lr, eli piıtovlu Bekri ı%ııtafa ve· 
yahut MandıraL Tuzsuz Belör'de 
de Oc:aiı yaıatmııtır. Saraya ve 
fatanbul halkına klbuılu ıünler 
geçirten zorba takımının lranlı ie 
raatr bile, perdede ancak hamam 
mahalle, meyhane ve pereme baı· 
kınlan şeklinde karikatürize edi· 
]erek gösterilmiştir. 

(Varlık mecmuaımda Sabri 
Esadın yu111ndan). 

Dilleri 

j 12 LOgat kitab 
: bir arada 

Türkçe • Fnuaea 
Ttlrkçe • lagllbıce 

Tllrkce • Almanca 

Fru91Sea • Tllrqe 

lngtllzce • Türkçe 

Almanca - Ttlrkçe 

Fransızca - tnı;ilhce ! 
Fransızca • Almanca İ 
lagtlbeo - Fn.nsızca l 
lnKillzce • Almanca ( 

Almanca • İngilizce f 
l Almant.a - Franıırıca 1 

üzerine 

• Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

·~ ·W=: B 2 

Bu buyuk eserin, yakm bir zamanda, forma forma neşrine başlanacaktır 

Ankara Radyosu ki beyin - Hicaz ,ukı - Kış geldi fi· 
rıık. 10 - Saz semaisi. 21 Memleket 
saat ayarı. 21Konuşına.21,25 F..sham. 
tah,·ilat, kambiyo - nukut borsaııı 

(ri:ral). 21,25 Neşeli plAklar - Gr. 21, 
30 Temsil (Dentri dengine - komedi). 
Yazan: Kemal Tözen. 22 Müzik (Kü· 
cük orkestra: Şer: Necip Aşkın): ı 
- Valter 1'oack - Romantik üvertür. 
2 - Azıoni • sabah şarkısı. 3 - J. 
Slrauss - Çarda,. 4 - Fransız .'.bt -

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alAkadar herkesin, dilcilerin, umumiyetle okur yazarların, Türlnln ve yabancının, dil öfren 
mek istiyenlerin, seyyahların, j' adamlannm, askerin. teknik ve mesleki mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamryacaklan bir eser 

360 küsur planş, 2000 sayfaya yakın bu büyük hlgat dört dilden 200 bift tabir ,.e ıstılahı jçinde topla 
maktadır. Eserin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik lQgatinde bulmanıza imkln yoktur. 

'l'ÜRRIYE RAD\'ODIFOZ\'ON 
POSTALARI 

Türkiye Rad11oıu • Ankara Raduoıu 
DALGA UZUNJ,UGU: 

Eser hakkmda fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

1639 m. l83 Kcs./120 Kw. T.A.Q. 
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

" Resimle Büyük LQgat ,, Post~ kutusu 214 

Tt RKIYE SAATlLE 1 
Ormanlartln. 'c ninni, !i - Schnei· 
der· Tirol dağlıırıııın halk şarkısı Yr 
rlanslarınd:ın potpuri. il - Mainzer 
- Serenat 7 - Benatzky - Bebekler 
perisi - Filminden - neşeliyim şarkı· 

sı. 8 - Lcopold - hpanya melodileri 
- potpuri. 23 Müzik (ca2banl - Pr.). 
23,45 -24 ajans haberleri ''e ) arın ki 
proıranı. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

ho\·en). 
9.30 hlokholm: "P:ırsifııl'' 2 ncı 

perde ( Vagııer). 
9.3U 'J'urino gr.: "Licgfric<l". 

ner). 
ıo.:ıo Hen: Sdıulıerl. 
ıo.ı5 \'aışo,a: "l\Iesıh'' (Handel). 

OOA l\lllSIKISl \'E KU:\SERl.ER 
5.30 Hadio Paris: !;iarkı, piyano. 
i.30 Bcroınünster: Schuhert. 
8.15 Bertin (u;r;. d.): Spohr progr. 
9. J:yreı: Harp, şarkı. 

10. \'arşo\·ı&: Chopin. 

18,30 program, 18,3:-ı Müzik (Balo 
ınuziği - pi.) 19 Konu~ına. 19.15 Turk 
ınüzıEti, Fasıl heyeti): CelAI Tokı;es 
-re arkadaşları. 20 Ajans. meteoroloji 
haberleri, zıraat borsası (fi)al) •. 
20.15 1 ürk müziAi: Çalanlar: Yecilıe, 
Fahire Fersan, Relik Fersan. Oku· 
) anlar: Mustafa ÇnAlar ve Semahat 
Özdenscs. 1 - Hüzzam peşrevi. 2 -
Elem dendi - Hüııam şarkı - Eşkı 
çeşmim hnsrelinle. 3 - Udi Hasanın 
- Mü~te:ır şarkı - Gitti yar elden, 4 -
S<'''ki heyin - Hüzzam şarkı - Küşade 
ıaliim. 5 - Vecihe Kanun taksimi. 
6 - Hiizıah türkü - Sanoda yaptıra· 
~ım ?\ociyem. 7 - Udi Ahmedin -
Acrmkürdi şarkı - Dir vefasız yare .. 
il - Mustafa Çavuşun· ~ikriz şarkı • 
J lm:ıs S<!nin ytlzünfi gören. 9 - ~e\· 

Prooramdal.:i ı•nkillu 1"iirki11t satı· J0.30 Stutgart: \'iyolonccllo, piyano 
ti ıiurinr. ı•r. ö{jltden ıonrald saat 10.50 Jlıikrcş: llorp, viyolonccllo, 
olarak ııtrilmişlir: şarkı. 

OPERALAR YE SE:\FO~l 
KO~SERLERl 

11.15 Kolon~ a: Kuartet. 
11.30 Hoın:ı gr.: Vı)·olonccllo. 

11 ,U'tı: ~lCSIKl \ 'E Ul'EHl:.1 LEH 
3.1 O Haıl io J>ııris: Urkesl rn. 

8.30 Budapc~le: "Chdslus" (J.isıl) 7.4:; Eyfcl: Jlııfif musiki. 
9. Ilükreş: Niss~ Solrnnis (Ileet· 8. .\lünih: Halk programı. 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Muğla vilAyeti dahilinde Muğla • Davas - Denizli yolu Uıerin 

deki Diphan Muratlar ve Akçay köprUlerinin betonarme olarak yeni
den inısaatı (134 000) lira keşif bedeli llzerinden kapalı zarf uııulile 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme 14/4/939 tarihine mfüıadif cuma günil saat (16)da 

Nafıa Vekaletinde gose ve köprUler reiııUği odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme !jartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (670) 

kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 
4 - lst<!klilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gUn evvel bir isti

r) ile Nafia Vck!leline mUraeaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine 
ir ehli) et vesika.•51 almaları lAzun dır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin d5rdüncU maJdede bahsedilen vesika 
İIP Ticaret Odaaı veaikaaını ve ( 795 O) lir.ı.hk muvakkat teminatlarını 

ha,i olarak 2Ul0 sayılı kanunun tarifatı dair<!sinde hazırlıyacaklan ka 
• 'T •arf1ımnı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 

1. :ni on .r !Jli~ine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

(1052) (1957) 

8. \'arşo\ a: il afif nı usikı. 
9.10 Berlin: Operet musikisi. 
9.10 Hrcsla,·: Orkestra \'C Soliı.ller. 

9.10 l.cıpzig: \'ııryele musikisi. 
9.10 Frankfurt: Halk programı. 
9.30 lfonıburg: \'ar)ele kon eri. 

10.45 ~aııoli gr.: Bando konseri. 
11.30 Hircoı.: Alman ista )onl.ıı·ı 

Hafif musiki \ c tlaıı hıırnluı ı 

DANS MUSJKtSI 
9.10 Sluıtgıırt: 11.15 1'opoli gr.; 

12 Kolonya; 1~.15 Hoıııa gr.: l2.2U 
l.oııdra lR.); 1 l.onılra (l\,J. 

\'AH\'ETE \'E KAUAHEl.LH 
8.30 
ıu. 

1. 

lslokholın: Kalıarc. 

l.ondrıı (r\.): lskeç. 
l'o51c Parbicn. Kalııın•. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sab:ıhları 8.30 a knd:ır; akşam

lıırı 17 rlen 'onrı 1.llell Tıyyııre 
\p. l>:ıirc 2: ~·o. 17 ıle hn~talarını 
kahul eder. ('/ r/efcın: :l39:ı3J 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi Mikdarı 

Te!mik ~!eti 20 kalem 
Sarı toz yaldız 300 Kgr. 
Çıralı tahta 18M3 

" kaals 14,126 .M3 
Uzun \'C kısa konçlu 840 çift 
lastik çizme 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Muh. Bedeli % 7,5 Muvak- Eksiltmenin 

kat Te. Şekli Saati 
Lira Kr§. Lira Ki'§. 
1258 10 94 35 Açık eksiltme H 
a.5- 25 87 " .. 15 

1426 14 107 " 
,. 15,30 

3540 - 265 50 ,. .. 
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda clnı ve mikdan yazılı 4 kalem malzeme ayrı 

ayrı eksiltmeye konmuştur. 
n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve ekıııiltme saatleri hizaalnnda göeterilmit· 

tir. 
m - Eksiltme 11-4-939 salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu· 

bayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen eubeden alınabileceği gibi yal· 

nır. nümunesi de görUleblir. 
V - !eteklilerin ekeiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile meı.. 

kur komisyona gelmeleri. (2023 l , -~ 

Giyime merakh 
Bayanlara 

Avrupod::ın hu~usl surelle tıe· 
tirttiğim yazlık modellerimi bir 
defa f{orünüz. İsteyenlere pro -
Ya ır. patron çıkarılır. 

f)iplom Trr:i 

YAVUZ SEZEN 
Paris Knc.lııı Terzilik Akıtdeınl· 

sinden. lle~o•hı Pıırınakkopı J 13 

11 (i:ırret nportm:ını. Turk Fotr•P\ ı ı 
ü tünde 

* * * 
ı - ldarem~in Cibali fabrikası Garajı önUndeki rıhtım tah. 

kimatı iei prtname ve pllnı mucibince pazarlık usuliyle eksiltme. 
ye konmuetur. 

il - Ke§if bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

IIl - Pazarlık 6-IV-939 perşembe günü saat 14 de Kaba
t .. ..,lıa lev&ZJm ve MUbayaat eubesl mildilrieytindeki alım komis 
yonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname ve pl!nlar her gün 25 kuruş bedel mukabi. 
liıı::le yukarıda söıll geçen §Ubcden alınabilir. 

\' - lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte % 
7,5 güvenme paralariyle mez.kfı.r komisyona gelmeleri. (3002) 



korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

-~ 

ğuk algınlığı tehlikesine kar§ı kendinizi Gripin 
kaşelerile koruyunuz. 

UK ALGINLIGI: Baş, diş bel. 

ağnlarına sebeb olur. GRt· 

biıtün ağnlan dindirir. SO· 

GR1P1N üşütmeden mütc\ellit nas· 
talıklara mani olur. 
SOGUK ALGI. 'LlGI: Kırıklık, ne· 
şesizlik te\lit eder. 

ALGINLIGT,. ·czle, Grip ve 

k tehlikeli ha talıklar doğurur. 
G R t P t N: Kırıklığı geçirir nc,e· 
nizi iade eder. 

ldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir mar

ka verirlerse §iddetle reddediniz. 

Taksim Abide karı111nda 

E G z 
Arabiıtanm maruf yıldızlan 

Ki Ki "e S EM i R A 
Muvaff alu~., brına devam ediy«lar. 

Bayan 

ili.eten: Bu akf&ID Kemençeci ANASTAS 'ın 55 nci 
aan'at yı)dönümü müna aebetile 30 ıan'atkann ittirakile 

BÜYÜK KONSER 
--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... , 

NEZLE - B~ ve DİŞ 
Ağnlan • Soğuk alsmlıkJan 

Nevralji - Kmkhk 
Kırgmlrk - Bütün ajnlara va 

GRiP'e 
Karşı yegane çare 

-----------------
; Devlet Demiryoilan ve Limanları 

1 işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 55.000 lira olan 14 adet lokomotif ve vagon 

renleri 22-5-1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
ile Ankarada idare binasında aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 4000 liralık muvakkat teminat ile ka
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynr gün saat 14,30 a ka· 
r kom~syon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 27 S kuru~a Ankara ve Haydarpa_şa vezncle-
tle ı~ılmaktadır. 2183 

* * * 

bMuhammen bedellerilc miktar ve \cıc:ıflan aşağıda yazılı iki grup 
zeme ve e~ya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 21.4.939 cuma 
ü saat (10.30) on buçukta liaydarpaşada gar b\na ı dahilindeki 

omisyon tarafından açık ek iltmc mmlile satın alınacaktır. 
Bu i~e girmek i tiyenlerin her grupa ait hizalarında yazılı mu\'ak 

at teminat vermeleri \e kanunun tayin ettiği vec:aikle birlikte eksiltme 
tınü saatine kadar komi >Ona müracaatları lazımdır. 

Bu i~ ait sartnamelerkomi }ondan parasız o'arak dağıtılmaktadır. 
l - 2925 kilo muhtelif cin ve eb'atta chata muhammen bedeli 

197 lira 50 kuruş \C mu\'akkat teminatı 89 lira 82 kuruştur. 
2 - 20 adet ince \ e kalın kum eleği, 80 adet 1 ve 2 No, h bala t 

:alburu muhammen bedeli 1120 lira ve mU\akkat teminatı 84 liradır. 
(2262) 

H A B E R - i\kıain Poslll1t 

H Bana inanınız ,, · 
Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 ya§ındaki bir çok ka
dınlar ancak 30 yaıında 

görüneceklerdir. 

S NiSAN - 1939 

Hazımsızlık, Şişkinlik, Bulantı, 

Gaz, Sancı, Mide Bozukluğu, 

Barsak ataleti, iNKIBAZ, 
Sarıhk, Safra, Karaciğer. 

Mi DE ekşilik ve yanmala

rmda ve bUtun MiDE, Barsak 
bozukluklarında kullanımz. 

HOROS ıar,aıınn dittıt 

I
Son derece teksif edilmit bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil m üıtalızarlardan daha çabuk, 

daha kolay ve daha kat'i teıir icra eder. 1-------------
Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz. 

Buruşmuş, solmuş ve ge,v~miş 

bir cildi, tazeleyip gençleştirmek i· 
çin işte size basit bir usul: Taakim 
\e ta fiye edilmiş bir miktar ~üt 
kerması bir miktar saf zeytinyağı 
ile karıştırınız. Sonra hepsini iki 
kısım en iyi krema ile kanştınnz. 

Bu halita, cildinizi besleyip tazeleş· 
tirecek ve inanılmaz bir güzellik te· 
min edecektir. 

Bir aktris gençlik manzarasını 

muhafaza \'e idame içi!l bu basit u· 
sulü tatbik etmiş ve 70 ya~mda 
genç kadın rollerini oynamıştır. Ec· 
zacınız da bu halita~·ı size ihzar e
debilir, fakat muhteviyatı aı mik· 
tarda olmakla beraber pahalıya mal 
olur. (Yağ::.ız) beyaı rengindeld To
kalan kreminin terkibinde saf zey
tinyağı ile ihzar edilmiş süt 'kreması 
mevcuttur.Cildinizi beslr.mck için en 
mükemmel ve hakikl bir cilt unsu 
rudur. Herhalde memnuniyelbah§ 
semeresi garantidir. Aksi halde pa· 
ranız iade edilebi11r. Ademi iktidar 

Saç Bakımı • 
Karşı 

Gilzelliğin en birinci._ ... 

ili••··- Tabletleri her eczanede &raf1D12. Po.ta kutusu 1255 Hormoltln-l••••mil 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve aaç dökUlmeainl 
tedavi eden tesiri mUcerreb blı 

ilaçtır 

.'arisin en son mode;j 
kadın şapkalan Beyoğlunda l 
BAK ER 
Mağazalannm yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde tethir edilmek.. 

tedir. Geliniz; intihap 
ediniz. 

1-ıl~fıf~~;y-ı 
1 

Hersün aabahtan ak...- ka
dar haatalanns mua1•• eder. -~ Tünelm.,,dom No.121 

KREM BALSANiı 
KANZUIC 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

\e halis acıbadem çeşitleri husu· 

· Usltüdar icra mt11turlulundan: si vazo ve tüplerde satılır. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa· INGILlZ KANZUK ECZANE· 
Ta)'a Ç'\Tilme ine karar verilen elek 
trit markaradyo ve gramefon ll/ Si BEYOCLU - ISTANBUL 

NISAN/939 tarihine müsadif salı ------ı•-•11'1 
günü saat 15 ten 16 ya kadar Os- ----------
küdarda Bat pazarında satılacak

tır. Yüzde yetmiş beşini bulamadı· 

ğı taktirde satış 14/NISAN/939 ta· 
rihine müsadif cuma günü ayni saat 
ve ayni mahalde satılacağından 

taliplerin ona göre mahalinde hazır 
bulunacak memuruna müracaattan 
ıl~n olunur. 314/939 

ZA Yl - İstanbul 947 numaralı 
husust otomobil plakamı zayi et· 
tim. Yeni sini alacağımdan hulanu 
kalmanu~tır. 

ToJesim U Martin caddesi Şen 
aparııman nıanara 4 Albtr Mazon 

En büyük sergilerde 18 ıJipıoma 48 
rr.atlalya kazanmıştır. Böyle güze! 

_,..,.~••E~~~~- dişler yalnrz 

Radyolin 
kallananlann 

dl~lerldir. 

.................... 
Asi . 1 I 

Sizi soiuk .alınılıiından, nezleden, 1rripten, bat ve dit 1 
ağnlanndan konıyacak en iyi ilaç budur. 

•ı••••• ismine dikkat buyurulması •••••• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Altıncı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 
BUyUk ikramiye 200,000 liradır 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

--,, --------• 
1 

.tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bil\ımum cc· 

zanelerde bulunur. 


