
Son Havadisler 

O TAS .... ~ 
• Telefon: 23872 Sene: 8 - Sayı: 2571 6 NiSAN 1939 PERŞEMBE 1LAN 1ŞLER1: Tel. 20335 

iman ve Italyan erk8nıharbiyeler · 
arasında müzakereler 

ekiller Heyeti 
Cumhur Reisinin 

başkanlığında 
toplandı 

lçtimaa Mareşal 
Çakmak da iştirak etti 

Ankara, 6 - Yeklller Heyeti 
dun ak,am Uıert Meclis blnum. 
da Reisicumhur 1 met fnonü'nlln 
bnsluınhğmda toplanmıştır. lçU
ın:v.l Genel Kurmay Ba!ôkanı 'Ma

~al Çakmak da t 1irak etmlı -
tir . 

*** 
Ankara, 5 (A.A.) - Ba~-eldl 

Doktor Refik Sa)danı 3enlden 
baş' cklilete lnUhaplan doJa:ym
le yurdun her tarafından almakta 
bnluncluklan tebrik telgraf le 
lllektnplanna ayn B)TI cenp 
\ermek bnklnsızlığı dolaynlle 
hakkında go tcrtlmekte olan hls
lt're karsı :t*kkürlerlnl lbliğa 
Anadolu AJuuımı ta\ lt bayar _ 
nıuşlardır. 

Musulda lngiliz 
kon otosu sıl 

öldürüldü? 
Çemberi ayn 

Avam kamarasında 
izahat verdi 

Londra, 6 (A.A.) - Dün Avaıp 
nıarasında Musuldaki İngiliz 

onsolosunun öldürülmesi hak
da sorulan bir suale cevap ve. 

tn Cemberlayn, Irak Kralı Gazi
.in vefatı dolayısiyle derin sempa. 
•İni izhar ettikten sonra bilhassa 
Yle demiıtir : 
"- Monck Masonun ölümünü 

ttin bir teessürle öğrendim. Bu 
Yın 4 üncü günü öğleden biraz 
0.nra halk, müteveffa kralın mate 

ni tutmak üzere bir toplantı 
Prnııtır. 

:Sir takım tahrikatçılar, kralın 
luınUnden şu veya bu ıuretle ln-
11tere hükumetinin mesut oldu., 
~nu halka telkin etmişlerdir. Hiç 
Uphesiz bu gibi iddialar, asıl ve 
astan aridir. 

:Size gelen haberlerde 1ngilte
c lconsoloshanesinin mahalli me' 
Utlar harekete geçmeğe vakit 
~1~dan evvel hücumla ifgal t-
11ırıiş olduğu bildirilmektedir. 
. Aakeri kuvvetler ve zabıta, fa· 
adan sonra işe müdahale etmiı. 
~ v~ cinayetten mesul oldukları 
. illin ~ilen 4 kişiyi tevkif et -
1!1erd' ır. 
1 
'Örfi idare ilan ve intizam ve 
Yiş Yeniden tesis edilmiştir, ay 

ı g" 1' un ögleden sonra Irak başve. 
1 İngiliz scfarcthancıine gitmiı 

e lngıliz maslahatgüzarına Mu. 
.~hadisesi münasebetiyle Irak 
u liınetinin duymuş olduğu derin 
essuru·n·· b"ld' . . 
1 

u ı ırmııtır. 

tak l3aşvekili, İngiliz tebaas.ı. 
'.n. Ve onlara ait emval ve emli. 
~ın muhafazası için hususi ted 
: er alınmış olduğunu ilave et. 
ıştir • 

. Irak baıvekili, İngiliz maslahat. 
zarına ortesi günü Irak parla 

tosunda resmi ve aleni teessür 
İni beyan edeceği hakkırida te. 

ın-•n• •ı .ı; j••ritfr) 

Romada, 
ihraç 

Arnavutluk sahillerine asker 
bahsolunuyor edileceğinden 

Armııtnılc Yruri1i1nltrf %5' lfcl ~Tr llillı1Qtlmnf :nt.ırac yapiT'an !en'nkJCr 

Diğer taraftan bildirildiğine göre ltalya ve Almanya · 

F-r nsayı çember 
içine alacaklar ! 
ltalya ve ispanya Cebelüttank'a müşterek 

bir harekette mi bulunacaklar ? 
Belgraddan gelen haberlere .. 

gore Yugoslavya, 
Arnavutluğun ltalya tarafından işgaline muhalefette 

bulunammak kararını verdi 

General Kryt.eJ 
... l'azısı 4 ünci1dı 

Bugünkü sayımız 

416 
Sayfadır 

~ ............ ~ 

Küçük devletler 
endişede! 

lsviçre, kadmlanm gönüllü 
yazılmağa çağudı 

Litvanva, icap ettiği taktirde 
memleketi müdafaaya 

hazır bulunuyor 
Tallinn, 6 (A.A.) - Eıtonyı. 

hükumeti, bütun vereileri yüzde 
10 nisbetinde tezyi:i eden bir ka-

nun la.> ihası tanzim etmiştir. Bu 
yüzde 10 milli müdafaa sermayesi. 

ne lazım olan paranın tedarikine 
tahsis edilecektir. 

Resmen bildirildiğine &öre mu· 
sellah kuvvetler kumandanı ıcne. 

ral Laidoner , marcpl Smy&lY 
Ryldzin daveti üzerine nisan ayının 

ınrııamı 4 üncıidt} 7-.itvatıya cumhurrcisi Smclona 

Evlenmek tarafhsı 
olmıyan 

Bir delikaniı 
Onyedi yaşında bir 
kızın suratmı kesti 
Dün nksnm Ramide fecl blr ya. 

ralnma hadisesi olmuş bir genç sev
gilisinin yilzUnU jiletle baştanbaşa 

kesmiştir. 

Ramide Ycnimahallcde 5 numa -
rada oturan Yusuf kızı 17 ya la • 
nnda Sacide gedikli başçanışluğuı 
dan matrut bir gençle uzun müddet 
tenberl görü mektedir. 

Sacide son zamanlarda herkes ta
rafından bilinen mllna.sebctlerlnln 

ru bir yola sokulmasını sev&fil-

inc teklü etmiş 'liC evlenmelerini 
sci)lemlşür. Fakat genç erkek bu 

teklife yanaşmamı§ ve aynı suretle 
Y!llinmak taraftan olduğunu ilave 

etmiştir. Bu cevap Sacideyi ıevgili
slnden soğutmua ve kız artık mcy
d da gö ukm z olmuştur. 

Dığer taraftan genç erkek de aev 
gilislni mUtemadi;>en tak.ip etmek
te ve onunla eskisi gibi görllşmck 

istemektedir. Nihayet diln akşam 

sokakta biribirlerinc tesadüf cd n 
iki genç ağız kavgasına ba lamı -

lar ve kıza gayrimeşru surette ya
şamak hakkındaki teklifini .kabul et 
tircrniyen delikanlı bir ara kendini 

kaybetmiş ve cebinden çıkardığı bir 
jiletle .sevgilisinin üzerine atılarak 
kulağından çenesine kadar baştan 

aşağı derin bir yara açmışttr. Kızm 
feryatlarm:ı. yetişenler carihl yaka. 

f Devamı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

IFRANSADA 

Löbrün 
Tekrar Cumhur 
Reisi seçirdi 
Komünistler itiraz 
ederek istifasmı 

istediler 

Camhurreisl l..öbröo 
Paris, 5 (A.A.) - Milli asambl 

reisi Jeanneney saat 17 ,20 ye do 

cumhur reisliği seçiminin resmi ne 
tice ini tebliğ etmiştir: 

Yerilen re) !erin yekfuıu: 910, 
(Dttamı 4 üncüdt) 

(Babıali) 
ve (Babıali) de inkilap 
(Babıill) kllıteSI, Türk fikir \e su'at lJemlnln mekin 1 mL Oraaı 

lıııldkatcn bir alemdir \C btr ilem gibi zıdlarla doludur. Crmi)et blitü
ui.ınd(' hltblr İli ne\ ini tem!lll etlen parra, (Babıali) de olduğu kadar, 
blrlılrlne zıd kutupları kucaklıı)amaz. 1 in beli& ına bııL.,n ki bukadar 
nıüthl farklar zahir göılle,, a)nİ \ll fı ta51;>an ln.'4anlar ara mda \e 

gizli koklen'Jedlr. 
Mc lek, zümre, ınıf dediğimiz topluluklar, in an kütlelerinin (anl

fome - hl~ekil) terazi inde kı ım kı on tartılı andan doğmaz mı! Bu • 
nun ltlndlr ki her meslr.k 'e 2.Umre, uzu' lan ara.ı ıncla birer a.4'gari 'e 
:ııami h:ıdilllc, kaha taslak bir \'ahdet ahlhldir. Meseli doktorlar lclnde 
f'n fena ile en '!)isi, hiç olmaz.'13 Tıp }"akültt>slnl bltirmek 'e sartlardaa 
en azına malik olmak bakımından beraberdirler. 

D~ kıı!>a ta:>lak 'ahdet kanunu her ) ere 'e her mesleğe hl kimdir 
de (Babıil') ye 'e rııuharrirllie değil. anki (Bııbıall), bir kilometre 
murabbalık bir abada 'e be on kisi ara ında, in anlığı bütun tezatla
rlle hııliısa~ a mf'mıır bir tip sergi ldlr. Blitün akli 'c ruhi cc\herler, 
) Uzde ) iız asılları 'e zıdlarile oradadır. Akıllı \ e meczup, imanlı 'c şar
latan, \akarlı \ 'c cJ\ık, samimi \C dalka\Uk, mahcup \e haya ız, dliriist 
\C hllekiir, adık lC hııjn, hifüı \e sahtf', uhi \O dil, hep oraya bağb. 
llcr kutuptan birer misal: Namık Kemal \e Ali Kemal • 

Bana, Türk irfan tarihindeki mi il iz ) f'rlnl <?alma muhafaza ede
cek olan mU bet (B:ıbıill) nln SO) la men uplan hsk 'erir. Gaye, (Ba
bıill) )i batımıak df'ğil, onun korkunç bir mU amaha) la kabul ettiği 

(antlpode) lartlan bÜD)~lnl B)lkJamaktır. nlr eyin '\Ücut bulması, 

oı.ünü 7.ıdlanndan tasfl)e etmcslle kaim. Çöplukte ı;UI b:ıh!:'m, cehcn. 
nemde fWdye, A) beJ'kte burma ağacı dü&UnUJeme.ı • 

(Babıill) de lnkılip, oradaki mll bet kıymetler manzamesbaln, 
htgemonyasmı l."UT'llla.."1 \ '6 bUnyr)1 belllba!llı hlr kf') fiyet plinmcla a)". 
kmlıklard:ın tenıblrnıe ile olacaktır. 

Nim 'e yumruk yerine flkk 'ete hb ı il 
NıcipFazıl KISAKOREK 
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:Oiişündiit}üm qi,B.i 
--------------ürk milleti münasebetsizliğin 

her türlüsünden ikrah duyar ! 
Yazan : SUAD DERViŞ 

GEÇEN gün bir yevmi gazete, garip bir gaflet eseri olarak 
T ü r k matbuatından beklenmiyen bir hataya ıduttü. 

er Ttirk gibi, millete bağlılık ve milli vazifeyi yapmak imtihanınt 
iyülala ile geçip memleketin sempatisini kazanmış olan bir aske
n her halde istcmiycrck işlcdifi bu yanlışlığa lisan veren bir be. 
natr sütunlarına alarak biltün bir milletin pek hakir olarak hiddet 
infialine sebebiyet verdi. 

Atatürk bizim için mukaddestir .. Çunkü Atatürk Türk inkıli. 
nın frşk rdığı kaynağı, Türk milletinin, Türk toprağına bağlılı. 
nr, Turk istiklaline karaıı olan aşkını Türkün eıkiye, ,ıeriliğe, 
arctc nefretini, Türkün muasır ve medeni bir seviyeye ulaımak 
hdini temsil eden mim bir semboldür. Atatürk bizim milli guru. 
muzdur. Atatürk bizim için bütünlüğüne ve kudretine ilişilmez, 
ve dil 'Uzatılmaz milli vahdetimizin bağıdır. 

Böyle bir mefhuma el ve dil uzatmak kimsenin haddine dü,. 
emiştir. Ve hiçbir Türk bunu yapmak istemez. Fakat biz ondan 

sedilirken de Hi.Ubali bir dalgınlıkla hürmette kusur etmek gibi 
r münasebetsizlik işlenmesine tahammül e:lemeyiz.. İşte Tilr'k 
illetinin bu hadise karıısında, tek ağu:lı bir kütle halinde ayni 
sUlimeli gösteriJi bize Türk milletinin birlifine, bütünlüğüne ve 
kılabının prensiplerine karşı olan bağlılığına inanmakta, iman 

e1cte ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha isbat etti. 
Türk milletinin bu asil feveranına terciıman olan Türk matbu

, aynı heyecanla dalgalanırken, bir gazetenin bir fıkra •iıtununda 
iddet ve hayretle telikki ettiğimiz bazı satırlar nazarı dikkatimizi 
zerine celbetti. Bu fıkranın üzerinde durduğumuz, mimlddiğimi:ı 
tırlarr şunlardır: 

••tsmet :tnönil son defa Baıvekaletten ayrıldığı zaman ortalı. 
ttmizliğe muhtaç olduğunu vt bunu Celal Bayarın yapacağını 

zan, ortalığa bir rejim değişmiı manzarası verdiği için on gün 
til cezasına uğrayan bu gazetedir. Atatürkün elim hastalık .dev. 
ılnde bütün memleket derin bir sükQtla onun, üstüne titrerken 
inde büyiık milli crU:3işcler saklanan bu zaruri ıiıkQtü bozarak o
un sıhhatini bir ticaret mevzuu yapan, bunun için de Uç ay tatil 
ezasına uğrayan gene bu gazetedir... Daha geçenlerde uydurma 
lr iharitayı sütunlarına koyarak memleketi telflıa vermeğe kalktı. 

için Ankaranın tevbihine uğrayan gene bu gazetedir .. tlah ... ., 
Bu ıtıtunda kalem oynatan muharrir için Atatürkün hatıra

na yapılmıt bir hürmetsizlikle, vaktinde bir başka memleket po. 
tikacısınm kurduğu erişilmez bir hUlyasının tahakkukundan 
rktüğü için, imkansızlığını g8rduğü için dünya realiteleriyle kabili 
elif olmadığını anladıfı için vazgeçtiği ıgiılünç bir emelinin aa. 
iklamasını temsil eklen bir haritayı çizmiı olan ~llere "xelev ki 
aman!tı.ı ve mevsimsiz olsun,, yapılmıı olan tenkid ve hücum 
lrdir 

Halbuki Tilrk milleti bUyiık İsmet lnönü bir müddet ba.ıvek1· 
etten çekildiği :zaman o gazetenin yaprruı olduğu neşriyata, Ata. 
Urk mevzuu etrafında ynpılan butün uygunsuz neşriyata duydu&u 
adar ikrah ve nefret duymuıtur. 

Fakat milli kahramanlarımıza. karşı .duyduğumuz bağlılığı bir 
aıka memleket politikacısına karşı duymakta biz o muharrirle bir 
]amayız, Ve bunun için Atatürk mevzuu He, o gülünç harita mev
uunu yanyana koymak bu i :i mevzu karşısınaı~ ayni husaıiycti 

östermek, o hAdise ile Atat rk nutkunun hatalı ve yanlıt olduğunu 
öylcmcnin ayni münasebetsizlik serisine dahil bulunduğuna kanaat 
tmek ve bu kanaati çekinmeden Türk okuyucusuna a~nı &ünde, 
yni •ütunda, aynı yazı içinde •unmak cesaretini &östermek bizim 
çin hakikaten pek §ayanı hayret bir ıeydir. 

O harita bir ecnebi gazetesinde neıredilmiştir. Böyle bir bari. 
ayı gör;mek bilaistisna her Türkün infialini olmasa bile iıtihzasını 
bctmeğe lliyıktır. Halbuki fıkra muharriri bu infial ve istihzaya 

ak etmek §Öyle dursun bu infial veya istihzayı Türk in'kılabına 
ve inkılabın şeflerine karşı gösterilen hUrmetsizlikle ayru dercceı~e 
lıır 'uç telakki etmektcl~ir. 

"illi kahramanlarımızın .gölgesine sığınıp Türk milletince 
e starı, membaları ve hedefleri meıkQk ve meçhul bir takım pro. 
p gandalar yapmak, o mUliJcatı, almak, vermek ve neıretmek ka· 
dar münasebetsizdir. 

Bıt nevi taktiklerin bu milletin -gözünden kaçacağını zannet. 
m'k herkesi kör1 alemi sersem,. zannetmektir. Türk milleti 
münsabctsizliklerin her tilrlüsündan ikrah duyar. 

Trakyada açılan 
arteziyenler 

Edirne, 5 (A.A.) - Su ve artezi
yen .131. Trakyanm bUyUk işleri ara. 
ımdadır. Arteziyenl r Trakyayı git-

tik~e sarmaktadır. Umumi toplantı
larını yapmış olan Trak;> a. vilayet -

Suat DERViŞ 

Mektep kitaplarmı 
seçmekte muallimler 

serbest olacak 
Muhtelif tahsil mUesseselerinde 

okutulan mektep kitaplarmın seçi
minde bur mU!ettişlerin mualllmle
re tesir ederek ou veya bu müellifin 

lerinin umumi mecliBleri bu mak • eseri okunmasını tavsl;> e ettiği yapı
aatla bUtçelerine tahissat koymug - lan gik!lyetlerden anlaşılmııtır. MU· 
lardır. Mahallt beledi} elerln de nL 

fettişlcr bundan sonra kitap 11eçi
aıın bUtçelerine ynpacnkları yardım mlnde muallimi serbest bırakacak • 
paralarile arteziyen takımları ta -
mamlanacaktır. 

--o-

lzmirde tutun fidesi 
dağıtıldı 

İzmir, 8 (A.A.) - Ziraat müca
&ele 1stasyonu halka on bin tutiln 
fideal dafrt,m13tır. lklnci el turfanda 
tUUln fideleri tarlalara dildlmlş ve 
u~ bln prcthııım fidesi dağıtılmıl! -
tır. İlk turfanda pamuk tohumu da 
tarla} a atılmıştırı., 

lardır. 

Muallim vekület tarafından mek
teplerde okutulması kabul edilen 

kitaplardan dilediğini seç rek tale
besine okutabilecektir. 

--o-

Yeni Bulgar konsolosu 
Yeni Bulgar bao konsolosu Bille· 

rof diln Atlnadan tehrlmlze gelmle 
ve Galata nhtımında sefaret ve kon 
solosluk erklnlle Bulgar kolonisi 
tarniından karfılanmıştır. 

lsta11bıılda htr sene bir ilti birıa yı1ıılır ı:t tnkaz allında kalarak 
olenltr -de bulunur. Bazarı bu "kaza,.lar l'tnişehir hadisesi gibi bir 
facia malıiyetini dt alır. Onda'ı sonra da havadisler başlar: "Btlediye 
yıkılması mrıhtemtl binaları tesbit edip tedbir alacaktır. lcap tdenlere 
emirler ımilmiştir.,. Fakat nedense bu binalar layıkile ltsbit edileme· 
mtkle olmalı ki "kaza.,lar eksik olmaz .. 
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l'ukarda rtsimltrirıi gördülünü z iki bina Taksimde Takslm ilntma 
sıtım ;yanındaki Kazonnlar yokuşmıdadır. içindekiler, bina tehliktli 
gorüldiilü için, bir sene evttl beltdi,rece çıkarılmışlardar. Lakin bina· 
lar olduğu gibi durmaktadır. Sokak dardır. Ve binalar gı7nün birinde 
.Hkılıverirse geçenlerin de bir "kaza,, ya uğramaları mümkündür. Dik· 
kati çekeriz. 

~~~ 
Halk tipi 
radyolar 

Firmalarm tekliflerinin 
tetkikine başlandı 

Halk tlpl olarak memleketimiz.de 
kullanılmak üzere, posta ve telgraf 
umum mUdUrlUğUnce teabit edilen 
evaafta yaptınlacak olan radyo a
hizeleri için fabrikaların yapacak • 
ları teklif mUddeU dUn akıam niha
yete ermlotlr. 

Posta Telgraf Umum .MUdürlUğU 
bugünden itibaren bu teklifleri tet 
kike başlamif bulunmaktadır. ls -
tanbul ve Ankara posta müdilrlUk

lerinden verilen U.hnamelere göre, 
bu telı:litlerl yapan firmalar arasın· 
da Avrupa ve Amerikanın en bUyUk 
radyo flrmalan bulunmaktadır. Bil
ha.ua Amerika !lrmaları, .son Türk. 

Amerikan ticaret anla11mım, Ame
rikadan Tllrklyeye gelecek radyo 
cihazlarını yUzde elli tenzilltlı gUm

rUk resmine tibl tuttuğu için bu 
mUıalt vaziyetten Jstlfade ederek 
bu harekete daha fazla alaka ve 
i3tirak gö.sterml§lerdir. 

Teklif yapan firmalar arasındll 

Türklyede radyo ıanayil kurmak 
teklifinde bulunan bir rırmanın da 
mevcut olduğu anlqılmaktadır. 

Tekliflerle birlikte gerek ıehir 

tipl dört lambalı ıehir cereyanile 
flliyen, gerekse köy tipi Uç llmbalı 

\•e kuru pille çal11ır makineler için 

birer veya mUteaddit numuneler 
verl~tir. Bu tckllfler ve nUmu -
neler Uzerlnde yapılacak tetkikler
den .sonra Vekllet kararını verecek 
tJr. 

-0---

Trakyada açılacak 
yeni mektepler 

Edirne, fi (A.A.) - Köy eğitmen 
okul ve kuraundan mezun olanlarla, 
köy öğretmen ve okullarına olan ih
tiyacını karıılamakta olan Trakya. 
da, bir yandan da tam tegkilitlı 

llk ve orta okulların kurulmuma 
devam edilmektedir. 

Bu cUmleden olmak llzere bu se 
ne LUleburgazda bir orta okulun 
kurulması kararlaıtırıimııtır. Okul 
blnuınm yapılma8I için mahallinde 
kurulan cemiyet verimli blr tarzda 
çalışmaktadır. 

Ayrıca Kırklareli umumi meclisi 
de para yardımında bulunmaya ka
rar vermiştir. 

Bunlardan başka Çorlu, Malkara, 
Vize merkezlerindeki beşer ders -
haneli okullar da bu sene bitecek 
ve Babaeııkidc de iki senede bitiril· 
mek Uzere bir orta okul inga edile
ce ktlr. 

Klakson yasağı kazalarm yüzde 
80 artmasına sebep olmuş 

ipek çoraprarın 
çürüklüğü 

Müsaade almmadan 
yeni bir marka 
çıkarılamıyacak Şoförler cemiyeti namına bir heyet 

Valiyi ziya ret ederek 
temennilerini bildirdi 

ipek kadın soraplarının sağlam 
bir ıekilde imalini temin etmek il. 
zere bir müddetenberi çorap !ab
rikalannda tetkikler yapan Alman 
mütehassıs Karol Ab: Ankaraya 
gitmiştir. Mütehassısın rap'lrunun 
tetkikinden sonra bu hususta la. 

Şoförler Cemiyeti reiıi Ha'kkr 
ile umumi katibi İhsan evvelki gün 
Vali ve Belcldiye Reiıi LQtfi Kır. 

dan ziyaret etmişler ve ıoförlerin 

muhtelif dilekleri etrafında izahat 
vermiılerdir. LGtfi Kırdar bu mü. 
racaatı alaka ile katıılamıı ve tet. 
kikler yaparak makul görUlen tek. 
lifleri derhal yerine getireceğini 

söylemiıtir. 

Cemiyet resi Hakkı bu temas. 
ları bakında şunları söyleme te. 
dir : 
"- Sayın Vali ve Belediye rei. 

simiz Dr. Lutfi Kırdar bizi büyük 
bir nezaketle kabul ederek dilek
lerimizi hüsnil niyletle dinledi. 

Terkos 
şebekesini isi ah 

Günde 50 bin metre 
miklbı su verilebilecek 
Son zamanlarda ıuıel ve kuru gi

den havalardan istifade edilerek yaz 
aylannda 1stihllk mikdarı çolı: arla 
cak olan Terkos ıebekeıılnin geçen 
seneye nazaran biraz daha fula su 
vermeııi için her tarafta te\'8ilne ça. 
lıeılmaktadır. 

Şimdi ıchre verilen au mikdarı 

senede 42500 metre mlklbıdır. Bu 
suretle be3 sene içinde terkos §e
bekesinln ııu kudreti tam 14500 met 
re miklbt çoğaltılmıştır. Fakat ha
kikt ihtiyaç - §ehir Debekesi dt§ında 
kalan adalar ve Bakırköy hariç -
120,000 metre miklbıdır. Bu sene 
!50,000 metre mikAbı ıu verllebile
cektlr. Bu s uretle adam başına n. 
satr olarak 60 litre kadar bir su isa 
bet edecektir. Halbuki medeni bir 
insan tçln tutulan ugari ölçli 150 
litredir. Maamafih sular idaresi sU
raUe ıebekeyi tevsi etmekte oldu
ğu gibi belediye bu işin daha bUyilk 
bir sUratle takibi için yeni varidat 
kaynaklan aramaktadır. 

Belediye, bu sene Adalara Deniz. 
bankın yardnnile ve Bakırköye de 
artejlyen kuyularından su tedarik 
edecektir. 

T onton a m c a 
ı s &ıoçyaou 

Ken\iilerine arzettiğim mesele. 
ler ıunlardır: 

1 - Senclcrdenberi müteaddit zım gelen tedbirler alınacaktır. 
müracaatlarımıza rağmen hiçbir Şimdiye kadar yapılan tetkikler 
neticeye varmıyan plaka resmi. çorap imalatının ne.okadar intizam· 

1ST% Ordugunu göstermiştir. Buıun 
Halen alınmakta olan pl5ka res., 12 çorap fabzrikası buıunduğu 

mi çok ağırdır. Birçok ıoförler bu halde yüzden fazla marka vardır. 
nu ödeyemiyorlar. Hapse giriyor - (abrikalar yeni bir markanın ilk 
lar. Aynı ıamanda belediye de ya. "nlerindeki ima18 ına dikkat t 

,ridatlarmdanrı11iı; kJ~}n ~ ~e4.\- ımekte, fakat sonraüan işi gevıete
yor. Pl~a 'resminin kabilı tahsil rek 0 mar'lca rağbetini kaybettikten 
ve tediye bir hale getirmek için sonra da yerine hem~n başka bir 
benzine bir miktar zam yapılması marka çıkarmaktadırlar. 
düşünülmli,, tetkikat sonun~a bir Vekalet bu vaziyetin öniine 
neticeye varılmıştır. Vali LQtfi geçmeği kararlaştırmıştır. 
Kırdar pl"'ka resminin bu tekilde Bundan sonra Vekaletten müsa. 
halli için kanuni formaliteleri in. a.de alınmadan .çorap markaları ih. 
taç edeceklerini vaad buyurdu. das edilmiyecektir. Böylelikle mar 

2 - 18 aydan beri l S otobUsçü. ka değiştirmekteki güçlüğü gören 
nün ruhsatnameleri verilmemekte. fabrikatörlerin ellerindeki marka. 
dir. Bunların iadesi için yaptığı. lann piyasada fena tanınmaması 

mız ricaları da alicenaplık gösterip için çalıpcakları muhakkak sa. 
bu işle meıgul olmıya reis muavi. yılmaktadır. Esasen İktısat Ve. 
ni LQtfiyi memur ettiler. Ruhsat. kaleti marka müsaadesi vermek 
nameler yakında geri verllecektir. için müsaadeyi isteyen müessese 

3 - Son zamanlara kadar kar. 
nesiz otomobil kullananlardan 5 
lira para cezası alınıyordu. Son l:le 
fa bu ceza miktan 25 liraya çıka. 
rıldı. Bu cezanın ağır olduğunu 

söyledik. Bunu da nazarı itiba.ra 
alıp tashihi cihetine gidileceğini 

söylediler. 

4 - Seyrüsefer plakası çıkart. 

mak için yapılmakta olan formali. 
telerin uzun süı:tdüğünU bildirdik. 

Bu itle altıncı şubenin metıul ol. 
masını ve itin kolayla§tırılacağını 
bildirdiler, 

S - Son olarak kendilerinden 
eskisi gibi otomobillerin klakson 
çalmasına müsa~de edilmeıini is. 
tedik. Çünkü korna konduktan 
sonra otomobil kazaları yüzde ıek 
sen çoğalmıttır. Bir toför bir elite 
direksiyonu idare ederken, diğer 

eliyle de korna çalmaktadır. 

Klaksonun gürültü ile müca.dele 
talimatnamesine uygun olarak sa. 
bah se1<izden akşam sekize kadar 
çalınmasına müsaade istetlik. Bu. 
nu da tetkik edeceğini vaad bu. 
yurdular. 

hakkında tahkikat yapacak ve ne
den yeni bir markaya lüzum gö. 
rüldüğü ııkı bir surette araıtmla. 
caktır. 

Böylece kadın çoraplannın sağ· 
lam olarak imalinin temin edilece
ğı ümit edilmektedir. 

Askerliğe davet 
Fatih askerlik şubesinden: 
1 - 316·334 dahil doğumlular 

dan ve bunlarla muameleye tabi 
yoklama kaça~ı bakaya ve sakhlar
la hiç askerlik etmemiş olan Deniz 
sınırına mensup ttat askere sevkedi 
lecektir. 

2 - Şubede içtima günü 15 ni· 
san 939 cumarte i sabahıdır. 

3 - Bedel vermek istiyenlerin 
bedelleri 14 nisan 939 cuma ak~a
mına kadar kabul edilecektir. 

4 - Gelmivcnler hakkında kanu
ni takibat yapılacağı ilan olunur. 
Eminöniı askerlik şubesinden: 
Bu kere askerlik yapmamış erat· 

tan 316~334 deniz 316·333 dahil 
gümrük ve harp sanayii 316-~31 d·l 
hil ~ayrimüc::Jim erat scvkedılecek· 
lerdir. . 

Deniz eratmm bedelleri 14 nısan 
939 akşamına kadar alınacak ve 15 
nisan 939 gUnü saat 8 de ~ubede 
toplanacaklardır. .. . 

Gümrük, harp anayıı ve ga_rrı· 
mUslim eratın bedelleri 25 nısan 
939 aksamına kadar alınacak bun· 
lar da 26 nisan 939 saat 8 de şube· 
de toplanacaklardır. 

Tayin edilen gilnler zarf mda şu· 
beye gelmiyen milkellefler hakkmda 
askerlik kanununun 89 uncu mad· 
desi tatbik edileceğinden bu va~~
daı:;larm cezaya çarpmamaları ıçın 
muayy~ günlerde şubede toplan· 
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kumaya teşvik 
I:çı-:r-; gün, neşriyat kongresi 
münasebctile, bir mcınll'kcl· 

gcnış lıır edebiyat teessfüı elmc· 
0 !iuma ihtiyacının pek yayılıııııı 

a~ını SÖl lcmiştinı. Fakat Jıu, şiııı· 
ıne, cut kltııpl:ıımızın okunnıusı 

n çalışılmasına mani dl'~ildlr. 
Crç( hepimiz ı;azctclcrde, mecmu
~da, ) azd ığımıı yazıhırla JJu işe e· 
•zdcn HeldiHi kadar hizmet etli· 

ruz; i1:inılzden arasıra konferans 
rcn!:?r <fo olu) or. Bütün hunlar iyi 

l.an de~ildir; çunkil bizim ya· 
~a~ırnız ynzılnrı okuyan da, Yere· 
ııınıiz korıfcranslnrı dinliycn de o
manın hızuınuna zaten kanaat ge· 
.ııı·,, o!.ur.ı:ı İli) adını az çok edin· 
·~ atlnıııtlır. Asıl ötekilerin, yani o

ı:ı lıılı:;> de kitap, mecmua, sazc
t>lınıy:ın, konferans dlnlcmeğe git· 

'Yen Jıı .uıl:ırın bu itiyntlıırı edin· 
tlcr· d ll •ne çalışmak JAzım ır .. 

-ltı ınernleketlerde radyonun kiln
a t'ok zar:ır ,·erdiği iddia ediliyor; 
Unu kıılıul edemiyorum. Dah:ı doğ· 

u tad) o, kitaba rekabet ediyorsa 
n lıu O) le pek bü) ültülecek bir şe)' 
C~ıldir. lhlıikis, radyonun çok lıiz· 
ctı d.: olaullir. Hele hiılm, okuma 
~OJ>agand:ısı hususunda radyodan 
Uınkun oltluğu kad:ır istifadeye ça· 
şın:ıınız liızımdır. Geçen sene, rad· 
0 nc,rlyatı arasında haftada veya 
il beş günde bir kitap tenkldlerl de 
ardı; onları knldırdılar.~una e ·• 
ar haşlamak kabildir. Fakat lıu ka
Dtla knlmnmnlıdır: her akşam kitap 
Cin hiç olnı:ızsa yarım r;aatlik bir 
·akit ayırmalı \'C bu zaman ıarhnda, 
cnkidden1 yani romptc - rtndu'den 
•d l..rr, uun e ıcn laplııi'Unn parı;P· 

ar okumalıdır. Hadyoda masal an· 
atılıyor, konrcrans ,·eriliyor, hatlA 
l~latro oynanıyor; Jıikiıye, roman, 
llr niçin okunmuyor? ... Ililİ)'OnlZ 
·ı b unun faydası da mahduttur; çün· 
u radyoda musiki dlnliyenlcr, kitap 
ns1ı lıaşl:ı) ınc:ı düğmeyi çc\'irh-erir· 
er. F°aknt i) I okuyan adamlar lıula· 
al; buna bir derece)'C kadar mani ol-
nk kabildir. 
llaal o neşriyatı ile, makale ) azıp 
0tıferans ,·ermekle iş lıitmez. Bun· 
ar dainı:ı iklocl derecede kalma~a 

11hkum şc) lcrdir. Çünku yaşını bn· 
1111 alınış, itiyatlnrı teessüs etmiş bir 
n anı kitap okumaj:';a alıştırmak çok 
0 rdur; hemen hemen imklinsızdır. 
Unun için hllhassn çocukları düşün· 
ek I:ızımclır. Daha ilk mektepten 

tlbarcn çocukl:ır hikAye, roman oku· 
llQa tcş\'ik ediliyor; fnknt doğrusu 
u l>ek nazari kalıyor. Çocuk lıalıala· 
nın 1:otıunda, hatlfi haznn öğretmen 
rdc de romana, lıik&ıyeyc, umumi· 
eııe edehi)·:ıta karşı • itiraf edilen 
cya edilmiyen • bir lıusuıncl, lıir l· 
hlatsızlık ,·nr. Çocuı!un roınan oku· 
aı.ıa Scc;irdiAi Yakti ıiran edilmiş 
l 1Yorlnr. Bugün n ıl bu kannnllc 
licnc1c1c etmek lazımdır. O •retmen 
r lalcbeyl muntazaman roman, hi· 
le, hasılı edelıt eserler olaınınğa 
$\'ık etmeli, mecbur tutmalıdır. 
ocuk lıabnlnrınn da, öğretmenlere 

kabul ettirllmelidir ki bir talclıc 
in roman okumak sadece hir ef;len· 
dc~ıl, lıerhııngi hir dersi hazırla· 

nk kollar mfıhlm, esaslı lıir vazife· 
I". 

1' .ız.ı kimseler, roman okuyan ço· 
,un derslerine çıılışmıyacağı k:ı· 
:ılınıJcdir. Tomamile yanlış bir 
ıaat: rom:ııı lıikiıye okumak lan 
1 • • 

ş anan çocuklar arasında eler lerı· 
'.'alışını~ anlar, hiç bir i~ yapma· 

kl:ırı halde ç:ılışmıyonl:ırdnn dnh:ı 
'~ dcğıldir. H:ıttrı pekiılCı iddia ede· 
lıriz ki roın:ın, hik!ıye okumak iti· 
dını cdinml~ lnlehe :ırasında ders· 
ine • sadece cılıerliyerek de •il, 
lılarak. ç:ılışunlnr ötekilerden faz 
ır. I:dclılyut eserleri çocuğa dün· 
·ı nnlntır, onda emniyet hislerini 
~ ~ Ctlcndlrir ,.e doğrudan do{irul·n 
luz.uınu olmı) nn, hasbi işlerle uf;· 
nıak lıc\·l'sini aşılar. 
leınlc!.eltc okuın::ı ihth:ıeının örlc 
ıuk Ynyılmn~ını hckliyeııır.yiz: 

cn<'lcre ıııuhtnç hir iştir. Onun 
n lıütıin kuHelinıizi çocul,lara !'.ar 
meliyiz 'c yarın için okuma iti ya· 
ı cdinmi, lnsnnl:ır yctiştlrnıeğc 
l';'nı.ılı) ız. 

~unlar dnıınıı tct.r:ır edilınc:.i Uı· 
·lcıı Şt) lı.:ı dir. 
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insanın hayatı istil<an1etince 
ceıniyetin · vazifeleri 

vs mühin1 bir netice 
-2-

Yazan: DAL 

Bir 
©!!it)·•ıMm@lHI 

ktıriimiz, yana yakıla 
keşke sokaklara 

tükürseler! Digor 
Jlıtlyarlamıs nC!ıle <'mnl3'Ct ,·erebilmek içln, cemiyet mesaiyi 

ındlara ayınnı ,.e dc\'lete bağlı olanlarn tcknütluk tcmlnl surc
ttıe bir ınÜ('Y)idc temin ctml~lir. l.':ı.n resmi mUe eseler taavUn 
nndıklan uretlle lıu emniyeti me)·tlana getirirler. 

J'j ha;ratmııt emin ,-e mü temlr nmmnnı \ 'O mUcssc e 
Jı:ıllııde tnaZ7U\ farm <"eJ"i! etin ge.nis ve hlmayeknr yarı.lun 'e cm. 
niyeti \'e damnnı altında bulunması d:ı ihti.> arlık lı;in tcmlruıt 

olur. ihtiyar ne!!>le, n.t·nıll ketin muhtollr sahalnrmda, yurda ıı.

nıil hizmetler yapnııık i!'Ukanlan hazırlanır Ye tah~ablldii,1 kadar 
bu ahnda tecrllbclerlııden, görüı:lerlndcn \'e son enerjilerinden is
tifade olunur. 1Untıcmı.;,.y1ı bt• cihette yardım, hlmnyc, Umran , .e-

Kariiınizi bukadar coşturan hal sanırız ki her vatandaş 
üzerinde aynı aksülameıi yapacak kadar mühim bir meseledir 

n.ire ı;•l>I cemiyetler, hu~u i tc:ıekküller haıırlnmal• 'e bunl:ırda. 
bu tecriibell , e enerji 1 bitmemiş bulunan ihtiyar \'C şuurlu ne 11· 

den istifade etmek Itı10nı;clir. 
rnknt burada çok miıhlm bir nokta hiisıl oluyor : 
Sınıflar ne olursa 1)1sun, her insanın ynnn lhtiyarlacai;;"llla gö

re kendi ine bir istlklı:ıl rmnlyetı t~.rnln etmek istediği ü111ıe gö. 
tlirmeı~ Çalı5ıın ad:un, ~ ıılnı7. bugününü de&:;il, yannmı da hazırla
mak lı;ln uğraşan lılrlıllr. ı:akat memleketimizi nuarı <likk:ı.te a
Jırsa!c, l!tı:lnln, csnıırın ve yani umum~·eUe halkın nıe alsinl mil • 
tak bel bir emniyete lıağlama 'azlyetl yoktur. 

Ilinııcnlllcyh efalet r.ıanı.arıısı ya nenat dencsln<lc, ya lh
tlynrlık den" inde görUllir. Halbuki bir cemiyetin en bUyUk mu
' a(fnkı) eti neslinin ihtiyarlık dc,·rcslncle knt'i, a.blt, knnunlarla, 

1 tcmlerle, ilmi e a tara ı .. tınat ederek müeyyi<leler hazırlamak
tır. Türkiye)i mevzu alarak ı rar1a üzerinde dumıak istediğim 

bu denenin mUeyytJelcrl yalnız de,·ıct memuriyetlerinde ,·akfdlr, 
l'ekl, &ma, halk demek yalnız memur <lemek dej:;-ildlr. Her

hangi bir çorap fabrikao;mıla i:lllı~an bir amele kadın, elinde li· 
pUrgcsl sokaklan lipUren bir ne1..afet mcmonı, nlhııyet omuzunda 
kayısr, almtcrl dül•el'rk l::ııorta~lle dola~ıp o;ntM'ağı maldan ekme
ğini ı:ıkıırmağa Çlllı ıın bir eyynr esnaf da hıılktanihr ,-o bunun 
lo;tlkbıı.11 lı;l.ıı do mUryyldeler olmndıkça, o adam kudretini kaybet
tiği gün ya bir hrustane kö"'"!!lıne, ya Dari.illoozeye dii er \eya bir 
dllenl'l olur, 'cya 1.'Ürüm ı,Hyerck hayatını kıu.anmak :ıaruretındo 
kalır. Dikliat olunursa giirülerektlr ki mUcrlmlerln -ekseriyeti 40 f 
)'ı&c~ını geçenlerdir. 

O h ide ayin istikb:ılinl emin kılmak liznndır. Bu bizi büyük 
bir hedefe se\'.l•eder: 

Faaliyet hallntle bulunan her \&tandaş, faaliyetini, enerji.sini 
kudretini, bt'nll~nl \'O umumiyetle hayatım Yak!ettiği i~indtn 
bcl.ledlğt tı.Ukb!\ı crnnıyctlnı kurmnk IU:ı.umu. 

Buna nazaran esnaf ecml~·etıerlnin, küçUk tadrlerln, birlikle. 
rin, odnl:ı.nn, ı, mücs~f''\Cltrlnln \'8 yani umumiyetle ,·atan•'a5ların 

r&hl}tıklan aha ya nazaran onlann \ ürudc getirdikleri t-Opluhık
' ıarın, böyle bir istikbal emnlyet~ıt h&71l'lıunalanna yardım etmek 
p.ercl.tl r. 

r.u bizi, bir m~ı;ai kurumuna '\C\·kedcr. Bir ,·atamla ın 1 lnl hi
maye, yalnız r.ari zaman içinde hastalığa uğnunumı onlem<!lde 
eda cdilm! olma·ı. ~lı;ortalarla, umumi Ye banka mun.meliitı yaııa· 
bilecek &aliihlyet. ,.e heddlerle kurulmu~ taa\ ün sandıklarile, 

cle\'lctin hfmayesimlc büyük mali fc t'kküllerlc her ınıf me..'\ai er
bl\bmın t:ılışamaz hal~ ~eldlğl ı.aman tekaüde se,·ki gibi lılr e.mnl. 
yete mazh:ı.rlyetlnl teırıln etmek Jizundır. 

Jlasfalıfma, sakatlığına kar ı emniyetler, mUeyyideler koy
mak ı::erektir. 

1 

Bir inenısnın kapıcısı, bir küfe ile ü1üm l\atmsı, bir nczntt't 
amclflf\I, bir dU\·arcı u ta!'tı, bir berber ,-e bir şu n~ bir bu n~ olur- i 
a olsun, l inde nıüstemlr~n çalı~ıp artık tnlı amn1 hale geldiği : 

=:. za.man emeldiye aynlrp, o 1 e tah11lıı ct11b'1 ömrünün mürünctlnl 
Chtfynrlığında kendisini geçlndlrrbllec:-ck bir ücrete, maasa, tek&· ~ 
ütlüğe naillyetk: {;Ünnelidir. i 

Bu ı, hayatının lstlmrannı, l'\tlkrannı, her I~ln mües cseleş- i 
me.!linl, halkın htfübaldcn dolacağı emniyetle daha fazla randınan 1 

i \'enn~slni 'c nillllyct l'etnlyetln ı;Uratıc ileriye gitme lnl 1emin e. : 

i
l den bUyük bir \'an' olur. 1 

.\ksl takdirde gemhlnt kurtaran kaptnn olur \'C a{'e7.e bltmf'T.1 İ 

dilenci nıalmaz, eürüm elu.llmc1, lıa.c;tanrlcr hnsta.sı7. kalmu, ce7.a : 
1 

!
I e''lcrinile bo' yer knlnını , .e gençlik ı-.tikool lı;ln 't:ı n emin ör- 1 

nekler gönne7:. 1 
!. İhtiyar iililr. Onun rytamı n uamlll cemiyetin himaye ine : 

i: f intikal eder. Bir tarn!tan da ölene cemiyet on rnrlCC5lnl eda 
! olunur. ,Runlar, n..cıri mr1.arlıklar, b<-leıllye ,.c hükuml't cenaze teş. ..: 
: 
İ kllitı vesaire uretilc temin cılillr. (Sonu yarın) İ 

Veni Birlik mecmuası 
hakkında bir tavzih 

-···-··-·························· .. ······ .. 

Yedikulede 
bir deniz kazası 

Evvelki akşam saat 16 da Yedi· 
kulede bir deniz kazası olmustur. 

!\Iuhtelif Avrupa şehirlerinde do· 
!aşmış \"e memleketimizin de her 
taraf mı gezn:iş ~üzide karilerimiz· 
den biri matba.-mıza kadar gelerek 
b:r şikayetini anlattı. 

Temas ettiği ::tıevzu zincirlem 
bir şekilde belediyeyi, zabı

ta) ı, sıhhat idaresini alakadar ede 
a.k mahıyettedir. Çok dikkate de· 
ğer bıı!du~wmız bu şikayeti kari· 
imizin a~zmran dinleyiniz. 
"Beledıye afişler bastırarak şehir

de bir temizlik mücadelesine başla 
dı. Sokaklara tükürmenin zararla· 
rmı tebarüz ett:ren bu af işlerle bir 
netice alıaacağına kani bulunmuyor 
dum, bunu birçok misallerin teyit 
ettiğini ~örünce, size de başvurmağa 
karar verdim. 

Keski sokaklara tükürseler. Böy· 
le bir temennime hayret edeceksi· 
niz. Dün gece Beyoğlunun büvilk 
caddesinde iri yan bir adamın kal· 
dmmdan tramvay yoluna doğru 
hacet defettiğini görürseniz bu· 
nun yanında tükrüğü tercih etmez 
misiniz? 

l Iiç gece bu sokaklardan, cadde· 
terden geçtiniz mi? Hiç sabahleyin 
soka{;ra çıkıp da şöyle bir gezinti 
yaptınız mı-

Dıvar diplerinde, köşelerinde, köp 
rünün üstünde, cadde Üzerlerinde. 
mağaza kapıları yanında, sokak baş 

larmda akşamdan sabaha kadar a· 
yazda donup kurumuş.sarhoş mide· 
!erinin boşalmış muhteviyatından 

hasıl olan.r. ı istekreh manazrayı gö· 
rüp de tükrüğü ehveni şer telakki 
etmez misiniz? Geceleri Beyoğlu 
ve civarında yüzlerce sarhoş görü· 
nüyor, bunların iki tarafa yalpa vu 
rarak bu muntazam olmıyan yürü· 
yü~leri sıra!.'mda aileleri, halkı iz'aç 
ve bunların hürriyetine tecavüz gi· 
bi kusur ve görünüşlerinden sar 
fmazar, mide muhteviyatını ra-tge· 
le yerde çıkarıp bütün halkın hu· 
zur ve rahatını kaçırmalarına, so· 
kakları kirletmelerine ne dersiniz? 

Sabahleyin kurumuş bu mülevve
satı toz ve toprakla beraber yutma
r,ra mecbur olduğumuzu düşündükçe 
tüylerim ürperiyor, sinirlerim gevşi
yor. 

Filhakika belediye durak yerleri· 
ne sepetler yaptı, fakat, bunlar an· 
cak kağıt, sigara paketi, tram,•ay 
bileti gibi ne neler içindir. Peki. a· 
ma sokaklarımızı kirleten kabrıtlar 
mıdır? Hangi köşe bulabilirsiniz ki. 
mülcwes bir manzara arzetmesin? 

Kadın çocuğu oraya çömeltir, ge
ce kendinde muaşeretsiz bir hürri· 
yet bulanlar oralarda ayaklarım 

"erer, nerede o!duğunu dü5ünmiye
cek kadar sarhoş olanlar buralarda 
midelerini temizlerler, bu ne hal· 
dir? 

Bu hal izale edilmedikçe şehrin 

temizliği na ıl korunabilir? Bu se· 
petler, geceleri sokaklara tonlarca 
mülewesat terkcdip evlerine defo· 
lanların pi<:liklerini cemetmekte nr 
kadar acizdir. 

Sahibi bulunduğum yeni Birlik 
mecmuasının 1 nisan tarihli 6 ncı 

.sayısında münderiç \'e bir başka 

muharrirlc beraber Nunıllah Atacm 
da şahsını mevzu ve vesile yopan 
yazı, maH'tmatım haricinde muhar • 
riri tarafından konulduğundan mcz
kQr mecmua ile hiçbir alakamın 

kalmamış olduğu hakkındaki tavzi
himin muhterem gazetenizde neşri· 
ni rica ederim. 

Afişlerle istenen hareket c-ğN 
İstanbul limanına bağlı Mehmet ınemle!.etine. yurduna, kendine ve 

.\Ji Kaptanın idaresindeki 3 tonluk kendinden olana zaten saygı ve hür
llüdaverdi motörü çimento yüklü met be<:liycnlere ise lüzum yoktur. 
olarak Yedikule açıklarından geçer Eğer böylelerine ise, bunlar o sepet· 
ken kaptan önündeki sığlığı göreme teri sökenler, afişleri yırtıp altları
miş, motör. büyük bir kayanın üze· na hacetlerini görenler ve şehir. so 

Zahir GOnmıJ 

Çocuk insanların çiçeğidir. Se
viniz, okşayınız fakat öpmeyiniz. 

lÇ. E. K.) 

rine oturmuştur. kak ev, halk dinlemiyenlerdir. 

Etraftan görenler hadiseyi limana Bunları kanun en ~ır ceza ile 
haber ,·ermişler, imdada gönderilen yola getirmelidir. 

liman motörü kazazede tekneyi bir- Cfinnümeşhut kanunu bu gibi 
kaç saat uğraştıktan sonra kurtara· çirkin manzaraların önüne geçmek 

:-ak limana getinniştir. ı için bir müen•e:ledir. 
H üdaverdi motörü km:ad:ı yara i c,>mizlik mücadelesi yalnız giın· 

landı~ında·ı f!11""':-.. " 1·--· ·- -··: " r' .... "" .... ı., • ., ı.-r.~-t toolamakla 

yapı'amaz. Asıl gı:ce t~~an?~un uğ· j Ge:;e!eri b~şı boş dolaşa.~ ~e aile· 
raıiı~ı hal acıdır ve muessıftır. lere sata~tı\.eı.rı sık sık gorulen bu 

n;ni en çok tazip eden, kendisin· sarhoşları, lstanbulu le\'Se boğan 
de m::ma ız bir hürriyet \'ehmede· bu saygmzlarm önüne geçmek 
rck, k mdinden geçercesine sarh~ için belediyen•ıı bu gibi semtlerde 
olup da orayı burayı, pis mide muh belediye memurları bulundurması 
tevivatile kirleten telvis edenlerdir. 'e pnlic;in rle sıkı bir takip ve kon· 

!\
0

ihayet nez;;fe; memuru da, böy ~rol ya.,arak şehrin temizliğinde say 
le s:ıygısızknr. ve daha doğru bir gısızhk gösterenlere en küçük bir 
~abirle suçhtl<mn, mücrimlerin bu ;nüsamahada dahi bulunmamaları 
nis!.b !erini tmıizlemeğe mecbur c m rica ederim. Ve t.>u suretle müey
iıle:nez. yideli ve canlı af ~!erle ancak bu i· 

Müm!•ün olsa da yapanı bulup şe mani olunrnaK mümkün olabile· 
:(endine temizletilse en güzel ceza ceğinc kaniim.,. 
bu olurdu. Haber: Kariimizi bu kadar coştu· 

~arhoşluk bir hürriyet meselesı ran hal sanırız ki her vatandaş üze· 
değildir. Kendine sahip olmasını bil rinde ayni ik ülameli yapacak ka· 
miyen bir sarhoş hiç bir ~ey yap· dar mühim bir meseledir. 
masa, bu mfü:tckreh nczaf etsizlıği Biz bu işin münha<:ıran Sadettin 
ile vatandaşl3rınm hürriyetine tcca· Akanın ~ayret ve himmetile halle· 

~·liı r-tmektedir . dileceğine eminiz. 

Musevi 
vatandaşlann 

kurduğu cemiyet 
Azanın alakasızlığından 

şikayet ediyor 
Bnlat ''Türk KültUr ve Yardım 

Birliği., senelik kongresi cemiyetin 
Balattaki merkezinde yapılmı§tır. 

Kongrede evveln Birlik katibi J. 
Dams:ı tarafından idare heyeU ra
poru okunmuııtur. Rnporda ,AtatUr. 
kUn aziz hntırası hUrmcUe anıldık
tan sonra, Birliğin maksat ve gaye
sinin çok değerli olduğu halde, mak 
sat ve hedefe alf1kasızhk dolayısilc 
matlüp sUratlc yürünmediği, alaka
nın ancak birkaç kişiye münhasır 

knldığı zikredilerek seneden seneye 
azanın dağıldığı ve azanın birçok 
sebep ve bahanelerle ilgisizlik gös· 
tererek kıymetli ve hayırlı maksat
tnn beklenen şerefli neticenin te • 
min edilemediği ilave olunuyordu. 

Raporun bir kısmında §Öyle deni. 
llyordu: 

Ecnebi ve akalliyet 
mektepleri 

muallimleri 
Ücretlerinin muayyen 
bir formüle bağlan
ması düşünülüyor 

F..cnebi ve ekalliyet okullannda 
ders veren öğretmenlerin kadro do 
layı.sile ders saatlerinin her yıl a
zalması, yahut bir yere nakilleri 
dolayıııilc husule gelecek ders eksik 
ilkleri, öğretmenlerin bütçelerinde 
değiı:melere ve üıtikrarsızlığa sebe • 
biyel verdiği veUlet tarafından ya
pılnn tetkiklerden anla.§ılmaktadır. 

Öğretmenlerin muayyen bir saat 
le ders yapmaları Ye Ucretler'.nl de 
muntazam ve eksilmiyceek bir şekil 
de alabilmeleri için vekalet tarafın 
dan bazı mühim kararlar ve:dlme!!l 
ihtimal dahilinde görülmektedir. 

''Elmaslnrım, yalnız bir noktnyı 

söylemeden geçmlyeceğim. O da cektir. 
Maktu ilcreUn ne şekilde tatbik 

Yeni eckle göre, öğretmcnlf'r 

ders saatlerine göre maktu bir 
ücret alacaklardır. Bir öğretmen di. 
ğer yıllarda başka bir okula nakle· 
dildiği vakıt de bu Ucreti eksllmiye-

azn mikdarımızın seneden seneye 
az:ılmnkta devam etmesidir. Bu yUz 
den bir~ok ıztırnplara mnruz knh -
yoruz. Borcumuz azar azar öden -

edileceği bazı formüllerle te!blt edl· 
lecektir. 

Öğretmenler aynı zamanda Uç 
yılda bir defa da kıdem zammı gö· 

meı.tedir,,, 

füıporun bnşka bir kısmında "çok 1 receklqrdir. 
şUkUr, bütçede açık bulunmadığı, İstanbul. ''ilayeti dahilind~kl ecnc 
fnkat parlak da olmadığı, kasada 2 bi ~·e eltallıyct okullarında ögretmen 
ndet yUzde 7,5 faizli tahvlller mev· lcnn mnaşlnrının yek\lnu 207 bin 11-

cut bulunduğu, numaralarınınr _n_tu_t_m_a_k_t_a_d_ır_. -------
902351 • 902352 olduğu, kıymetleri 

beheri 5CO Fransız frangı itibarile Boğulmaktan kurtulan 
tutnrı 56 lira olduğu., da zikrolunu. ·k· 
yordu. 

1 

1 1 genç 
Raporun okunmasından sonra ye- Ewelki akşam üzeri Samatya a· 

ni idare heyeti scçilm~ ve toplantı-ı çıklarında sandalları ile akıntıya 
ya nihayet verilmiştir. kapılan iki genç etraftan görenler 

-o- tarafından kurtarılmışlardır. 

Darüşşefakalılar kongresi Biri kız. diğeri erkek olan gençler 
Yenikapıdan bir sandal tutarak 

Darü)..o;af:ıka mezunları kurumun· denize açılmışlar, fakat bir müddet 
dan: sonra etraflarına baktıkları zaman 

Kurumumuzun senelik kongre 
toplantıc:mrla ekc:eriret hasıl olma· 
:lığından S·t-939 cumarte i saat 15 
de Eminönü halkevinde tekrar top· 
lanılacaktır. l\1ezun arkrıdaşlanmı· 
~m gelmeleri rica olunur. 

Orman Fakültesinin 
yeni binası 

BilyUkderedo Bahçcköyde yapılan 
Orman :r·akültesi yeni blnasmm in
şaatı ikmal edilmiştir. Binanın tef· 
rişatının da ikmalinden sonra gele
cek ders seneslnd~ yeni blnayn ge. 
çilcccktir. 

;ahilden çok fazla uzaklaştıklarını 
\e sularla süri.ıklenmeğe başladıkla· 
:ını görmüşlerdir. 

Erkek derhal küreklere asılmı~sa 
Ja kuvvetlı sulara karşı bir şey ya· 
pamamış, \'e küreklerden biri de de
nize düşmüştür. Ne yapacaklarını 
-;aıran gençlerin feryatlarını tesadü
fen civardan geçen liman motörü 
duymuş. yanlarına giderek, l\fanna 
ra açıklarrnda kendilerini kurtar· 
mı~tır. 

Gençlere sandalı veren kayı~ı i· 
le ihtiyatsızlık göstet~n iki genç hak 
kında Samatra merkezi tahkikat 
yapmaktadır. 
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man ve ltalyan erkanıhar
biyeleri arasında 

müzakereler yapıhyor 
miyen bazı şayialar dolaşmaktadır. 
Verilen haber lere göre T rentinoda 
mli~ahede edilen askeri hnreketler 
Yugoslavyanın korkutuln-ıasını ve 
bitaraflığının teminini istihdaf et
mektedir. 

Londra, 5(A.A .)- iyi haber alan 
mahfillerde kaydedildiğine göre İ
talyanın Arnavutluğa karşı muhte
mel bir hareketi Akdenizde statü
konun muhafazasını derpİf eden 
16-4-938 tarihli İngiliz - İtalyan iti
laflarını iptal edecek mahiyettedir. 

.Fakat ayni mahfiller bu itilaflar Diğer cihetten alınan haberlere 
İngiltere tarafından feshedildiği göre, ltalya, Almanyaya harşı olsa 
takdirde İtalyanların İspanyol top· bile Yugoslavyaya tamamiyetinin 
raklarını ve Balear adalarını tahli- ga rantisini teklif etmekte ve buna 
yeden imtina etmelerinden kork- mukabil Arnavutluk işinde Yugos
maktadırlar. Buralarının da tahli- lavyanın bitaraf kalmasını istemek 
yesi mezkilr itilaflarda derpİ§ edil- t edir . 
ıniştir. Zannedi1diğine göre dün Lord 

Neticenin, Yugoslavyanın tarzı Perth ile Kont Ciano arasında yapı 
hareketine bağlı bulunduğu iyi ha- lan m ülakat vaziyetin aydınlnnma
ber alan 1ngiliz mahfillerinde söy- sına yardım etmiştir. Maamafih bu 
lcnmektedir. Bu hususta teeyyüt et- hususto. malfunat alınamam:ştır. 
Rom;ı :fa dolaşan şayialar gidecek ve 10 nisana kadar orada tık bir emrivaki nnznrilc bakılmnk. 

Roma, 5 (A.A.) - Re mi mah· kalacaktır. tadır. 
millerle Roma matbuatı Arnavut· Hor Belişa Londraya, Oran, Ce· ----- -------

luk me5elesine dair bir şey söyle· belüttank, Tanca t Burgos veya Sa· Ku·· çok devletler 
mcmckte iseler de Baride çıkan lamanka, Lizbon ve Paristen geçe· 
Gazetta del Mczzogiorno, t~d3füi ek tayyare ile dönecektir. d · d 
ltalyan • Arnavut ittifakının tak· Yugoılavyanın kararı en IŞ8 e 
\iyesi için Roma ile Tiran arasında Londra, 6 - Belgraddan gelen ~ Ba~arah 1 incide 
müzakereler cere'-'"n ettı'llini ı'tı'raf haberlere göre, Yugoslavya, Arna. p 1 ,, " o• ikinci yarısında o on yaya gele· 
etmektedir. vutluğun ltaıya tarafından işgaline cektir. 

Bu gazete, bu mı-ızal:• .. ·elen"n Ar- muhalefette bulunmamnğa karar . • mh ...... Fenlandiya reısıcu uru, onu. 
1 k 1 l 1 b. · \'ermiştir. navut u · ua mın ta c ı üıennc ba~ mUzdeki temmeuz ay ıiçin.de Tal· 

ladıg''..rım ilfı\-c etmel-tc ve Italva hu··. Hukftmet mahafill, İtalya ile Ar- . • ,, linni resmen zıyaret edecektir. 
kümctinin AmavutluI;;run istiklalini navutıuk arnsında cereyan eden 
veya tamamiyctini ihH\l etmek ta· müzakerelerden Yugoıılavyanm ha· 
savvurunda bulundu:runa dair Yeri· bcrdar edildiğini bildirmektedir. Bu 
len haberleri tekzip eylemektedir. ,.azıyctte .Arruıvutıuğun i~galine ar-

Bununla beraber, pek yakında 
ltalyan krtalanmn Arnavutluk sa· 
hillcrine ihraç cdilcce&<ine dair bu· 
rada ş:ırialar dolasmağa devam et· 
mt-kte i ". . 

Musoli.e.l~in esrarh sözler 
Lo;;~·-· :2 \.A.) - lyi malOmat 

a!m~:ta ola1 !:ıiyast rnahafil, ltalya 
ile lsp:ın}.:._nnm Cebelüttank ile Rif· 
fe ka~ı mü5terek bir h.ırckct icra 
etmeleri imkanının bu sabahki ka· 
b·ne içtimaında müzakere edilmi~ 

o':luğunu beyan etmektedirler. 

Evlenme taraflısı 
olmıyan delikanh 

(BaştaraJı 1 incide) 
layamamııılar, bnygm bir hnldc ve 
knnlar içinde yerde yatan Sacide;>i 
otomobllle Haseki hastanesine ya -
tumışlardır. Suçlu aranmaktadır. 

Kes!rle yaraladı 
Diln ak8am Tnhtalrolcde bir ndnm 

bir arkadaşını keserle yaralamıştır. 

Tnhtal:aledc çenbercilik eden 

Lltvanya hükumetinin 
beyannamesi 

Kaunas, 5 (A.A.) - Bugtln 
parlamentoda okunan hüki'ımetin 
beyannamesinde ezcümle şöyle de. 
nilmektedir: 

' 'Litvanya bilyük devletler ara. 

su~:la yapılacak her türlü ~arpış
malardan uzak kalacaktır. M emelin 
Almanyaya terki dolayısiyle çıkan 
yeni meseleler ancak millet kat'i 
surette müttehi.d olduğu tal<dir 
de halledilebilir. Litvanya kuvvet 
lcri icap ettiği takdirde memleketi 
müddaa etmeğe hazırdır. HükiL 
met bütün memleketlerle iyi mU. Italyan kılaatmın son zamanlar 

da t ~panyada knmya çıkarılması 
me;elec:ilc Burgosdan gelen ve Is· 
panya ile komintern aleyhindeki 
mi~a imzalarım kormuş devletler 
ara ·mda a keti bir ittifak akdine i
male etmek için general Frankonun 
tazyik edilmiş oldu"hına dair olan 
ha'Jerler de müzakere mevzuu tcşkli 
etmiştir. 

Mehmet Hezer ile Ali bir i3 mcse- nasebetler idame etmeğe salıJa. 

lesinden kavgaya tutuamuşlar, Ali cak~ır. 

Siya i mahafil, Ingiltereye isnat 
olunan Alm<?nyayı çcnber içine al· 
mak tasa\"\ urlarma mukabele ol· 

elindeki keseri Mehmcdin bnııma 

vuraarlt yamlamııstır. Yaralı teda· 
vi altına alınmış, suçlu yakal~n -
mı~tır. 

Löbrün Reisi 
Cumhur oldu 

( Baştara/ı 1 itıcide) 
mak üzere Italya ve Almanyanm Muteber olmıran reylerin adedi: 
Fransayı çenbcr i ~ine almak tasav· ... 
vurunda bulunmalarından endi~ 
etmektedirler. 

Ingiliz malıafüi, Ccbelüttarıka 
karşı bir hareket icrası ihtimalini 
Mu olininin ''ltalya, Akdenizde 
m3hpus l·almak i«tcnıiyor.,. suretin 
deki esrarengiz sözleri üzerine naza· 
n diıdrnte almı~lardır. 

İtalyan ve Alman erkiinı
harhiyeleri arasm:ia 
müzak_reler 
Bcrlın, 5 <.,A.A.' - Ordu ba..,lm· 

mal'!danı general Keitel ile ltalya 
harbiye müc:tcsan \'e İtalyan ordu· 
su Genelkurmay b:ı,.kam general 
Pariani 5 ve 6 nisanda 1 nsburkda 
müzake:-crle buluna::aklardır. 

"· 
Muteber olan reylerin adedi: 904, 
l\lutlak ekseriyet: 453 
A!ber Lcbnın: 506, 
Bedoucc - so yalist - : 151, 
Cachin • komünist : 74, 
Godart - radikal sosyalist - : 57. 
Heryo: 53 
Buuisson: 15 
Pietri: ıo, 
Queuil!c: 3, 
Dağınık reylerin adedi, 53 • bu 

.mn 19 u general Pctaine \'erilmi_ 

.tir. 
A5'amble reisi Lebnınun cumhuı 

. eisliğine seçildiğini ilfin etmi~tir. 
Bunun üzerine <:ağ cenah'"\e mer· 

.-ez partileri marseyycz marşını söy 
lemeye baş· " uşlar. müfrit sol cc· 
nah sıralannda i e "i tifa, istifa., 

lsviçrede endişe 

Bern, 5 (A.A.) - Fcl:ierru mec
lis, harp zuhurunda ordunun tak. 
viye edilmesi için mecburi asker 
lik yaş had.dinin 48 den 60 ca çıka
rılmasına karar vermiştir. 

Sıhhi veya başka sebeplerle şim. 
diye kadar askeri hizmetten istisna 
edilen yaşlar 20 ile 32 arasındaki 
erkekler hususi bir tıbbi ınuayene 
ye tabi tutulacaklardır. 

Silfilı altına alınanların yerle· 
rini işgal etmek üzere ~cnç !cızlar 
la ka.dınlar gönüllü yazılmağa 

davet edilmişlerdir. 

Neşredilen bir beyannamede 
~öyle denilmektedir: 

"Harp patlıyacak olurı;a, en 
mukadc~ hazine~ ı. olan hürriyet 

ve istiklalimizi P.ncak erl:eklerin 
ve kadınlarımızın fc':lal:arlık zihni. 
yeti kurtarab:lir . ., 

Giresunda y&rdım 
sevenler cemiyeti 

ı; ' • 

Dahiliye Vekilinin ·gazetecilere 
Ankara, 6 - Dahiliye Vekili 

Faik Öztrak Ankarada bulunan ga 
zetedlere evvelki gün Karpiçte bir 
öele ziyafeti vermiştir. Ziyafette 

parti umumi idare heyeti azaları, 

başvekfilet milsteşarı Vehbi De. 
mirel. hariciye umumi katibi Nu. 
man Menemenci oğlu. matbuat u· 

mum müdıirü Nacı Kıcman, emni. 
yet umum müdürü ve bir ~ok me 
buslar hazır bulunmuştur. 

• ••••••• - Ynrın nkşaın :ınt 20,30 don gece snal 2 l'C kadar •••••••maP:::!"*'~ 

Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
lstıınhul c~arı;onl:ır <:eınl~·cti llnslnncsi ve düşkünleri menfoalino 

" Büyük GALA M 0 S A M E R ES 1 programı 
:.'ıtcmlckclıınizln biricik MUALLA,. Kemani SAn? 
'):ınnlk(ır oku~ ucusıı lı:ı:rım lşılay, Pi:> nnlsl 
J"E\'ZI Asl:ıngil Bü ül K Balkan Z D 1 

tl·rnkmc Y t onser Y:ıdı:u ozo a mas 
(H:ılk Opcrcllntlckl scnnsl:ırındnn sonr:ı) niiyük bir Orkcslrn 
refukntllc iştirak edecektir. GARDEN, TtTHAN 'e J.O~'DRA lıar
lnrının güzide nrtisUcrl tnrnfındnn zengin VARYETE J>ROGRA· 
MI. MIÇE PENCEF trupu numaral:ırı, S. ATTiLA Mıllt revü Jıc· 
yeti, Koznk Yn}lnsı Zeybekleri, Sürprillcr, lııet Gnzinosu \'C Anı· 
b:ıs:ıdür SA7. ımnrrı.ıml~IN 25 kişilik ALATt:HKA }\,\I.A.SIK 
1\0NSCTit. EnTrGnUL SADl TEK \'C nrk:ıd:ışlnrı t:ırnfınd:ın 

lTAAT 1t.J.~H .votlvil 3 perde. 
......... a•ms••:a• .. mil!~ııaimliCllSE;.;zc:.:m:~ 

Neşriyat 
kongresine 
hazı rlık 

Basm Kurumunda bir 
toplantı yapılacak 

Basın K urum u başkan lığından: 
Maarif vekaletinin Ankarada 

toplamak üzere bulunduğu ne§
riyat kongresi, Kurumumuzun 
bütün üyelerini birer yönden il
gilendiren m::ı hiyettcdir. 
Kongrenın ruznamesinde hü· 

las:ıten şu maddeler vardır. 
Hangi eserler tercUme olun -

malı ve yazma basma eserlerden 
hangileri yeniden basılmalıdır. 
Orta tahsilliler, çocuklar, halk i· 
çin ne gibi bir neşriyat programı 
hazırlanmalıdır? Telif ve terce
meyi teşvik için ne yapmalıdır. 
Hususi neşri.yuta devlet nasıl yar 
dım etmelidir? Okumayı teşvik 
için ne yapmalıdır. Telif hakkı 
kanununda ne degi~iklikler ya -
pılmnlıdır.? Bu kongrede b::ı.şkn 
neler konuşulmalı, karara bağlan 
malıdır?. 
Kongrenın programına dahil 

olan veyn olması lazım gelen mes 
,eleler hakkında ne gibi dUşUnce· 
lerl varsa te:;bit etmek Uzcre Ku· 

.. ..................... ~ .......... mfi'm!lm:IR1a•111m1t 

Bu akıam saat 8,45 tc 

SARAY SiNEMASINDA 
2 büyilk ve güzel film birden: 

1 - Mr. Motonun Yemini 
BAŞROLDE: P E T ER L O n RE (Fransızca töT.lü} 
Mr. MOTO'nun birçok tehlike ve maceralar arasında Çin

de esra rengiz !defineleri aracıacı .. 

2 - Veı dik 
BUGU E T T E Dulfos ve V t K T O R Bauche:-

tarafından oynanmı~ zevk ve ~ıklık filmi. 

llave~en : F OKS JURNA Lda Bay Daladia'nın 
nutku ve Ma dridin zaptı .. 

----- ..--·· -,.·, ı• t... ' 1ır ' ( .&ı: • ... ~- ~ • ~ .... • • • , • . • -: •' • .; • ~ . • • . • • f .. ~ .'- - .: 

ile SABAH, ÖÖLE ve AKŞA 
H er yemekten ıonra günde üç defa di§lerinizi fırçalaymız. 

l· 

rumun asli, müzahir biltun üvc- K"" ki • 
!erini önümüzdeki Cumartesi ğu. ope eri 
nü !\:urum merkezinde bir toplan k • • ç· ı 

Yeni Neşriyat 

tıya çağırıyoruz. Bu toplantıya çig"' nemenıe IÇlll 1 ngene er 
Kurumun üyesi olmıyan fakat O man Cemal Knygılının en gü· 
neşriyat hayatiyle alakalı bulu - Maslak yolunda bir ıel eserlerinden olan (Çingeneler) 
nan bUtün vatandaşlar da iştirak otomobil parçalandı Tencan kit;ıbevi tarafından kitap 
edebilirler. · d d.l · · E k. I t b 

'K '· : k t ta 14 d Dil t "2 de Maslakla halın c neye ı ınıştır. . s •t s an u 
~nuı.ı ere san m c açı - n gece san - 1 ı · 

lacc.ktır. Arkadaelnnmızın gelme bir otomobil nı;nca çarpnrak pnr - lun b~~ tara~arının bazı ı~. uc:ı-
leıini rica ederiz. 1 çnlıınmıstır. Şc-rtfin idaresind ki yctle~ını kcndıne mahsus .gor~ ve 

Hasan deposu 
yangını 

Depo sahibi bugLln 
sorguye çekilecek 

1599 numnrnlı otomobil BüyUkdcre· u !(füıle can1andırmal1a hıç 1,11;1 -· 
den Şişliye gcllrkcn Maslakta su tc- 1 re ben:cmi) en Osman ~CJnal I~.ay
rnzisinin önünde köpekleri çiğne • gılı (Çıngencler) romanık b zc O} le 
ın('mek için direksiyonu birdenbire i ~itiimcmiş. görulmemiş, ycpyenı a· 
kırmıştır. Otomobil tok 11üratli ~t- lem!er tanıtmaktadır ki bu itibarla 
tığindcn bu vaziyette yolun k('na - Çfogeneler romanı so:ı zamanların 
rındnki ağ:ıçlardan birine şiddetle okuyucularında en çok ha}'rctler 
cıırpmı~lır. Otomobilin ön tarnfı tn· U) andıracak bir romandır . 
mamcn rar~nıanmııı. muhtcm yer - Bir Sipahinin roman ı 
lorindcn yaralanan Şerif de jandar- Pi·ver Loti'nin bu fcvlmladc c-

Bnsan ceza deposu yangını tah· ln " malar tarafından Şieli <;.ocuk has .,eri, HAT.İT FAI-ffil OZANSOY 
kikatı müddeiumumilik tarafından ., ncainc kaldırılmıştır. tarafından güzel bir türkçe ile ve Tekzip edilen bir haber 

Hama, 5 (.\.A.) - l\lusolininin 
a keri tedbirler hakkında telefonla 
llitlerle temas ettiği yolunda Horna 
ır.ahrecile Vn'ted Pre tarafından 
V('rilen haberler burada kati olaral 
yalanl:ıl"maktadır. 

e~leri } ükselmiştir. 
tamamlanmış ve evrak ikinci sor. 

Giresun, 5 (A.A.) - Ankarndn gu hal..-imliğine verilmiştir. 
teşekkül eden Yardım Sevenler Ce. 

eserin bütün in~cliklerl aynen. 
muhafaza edilerek cülimizc çev
rilmiş ve Rr~MZ1 KİTABEVİ nin 

Ingiliz Hı.ır':>iye Nu1rının 

seyyah:ıtı 
Pari , 5 (A. \.) - Cezairden bil 

«firiliror: 
lngı1ls ~ nmn Hore Beli· 

.,,.nm. mm~..-.fatı l; kl"nn~l.tedir. 
:ızın h:ır.ı.rla Frar.~ız nc;!~cri rica 

Mıi ~ilkten sonra Beytülbcyaza 

Ruzvelt 
Türk - Amerikan ticaret 
anlaşmasmı imzaladı 

Varmsprimg (Georgic} 6 (.\.A.) 
- Ruzvelt, Ankarada imza edilmiş 
olan Türkiy~ ile Amerika arasında· 
~ müte!rnbilı;rct ~asına müstenit 
ticaret itil~fnamesini meriyete ko· 
yan bir beyannameyi imıalamı~tır. 

miyctinin gaye.si dahilinde çnlışmak Yangm s:ıhasındaki enkaz hala 
üzere bu nkşam Giresun bnyanlnrı l:aldırılmadığm.dan ke if yapm::ık 
da Çocuk Esirgeme Kurumunda bU· m:iml:ün olamamı~tır. 
yük bir toplantı yapmışlardır. Kong İlk tahkiltatın şimdiki neticesi -
re azalan, ccmiyeli, }ilksek hlmn • ne göre, mağazayı tutuşturan Ali 
ycleri altımı alan E:ıynn lsmet lnö kurd.kçılıktan, arkadaşı Mustafa 
nüne ve Anknra merkezine tazim ile ldepo sahibi Hasan da onu tct· 
telgrafları çekilmesini karar altına vikten suçludurlar. Alinin mev~
aldıktan sonrn yardım kolunu sı.>ç - fiycti devam etmektedir. Depo sa.. 
mi§lcrdir. Yardım kolu dcrhııl Cııa- 1 hibi H1san da bugün sorgu)a 'e • 
llyctc geı;ınl3tir. kilecektir. 

ı '·DÜ1\1YA Muharrirlerinden Ter· 
, cümelcr Scrisi"nin 31 inci kitnbı 

. 9ocuğu refaha ;t~vuştunnnk olarak intisnr etmi8dir. 
ıstiyorsanız çocuk 0sırgcmc t{u · K·· .. k H I 
rumun'l Yılda Bir lira verip Üye UÇU O ( 
olunuz! ı Mop:ısnn,ın en güzel hlJriı.ycl • 

rini bir arnya toplayan bu nefı , 
Çocuk Milletin en kıymetli ha- eser, Mustafa. Nihat Öıün tarn-

zincsidlr. (Ç. E. K.) 1 fından çe\'rilerek Rernzi Ki~~b 
vi nin "Dünva :hiuharr:rıer;n..ı' ı 

~~ TcrcUmeler Serisi" nin ~2 nci :J . 
tabı olarak intişar ctmir;dir. 
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HABER'ın ::: 
1 lft;lt!U*W•tıir~~a®tm 

Gs~!~!en~~~üte~,e~~~~eb!!~:~lı Ç İ n 1 İ 1 er Ü Ş eh r İ 
müsabakasıdır 

Nıımara: 95 Eeyf ğlu: Alis 
Okuyueulanmıu d.nğıtacağntuz ı:ailkifatlarm kıymeti 800 llrnyı 

• aşkındır. 

160 Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe talnntlan, kıymctll ccb 
,.l" kol santıerl, muı:ınmbıı.tar, c!bltellkler, istenilen eşyayı alabil
mek salihlyctlnl \'eren 20, 15, 10 Ura gibi para laymctlndc kart
l:ı.r muhtelif ev cşy8.Sl \'e aalre. 

IngiJiz Kralı, Bek'i 
kabul etti 

Leh Hariciye Nazırı bugün 
lngiliz donanmasının 

manevralarında hazır bulunacak 
Londra, 5 (A.A.) - BugUn ln - muhayyel Alınan hazırlıkları çok 

gilterc J{rnlı Vindsor sa.rayında Po- evvel yalanlanmı~tı ve herkes tara· 
lonya. hariclyc nazın Beki kabul et· fmdan esassız addedilmek icap e -
nıi'}tir. der. Eğer Alınanya Polonya hak. 

Bek, ynrm sabah Porthsmeuth'a kmda fena makaatlar takip etJnii 
giderek lngtliz donanma!!mm ma • olsaydı daha birkaç hafta evvel do
nevralarmda hazır bulunacaktır. ğu Polonya.sma karşı bir Alınan 

lngiliz • Leh görü§tneleri en.at 17 truırruzu için Us olarak telAkkl edil 
de tekrar b::ışlamıştrr. Bek, Vindsor mekt.e olan Karpat Ukranyasına Po· 
dan döndUkten sonra Çemberlayni lonyarun temennisine tamamen uy
tl'krar görmilştilr. gun bir akibet tahsis edilmezdi. 

Ak§a?U Polonya bUy:Uk elçiliğinde Yine Almanya, Polonyaya karşı tn. 
bir dine veril.mi.~. dinede İngiliz na- nrruz hedefleri mevcut olsaydı, Slo 
zırlan da davetli bulunmuşlardır. va.kyada da askeri sahada bUsbiltün 

Bek, yarın Portsmouth'd:ın dön- başka bir hattı hareket ittihaz eder 
dUkten sonra. bir tebliğ neşredile - cll. Lehlerin bu hususta. hiçb' şUp-
c_ekt.iı:. --..-""'-lc.ri~cu\f lamaz, 

Rc.snü mahfiller, görU§IDeler ııaır. IGr-V:~r-~07'"-i:l~~---'liliiiGıı.--f_,..,...__ 

kında sıkı bir ketumiyet muhafaza 1 ugoslavyaaa 
etmektedirler. H 

Ingiliz - Leh itilafının ı rv afi arla 
esas hatlan 

müzakereler Varaova., 6 (A.A.) - Dobry Vicc 

zor gazetesi çerçevesi pek ziyade ge M.. b f b' f' 
niş olan Londra görUşmeleri ha.kkm u~ e. ır sa 11aya 
da tam bir ketumiyet gösterilmesi gırmış bulunuyor 
hizumuna işaret etmektedir. 

1 
Zagreb, 5 (A.A.) _ Hırvat li-

Maamafih bu gazete, mUteknbil 1 deri Vladmir Matchek Havas a'an· 
anla.§mıı. ile meşbu ~b~r samimiyet sı muhabirine beyanatla buluru!rak 
ve dostluk havaSt ıçmde cereyan bac:vekil Tsvetko,•ı'tsch il ·v tm . . _ , " e J apmış 
e ekte olan şimdiki muzakerelerln olduğu ~örü~elerin müsait b'r h • 
isal edeceği İngiliz - Leh itillfmm va irindc bac:lamıc: old ğ ı. ba 
e ha . . . . :.- " " u unu 'e u 

888 Uarırun şı.mdiden tayın edi. görüc:melere paskalya tatil· d 
l bil -· Yo"· ın en son 
e ecegı mütnlAasnu serdetmekte- ra devam edileceg"'' · - ı · 1· d. ını soy cnuş ır. 
ır. Mumaileyh, ilaveteq demiŞtir ki: 
MUzakereler, Polonya ile Macn - "- Bu görüşmelerin ne suretle 

rhıtan milnasebatma milteallik o - hitama ereceğini bilmem, fakat i)ri 
lup herhangi bir kollektif emniyet basJamıştır ve ümitvarım. Herhalde 
sıstt?mi dc>ğildir. lngiltcrc, Polonya· Hm·atlar, hürriyet ve müsa\at iste· 
nın tccrilbe cdilmf§ olan milstakll mck1:edS-ler ve bu nok'1ada asrn fera· 
8İYa.sctini takip etmeğe azmet.mi§ gatte bulunmı)racaklardır. Görüş· 
olduğundan komşularından herban-

melerden soqra sözilnü söyliyecek o 
gi birine karşı diğer bir komşusu lan naibi hükftmetin adalet zihni· 
ile birleşmek arzusunda olmadığtnt 
1Yicc anlamıştır. 

Almanlar hayret içinde 
Berlin, 6 (A.A.) - Bekin Lond. 

ta görlişmeleri hakkmd'.I. tefsiratta 
bulunan Korespondnns diplomatik 
Razetesi czciimle diyor ki: 

l>olonyarun .. tehdit altında dev -
let,, olarak gözilkeccğine şimdiden 
hluhakkak nazarile bakılmalıdır. 
l3azı Leh mahfilleri, İngiliz propa
gazıdası tarafından bu hususta. sar
!ediJen bUy\ik gayretlere büyük bir 
UıUınamıa muzaheret ctmislcrdir. 
l>olonyaya karşı bu muhayyel teh
<lidin Yalntt batr huduUarmı taza.m. 
llıun <'ltifüıi ve doğu komşuııunun 
bir gUn şimdiki pasü vaziyetini ter· 
k~deccğinln g~zönUnde tutulup tu
tulmadığı sorulmağa. değer bir şey· 
dır. 

yetine itimadım vardır.,, 
Başvekil varılacak netayicin ken· 

:!isine bağlı olmadığım ne benim 
ne de kendisinin Sırp milletinin ha· 
Kiki mümessilleri ile yani muhalif
ler de dahil olduğu halde bütün ha· 
kiki milmessillcrle mesai birliğin· 

den vazgeçemiyeceğimizi anlamış· 

Hatırlardadır ki, Matchek ile Hır 
t>atlar, meselenin esası hakkında 
hükumetle müzakereden ewel de
mokratik bir esasa istinaden yani 
hafi intihabat ) apılmasım iste
mektedirler. Şimdiki müzakereler 
usul meselelerine mütealliktir. 

-Musulda lngiliz 
konsolosu nasll 

öldürüldü 
( Baştarafı 1 incide) 

Buna binaen, lngiltercnln Lehis
tnna taarruz edecek her devlete 
karşı rnı yoksa ynlntz Almanya.ya minat vermiştir. Mumaileyh, mü· 

rsı ını harcıkctc gireceği mesele. tcveffa Monck Masona Musulda 
:ıi tetkik etmek icap eder. Alman mutantan cenaze merasimi yapı. 

Yanın l>olonynya karşı taarruzu fa.- lacağını ilave etmi§tir. 
tnziy sinin Leh ve yabancı devlet Nihayet, müteveffanın varisle· 

' m1an 1 in ciddi bir müzakere e- rine bir tazminat verilecek ve in. 
1 • t .• ıı E'd bi mm·ı hayret verici giliz konsoloshanesinin uğradığı 

'r edilecektir. ,, 

geri a ı ar 
... 

Romanya 
Hariciye Nazırı 

Paris ve Londrayı 
ziyaret edecek 

Şanghayda 
Japo11 ge 

• 1 
• • Si 

BUkreş, 5 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

batırıldı 
Roman}a hariciye nazırı Gafen -

ko, Alman hariciye nazırının da -
veti Uzerinc 16 nisanda Berline gi
decek, iki gUn kalacaktır. Bu milna. 
sebell gaıetecilerden mUrekkep bir 
grup da Almanyaya gidecektir. 

Japonların Kanton civarında büyük 
mağlObiyetiere uğradıJ1 ları anlaşıhyor 

Gafenko B rlinden sonra muhte. 
mel olarak evvela Mil!noya gide -
eek ve orada bir Romen pa\'yonu aç· 
trktan sonra Brilksel ve Paris ve 
Londrayı ziyaret edecektir. 

I longkong, 5 (A. \.) l\1aca 
"Klan çok emin bir menbadan bil 

dirildiğine göre, Kuvantung eyale 
tin1eki Çin kuwetleri Kanton eh a 

rında üc mühim şehri geri almışlar 
ve Macaonun §imalinde kaın Yang· 

mura karşı Japonların bir ihraç ha 
reketini tardetmişlerdir. 

-.·-k mc!d dir. l\fuharebelerin c:idde· 
ti gittıkçe artıyor. 

Çınliler Ciukovun cenubunda 
Hankov c·\arında iki büyük kÖ}'Ü 
.!e r,eçirrnic:1erdir. 

Türk - Yugoslav 

Bir Çin tayyare fıloc;u Şarıgha 

rm ş·malinde Kiag unun şimali ~r
d açıklarır.da 11 Japon gemısıne 

hiı..:um ederek bu gemilerin ikisini 
Mofuşanda tahaşşüt etmiş olaı batırmış \e d'ğ r bir kaçını da ya· 

Çin kuvayi külliyesi düşmana fası ralamı~tır. 

af yon anlaşması 
!asız mukabil taarruzda balunmak· o·~r.r ta:ı-aftan Dondin gôlünde 

tadır. Düşman garp btikametindc. Çi ikr üç Japon motorüne hücum 
Nugudain ve Zinain istikametinde \.'cfore:: b.ıtırmr~ı.,raı . 

Dün Belgratta imza 
edildi 

Belgrad, 5 (A.A.) - Türkiye 
ile Yugoslavyanm mlifterelı: afyon 
satışları hakkında birkaç haftadan 
beri devam etmelıWl olan müzakere
ler neticelenmiş ve bu hususta an • 
taşma bugUn imza edilmiştir. 

Bu münasebetle ticaret ve sana
yi nazın Tomitch, beyanatta buluna 
rak bu itilafın iki memleket a.ra.sm 
da bu snhnda mesai birliğini temin 
edeceğine ehemmiyetle iaaret et -
miııtir. 

Yeni ihdas edilen 
vekaletlerin 

teşkiliitı 
Hangi dairelerin yeni vekalet ere bağh 

olacakları tes6it e düi 
Nazır, 1934 itilfil'mın tatbikı husu 

sunun maruz kalmış olduğu mUşkü· 
latı hatırlatmış ve yeni itilifm 
Türk ve Yugoslav menfaatleri ara -
sında iki memleketin daha feyizli 
olmasına medar olacak muvazeneyi 
tesis edeceğini söylemiştir. 

Ankara, 6 - Yeni kurulan Tica· 
ret ve Münakalat muhaberat· vek5 
!etlerine bağlanacak daireler belli ol 
muştur. Münakarnt vekA.letine bağ· 
lanacak olanlar şunlardır: 

Posta t~graf telefon umum mü· 
dür!üğü, Devlet Demiryolları u· 

Lord Stanhop'un 
Heyecan uyandıran sözleri 
Başvekil Çemberlayn Avam Kamarasında 

izahat verdi 
Londra, 5 (A.A.) - Gazetele- içinde yapıldığı hakkında Lord 

rin büyük bir kısmı Royal Oak Stanhopc tarafından kendisine 
harp gemisinde tertip edilen bir izahat verildiğini, beyanatın bir 
ziyafet esnasında amirallı'k birinci kasta matuf olmıyarak yapılmış 
Lordu Lord Stanhop taraf ndan olduğunu ve gazet.elerdc büyük 
yapılan beyanatı heyecanlı bir şc- başlıklar altında inti§:ı.n için <". 

kilde neşretmektedirler. mir verildiğinin de doğru olma -
Lord Stanhop, ''Dün akşsm pek drğım bildirmiş ve: 

mühim hava mü.dafaa tedbirleri "Her halde, bu hadise donan. 
alınacağım,, bildirmiştir. I manm her dakika her türlü ihti-

Beyanatın he ecanlı mahiyeti mallere karsı koymaya amade 
amirallık makam~run "Milli men· bulunduğunu gösterir demiştir. 
laat,, namına birinci Lord tarafın
dan yapılan beyanatın neşredilme
mesini istemesile de tebarüz et-

Bunun üzerine işçi nzadan B. 
Grecnwood, B. Stanhope'yi bu 
vaziyet dahilinde bahriye lorolu. 
ğu vazüesini deruhtcye devam mektedir. Bu meselenin siyasi a-
için ehil telakki edip etmediğini kisler uyandıracağı zannedilmek-

tedir. Başvekilden sormuştur. Başve _ 

Muhalefetin ikinci reisi Gren- kil, Lord Stanhope'un kabiliyeti. 
nin şüphe kabul etmiyeceği ce -wood. bu meseleden Avam Kama-
vabmı vermiştir. 

rasrnda bahsetmek arzusunu izhar 
etmiştir. 

Matbuat bu badisel~ri muhtelif 
şekilde tefsir etmekte ise de Ti
mcs ile Daily Tclegraph bu mese
leden bahsctmemektedirler. 

Lord Stanhope de lodrlar ka. 
marasmda, Başvekil tarafından 

avam kamarasında yapılan beya. 
natı yapmış ve dünkü beyanatı -
nın büyük bir karışıklığa sebep 
olmasından dolayı teessürlerini 

News Chronicle gaıete~ine gö- bildirmiştir. 

re Çembcrlayn, Lord Stanhop ta· Berlin, 6 (A.A.) - Gazeteler, 
rafından söylenen nutkun metni Lord Stanbope'un beyanatı hakkın. 
hakkında tcessilr izhar etmiıtir. da hararetli mUtallalar yürütmek • 
Bu gazete, Lord Stanhop'un mev- tedirler. 
kiini muhafaza edip etmiyeceği Lokal Anzeiger, di)or ki: 
keyfiyetini suale şaynn görmekte- "Bu beyanat, sulha karşı bir tor 
dir. pildir. Amirallik birinci lordunun 

Londra, 5 (A.A.) - l.ord Stan beyanatı, Almanyayı aulhil ihl!l e
hope'un dünkü beyanatı hakkın.1 den bir lmll göstermeğe matuf olan 
da Avam kamarasında izahat ve. teı;ebbUslerin bir zeylidir, maamfih 
ren Başvekil Çemberlayn, bu be-

1 
İngiliz filosu 10 gUndenberi "ufak 

yana.tın hangi ahval ve şerait mikyasta seferberlik,, halindedir. 

mum müdıırluğti, Havayollan u· 
mum müdfirlü~'li. Münakalat reis· 
liği, Şirket \e mües:ieSeler umum 
müdürliı"ii, Muhabere \C mürasele 
mi\~\ irlıği. Limanlnr umum mü
dürlüğu, Tarife miıdürlüğü, Deniz 
nal.liyatı umum müdurlu&rü, Deniz 
Tarife rei liğı, Dcnizbank umum 
müdürl~'li. I tanbul Yüksek Deniz 
Tic.-ıret mektebi, htanbul Deniz 
Ticaret mlidtirliıl;:rü, Deniz fen heye
ti reisliği, Deniz mahsulleri \e av· 
crh 'I müdiirlüğü, İstanbul Elektrik 
işle.i umum mtidürlüğü, İstanbul 
Tram\ ay ve Tünel mm-akkat idare 
<:İ. 

Ticaret vckfı.letine raptedilen da· 
:reler de ş'mdılık ~unlardır: 

lr; ticaret umwn müdürlüğı.i, Tür· 
kofıs rei:>lıği. İhracatı t ~kiliitlan· 
dırma miıdürliığu, Oiçü 'e a} ar mü 
dürlüğü, Turiun bu "O u mudurlü· 

i:rü. 

Dib-.r taraftan bazı mü s:;e eler 
de murnkkat bir zaman ir;·n hem 
tıcJret 'e h m ikti-;at 'ekaletlcri i
çin çalı~acakla.dır. Bu daireler şun· 
!ardır: 

Teftiş heyeti reisliği, Huk'Uk mü· 
şa\'İrlığı, Zatic;leri müdürlüğü, Le
vazım müdürluğü, Seferberl:k mü
dürlu~rü. l'mum evrak mtidürl\ittü. 

iktisat vekaletinin eski::ıi gibi ken· 
disine ba "l-h kaian daireleri ise. Sa· 
nayi umum mu:lu lüğü, Sanayi tet
dk hcvetı rei 'ı~·. Maadin umum 
müdürİu-ü. ı~ Daire i rei liği, mm· 
ektur biırosu mudil liı-üdur. 

Bugüne kadar iktısat Vekile. 
tinde olan Ziraat Bankasiyle Top· 

rak mahsulleri ofisi Ticaret Veka. 
Jetine geçmiş. Sürr.erbank, Eti 
bank, Maden Tetkik ve Arama 
enstitüsü ikosat V cl:filetinde kal-

mıştır. Elektrik İşleri Eetüd ida. 
resi ıde şimdilik 1ktısat Vekaletin

de kalacaktır. Umumi m .. fettişlik 
lerin iktısat miişavirlcri idari ha· 

kımdan İktısat Vekfüetine bağlı 
olacak, fakat ba"'r işler için Tica. 

re Vck5.letiylc muhabere yapıla 
caktır. 

lÇERDE; 

• Adalann su ihtiyacını temin i· 
çın maden tarafında } apılacak u 
... eporuları için ıst mlftk k-ararı , e· 
rılruı,, tır. 

• ~ol vergi eri ni an a} ı ıçi~e 
tahal{kuk eltınımış olacaktır. Ma· 
naııe mumessıılerı lı::ıtclen ha ırıa· 
maktadır. 

l!.m.rıonu me) danından kaldın· 
an aat ) .. ki an \ aııde hanının ) er ı 

ne konacaktır. 
• Tıyatro bınası in~hl için tahsı· 

:sat ararunnktadır. 
.. Maanr \ek~eti, lstanbul ilnı

' ersıt~ı edebı~ at lakuıtesının oazı 
den erı çın uu ecneoı proıesor ge
tı rtm~ c ı<arar \Crmıştır. 

• l•ızık derslerı ıçı.ı tıoçenller a-
lınacaktır. A}'ln } edı inde } apıla
cak imtihanlara iki.a istan gırmek· 
tedir. 

• Beledi} e 400 bın lira olan temız 
lik tahsısatını bu sene bOO bın hra· 
;a çıkarmıstır. <;opıerın ne şekilde 
ımna edıleceğı ae tetkIA edıımekte· 
dir. 

• Kolonyacılar §.işe kıthgı \C l>a· 
halılıgı hakmda gorugmeK uıere 
buguıı sanayı bırÖgmde rop anacak
lardır. 

• Bu senenin ilk üç ayındaki ~ u· 
m• ırta ihracatımız geçen 5Cllenın 
altı ayına tekabul eunektedır. 
. •. 1 erfı etmek i::ıtıyen kaptan, ma 

kinist ve çarkçılann yüksek JJeruı 
ticaret me&tcbınde ımtıhanıanna 
oa~.anıru§tır. l azanamar birer de· 
.eex: terfı edeceklerdır. 

DIŞARDA: 

• lran 'cliahdi Kahiredeıı dö.ı 
dükten sonra Tahranaa .} apııacu. 
olan merasım munasebetıle tevkil!<t 
de bir Fransız heyetı eskı balku· 
mandan \e fe\kaıade buyük elçı 
\'eygandm ny-.. setınde Tahrana ıı· 
decektir. He) ete harıciyedıen mille· 
addid şahsiyetler refakat edecektir. 

• Litvanya ordusunun başkuman· 
danı general Rashlikis ile Lctonya 
ve Estonyanm sivil miımessillen. 
Hitierin doğumun\ln 50 inci yıldö· 
nümü münasebetile 20 nisanda Ber· 
linde yapılacak olan şenliklere i~ti· 
rak etmeğe davet edilmişlenlir. 

• 10 nisanda Filibe sergisindeki 
Fransız paviyonunq açmak üzere 
Sof yaya gidecek olan sabık Fransız 
ticaret nazın Pol Bastid, Fransız -
Bulgar ticareti ile alakadar milzake· 
relerde bulurunak niyetindedir. 

• Brezilva hükılmeti mecburi as
kerlik hizmetini tamim eden yeni 
bir kanun çıkarmıştır. Bu kanuna 
gore seferberlik halinde kadınlar 
da f ai:ırikalara, hastanelere Ye sos· 
yal hizmetlere alınacaklardır. 

• lngilterede "tııustrions,, tayyare 
~ mi i dün denize indirilmiştir: ~ 
bin ton hacminde olan bu gernı ıO 
tayyare taşıyacaktır. 

• Fransa hava nazırı Guy La 
chambre dün tayyare ile Londradan 
Fransaya rfönmüştür. . 

• Tayyare ile Radostan Mı ıra gı
dcn Göbbel .. Heli poliste kara~ a 
ınmiştir. Mumaileyh Mısırda 2i 
saat kalacaktır. 

Filistin Arap:arınm Reisi 

Fevzi Kavukçu 
Bağdattan kaçarak 

Filistine gitti 
Ammnn, 6 (A.A.) - Bir Arap 

m nbnından nlman haberlere göre 
ilk Filistin ihtilaline faal bir suret. 
tc iştirak etmiş ve o zamandanberi 
lrakn iltica eylemiş olan meşhur 

tahrikfıtçı Fevzi Kavukçu, Iraklı 18 
arkadaşlle Bnğdattan aynlmağa m· 
vaffak olmuştur. Fevzi, petrol bo. 
sunu berhava et.nıek surctile Mave
rayi;ş~erinyn girmiş ve isyanın bafl· 
na geçmek üzE're Ajlun yakınında 

Filistin toprağına dahil olmuştur. 

Kl"ndisinin, ~ilerin reisi illn edi 
leccği rivayet olunmaktadır. 
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Çekoslovakyanın ve Memelin ilhakı uzerine 

Alnıanva 7 Radyo 
istasyonu kazandı 

rrano;ız ~ıı!üz•rıincl<.'n madam 

nita Solcr cumartc 1 glinü öğle

cn sonra s:ınt S,5 de Faris (P. T. 
.) radyo unılıud konsere i~tfrak 

deet>ktir. 

Kanada mılyo §anUizlerfnden 
Luellle Bali cuma gecesi saat 2,80 
da Fll&delflya radyosundan bize ~

' 11lnl dururaca:,tır. 

Monlröde!'i Rad
yo konferaa1sı 
devanı ediyor 

Almanya son aylarda ilhak elt iği memleketlerle, her sahada oldu
ğu gibi, radyo sahasında da birçok şey kazanmış, kendisine yedi yeni 
istaayon ilave etmiştir. Bunların nl tısı Çekoslovnkyadadır. Biri de Mc
melde. 

Çekoslovakyadakiler şunlardır: Prag, Mc.lnik, Banska Bistrika, 
Preşov, Moravska Oslrava, Brno, B ratislava. Mcıncl radyosu da Klai
peda. 

Bu suretle Alma~yanın uzun ve orta dalgada 41 istasyonu ol
muş oluyor. 

Kısa dalga istasyonları bundan hariçtir ve Uç yeni kısa dalga is. 

lasyonunun ilavesile, dalga uzunluk lan mlinhruman Almanyanm neşri
yatına tahsis edilmiş istasyonların sayısı 15 i bulmuştur. Halbuki ln
gilterenln bu nevi istasyonları 5 ta nedir. 

Mcmelin Almanyaya geçmesine bir kısım radyo dinleyicileri se\i
niyorlar. Bunun da sebebi şu: 

Klaipeda (.Meme!) radyosu ile Athlone (İrlanda) radyosu aynJ 
dalga uzunluğu (531 metre) Uzerin de çalı§maktadır. Ayni dalga Uze. 
rinde iki İtalyan istasyonu da \ardır: Ratanya ile Palermo. Fakat 
bunlar 3 kilovat kuwetlnde olduğu için kendi memleketlerinden dı!jar. 
da duyulmuy<>r. Klaipeda ise 10 ki lovatlır ve Alhlonc 100 kilovat ol
masına rağmen kendine yakın mem le kellerde lrlandanın işitilmesine 

mani olmakta, İrlanda ch•arındaysa bu radyonun neşriyatını ıslık se!:'i 
hasıl ederek bozmaktadır. 

Dalga uzunluh'\Inu değiştirmesi için Litvanyaya mUracaat edilmiş
ti. Fakat Lltvanya milletlerarası radyo birliğine dahil bulunmadığı !çir 
bu mUracaate aldınş etmemişti. 

Şimdi Klaipeda (Meme!) Alma nyaya geçmiş bulunuyor. Almanya 
ise milletlernrası radyo birliğine dahildir. Onun için, bu meselenin rad
yon konferansında konuşulması im kanı vardır. 

Montör (İsviçre) deki radyo konferansı devam etmektedir ve bl. 
ribirine kerışan dalgaların yerlerini deifütirmek konferansın başlıca 

meşgul olduğu meseledir. 

Yeni bir icat: 
Yastık radyolar! 

S~rauss ' ların 
son ferdi 

· ~ r' Bugün ya nız hastahanolerde kullanılan yastık 
radıo lar belki yarı;1 eviera sokulacak ve bu 
şekilde radyo ıarla yatmak adet olacaktır 

'V'VV'VVVVVV"'-""""'~VVV'V""""'""'""'""'VVVV"'°"""'""'~VV'VVVv"'°"~ 
Radyonuzun başına l;ir koltuk J yattığı yerde ynnıba§ıııdnki maki -

çekip dinlemek şUphesiz rahat bir 

1 

neyi gerek kendisi, gerek haslaba-

M eş h ur bestekar eeydir ve şikayet edilecek, mcm - kıcı ayar ederek, çalgıyı kendi ken. 
nun olmıyacak bir tnrnfı ~·ok. Fa- dine dinliyordu. 

Cumartesi akşamı 1 kat daha rnhat radyo dinlemek is. Fakat, b~~:ı grçirilcn kulaklıklar 
konser Veriyor liyors:ınız size Avustrnlyadaki yeni ne de olsa im::ını rahatım: ed<'r, hc

icad radyo yastıl.l:ınnı tavsiye e- le bir h:ısta için hi; de l~i bir §ey 
Meşhur bcııtekariar ailesinin son d . ı . ·-:ıcı· 

oğlu olan Richard Slrauss bugUn erız... . 1 oc<;u ır. 
yaşlı o?ma.sma rağmen elindeki si- Bunlar, bilh~ss:ı. hastalar ıçi~ ya. I lşte, buna· çare olarak şimdi rad. 
birli değneği ile orkestrn idare eL p.ılmıştır. Musı~inın. hast~lar üze_· yolu yastıklar icad etmişlerdir. llk 
mekten geri kalmıyor. OnUmUzde. nnd.e nc~adar .ıyi bır tesıri old.u~'U defa Avustralyada Adelald şehrin-
lci t . (8 t k ) \r • bugün bır hakıkattir Onun ıçın, d ki b" h . • 

1 
h l 

cunıar esı mnr a şamı cı- • :- . e ır aslane ıçın vapı rp as a-
mardaıti bir konserde kendi.sinin e- hastanelere ilaç ve dıger tedavı \'a· ı 1ara dağıtılan bu yas"uk radyolar 

1 . i 1 k 1 b' k l sıtaları ile beraber radyo da alım. .. 11• d 
1

. 
1
• t'l t <l' ., d ser erın ça acn o an ır or es ra- sunger §" t ın c :ı us ı ~ en ır . .-..a 

yı idare edecektir. yor. bl k ğ d k 1 yonun telleri bunun içinden geçiyor 
Fakat r o uşa ra yo oyup 

Konser Leipzig radyosu (orta . .. ' . ve hasta başını bu yastığa dayadı. 
d 1 282 ., t ) il d"l blitun hastaları radyo dınlemeye • . 

1 
d 

1 
t 

1 1 
• a ga .- me re e neşre ı e • gı zaman ıç n en ge en at ı ses crı 

mecbur etmek de zararsız bir şey 
cek ve bunu Tilrkiye saati ile ak. dinliyor. Radyoyu ondan başka.sı -

değildir. Bir hastanın uyumaya ih 
ıam 9,10 da dinli}ebileccğiz. nın işitmesi mUmkUn değildir. 

tiyacı varken onu musiki ile ve be-Konserde R. Strauss'un 1JU eser
leri çalın::.cnktır: ''Ariadne Naksos
ta'', "Guntram'' ve ''Zcrdilşt böyle 
dedi,, aryaları. 

B ! l f y!~.; ~~!ı,~~ u.~.o 
ayda scklz YC'ni radyo i.stasyo. 
nu l apmıştır? Bunların kaı;ı kı
sa d:ılgndır ve isimleri neler -
dir? 

2 - Hangi memlekette so -
kakt.M. duyulac"k kadar sesli 

~ rad)o çalmak ~af:aktır. 

J 3 - Ayn! i!limdC' olan fakat 
t br !m ba ka memleketlerde bu-

lunan Uç isla!!yon vardır, blli
ycr musunuz? 

1 - m.ıdistanda. 4 u kısa 

de.lgalıdır. Dclhl, Bombay, Mad. 
ras, Kalküta. 

· - Romaııyada. 
1 - ~tıap (fçanyada, 

I~libıu!a ve San Domin!kada. __ , .... ----~ .... ------,.·-~--"' 

te parazitle rahatsız etmek fayda Yastık radyoların ~·alnız hasla • 
yerine zarar \'erecektir. nelerde değil, her istiycnln evinde 

Onun için, hastalara, şimdiye lta. de kullanacağı ~üpbcdzdir ve bel
dar kulaklıklı radyo veriliyordu. Bu 

1 
ki bir gün bu şekildeki radyolarla 

nu hasta kulaklarına geçiriyor ve yatmak adet olacaktır ... 

EVFEL 
Bir çok telsiz tecrübelerine 
sahne olmuş bir kuledir 

Yarım asırdanbcrl dUnynnın en 
yüksek binfı.sı olarak boy gösteren 
Eyfel kulesi, radyo de\•ri ile bera
ber yeni bir hayata kavuşmuş, 

Fransıı.nın büyUk radyo istasyonla. 
nndan biri olmuatur. Geçen gUn, in 
şasmın 50 inci yıldönilmU kutla -
nırkcn kule daha ziyade bir radyo 
merlrczl mahiyetiyle görUnmUştUr, 

Eyfel kulesi 31 Mart 1889 da ay. 
ni ismi taşıyan bir 1'"'ransız mlihen
disi tarafından telsiz telgraf istas
yonu olarak inşa edilmişti. O sene 
Pariste bliyUk bir ı;ergi açılmış, ve 
kule serginin başlıca "harika" sını 
teşkil etmişti. 

Kulenin açılma merasimi o za • 

mnnki Fransız cumhurreisl M. Sa-

Fakat, tayyarelerin birçok bom
bardımanlarına reğmen, kuleye i
sabet vaki olmamış ve bombalar 
daima kulenin etrafına dü3mü3tUr. 

Buna mukabil Eyfcl kulesi umu. 
mi harbde Fransız ordusuna bU -
yük bir \'azüe görmUştUr. Dllşma • 
nm vaziyetini bildirmek hususun -
da muhtelif cephelerdeki ordulara 
telsiz telgraflar bu kule vasıtasile 

gönderilmiştir. 

Kulede tclııiz telefon işlerine 

harbden sonra b~lanmışlır. 1923 
de de radyo tesisatı vücuda geti -
rilmiştir ve Eyfel kulesi ondan son 
ra, telsiz telefon ve telgraf mer. 
kezllğini muhafaza etmekle bC'ra -
ber, Parisin bUyilk bir radyo lstas. 

dl Kurno tarafından yapılmıştı. Fa. yonu olmuştur. 
kat cumhurreisi tarisc isim bıra -
kacal< bir hadiseyi: kuleye bayrnk 
çekilmesini oğlu 1''ranısua H'.nmoya 
bırr.kmıştı. O zaman lıenUz çocuk 
sayılacak bir genç olan 1''ransua 
Kıırno, bu tarihi binanın bayrağını 
çekmişti. 

l<'ransız cumlıurreisi bayrak çek
me işini oğluna bırakarak bu günU 
dU '.;UnmUş denebiür. Zira kendisi 
-;oktan ölmüş bulunduğu halde oğ'u 
sai;dır ve elli sene ısonra, buglin 
:;ulcnin yarım asırlık yıldönUır.U 

kutlanırken bayrağı 

çekmi!Jlir. 
Eyfel kuleci telsiz telgraf ve tC'. 

lcfon tarihinde bir başlangıç kay
deden binadır. Birçok telsiz tccrU. 
beleri bu kuleyle yapılmı§tır. llk 
tecrilbclcr pek iyi netice verme -
miştir. Bazıları bunu kulenin de -
mirden olmasında bulmuşlar, ve mü 
hendi.il Eyfeli tenkid etmişlerdi. Fn. 
kat sonradan general olan o zaman
ki yUzbnşı Ferrie tecrübeleri ilcr • 
!etmiş ve kulenin kabahati olmadı
ğını göstererek birçok mu\•affnkı

yetll neticelere varmıştı. 
Yirminci asnn başlangıcı olan 

1900 senelerinde Paris için bir 
"medarı iftihar" teşkil eden kule u. 
mumt hnrbde bir tehlike olmuştu. 
Zira, bu yüksek binayı Alman tny
ynrclerl derhal görüyor ve kule on 

lıı.ra ı,C'hrl bombardıman için mu -

Televizyon 
s,ikerinin güzel 
oln1ası lazım ! 

Televlzyon için spikerlerin gUzel 
olması lazımgelmektedir. Bunun i
çin daima müsabakalar açılıyor. A· 
merikada yapılan son bir mlisalıa -
kalla da resmini gördüğUnüz Mis 
Lilyan Eggers birinciliği kaznnmıf. 

İnglllz Kral \ "C Krallı;~! prens eslerle beraber J..ondra n dyo evinde kemmel bir nişan teşkil ediyordu. tır. 

Güzel eller 
Güzel el sahibi olmak Allah 
nrgl ldlr. Fakat iyi bakılmııı 

eller, bllglnln, sanatın tabii ne. 
tkesldlr. 

Elleri beyazlatmak için içersin
de tatlı badem yağı, çilek ve li . 
mon suyu bulunan bir krem kul· 
lanmak Jazımdır. Bu krem yalnız 
eleri beyazlatmakla kalmaz, aynı 
zaman:la yumuşatır. 
Eğer ellerinizin üstünde çizgi. 

ler hasıl olmuşsa - Çinliler el ve 
yüzünde hasıl olan bu çizgileri 
sahavet alameti say.arlar ve Çinli 
kadınlar arasında bu çizgiler çok 
makbuldür • bunları gidermek için 
her akşam çizgili yerlere besleyici 
hormonları ihtiva el;ien bir krem 
sürünüz. Fakat sürdüğünüz mik
dann çok az olmasına dikkat et· 
mek lazımdır. 

Parmak uçlarının ve avuç içleri
nin derisi sertleşirse • Avuç içinin 
sertleşmesi sinirlilik alametidir • 
deriyi her gün Lanolin ile friksi· 
yon yapmak çok faydalıdır. Bil. 
hassa imkanı olur da Lanolini i -
çersine biraz hıyar suyu ilave edi 
lirse çok faydalı ve mükemel ne -
t iceler alınır. Hıyar suyu çok eski 
zamanlaıı:ia dahi kadınlar arasın -
da elleri yumuşatmak için kullanı 
lan ilaçlar.dan birisidir. Bilhassa 
eski R oma kadnıları her gün sa • 
bah ve akşam ellerini uzun uzun 
hıyar suyu ile oğmayı hiç ihmal 
etmezlerdi. 

Kuvvetli ihtirasları ifade eden 
kızaran eller, ancak aşağıdaki ter. 
kibi kullanmakla beyazlaşır: Su 
içerıine Romaren ve ceviz yaprak
ları atınız. Bu suyu iyice kaynatı
nız. Bu kaynar su ile ellerinizi ma 
saj yapınız. Masajdan sonra elleri 
çok yağlı ve besleyici bir kremle 
ofmak da faydalıdır. 

Qabuk kırılan tırnaklar 
Ellerin güzelliği için en fazla 

can sıkan noktalaıi:lan birisi de tır 
naklardır. Çabuk kırrılan, solgun, 
çatlak, kenarları derilerle kabar -
mış, veya parmak uçlarının içersi· 
ne gömülmüş tırnaklar el güzelli. 

ğini bozarlar. 

Tırnağın biçiqıi ( tırnak biçimin 
de esas daima uzunca ve beyzi şek 
le doğru gitmektir.) Maharetli 
bir manikürcünün yardımile dü -
zeltilip, daha muntazam bir hale 
getirilebilir. Manikürcü tırnak kö
şelerini düzeltir, müdevverleşti -
rir, şeytan tırnaklarını keser, tır

naklaın altınl:la olan, fakat ekseri
ya etlerle örtülü olduğu için gö. 
rünmiyen hilali mey.dana çıkarır. 

Bütün bunlar bir kadının kendi 
kendine yapamıyacağı ince işler -
dir. 

Son zamanlarda şeytan tırnakla 
rını düşürmek ve tırnakları teı:ıiz 
tut mak için birtakım ilaçların kul
larılması da moda olmuştur. Fa
kat bunlar beklenilen iyi neticeyi 
tam:ımile veremiyorlar. 

Soluk ve kırılan tırnaklara kar· 
şr en mükemmel ilaç tatlı badem 
yağıdır. Her akşam tırnak üzerine 
t1llmlatılan iki üç !damlası tırnağı 
hem parlatır, hem de kınlmasına 
mani olur. 

Tırnağın kmlmas•na sebep olı-n 
şeyler.den birisi kullanılan tırnatc 

cilalarıdır. Bunlar arasında t rncıe ı 

sertleştirmeyen ve binaenaleyh kı 
rılmasına sebep olmıyan cila yok· 
tur. Son zamanlarda cila ile tır • 
:ıak arasında mücerrit ve yumu • 
sak tutucu bir madde sürülmek su 
retilc cil.inın bu mühim zararının 
5nüne geçme~< istenilmiştir. 

Çatlayan tırnakların sebebi ya 
kullanılan tırnak cilası. yahut iç 
gudde ifrazlarmın bozukluğudur. 

Birinci sebepten ileri gelen ç"t • 
laitlıklar da üç ay mikidetlc (tır

na ;ın tamamile değişmesi icin bu 
kv.:lar zamana ihtiyac ,.,,rc•r) tır

n"lğı cil",':ı-na"'lak, ikiııc;~i ;~·n (e 

doktora müraca:ıt ct:ne ': ı.: .::.~ -
dır. 

Tedavi müdJetince tırn:-.1 k -··
çatlaklarını kapatmak için tırna~. 

( Deı•amı 14 üncüde) 
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Fransa şampiyonasında 

Rasingle Lil finale kald lar 
1 
Fraıuıa aampi~onasmın bu hafta. ğunu kazanmnk için ellerinden gcle
rnUsabakalardan sonra finıılisUe- nl sarfetmi) e v bu arada takımla. 
bcıu obnuııtur. Bunlar, lstanbu- ı rını sıkı bir disiplin altına alarnk 

un Jlek hi tanırh~ meııhur Rasing Oz:uvar-ln-Fcrriyer namı verilen yer 
lilp d6 Paris ile Lil şehrinin Lil ta- de istirahat ettirmeğc karar vermi 
l?rıııfır. ve iki haftndnnberi bu i e baslamı 

h 
'liıhaf değil mi bu ild klUp de bu 

aftak· k bi 1 nrfo final maçlarını ancak 
gu ter golle kazGnabilmişlcrdlr. Bu-

nku Vaziyette gerek Rııslngin .,.c 
terek 1 ·ı· d ... ı ın 30 ıar ~uvanlnrı var ır. 

bulunmcıktndırl r. 

Paris amatör 
muhtel iti 

le llasingın b uhaftaki Fivi ~enen Tunusa gidecek 
•drosu şudur: Uzun bir zamandanberi de' m e. 

l' lflden - DüpU,i, Dlyan - Zabalo, 1 den Fransn ama tor lik ampi) onıısı 
o:rdan, Luyz - Pcrez, Jlayserer, bugtin'erde hakiki bir hız knznn -

en, \"eyn:ın, l\late. mış bulunmaktadır. Bunu pek iyi 
:k Diğer taraftan Seti yenen Lilin bir surette takip eden Tunus mUs. 

ndrosu i!e: ı temlekcsi 9 nisan gilnUne tesadilf 
Da RUI. l'andurc.n, l.or • J\arli, eden Pak bnyrnmındo. Paris amator 

;ore, l\lo - Dol.anoy, Şö\lı Blgo, muhtelitlne knrşı bir musabaka 
l'aııkc, Kola.çay. yapmak üzere mura.caat etmiştir. 

~llasingin kndrosunda 6 tane milli Tunusa gidecek olan bu muhtelitin 
nn OyUncusu, Lllde ise iki tane biltUn hazırlıkhırı bitmiş, oyuncu -

;:;:u takmı elemanı mevcuttur. Bu lar te.sbit edilmiştir. 
al ınUsabaknsı "Park dö Prens,, 

ııtadr namı verilen yerde yapılacak 
lrr. liakem hen Uz ta> in edilmemiş -
Ur. 

nasinglilcr Fransa şampiyonlu -......___ ________________ ~---

Beykoz - Kurlu uş 
karışığı Ankaraya 

gidecek 
!cykoz - Kur.tulu~ muhtcliti 

iki rnaç yapmak üzere bu cuma gü 
:nu Ankaraya hareket c!decektir. 

Orada Gençlcrbirliği ve Dcmir-
1Porla iki maç yapacaktrr\ 

1 ngiltere kupası 
hakemi 

maçınm 

lngilterc kupasınnı geı:cn hnftıı.. 

kl dcimifinnl maçlarından sonra 
Volverhamptonlıı Portsmuth nrn -
smdaki mnçm galibine verileceğini 

yazmıştık. 29 nisandaki bu mlihim 
müsab:ıka ı idare edecek hakem u_ 
z;un arn.,tınnila'rd nrn M. Tom 
Tomson olarak scçilmi"tir. 

Everton 
Orta Avrupa 

İngiltere kral kupasının en hnkl-

An:ınc\ i Okdort - Kembrlc: ya nc;mita bu sene mağlüp olan Ok for t gUrc~iler:1 

Senelik Oksford - Kem briç kil_ vardır ki onu karilerlmize söyle - brlç:-41 ini ise Oksford kaza~- kınlığı, sporda ateşfn bir._ rekabet 
güden iki Unlversite gençliği arasın 

rek }arı:ırnnı bu sene de Kembriç meden gcçcıni)eceğiz. Bu musaba. tır. An'ane mucibince Kembrlçllle. da kardeşlik duygularmın ifadesini 
tarafından kazanıldığını evvelce ka 1843 senesindenbcrl yapılagel- rin gerek kUrek, gerek futa.lan ma- göstermek için lntihab olunmuı, bir 
yazmıştık. Yalnız bu mUsnbakalar mektedir. Bu uzun müddet zarfın_ vi, Oksfordun ise Hlclvcrttlr. Bu L sembol addedilmektedir. Yarıı:.ı s -

hakkında b:ı.zı cntere~an mal\unat da yapılan yarl§ların 47 sini Kem- ki rengin biribirinc karşı olan ya- hası ötedcnberi daima dört mildir. 

Milli Güreş takımımız Avrupa 
güreş şampiyonasına giderke.'1-
Daha ziyade tecrübeye doğru koşan genç elemanlardan değil, bu kıvan1 J 

çoktan elde etmiş olan Mersinli, Mustafa ve Çobandan zat ar beklemekteyiz 
Her sene Avrupanın muhtelif ee- -

hirlerindc yapılarak alakadar mil et 
ler tarafından geniş bir alaka go • 

A\')'Upa Grekoromen gUreş şum 
piyonası maçlarma gegen seneden 
itibaren biz de iştirake karar ver • r~·,"'~··'i'~~A~-~ 
mlş bulunuyoruz. 

Geçen sene tamamen başsız vo 
anormal şerait altında yaptığımız 

müs:ı.bakalar gerek teknik ve gerek 
netice oakımmdnn bizi tatmin ede
mcmi ti. ljalbuki bu ') ıl bUtün nok
san ar g~zondndc fotularb: gUzel 
bir çalışma ve dolayıslle i}i bir rand 
man elde cdilmeğe muvaffak olun· 

• d " nı ifade etmek itibarile ehem-
mi ctlidlr. Merslnliden >eni bir za
f r bekliyoruz. 
b7 KİLO: 

Atletizm 
Reis Vekili ge'.di 

U A.tıctizm federasyonu reis vekl
Cski atletlerimizden mimar Şi. 

~si Reşid, yeni mevsim hazırlık
tı için İıstanbula gelmiştir. 

muştur. Bu da diğer milletlerin yap 
ki sahiblcrinden olduğu hnlde sırf t ğı .b. u 1 1 A 

ı gı ı g rcş e eman anınızı n -
bir §aııaaulık .eseri olar.ak -tasfiyeye karadaki husus[ kampta toplayıp 
uğrıyan E\•crton, Jngiltcre Jlk ııam-

Gerek Berlln Olimpi)'atlarından 

ve gerek geçen yılki turnclardan 
talisizliklerlo ve teknik hatalarla 
avdet odoo Mustafa, artık bu sene 
çetin rakiplerine karşı varhğmı g6s 
tereb!lccek bir kıvam sahibi olmu§
tur. Memleketimize gelen blllUn ec 
ııebi ekip rcıslcrlnin söyledJii ıibi 

yegilne rakibi Kair (İsveç) olan 
llustafanm sinirlerine hfıkım oldu. 
ğu ''e ncfc.slni de idare ettiği tak -
dirde çoktanbcri ondan beklediğimiz 
Umitlerln bo:ıa çıknııyacaft muh k
kak olur. 

llı!Cadıköy ve Taksimden maada, 
)' Ullaıip yerlerde idman pistleri 
aııııacaktır. 
ll'cderaıyon, Kadıköy ve Tak. 

1~ •tadı pistlerinin hazırlanması 
~ın. 

ıcap wen tertibatı almııtır. 

1 
l!:ırvelce, federasyonla, ldüpler 

1 ta.rrida çıkan ihtilaftan dolayı at
hCtJc~lrniz, idman yapabilmek için 
d '

1
>'11 ınUşkülata maruz kalmaktay 

tar. 

le ~inaai Reşid, atad sahibi klüp. 
~ e temas ederek, icap eden mali 

~drınıarı temin edecektir. 
latld Cderasyonun yapacağı yardım 
'th an sonra atletlerin istedikleri 
illi •da idman yapabilmejeri de te. 
~lıniı olacaktır, 

Uç şehir atletizm maçı 
lstanbulda yapılacak 

lg 
1ııt :mayısta yapılacak Ankara, 
atı a~bu1, İzmir arasındaki üç §ehir 
ay e~z.ın rnUsabakaları bu mevsim 
Pıtı tarihte Kadıköy stadında ya. 

acaıctır 
:Su rn·: ba •. 21 usa katarın tarıhı 20 ve 

/\Ytırnayıa olarak tesbit edilmiştir. 
lik ~ gUnler 1stanbulun onar kişi
dirn • C. ve D. isimli takımları E
ceı •• e, :Suraa ve Balıkesire gide • 

'lerdir 
A • 

:Bııld n'ka:anın B ve C. takımları da 
dir khir Ve Kocaeliye gidecekler-

• 

orada kıymetlerin karakter, nevlle· 
piyonasmı mUtcakip Almanya Jçcr. rinf yakından takip ve bUtun bun -
.sinde turne yapmak üzere bir an-

ların anası olan sıkı bir disiplinle 
gnjman imzalnmıııtır. Evrtonun ya temin olunmuştur. 
pacai;;'l bu turne~ i müteakip mn - Be lin 1. i tl a "T · 1 r o ımp ya arın a ur : 
yıs ayı ort.asında merkezi Avrupa gibi kuvvetli,. darbmıeselini bir ha
takmılariyle de karşılaşması için 

kikat haline yilccltı!li§ken, gecen Kıynıtlli gıirt~,.;nziz M crsinli Ahmet 
te!JebbUsata girişilmiş ve müspet ı n· 
cevab alınmıştır. sene sırf idaresizlikler ve karar.sız- karşılaşmış, halk arasında "gUreıı 66 KlLO: 

_....._ ___________ !ıklar dolnyısile fena neticelerle de futbole benzedi,, mealinde sözle- B uslklet için ayrılan Yaşar, ra-

re meydan açmı§bk. BugUn vazi - kibi Yahyayı ycnememiutir. Böyle 
yet hiç de öyle değildir: olduğu halde sırf kuvveti dolayısilc 

Bir gürc§Çlnin ne gibi ~rtlar al. Yahyaya tercih edilen Yaşarın bey. 
tında muvaffak olacağını pek yakın nelmilel temas kabiliyeti gibi çok 
dan takdir eden Vehbi ve Tayyar mUhim bir eksiği de vardır. Avrupa 
gibi başlar bizi daha şimdiden Osw ekiplerinde en kuV\·ctll elcrnanlnr
mllsabakaları için kat'i bir Umidc la sıkı sıkı takviye edilmiş olan ka
scvkcdebilmcktedir. tagoridc Ankaralı Yaşann, insana 

1ki ny gibi bir güreşçi için kusur verdiği Umitsizllk her halde Uzerln
lnrmı kapatmağa kllfi bir zaman i- de dunılmağa değer. 
çersinde geçen kamp hayatı, un -
surlanmız arasında yapılan son seç 
me mUsabakalannda pek bariz bir 
şcki de nnlnşılmıştır. 

Tesbit edilen gUreııçilcrimizi ka -
tagorl, kategori tanıyalım: 
56 KlLO: 

Bu katagorinin elemanı artık gU· 
re3 sahasında kafi bir tecrübe edin- 72 KlLO: 
m1§ olan Kenandır. Tabiri mahsusu Geçen seneki Tıirkiye gUre§ bl • 
ile sının gibi bir vUcude malik bu. İincllikleri ve Macar temMları J -
lunan Kenanm altta ve Ustteki ça. çersinde yakından tanımak imkll. _ 
lışması, seri ayak oyunları ve görU- nma kavuştuğumuz Celal soyadı gl 

gU de takdire şayan bir mahiyet ar- bl "Atik,, bir güreşçidir. Serbest 
zeder. Nefesi yerinde, atnklan da gUreııtc daha iyi bir randman veren 
teklmUl eden .Kenanın memleketi - cel3.lin grekoromende de aynı "öz., U 
mize ciddi bir netice get.irmeslni bek temin edebildiği söylenilmektedir. 
Uycbiliriz. Boy, atak, enerji ve sUrat b:ıkımın-
61 K1LO: dan fevkalade bir genç olan Celil.lln 

Bu alldetin yeni unsuru geçen se bu slklette önUne çıkanlara dunum 
ne Türkiye birinciliği mUsabakala _ attıran şimal gUrcııçllerine knrvı 
rında nazan dikkati celbeden genç mUteyakkiz olması, fırsat vermek -
gUreşçi Mustafadır. ten ziyade kollaması muvaffnkıye

Boyu itimada §ayan derecede ol- ti için en llzım eydir. 
mamakla beraber ceHret ve enerji- 79 KlLO: 
s1 itibarile Umltll bir kabiliyet olan Berlin olimpiyatlannda .daima en 
Mwıt&tanm Fin Plhlamald ve Macar sıkı rakipler karşısına dU~~e 

Tot gibi eaki gampiyon Yaşan bile rağmen randman bakımından mU -
muvaffakıyet yolunda tevkif eden kemmel bir netice alan Mersinli 

ACIR: 
Milli gUreş kadromuzun en tecrU. 

beli elemanı ÇOban Mehmet geçen 
seneki A yrupa gUrcıı §llmpiyonaıın
c':ın - fena §artlar altında olduğu 

halde • bir Uçünclilük koparabl~-
ı. 

Bu sene daha ceni3 imkanlar al
tında hazırlanan Çobanın birkaç 
yıldanberl intlknmını bir tUrJU ala
madığı Palusalu (Estonya) dan bu 
sefer bir hınç ve dolayISiJC bu kilo· 
da azami bir muvaffakıyet elde et
mesi kıymetinin bir neticesl nddolun 
malıdır. 

11.'ETlCE: 
Bazı ufak tefek teknik hatalan

na rağmen hllZlrlanış ve kunıluau 
tatmin edici bir mahiyet ta§ıyabil. 
mektcdir. Eğer genç elemanlar bir 
şey kazanamazlarsa bundan kati -
yen mUtecsslr olmamak lazımdır. 

Yeterki bUyUkler "bekk?nen,. 1 ver
sinler! 17 nisandaki imtihana doğn 
llcrliyen milli gilrC§ eldpimizc ıim 
diden muvaffakıyetler temenni e 
deriz. 

MUAMMER OLGAÇ 

Balkan oyunlarımn 
onuncu yıldönUmU 

Balkan oyunlarının onuncu Yli 
dönümü cylUHin ilk haftasında A. 
tinada yapılacaktır. Yunan fede
rasyonu Balkan oyunlarında yapı
lacak Maraton yarışının beynelmi
lel bir mahiyet alması için, bu mü. 
sabakaya Balkanlar harici millet. 
ler atletlerinin de iştirakini temine 
muvaffak olmuştur. 

Yunan federasyonu bu müsaba
ka galibine hem Balkan, hem de 
Avrupa Maraton pmpiyonu unva. 
nı verilmesini teklif etmtı, Bal· 
kan oyunlan komitesi bu karan a. 
15.kaidar federasyonlara bildlrmif • 
tir. 

~-l&]~~~~~az~ elemanlarla dolu kntagori~inde gü- Ahmedin Ankaradaki kampta fm• _ Tiirkiye Atletizm federasyonu 
- ~~~~~~....::....~~~~~~~~~----.a...._ __ ~ .................. ___ ~~~~---'-z-c_ı _b_ir_n_e_u_c_e_a_ı_nm~ıy_a_c_n_ğı~y-ek_·_n_a_-_k_a_lA_d_e~b_lr_f_o_rm~~k_uan __ d~ı .__b_u.._...k~ata~._,..,b.u...AM.~~L""""l.Ya.~;..g;~;a.ua.ı::a.-.aı~ı-...-ı 
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A ctO kü Ameıikada panaı" panaı" do· 

!aşarak "hayatın sırlan,, ismini e verdikleri bir manzara~'! teşhir eden 
heyetler mevcuttur. Burada vaktin· 
den evvel doğmuş çocukların kuluç

çeyrek saat içerisinde herşey bitmiş ka makinesine benziyen bir makine 

dıgı ıçm bu me ele mühim değildir. 
Yalnız henüz bir ayma ba maımş ol 
ması \'e fotojenik olma 1 lazımdır. 

Nevrorkda küçük çocuklar için Bu araştırma ~ apılırken Boni Bel 
mevçut binlerce kreşten bir tanesi isminde on günliık topuz gibi bir 
bilhassa sinemayı çok alakadar e- kız çocuğu bulundu ve derhal üç 
d b. · 1 günlüğü 225 dolara kiralandı {bıen ır ış e me,guldur. Bu müessese 
fotoğraf accntalanna, ilan müessese- ziın paramızla 276 lira). 
)er. · d On günlük bebekler film çc\•irme-

ıne, sıncma stü yolanna isteni-
len yaşta, istenilen boyda, bosta mi- ğe başlıyacağı gün muhtc,.em si~·ah 
ni mini sevimli bir bebek temin e- bir otomobil hastanenin kapısı ö 
der. Farzcdiniz ki Rebi~! sabun nlinde durdu. lçerisinde bir dadı, 
fabrikası, reklfunlannın ü"tüne res ihtiyatile şöhret kazanrnı5 bir şoför 

· k ak ·· ve rejisör muavini vardı. Ç.ocuk bir 
mı ·onm uzcre üç aylık c5mer, .. 

1 
d k 

mavi gözlü yanaktan bir veya iki gun evTe o ·tor muayenesinden 
garnzcli bir bebek anyor. Derhal bu geçmiş ve film çe\irmcsindc sıhhi 
müesseseye müracaat eder. Kreş de bir mahzur olmadığı tc ~it edilmiş
bu istenilen \'ac;ıflan ·haiz bir çocuk ti. 
muhakkak vardır. Sabun fabrikası Stüdyoda herkes Roni Beli bekli· 
derhal bu çocuğun annesile icabına yordu. Sinema dekoru bir banyo 
gore birkaç aylık bir mukavele im- c:alonunu gö..teriyordu. Burada ba
zalar. va cereyanı olmaması için icap eden 

Bu çeşit bir mües::ıcsede Ilolivut bütün tedbirler ahnmı~tı. ~alonun 
da mevcuttur. Stüd> olara verilen sıcaklığı gayet iyi tanzim edilmişti. 
film senaryosu bir çocuğa ihtiyaç Boni Bel dadıc;ının kucağında 
hissettirirse bu rniie sese icap eden stüdyoya girdi.Karo! Lombar,Cey
çocuklan bulmak için halk ha tane- mis Stuart ve Lücil Vatson jsminde
lerine müracaat eder. Bol para ,.e- ki üçüncü bir aktris yerlerinde idL
rir \e i terliği c:ekildc çocuk bulur. ler. -~rtık filmin çevrilmec;inc hiçbir 

Karol Lombar ve Cymes StU\art' mani yoktu. Işıklar mümkün oldu
m son filmlerinde bu suretle kiralan ğu kadar hafifletilmi~ti. Rejisör: 
mı5 bir çocuktan i tifade edilmi.tir. - Filmi çeviriyorum! dedi. 
Fakat bu çocu!:ru aramava başlama- Yıldızlar c:özlerini söylerken ka· 
dan enci mini mini ~ avrunun ıh- tip bir kronometrede aniyelcri sa
hatini muhafaza için icap eden bü- yıyordu. Çünkü ya,·runun bir 
tün tedbirler ahıımıs!ır. Bu~dan I defada otuz saniyeden fazla stüd
sonra Losancelos doıwn e\ lerınde yoda k:ılamıyacağrm doktor hatır
htenen evsafı haiz bir çocuk aran· tatmış ve bu .art mukaveleye yazıl · 
mağa başlamı~tır. Filmdeki çocuk mıştt. Onun için çe\•inne müddeti 
bir erkek çocuğudur. Fakat bu yaşta ancak yirmi dört saniye sürdü. Bir 

ti. Yavru yalnız üç dakika yirmi sa içerisinde mışıl mışıl uyuduklarını 
niye ışık karşısında kalmıştı. görmek mümkündür. lşte bu yav-

Stüdyodan çıkanlan Bel tekrar rularda anne ve babalan için iyi 
ha:stane}·e götf!rüfdü. l\'luayene edil- bir gelir olmu~lardır. 
di. Sıhhati yerinde bulundu ve çocu- Boni Bel, çevirdiği filmde Karo! 
ğun annesi ve babası, yavrulanmn Lombar ile Ceymis Stuartın oğlu ro 
o günkü çalışma ücreti olan 73 do· !ünü oynar. Fakat film aylarca de
ları havi bir çeki aldılar. Çocutrun \'3.lll eden bir vakayı tasvir ettiği 
gündeliğinden içtimai sigorta bedeli için daha iki mini mini bebeğe fü
olarak 1,5 dolar ke ilmişti. tiyaç görülmüştür. Burilardan bir 

Bu kadar küçük yavruların sine· tanesi yavruyu sekiz aylıkken tahay 
mada film çe\'irmesi hayli nadir va- yül eden Sil viya Makolur isminde 
kadır. Maarnafih Mari Antuvanet bir kızcağızdır. lkincisi de Sekitay· 
filminin çevrilmesine on altı gün- lor isminde bir yaşında bir erkek 
lük bir çocuk iştirak etmiştir. Fakat çocuhrudur. 
Boni Bel alnının terile para kaza- Silviya l\fakolur film çevirirkeı~ 
'lan en küçük insan değildir. Bu re· Boni Bel kadar itaatli olmarnı~tır. 
koru kıran çocuklar da vardır. Çiin Bunun filmi uyurken çekilecektir. 

t 

RRSIMU!Rl.'V IZATIT: 'l:sfle solc1an lliluırrn: Sari 
a.,kr.r filnıl11derı bir salınc; "Şarlo cıccnıi., filnıiıııl 
Amerikan l.onıik filmler/Jı/11 c11 mcş/uır 

yıldı:larınılıuı birisi ile: surıatkür111 llk şölırctiııi 11ır 
p<ın Şıırlo lıırsı: f ilı11i11iıı bir scıl111csi "Şarlo lıo/:s(J( 
rle ... IJijjcr resimler: Şar/0111111 19/:i de reıılrtli{ji fillll' 
Itır kısa f ilnılcrüir. llu filmler ıiı:" ılcirt lıufta it"<-riııiıı· ş 
de rubucak re11rilelıiliuord11. llesimlerimi: "Şcırlo ııt i 
u't:nılr maske., "Sarlo itfaiyeci,, fılmleriııc al/lir. 

~ 
Şnrlo Çnplin l'lli yaşına h:ısıror. 1G ni'>:ın 18 

dn ı.ondranın rnkir hir nıah:ıllesl ol:ın \'ilclı lJH ldt 

doğmuş olduğuna ııörc nisanın 16 sınd:ı elli ) .ı:şııı 
bJsncnk demektir. 

Bu elli sene Jçerisinde Şnrlonun şölırcli bıitün ı'ıı 
ya) ı kapladı. llollıuki artist doğoı ken sim nıa 'e .,ı· 

nemacılık pek iptidai ve pek h:ı'iit bir s:m:ılli. 
nu mildclet icerisinde s:ınntk'ır bir t:ırnflıın t:ılıııt' 

tin lı:cndiJ•in '-'<ırttl~t rnlnJiyettcn istifade cdcrcl• 
diijcr lnrnrınıı çnlış:ırnk sincmocılıitı yıkılmasına imkün olııındı~ını wn 
netliği lıir ılcrcccye knd:ır yilkscltti. Ş:ırloya göre sc'isiz slnt'nı:ı lırr hırhl • 
hissiyatı mimiklerle ifnde fırsatını veren miikemıncl bir s:ın:ıt :ılınc;ı iıli. 

Sessiz sincın:ının inlıitatı n öliinıU bu se\'iınli s:ınntkiırı d:ı oldürılu 
mn? Ş:ırlomın lıunılon -sonı :ı h l~·lıir fllııı \ c d ı nıedH:rnı raı-~c ı 1 tm .,..., 
eli~ krrdnT tc,·lrdt~t filmle cttttın l'tl şadıitını ish:ıtn kiifi stcleccklir. Jfoli' 
onu hir ha\'aılis filminde görse dahi derhal cılgınca :ılkışlı)or. Hem de 
hu nlkışlar, yalnız bü) ük şehirlere inhi-;nr :ımiyor. Küçük k:ıs:ılı:ıl.:ıı:d 
halliı Amcriknd:ı köy köy clolaş:ın seyyar sınemn trupl:ırında d:ılıı ş:ır 
!onun ıncycl:ınn çıkışı derhal Jıir neşe kaynağı oluyor. 

Şnrlo elli y:ışınn lı:ısac:ık diyonız. Fakat Şarlonun yaşı yoktur. O cbClti 
ohıra - y:ışıyacak •• Halla S r1onun mevcut filmlerinin kopyeleri hirer.lılr<'r 
orlad:ın ka\'lıols:ı dnlıi gene bu ismin unutulması imkansızdır. Zirn o Jıir 
tip y:ırntıı." Bugün Şnrlo saycsindeclir ld h:ıyntın ıstırablnrını, sevinçlerini 
lıillıass:ı nrzularını, tahakkuk etmiyen ümitlerini iyice öğrenmiş oluyoru: 

Halbuki çocuk huysuzlanıyor, bir 
türlü u~rumıyordu. Ancak stüdyo-
yu satlerce karanlık bıraktıktan ve 
iki yıldızın kollan arasında bir haY, 
li sallandıktan sonra uyuyabildi. 

Çocuk uyur uyumaz rejisöre müj 
de gitti: 

- U)rudu. 
!§ıklar tekrar yakıldı. Yıldızlar 

yerlerine geçti. Ve film çevrilebildi. 
Çeki Taylor ise örnek olacak bir 

itaat gösterdi. Gül ldcnilince 
güldü. Ağla denince ağladı. 
Çocuğu ağlatmak için 
karşısındaki adamın 

gözlerini oğuşttırması, 

güldürmek için bu 
işten vaz geçmesi 
kafi geliyordu. ~ 

. ' 

Karol Lombar 
ve çocuklar t 

t 
t 



D<omşlY!Uarr 
dnı, pencereden baktı: 
Acaba komuular birim konuş

larnnızı duyarlar mı? 
ocası cevab verdi: 

Muhakkak du:yarlar. 
- ~ercdcn anlı)orsun? 
- Dikkat etilin: kavga ettiği. 
taınan pencereleri açı) orlar. 

n ııarkı soylemcğe başladığın za_ 
da hemen kapıyorlar. 

.~ ----;~ 
t.;//"r ~t,~ . - •//(ı '\\ ~ - . \ 

.::- :. . :::::· -- .. _ -. - . ..,, -__ ... ___ ------

- Bal<, "l numaralı halle clUş_ 

mnnı" 3 numaralı mctrcsllc gezme· 
ğe giıllyor, 

- ltalynn karikaturil -

rNJDşanh 
Arkadaşına şaştı: 

- Bu kızln mı ni!'lanlandm? 
Fikrimi açık söylediğim için beni 
nffet ama hiç de zevk sahibi dcğiL 

:-- nal rr anne. Dalı:ını görünilrde 
Oı>, mi sin. Bu kız ııa ı, topal, kanbunı 

var ve senden on yaş bil) ük ... 
- O kadar yavaş söylemene ın_ s e lr s e ır n o e ır zum yok, nişanlım sağırdır! 

aıır=aısın<dla 
- Sen zengin olursan ne yapar

lıl? 

u- l3ir ka11ola alır, pufla gibi bir 
; Yaptırır ve geceleri yatmak 

köpril altına bırnkınm. 

- l\•e talili ı:ocuk un. Her gün 

' . 

LAF ANUYAN ! . 
- 1'c enedcnberl e\ ll)im. }'akat 

her gtın daha tuzla C\ cliğime emi
nim. 

- Klmlf 

2llnu yıkamnsıın bile kim o far- ~ c e o e 
a \nnnaz. 

- Frnnsız karlkatilrü -

&)şk 

Genç kız, delikanlıya sordu: 
- Babamdan beni istedin mi? 
- Evet istedim, nmn telefonla. 
- Ne cevab vereli? l::rkck - Beni sevdiğine nasıl 1-

aYnn? 
1-\adnı -

- ''Peki" dedi. Bunun Uzerine 
Niçin innnmıyorsun? ben sordum: "Kiminle konuştuğu!; senden başka klml sevebilirim nuzu biliyor musunuz?,, 

Cevab olarak: "Bunun ehemmi -
- Yn ben bes pnrn.sı olmıyan yeti yok. Dedi. Kızıml:ı cvlcnmeğc 

fYSem? tnlib olmnnız benim için kfıfl!" 
- Gene severim. Ama böyle so_ 

!iaka yapma rica cderlm. Söy. !Ka ::ga 
eıtit'in eakn, değil mi? 

- l\ocam ı:ok güul mcreimeı. 
Orba.•ıı yapar. 

- ncnım kocam da hizmetçi ile 
ere1tnc-ı f 1 r ırma 'ermekt-0 mahir -
r, 

Has ıs 
Dr@'ffesöır 

- Bonjur doktor. Nasılsınız? 
l3iz- Teşekkür ederim profesör. 

:nasılsınız? 

la; Pek M değilim. Romatizma -
~~ fı=in sizden bir illıç istlyccek-

b.a - Aınan profesör Siz fakUltenin 

İki yaralı hastanenin koğusun -
da dertleştiler: 

- Geçmiş olsun. Otomobil kazası 
galiba. 

-Evet. 
- ~asıl oldur 
- Karım kullanmnk istemişti, 

ben de razı oldum. 
- Büyük bir hata.,. 
Diğer hasta sordu: 
- Ya siz? Siz de mi otoınobll 

kazası geçirdiniz? 
- E-.·ct. 
- Nasıl oldu? 
- Karım kullanmak istedi. Razı 

olmadım. 

GECE BEKÇJSt ZtFAr 
mWESl'SDI-~ 

_ Biraz daha ahret C\•glllm, nf. 

Muallim, sınıfa girdiği zaman ta_ 
lebenin kendisini "hoı,ı geldiniz!" 
diye selamlamasını Adet haline gc_ 
tirmişti. Mektebe gelen bir mUfet
tiş bu usulil beğenmediği için mu
a ilime bundan vazgeçmesin! söyle_ 
di. O da talebeye, sınıfa geldiği zn.. 
mnn kendisini sadece ayağa kalk -
mnk surct11e selamlamalarını len -. 

bih etti. 
Bu tenbihln ertesi g(lnU mual _ 

lim sınıfa girdi. BUtün talebe aya.. 
ğn kalktı ve içlerinden birl b3ğır
dı: 

- Voyvo! 
Tahkikat neticesinde bu talebe -

nin bir gün evvel mektebe gelme. 
dlği için usulUn değişmesinden ha. 
beri olmadığı ve eskiden bUUin ta
lebe "hoş geldiniz!" diye bağırdığı 
sırada da hep "voyvo" haykırdığı 

anlaşıldı. 

Dstı klQ)aO D 
parU<aık 

- Kocam meşhur olacak, 
- Ne yapıyor? 
- Yeni bir patlayıcı madde keş-

file uğraşıyor. Muvaffak olursa 
şöhrete kavuşacak. Muvaffak ol _ 
mnzsa keşfine çalışırken berhava 
olarak adı ve resmi gazetelere ge_ 
çeccği için gene meşhur olacak. 

- Benim arkamda otuz encllk 
talim \'e tedris tecrübelerinin ver. 
eliği mcy\'alar , ·ar. 

- Fransız kıuikııttlrfi -

- Çok bekler mi) im! 
- İki dakika sürer Urmcz! 

g 

Jl"r memlel•ef:tc ~az maskeleri lrullanmal• fulten mocln gibi algın latr hal altlı. l\la kelerin nn ı' 1,ui. 
J•nıl:uağı yalnız Anuıı:uln dcf,ril, t1 Unyanın her tnr:ı.fmd:ı gens: nCile öğrafillyor, Bu rcslnı llladll tnlelırle· 
rl bir dcn;ten sonra taktlklan mas kelerllo gösteri) or. 

ı 
\ 
' 

J 

l'rağclan tardctlltt'n on Uç l:aliudl, YnTS0\1u1:m Liı2at J•cndllc.rintn kull:mtlı'klan btr tnyyare~c bine· 
rck lrıglltcr<'ye g~~t bulann ~tnıiade on iaııMlnln muntazam pa :ıportu olmafüğı itin 
İngill.ı:. polisi tekrar kcndllerinclen tannrclerine binerek İngiltere)i terkctınelcrinl rica etıuiıstir. Yahudi • 
ler yah·annı)ar, tepinml !er, ~erlere lmp:ınmı Iar, bir türlü gitmek i tememl lcrılir. Nlha) et askeri lnJ\ -
\'Cte mUnıcaat edilerek :r.orla ta)Yn re~ c bindirilmi lcr, fakat bu efer lı:lerlndcn pilotluk uzifc ini J ap:ııı 
Yahudi motörü 1 letmcmi~ \ 'O ölüm b:ılıa ınn da oı .. a tayyn.rc3i hareket eUinni3eceğlnt söylemi tir. Iıu 

1 rnr ka~ısında İngiltere bUklımctl bu adaml:ı.rın lnR"llteredc kalma ına razı olmu tur. 

Göz Hekimi o . 
. ' . 

Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim -T:ılimh:ınc Urfa :ıp:ırtm:ır. { 

Telefon: 41553. Mu:ıyene: P:ız:ırd:ın 
b:ışkıı her gün 14 -18 e kncl:ır. 

!im ................. . 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye mlitchassısı. 

tstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 .................. 

Pirinç unu 

Mercimenk unu 
Bezelye unu 

Yulaf unu 

,: '.. ' 

- l'aııtıı;ınız snygımlık. U3·ud u~'1lnııı: yetişmiyormuş gibi u tclik Patates unu 
horhya rak !'alışırlu•n beni uyanclırıy orsuııuz. Pirinç nişantası 

Kornflör (Mısır hülasası 
Bakla unu 

- İtalyan knrikatüril -

Fasulye unu 
Nohut unu 

ı Arpa vesair hubuat 
unları 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii ih
tiyacımızın hakiki karşılığıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktar lna • taınnm11 'prof~ fken 
deu JXl.1 uac; hıtlyonıunuz! 

- B n· çok U ım muayene Ucrellerin} 
~ ksckUr, onun için ... 

,. ... ... . . 
. • . . ~. i 

o • "" ; • • ~ • r ..... • • 1 \ t ' 
reılc) c ~afak oJ{ecck. - Çocuğun ~lıncnıllferlnl bozdun. O ~incmıulan döıımcclcn yat an 

_ ltnlyıın karikatürü - iyi edersin! - Fransız karlkatüril -



lÇlN Jan bu akŞ!UD her ıe.>1 
bu kadar iyi anladığını zan 

i,>ordu? Halbuki Jak h r ak 
ki gibi bu} uk b r suktn ti sL 
smr i i>or " · nunde açtığı bil. 
gazeteslni oku) ordu. N çin? 

eblni a ıkça keneli kendine da 
izah edemi) ordu. Fakat, s nkl gö 
rniyen bir çlç ğin k:>kusunu du
rnııı gıbi Jaktn ;:. anın a bir ka 

bu bir aergUz •ştten bafka bir ıey 
değtlelir. 

J ak ısrarla cenç kadına bakıyor~ 
du. Ağzında o)le Lir mana nrdı 

ki bu mana)J ıimcijye kadar ya bir, 
}ahut da iki kere görmUı olduğu 

halde bunu tanı:,ordu. 
- Bu bir ıergUze§t değildir, Jan. 
- Bu bir sergUzeıt defil midir? 
Bu s zU o kacar çabuk ıöylenıişti 

m mevcueliyetini lı'fs celi ordu. ki Jan kendi aeslni taıuyamamııtı. 
zumundan fazla 1.ıir dikkatle ta. Hafifçe ıtUUms mişti. 
nmıı saçları, sanki keneli kendi. - Herhalde ..• 
kontrol ediyormuıı his ini \eren - Neye ma ik olmak lazımsa o_ 

reketlerl bunu g st n} ordu. na mıı.lık olmak istiyorum .•• 
Bunu n sıl olup da timdi.> e ka- J:ık keneli cesaretine hayret et· 
r fark dtm mlştf. İn.san karşı - miıU. Birdenbire sustu. Lllzumun -

ndakinl mütemadi:,:en röre gör dan f zla konu~tuğunun farkına 
et.A kör gibi olu) or. Bır ana ÇO' \arını ı. 

klarmm bUyUdüğünü farkedebi • - E;er ) eni ıevıUiniz, böylelik-
ml? Buna rağmen... çocuklar le bir ) U\ ayı yıkabileceğini ve ka. 

:, Ur \•e birer koskocaman deli _ dınrn ) erine reçeblleceilnl ümld e_ 
nlı olurlar. Bu ak§am kocası içe diyorsa, tarafımdan söyllyebilirai • 

ye gfreliği zaman, tıpkı e\ d nın niz ki, o ömründe §imdiye kadar hiç 
oskoca bir delikanlı olduğunu far- bu kadar büyük bir hataya dUıme
cden bir ana vazi) elinde kalmış mlştir. 

ı. Buse;sl her zamanli gibi mli • Jak l;aşını ) ukan:, a doğru bl-
ık ve !ıuntazamdı. <lırdı ve bir ·an uzaklara do;?ru bak_ 

Jak e 'dd n t>azan onu lipm • ı. Bakıelıın Janı deli:,or ve onun 
ıle unutur, hattl ••yorıun mu: ~~csmda bir ba ka hayale tloğru 

~akı an renk )oktur., %&\ 

Jan: 

- Mavi renk! Evet 
bana çok ) ak131:, or ..• 
halde bu renk benden fa: :ı o ço 
b • endlğin ve alil:ad r 
renç kadına } akı ı) ordur. 

Jak gazetesini birdenbire indJr -
medl. Fakat vücudu birdenbire e _ 
fİ!:nİI gibi:, dl. Birkaç sanı:, nefe• 
alamadı. Sonra genç kadma baktı. 
SUkönetJe devam edi:, ordu : 

- Acaba bü:, 1 lılr s rg · 
ben farkına v:ırmııdan atıla il 

iinlzf mi limid etm· tiniz? B ni bu 
nun farkına varamıyacak k r 
abdal mr zanncdi:, orsunuz., P ' t 
zavallı dostum, eğer ben b u an 
h}amasam b!le ba,kalan nasıl o' " 
bunu bana anlatacaklardı. Rica e
derim .Tak, herkes bu hika e:, i ga 
yetle fyf bili or. Bf"n na ıl olur 
bu itin cahili k 1 bl irim? 

Erkek, l!Iİ ara ı tablan n 
rma bıraktı. 

de kalmak i 1;' n ıa. 

t11r.l tahmin edebilir. 
u l.apıdan ı;ıkıp ı:ld -

ıkmadıı.rı kendi ba
ba lıyablllrinı. Size 

1 Çeviren: SUAT DERViŞ 1 
dı ve içinde oturduğu koltuğa bir 
az daha gömlild\l, 

Jak yerinden kalktı. Pencereye 
doğru ) UrüdU ve ağaçların etrafın_ 
da ıitgide daha keıi!leıen geceye 
bakw. Sonra tömlnenin önUne gel
di ve yanan ateıin önünde durdu. 

- Yatmadan evvel, biraz dııar· 
da dolaımak latlyorum. 

Jan erkeğe baktı ve gözlerinin 
l>iraz nemli olduğunu gördü. 

- Jan. alı hakikaten harikul.:de 
Slnli. BO.tU1'1 bU geçen §~yl r be:ıi 

çok mUteesalr edi} or. Sizi temin e
derim kl lefn bu raddeye gelebi'rce. 
ğinl tahmltı edemcmi tim. Fakat 
artık buna mukavemet 1mkAnı kal. 
madı. Bu her ıeyden kuvvetli. 

Genç kadmı bir an omuzların • 
dan tuttu. Sonra ondan uzaklaştı. 

K'upının e11ii'lnde bir tereddUd lah
zası ceçırdl. 

Biraz sonra, bahçenin :ı olları U
zerlnde uzaklqan bu adamın a.} ak 
sesleri du~ uluyor~u. 

Jan ateşin baııında ) alnız kaL 
mııtı. 

Kendi kendine: ''Bu ha:, atımın 
en mUşkUI anı,. dl:,e dU§ünUyordıı. 
"Jak ba ka bir kadını sevi.} or. Onu 

zihninde araıtırdı. Bu ad&JD neka
dar bU) Uk bir zevk sahibiydi! 

Sonra hayatı, bu bin bir rUçlUk
le sıvalı hayatı dilfUndü. Çalı:pna. 

ğa mecbur kalacaktı. 
Bütün bu dUıüncelerl baıından 

koğmak istedi. "Esuen, diye dUıU
nliyordu, hakikaten çabpıaia muh 
taç. ba!!ka birinin yerini elinden al
ma mezun değilim. Beni Jakın 

p:ıı:3i!ını kabul e~ek!en tJ1.'neıde 
cek hiçbir scbeb yok •.. ,, Bu P.ın 
onun hak~ıydı. Wr parça da kendi 
a:ı .__inde deı'.;il miydi ki .kocuı ya. 

vaıı l avaı bu glizel mevkii elde 
etmi§ti! Ona her zaman yardım et. 
memlı miydi? 

Evi satabilir ve Jakm ona he
men vereceği parayı da buna ili.ve 
edebilirdi. 

Odasına çıktı ve yatmak için ha· 
zırlanmağa baıladı. YllzUne ve boy
nuna ma.saj yaptı ve sonra gidip 
aynada kendini seyretti. Alnında u. 
fak bir lurlflk gördil. Parmaklarile 
boş :ı ere bu kınşığı ortadan yok 
etme e uğra tı. DUşUnUyordu: "E. 
ğer Jak onun parasını istemediğim 
sözUnU ciddi) e alırsa ne olacak'? 

Nekadar da beceriksizce hareket 

kollan araaına alacak, saçlarını. .. ettim?,, 
gözlerini, dudaklarını. öpecek, onu Bir milddct daha a:, nada kendi
sevi:, or. Onunla iftihar ediyor,,, ne baklı ve sonra ini bir hareketle 

J{ocasmı, öbür kadınla, rakıbi i. yUzüne krem sUrmcğe ba§ladı. 
le bir arada taban Ul celi:, ordu. Şimdi aceleyle saçlannı fırçalı -
Jak: "Artık buna mukavemet im- yordu. Her zaman bllyW{ bir ihti
kanı ka1madı. Bu her şe:,den daha 

1 

marnla muhafaza ettıii buklelerini 
kuvvetli!,, demiıti. bozdu. "Biraz intuanunzlık lazım,, 

Diln:,anuı en sakin, en az muhte d':,e dU nil)Or'\IJ. YllzUnll biraz da 
riı adamı olarak tanıdığı kocası - ha donuk gôatermek için açık renk 
nın ağzında bu kelimeler ona ne- pudra sUrdU. Hiç ruj sürmemişti. O 
kad r yabancı celmlşti: "O timdi "betb lıt,, bir kadmdı. Ve Jak bu
kac; ~aşmdadır?,, Sonra parmakla_ nu anlamalıydı. Her zamankinden 
riyle sa~'J11ağa ba•ladı.. . "Benden daha güzel bit robdöpmbr giydi 
be' :ı aş daha bUyUktür ... Demek a- ve glizcl olduklarından emin bu -
şağı :ı ukan kırk altı ya mda ola- lundu-u kalçalarını daha iyi glSste
cak .. Bu genç kız k ndisine Aşık recek bir ıekilde belini bir kuşak_ 
olabılec-Jinl ve on an sadece kal- la sıktı. 

ini isti\ ehi eceğlni zannedecek ka- Aşa - ıya inmeğe hazırlanıyordu. 

dar deli mi bu adam? Herhalde on. Tam bu sırada Jak bahçeden içeri
n b kled -, ba ka şe:, lcr de var ) e girdi. Eli k pının tokmağmda ve 

dır. Herha.lde onunla evlenm ği dU- kalbi he) ecanla doluydu. 'Bu kadar 
nU or. Fakat oteki neler zanne h \ e an ı olmak nekadar da mana-

ul\ or ? .• , sız 'ı. Fakat bUtUn bunlar çok mU_ 
Yana'tlan kızarmağa b lamı lı 1imdi Bilti.ın istikbali buna ba • ı~ 

Ba• na kan çıkı)ordu. Bö,>'e ıey • dı ... 
l"r du ünaU il için kendi kendıne Tamami le bit ~( eseri ola. 

Sonra rak, •alona inerk n robd61ambrı a
ekrar kU ilk apartımanını, iç'ne Pllmış ve gllzel omuzlannın bir 
:o:acağı eualan, ipek perdeleri ve kısmını me:,danda bırakmı§tı. Yine 

"nda mUst hzi ve ha bunların araaında bil) ük bir cea • tesadüfen ıa~ları bo) nuna doğru 

ederdi. 

Um dudaklaı mı <;t'rçe- retle mücadele edecek olan kendi- ı dôkUlmtlt uzun ve parlak buklele
ni duşUndU. Memnuniyetle bu son rini meydana çıkanntflı. Sonra 

çok ma~rur bir cUmle)I kendi kendıne tekrarladı tatlı bir aeıle: 
ı . nu benim karakterimin ve hiddeti ge~ l. - Çok erken dönüyorsunuz ... 

. Bu c fır.de dt-ğll. Bir müddet tamam:, le yepyeni Demi ti. 
~J :ı ketinin manuını kendi bir hayat yaışamağa karar verdi. J~k Jfrd"n !l'"ramıcıtı. Ka.r.1!'1Pl" 

tendinc ispat etmek biter clbf bir Sonra, arkadP•ı F elcn'in dostu o- ""'l -ı~ a in •ı-ir•n far!cına \'arma • 
tavırla Jıın baıını yukanya kaldır_ lan ıu mechur dc'coraUııiin ismini mı,.tı. Onun bakı11larmda bir ıaıkın 

evöyoır ! 

lık sezdiğint zannetmtıt!. O kendi
ni güzel buluyordu. 
Yumu§ıık ve gUzel bir hareketle 

robdö3ambrını ve aaçlannı düzelt. 
ti, l!lonra Jaka tebe.ullm etti: 

- Biraz daha bu 11eylerdeıı bah· 

setınemizi l!t~nuwb dide ~·Un -
Hnm de ..• 

Odadan geçti :ve kocaamm kartı_ 
smdaki bir koltuğa oturdu, 

- Jak, düşündüm ..• Uzun uzun 
dUşUndUm ..• HAll heyecanlıyım ..• 

Mendilini rözlerlne ıötO.rmek için 
bir an sustu. 

- Jan, beni kendimin namus -
suz bir adam olduğuma inandıra -
caksınız. Sizi çok sevdiğimi blllrsi
niz .•• Sizin yerinizi tutacak dUnya
da kimsem :ı oktur. Sizin yerinlzl 
kim tutabilir? Ötekl bUsbUtUn baı. 
kabir şey ... 

- Buradan gideceğimi söyledi -
ğlm zaman belki hata ettim. İki -
miz de he:, ccanlıydık ve dUşünme
diğimiz şeyleri l!löyledik. 

Jaıı. ona ha)' retle bakıyordu: 
- Bu kızdan vazgeçtiğiml zan -

netme~ iniz, J an... lki kelime kar -
şısında fikrimden ca)'Dlıyacak ka -
dar bu şey hakkında dil§Unmüı bu_ 
lunu:, orum. Ben hayatımda daima 
dilrilst bir insandım. BugUn de ne 
derseniz de} ini%, hata öyle olduğu
ma kaniim, .• Size açıkça söylUyo -
rum... Ben bu kadını seviyqrum ... 
Ve ona gideceğim ... 

Ba91nı eğdi ve mUteessfr bir ta. 
\·ırla halı) a baktı. 

- Bundan dolayı çok mUte-1 
rim Jan, fakat buna. karşı bir teY 
yapabilecek vaziyette değilim. BU. 
nun ic;in beni muahaze etmeyiniz .• 

- Fakat sizi hiç muahaze etmi
yorum Jak. Sizden eimdiye kadar 
asla tilphe etmemiştim. Size 11ade
ce, yqamak !çiıı çallfDlafa ınuh • 
taç bir kadının elinden 1.§inl almak 
la doğru bir hareket yapmamı ıo 
lacağmn söylemek latedim. 

dilf0nGyorifa7°o elDen i!aima CJe • 
rilst hareket etmlttlr ... 

Kendlnl bekliyen yeni hayatı dil
ıUnmefe bqlacb. Kfmbllir ba 78-
ni hayat nekadar gtlzel olacdtı. 

J akm her uman tablanın içinde 
sönmeden bıraktıiı lllgaralan ııön
dllrmek derdinden k1ll'tulacaktı. 

Artık kocaaı onun. kendi tai'almı 
JEuUanamk brirantlnte ldrletmiye -
cektl. Açık renk egya ile döıenmi§ 
kllçUcUk ve sevimli bir odaaı bulu_ 
nacaktı. Perdeleri krem renıüıde 

ipekten yapılmıı olacaktL 
Gözlerini kapadı ve uyudq 

U YANDICI zaman yandaki 
.okaktan geçen atlann mut

tarid a:, ak seslerini du) uyordu. Bu 
herhalde sUtçll olacaktı. Duvarda.. 
ki saate baktı ve odanın yan ka -
ranlığı iç·nde saatin altı:, a geldiği

ni gördü. Garib bir hinin tesiri al. 
tmda idi. Dündenberl neler geç -
mııtı? Sonra birden her ıeyi ha -
tırladı. Jak başka bir kadmı sevi
yordu. Çok mahzundu. Fakat belki 
hiddeti hüznünden daha kuVTetlly
di. lçerkl odada yatan Jak öksür. 
dil. Ve kadnı hazırladığı pllnmı 

hatırladı. 

Kendini yepyeni, bambqka bir 
kadıu olarak görüyordu. Çok ıenç 
olmıyan, fakat daha -ehbar, daah 
heyecan verici bir kadm... Elblle
leri ve ppkalan olacaktL IW& bir 
ıyl hayat Y&lll an .doatlarlyle be • 
raber ıezlntilere çıkacaktı. Çilnkıi 

bir erkekle yapmak bir kadm i
çin esaretten bqka bir ıey delil
di. Hiçbir şeyi ıkılk olmıyacak ol. 
duktan sônra ne di:, e çalıeacaktı? 

Penceredı;n dokUlen ışık altmd& 
odası ona nekadar gUzel gözUkUyor 

du. 
Bu odayı bırakmak fikri ona çok 

rena rellyordu. 

Sokak tekrar aessl.zleımlıtl. Ar -

Susmu tu. Bekledi. Jak da susu- tık .Takın nefes alışlarını duyınu -
ordu. Kansmm bir fikrini tama • yordu. ı.-endiııl şimdiye kadar bic 

mMe anlıyabllmek ıc:ın daima böy_ bu kad:ır terkcdllmff hiaetmemiıı
le bir mUddet dllfllnUrdll. Sonra 1. Bo .. nzı dilğümlenir gibi oldu. Ve 
yUzU birdenbire gUIUmsedi: yorgun gözlerinden bopnan yaşlar 

_ Tabil, Jan, elbette çalışmanız •anaklarmdan akmağa başladı. Yal 
do.ı:ru olmaz. Size bir avlık bağlı~a- nı zkalmaktan, ha}atının monuha 
cağım, size verebileceğim paranın kadar akşamları ev,inde dost bir 
azamisini vereceğim. \'Üzle karşılapmaınak fclAkctinden 

O DASINDAN, Jakm uy1·,\ısu 

içinde nefu alışını duyu)Jor 
du. Uykuau kaçm11tı. O şimdi ~eJJ
dlnl sakin, hattl mee'ut hl4aedi -
or"u. Her ıey lyle iyi halledilmiş-

ti kl! "Ju namuslu bir adam, diye 

korkuyordu. 

J. ka sadık kalmamış mı)dı? E 
:er o da istemiş olsavdt, başka ka. 
dmlar gibi hareket edemez miydi? 
Artık çok genç olmadısı için mi o
nu terkediyordu? 

D9"'" Dtfla,,,ı 13 üncüdı 
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Beynelınilel sahada 
Leh askeri vaziyeti 
lmanya Memel'i zaptetmekle Lehist anı 
şimalden bir çenber içerisine almak istiyor 
~k topra kları , Almanyanın müstakbel isti la emelleri I 
ın bir hareket noktası olabilir; ancak, bir harp 

1 

U11urunda Çek milleti Almanya için bir kuvvet 
'lıenbaı 

bir 
olmiyacak, sürüklenmesi icap eden 

• zen cır 
~liln dünyanın dikl:atini bu • 
Lehistan üzerinde toplanmış· 

Ç~r:ıberlaynrn nutkundan ıon
"c L ~ . enıst:ın hariciye nazırının 
~ :lr:ıyı ziyaret ettiği §U gün -
...:e , •. 

..ıl!nyanrn bu alakasını tabii 
lllck • . ıca;ı ed:r. Memlekette si· 
ı ve "s' • üh" • b" 1 ... >erı m ım ır ro oy • 

?11! olan eski Lehistan Başve. 
1 Ve h • • . arıcıye nazın General 
lltk' • .d ının makalesi bu noktai na 
~~n ç~k mühimdir. Yazıyı ter· 
t · ~dı yo:ruz : 
v ehıstan, b~yük Almanya il: 
Yet Rusya arasında bulunu -

~· nu cümle, Lchistanm askeri 
~llldan vaziyetinin ne kadnr 

bık, ne ka.clar müşkül olduğunu 
~ta ka·r· h' b" r · ·• · ı ve ıç ır te sırc: Mtı -
~ hissettirmiyecek kadar açık -

gibi ayaklanna fakdacaktı r 

Vazaın 

GI. Sikorski 
Lehistan eski başvekil i 

ve Harbiye Nazırı 

bile .. Bu tazyik Lehtstan için çok 
dikkatli takip edilecek ve <lü~ünü 
lecek bir meseledir. Yalnız ümit. 
sizli~e düşmemek şartile ... 

Maddi bakımdan, Almanya, Eo· 
hemyayı zaptetmek suretile, 40 
fırkahk bir ordunun bütün esliha 
ve techizatmı, binden fazla tank 
ve bin tayyare kazanmış oluyor. 
Çekyarun ağır sanayii, kömür, 
kurş:.ın madenleri ve ziraat mahsul 
Ieri Almanyanın çok işine yarıya· 
caktır. 

Almanya uzun sürecek 

de bulunan bir memleket değildir. 
O hal:le bugün patlıyacak bir har. 
bin d:, 1914 harbi gibi manevi bir 
ceph:si olacaktır. Yani Çek - Slo· 
vak infiali Almanya hükumet ve 
ordusuna maddeten mühim birçok 
menfaatler temin etmiş bulunsa bi 
le bu iltihak manen ağır neticeler 
verecektir. Aslen Slav ır'kından 

' sert, haşin, sebatlı, vatanperver 

~ııasen çok nazik olan bu vazi-
t son .zamanlcda bir kat daha • 
lit'k ··11 • • 

bir harp için hazırlanıyor 
iki sencl:lenberi Alman ordusu 

bir millet olan Çekler, hiçbir za· 
man Cermen boyun.duruğunu ar 
zularile kabul etmiyeceklerdir. 
Bu topraklar ahalisi zuhur edecek 
bir harpte Alı'nanya için bir kuv • 
vet menbaı olmıyacak, fakat sil • 
rüklenmesi icap eden bir zincir gi 
bi Almanyanın ayaklarına takıla • 
caktır. Ya diğer ihya olunan dev· 
letler ne olacaklar? Bu devletle • 
rin alacakları vaziyet hiç şüphe 
yok ki büyük devletlerin hareket 
tarzına bağlıdır. 

~ u eşmıştır. Almanyanın Çek 
O\rak h' . yayı ımayesı altına alması 

?tıeınlckete merkezi ve şarki 
"'rupal:Ia tabiye bakımından mü. 

•kaıa kabul etmez bir faikiyet 
ettıi n ı.tmi§tir. 
Şek topraklarının Almanyaya 
a~kati bu memleket için askeri 
cı:ntdan ve bilhassa iptidai ma· 
ay~r temini noktaundan birçok 
op aiar vcmriıtir. Almanya bu 
ert~k~an müstak'ocl istila emel -

d bıçın hareket noktası ittihaz 
e ·r l'lc 1 ır ve bu topraklar sayesinde 

U "'atanın yanlarım ve gerısını 
il~llıan taarruzuna karıı setrede· 
a r. Almanya hududu bu iltihak
i ~Oo kilometre kısalmıı oluyor 
iıtı ~n~n askerlikte ne kadar mü· 
tı 15tıfade temin ~eteğini yal. 
aı askerler değil, haritaların ma· 

1
• tnı anlryabilen siviller de tak -
r ed 

hisi!edilir şekilde kuvvetlenmiş bu 
lunuyor. Bu mü.ddet içersinde bu 
memleket 200,000 kilometre mu • 
rabbaı fopral'ı: ve 20 milyon vatan -
daı kazanmıştır. Almanya kısa 

bir harp yaparak Avrupayı yıldır
mak planından vazgeçmiş gibi gö· 
rünüyor, kısa bir harple netice al· 
mak mümkün olmıyacağı muhak 
kaktır. Almanyanrn geniş impara
torluk planında ilk attığı adım, 

Alman ordularının Prağa girmesi
dir. Alman ol1dusunun Çek mer -
kezine girdiği gün Hitler "milli 
devlet., siyasetini terketmiı, "mu 
kaddes Almanya imparatorluğu,, 

idealini ele almıştır. 
Bundan ilk çıkanlacak netice 

§Udur : Dahilen bir takım müıkü
lat içersinde bulunan Almanya 
lbugün tam bir ırk vahdeti içer.sin· 

Haritaya şöylece bakıvermek 

bu devletlerin Rfisya, Almanya 
arasında aıkıııp kalmış olduklarını 

gösterir. Bunlar demokratik dev· 
!etlerden uzak bulunuyor, Fransa 
ve İngiltere ise bu memleketlerin 
kendilerinin tabii müttefiki oldu. 
ğunu henüz anlamamışlardır. 

Bu devletlerin Almanyanrn ı:ö -
züne, iştihayı açan bir av gibi 
göründüğü şüphesizdir. Eğer Al· 
manya hareketin:n demokrasiler 
tarafınl::lan muhalefetle karşılan -
mıyacağma emin olsa bu memle • 
ketleri de birer birer, tıpkı Çekos 
lovakya gibi, topraklarına ilhak 
etmek ister. Bu ilhakın meıruiye. 
tini ispat edebilecek sebepler ise 
bulunmaz şeyler değildir! 

(Devamı 14 üncı"ide) 

\'AZAN : L. Husc , ı 3 5 Yılını vahş iler arasında geçirm iş bir Alman seyyahı 
--...· _,.....,..ı..-_ .... ...---

ilrımla kabilesi11İ11 bir iiyininde eller üzerinde lıauaya altlan ,or11k 

Metanezyalı ların en ziyade şaşılacak şeyleri 
sihir ve büyücülükleridir 
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ld ~. Almanya, Sloval:yayı, 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA ROMANI · er~ 'hnek ıuretile Macaristan ü
il'ırıe rnüe11ir bir tazyik icra ede 
ır n 

iat · u tazyik karıısında Maca· 
1 Kızı l Göl g e 
....................................................................................... --.. 

ap anın, Almanyanın istediklerini 
eıı. ntaktan baıka hiçbir ıey elin -
it .gelmez. Bu suretle Almanya 
et~'d.e Romanya için daha tehli • 
ığı hır §ekil alır; cazibesine kapıl 
eıı. ~0ınanyanın zirai zenginliğin 
aıı.ıa"e petrolünden fatifade im -
orrıarını elde eder. Almanyanın 
i nya ile akdettiği son iktısa -

•ıı.1 add aıına, Almanyanın yakacak 
etli c bakımından hissettiği tid· 
•ld •1kıntıyı tamamen ortadan 
t ... ~raınamıı. fakat bir hayli hafif 
•••1ıti l? r. 

• d~at Lchiıtanm askeri vaziyc. 
Itır tUdan doğruya çok ağırlaı· 

der k 24 mart anlaşmasını kabul 
rrıa~· Slovakya istiklalini hemen 

!Ju ıle kaybetmiş bulunuyor. 
hn ~cınleket zamanla Almanya -
te ta Uvvet]j bir müdafaa sahası 
kct~truz üssü olacaktır. Bu mem 

ın -·· . lahki ... ucavır olan kısmı esasen 
~cın : tdilmiıtir. Bu istihkamlar 
ııu h' lnıan ordusunun taarruzu -

tın 
~rdı..'1\ aye edecekler, hem de bu 
ı .. 

1 
.. 
1 

Un :Yanları ve gerisini muh
... <:)'• 
dcc , .:şrnan alcınla:ma karıı set· 

C.ıtlcrd' A.l ır. 
ntanya L' .. . 

ır:k ıtvanya uzerıne taz-
L~~aParak Memeli zaptetmekle 

'1e ~nı şimalden bir çer.ıber içer 
l"lınık . . 

.: Leh· ıstıyor. Alman kıska· 
•1ttanı sıkmağa baılamııtır 

Doho - sin • Dohonun hayatını 
kurtardığım, aynca gönlünü elde et 
mek için pek çok hediyeler de ,·er· 
diğim için ondan bana bir fenalık 
gelebileceğini zannetmiyordum. O· 
nun için bu sihirbaz bahsini derhal 
kabul ettim \'e birlikte Doho·sin a· 
dac:ına gittik. Doho beni sihirbaza 
tanıttı. Hayatlarını kurtardığımı 
anlattı. A vu turalyaya gitmek iste· 
diğimi söyledi. 

Dohoyu pek çok c:evdiği anlaşı

lan bu sihirbaz. ihti)'ar. gayet zayıf, 
konuşma~>a bile mecali yokmuş ~ibi 
halsiz görünen garip bir adamdı. 
Maamafih gözleri pohu kuşunun 

;özleri gibi iri. sarip bakı~hydı. 

Doho beni gayet iyi karşıhyan 

sihirbaza uzaktan insan öldürme 
tecrübeı;ini görmek istediğimi. bu· 
mı görOrse A \11.ısturalyaya gitmek 
için kendisine büyü yaptıraca~mı 
söyledi ( Dtvams ı•ar) 
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HABER'IN TARiHi ROMANI: 

Neden sı 
nezle oluyo 

Genç kızın 
cilllsını 

Yazan: MQdl~ 

ıslak mavi g ··zleri 
kagbetmenzişti 

Pis boğazhk etmemek, fazla tat il 
yemek suretile nezleye daha az 

' tutulmak mümkünınüş 
,_ Şeyh Edeball geliyor! 

ZündUtakvası 'e lllnı ve irfanı 

halk arasında pek zlynde cıöh • 
ve hUrmet kazanan (1),, §eyh 
bali Ertuğrulu zlyarcte gcli -
u. Osman zntcn hnftnlardanbe-

1281 - 1282 1 sararmış benzindeı.; korkuyu tcs.kl-

Sık dokunmua bir bUrUmcUk gibi n~ çahş:ır~k ve. d~dak~rm~ ıınhtc 
butun kö ku ı 1 • k 1 bır tebessilm sındirmegc ugrna:ırnk 

ıı n pencere er ru apa-
,_ ..... kaf l 11 ki b .. k kapıya koştu ve biz.zat kendisi açtı. .,.... es er yı ar var ın en . 
tozlar ve örümcek ağlarilo bUsbUtün lrl yan bır ~dnm haykırdı. . 

oyunm:ıdan yatıyor, uyumak de 
dinleniyordu. Hiç babası ölüm. 

pençeleşirken Osmanın gözüne 
u girer miydi? 

d 1 gU in odal l 
. - Şe\•ketlu E.cıkişchlr hdkimI, o muş, neıı ara g rmcsınc 

bil --• 1 t şeyh ile görilşmek istor !, o mı.uu o muıı u. 
\ , ll rd kö kU b d Şeyh Edebali eğil<:'rck, hUrmct e gene yı a ır ıı n u o a. ö 

sındaıı o odasına giden ve kendisine g stcrlp : 
- Buyursunlar. Faltirhnneme tcbu dört duvar arasında eğlence ve 

rladı ve §eyhc kat§ıcı çıktı. E- neae arıyan gilul bir genç kııın, he- nczzUIJc !}Cref balışettiler. 
ali, bu kahraman yiğidi kucak. nUz kaymııklaşnn bir sUt gibi bembc Diye cevap vermiş, fnkat bu zl-

kcn gözlerinden iki drunla }'a§ yazlığı, bir damlacık gilncale bile es- yarcUn manasını hala kavramadığı 
•nz top sakallarma yuvarlandı: merleşip Jckclenmem[3, altın saçtan için dili ve çeneleri titreml5tl. 

Osman, Gazi nııml? ko.ranp kıvrılmamış, ıslak mavi göz- Hnkim henüz pek genç de dC'ğil-
Emanetinl hfillkc tevdi Ozere, !eri cilAsmı kaybetmemi~ti. di. YlfzUndeki kırışıklklar biri sert 

hinı ! Genç kız, ana ve babasının da söy tabından geliyorsa diğeri de yaştan 
Yazık, çok yazık. ledlğine naznrnn, artık mUrUvveti geliyordu hiç &üphcsiz. Şeyh önde 

e artık hiç konuşmadan Ertuğ- görUiebilecek bir yaşa ermiş, serilip ı haklın arkada ve iki i:ı:bandut gibi 
1un oda.smn girdiler. Koca hakan, serpilmi&, daha gilzelleşmiş ve hem ı !Uvari dnhn arkada yUrUdlller. Mcr
hi g5rUncc doğrulmnk lstedf, n. de dnhn olğunlaşmıcı ve pek ruu bir divenlcri çıkıp misafir odasına gir
, mecali olmadı. Edebali hUnkCı- erkeği, bir evi vo çoluk çocuğu çevi- diler. 
omuzlarından öptO, hUnklr uza rebilecck hale gc1nı4U. Ama, kime Şeyh ikramı seven haluk, fazıl 
el! öptü. Edebali Osmıınıı dlS. vereceklerdi ? bir adamdı. Korkardı, l:orkmuştu, 

rek: Talip çoktu. o isUyor, beriki isti- amn, en büyük korkusu önce nllah
- Sen çık! dedi. Biz Gazi ile yor, imam istiyor, tacir istiyor, es- tandı ve en çok gUvcndlği de önce 
lvet konuşacnğız (3). naf istiyor, asker istiyor. Fakat hiç allnh ve sonra Ertuğrul oğullan idi. 
Bir sant kadar sonra yUzU sol- birisi mUşkUlpesend babanın gözUne Karşılıklı oturdular. Şeyh su-
n bir halde çıknn şeyh, konclisL hO!J g<5rUnmUyordu kütu bozdu : 
bckllycnlere: Zengin bir adamm ho.linden nesıl - Devletıfı beyin, fıclze bir lnı-

- Cennbıhnk sizlerin ömUrlerlni belli olursa, sanki bu köşkün ve sa- delerimi var '! 
z:un etsin. Hakan Ertuğrul G:ızl 

1 
kinlerinin halinden de içinde knrto- - Estağfurullah şeyh efendi. Bu 

tihal erledi. Metin olup, devlet pu gibi gl5z kamo.ştırnn bir genç gün siz.in \"C kendimin muknddcratı-
unınu yüzUstil bmıkmayınız. kızm yaşadığı bllin1yordu. 

Ve bir haykırı~. sanki dalga dal- Her gUn kapı çalındıkça, bnba \•c 
a büyUycrek, nrtnrnk, daha kor • ann.sı gUlcr, genç kız utanarak oda 
nçla.şnrnk, bir mlllenavlb ecre _ ama kaçardı. Öyle ya, kim olnbUlr? 

nn gibi evler, dağlar, yurdlar aşa- Şeyh Edebaliyi bu vakitte bir göril
bUtlin uc mcmle.ketıerini sar. cUden başka kim ziyaret edeblllr? 

ı. Tilrk ulusu ağladı bu kahrnma- Ve gene bUyUk aoont sarığını ba-
m ölllmUne! (4) şma koyup geniş kollu cUbbcsinl 

Şe)h Edeb:ıll kUçük bir yer ls
emlcsine yükselerek büyük ölil • 
Un knp1sı önUnde göz yaşlarını 
:ı.kl:ımnğa JUzum glSrmeksiz.in el
rini açıp dua etti ve dönüp ora. 

akilC'rc: 

- 1.ferhum ve mağfur Gn.ı.l Er
uğrul Han, kendisine vekil ve u-

geçirip g8rUcUyU atlatmnğn 

giden Şeyh Edebali bir acfer hay. 
retler içinde kalıvermişti. 
Kapınm önünde ytize ynkm sUva

ri bir hUrmet safı kurmuıılar ve 
önlerinde pınl pırıl elbiseleri içinde 
ihtişamla g~rUnen adamın arkaama 
dizilmişlerdi. 

uruna varis olarak Osmanı inti • Edebali bunun bir görUcU olmadı
ab eyledi. nen biat ederim. Sjz de ğmı ve mUhimce bir ziyaretle knrşı-

tisal ediniz.! taşacağını sanarak bayağı UrkmUştU 
Diye h'.lykırdı ve bir saf halinde Öyle bir zaman, öyle bir tarUıU 
Undilz Ye Savcı \'O bütUn kahra- ki ne §eyh dinlerler, ne kahraman!. 
anlar, gaziler, sUvnrller ye kim Evde de bUyllk bir heyeenn baş

·arf:ıa, ölüm habepnı duyup sokak. g&!termlştl. Harem dairesinden iri
n taşıran hnlk, boyun bUkUp biat li ufaklı kafalar, ilk defa örUmcck 
tiler. tutan kafesleri bir nz kaldırarak bu 
F..ski mUvcrrlhler Ertuğrul hak- kalabalığı deh!7et içinde scyrettııer. 

tnda. "gnyet dindar ve namdar ve Kapı tekrar hıila \'e !i!lddctle vurul-
ccaat ile mnruf kimseydi. ZUhdU- da. 

vn. ve ı:3Ja.lttn ol zamanın Şeyh Edeb:ıll dnba yeni ve daha 
C§nhirindendl,, dediler. • rcsmr sayılabllen elbiselerini giyerek 

Çapraz eğlence : ---- ---

• 2 ı-t-t-t-t-t-

3 t--11--t--+-+--.. 
s 

' 

Soldan ağa: 

1-Vefa semtinde ismile meşhur 
bir nevi içecek nesne, 2 - Taharri 
etmek - ser, 3 - lciğini cıcığını çr 
karm1 - en iyi, 4 - Pratik - sert, 
5 - Siz (frenkçe), 6 - Hakim 
(öz türkçe), 7 - Emeller - bir ne\•i 
uzun çelik ki sporu meşhurdur, 8 
- Bir şeyi mazur görme - Liltfet· 
me, 9 - Avrupa nehirlerinden biri 
• Tasarruf edilen nesne, 10 - Ki· 
tap sahibi bir peygamber - üçüncil 
i~aret zamiri - Erkek, 

n:ı tanllük eder bir hadise hakkın
da gör'.lşmeğe geldim. 

- lrndcnize muntazırım. 
Hfıkim "yutkundu. Dilinin altında-

ki şey, pek korkunç bir iş olmasa ge 
rckti, çünkU onun da bcnz.incı hnfif 
bir kırmızılık yayılmıştı. Zeki 15eyh, 
bunu fnrkcdebilmiş, bir az: geni~ 

nefes nlmıııtr. 

- Buyrun efendimiz, dedi. Buy. 
run. 

(De,:ımı \Dt) 

(J) Tarihi Osmani cncUmt'nl • 
O mıınlı tarihi, sııyfo. 572. 

{::) Tnrih bu hadiseyi 
gizler. Şr) h J:':deb:ıJlnJn, Hnru O • 

m:ını dııın:ıd ctmcği dilşUndiij'.,"'İİ 

muhnklmktır. föiuJ:nılun ölüm dö
.eğinde y:ıpnralnı:r. l<nlmağı lstlycn 
şeyh, dn.lıa fa7ln Oınnnnlıı. kızının 

l\IÜ\ crrlhler bunu bir rüyayB at. 
fcdcrl<'t. Sırnsmda ı;örcceı'.;oiz. 

(4) Tarihi ııli Osman, Uclıcctüt
t e' :ı.rlh, ı·bnlkcmal tArlhl }~rtuğru. 
lun 93 yn mdo. ufatmı yaznrlar. 
Jfayrullnh efendi 96 yaı;ında. \"clat 
etti der. Hayati, Knramnni, Murııd
naınc, Tenkihütt<wnrih 687 de, NL 
nni, İbni ali'ıh tarihi G89 dl\ 'efa. 

tını ktıydcdcrler. 

öz türkçe), 

4 5 ' ' 10 

• 

ı, .• • ' . .. ,,:· : ... ; ~ ..... .. ~ ,, ...... ,.,.,.'f" ~ • .!' . .. :.t. . .. . • . ~ . . ' '. : ·: . • -: . ,,.,. 

giyen en pahalı lfivantalar sürü 
nen, bir çok kadınlardan dahama· 
hiranc makyaj yapan, çok kıymetli 
tr.ücevheri ve çok kibar tavırları o· 
lan hu kadınla beraber bulunmak· 
tan, mükemmel bir sofrada votka 
içmekten ve bu sofranın etrafında 
çok kere i)i balalayka çalan güzel 
me"":leket şarkılan okuyan canat· 
karlar görmekten 'e buradan a;
nldıJı vakit cebinde, bakarada ra· 
hat rahat kaybedeceği kadar bol pa· 
ra bulmaktan çok memnundu. 

- Siz durunuz. 1 Onlann a;'3k seslerini duynr duy· mai m:-,·kii ve elinde bir sanat mek· ken h:ç o!mazı:.a bir dakika konu~ur 
Azize koridorun nihayetinde dur· maz hemen pencereden ayrıldı. Ve ~ebi diplomac:ı vardı. du. Şimdi Azize hanımın yanmda 

-15-
Prens O manı tanıdı~rı gündenbe· 

ri kararı buydu. Prens 05man bu 
una.>elıetin nasıl neticeleneceğini 

bir kere bile du~ünmemişti. Hatta 
diyebiliriz ki lclfilin güzel yeya 
cirkiıı bir bdm olup olmadı~mın 

e fa"kında değildi. 
Onun yanında bulunmaktan fe\~ 

kaili.de güzel çarna5ırlar \'e clbi ler 

Sa. 'l";Iukla, kumardan ~erbest 
kalan vakti olmadığı için Ic!ale faz· 
la ihanet etmezdi. 
Yalnız çok sarhos olduğu gün!er

de Beyoğlunun yan sokaklarının i· 
çine doğru dururp bekliyen za\'allı 
kızlara mukavemet edemezdi. Onla· 
n evine götürür lclaXlen aldı~ı beş· 
likleri, onluktan onlann ortaSJ şi: 
eski çantalarının içine doldurur· 
du. 

• • • 
Azie hizmetçi kıza: 
- Tu\'alet bitti. d dL Kendisi 

"bitince gel bana haber \er .. diye 
tenbih etmişti. 

du. Genç hizmetçi kız ilerledi. Kar ve~il tüllerin üstüne parmaklarilr 1 onn söz cöykmek hiç de müna-ebet 
. , clfil. genç kızın yüzünde bütün 

cıdaki kapıya vurdu: fıskcler vurarak g(\ya onu dfızel:me· b 
1 

kud 0 b .. 
1

.. b 
1 

:ılmıracaktı. Hnlbuki bu kadar t -
• k ld un arı o u. u un un arı pa· - Giriniz! ~c ·o~ıı u rarla kapının önün~c dola§an Avni . · . " " rn ız, puı~uz kaldığı günlerde hissct-

llizmetçi kapırı a;tı. Mavi geni~ Idal elbı:-eyı gorduğu zaman ona! . 
1
. 0 k a· 1 . k d • nin muhakkak ona 6yli) ecck mu· 

. . ~· ı. ·en ı c tı ar ·a a~ nnmı 
ve alçak abajur, ralnız wframn bır c;amimi hıt surette ha)•ran oldu Bu k 1 •1. d lb·se l'k k i1m bir cözü olm·ılıydı. 

·· · • . . . . 1 k para mu u ;ı ın e e ı~ u ·er en 
krmmı avdm!atıror. gozlerı hu rrOzcl elbı enın kendıcıne na ı ,.a ı \ . . d ka~ıan ntt ra" Ş·m 'fi Hebcka buradaydı. Hay • 1 • • • • zızC'ntn ı;u an a : m ç ı ,_ 
kuvvetli 15ıktan l onırordu. I ~ra1ını anlamak ıc-tıyen hır k2dır 'li ·i birçok kereler durmuc:tu. n?lün lm .. ·c zaman bö)•le orta· 

!\Jas:ınm üc:tünde billul kadehle- ı :nC'rakil" elbi~ri elkrine alını~. kar • lan kaybolacak rnkit bulmu~tu. 
rin güzel por~elcnlerin ncfi hor- : ıda'ci endam 2yna.:mın 11nüne ko~· Bunun için Azizenin itiraz etme i 1 tcmiye ic:temiye: 
d'oeu-.TCs'lerin kalabalığı görünü "llU;;lu. Şimdi onu göğü llzerindt" "le Yakit bırakmadan: - Peki efendim dedi. 
\•ordu. tutarak: - Leylıı, dedi. Sen hemen tlbi· H 

1 
b. ~ .. 

1 
. • 1 r. - .. . . ~ . . aş ;:a ır soz soy emesıne ıırutan 

Kapı açılınca. tclfı.1, küçük hiz - Enfe ..•. Enfe.:ı! clirordu şm ·cyı kutuyn rcrleştır. hlbıse> ı sen ı kt 1 ır.ı· b t ti d"l" r. 
Ö 

- ~ .. A . h yo u. c a ın u a ı ı me rato(-
metçi kızın omuzumın \it:tünden A ':>c '", harika!.. ta .. ırsın .• en g turursun. zıze a· ı . b d f 1 !Ad t 
zizeyi gördü ve onu gönince anlac.lı Eteklere b:ı~,ıror. saw•a sola dö· nım e<er bir kusuru Yarsa orada men ıca m. a c~v m a ~. ~er \e 

d .. eıt· A 1 , 1\1 ı~ m~rhametsız oldugunu bılırdı. - Bitti mi? dire seslendi. ,üyordu: uz ır. n ıyor musun. a um 
- Evet. _ AzizeciI~im, l>iekcrim. bunu n \'R Azizeciğim tek pro,•a ile diktik. 
- Geliyorum. . 'cendi elinle gide .. 1\:ev ere giydirir Sonra Kevser bugün fazla Lİ 
Sonra sofradaki mi afirine tatl ·n? Malum ya düğUndiir. Bir ku· nirlıdir. llfak bir kusuru olursa pek 

bir yUzle: ,uru \'31 a senden baska kim·e dil· Uzülür. Kuzum onu bugün üzme: 
- Bir dakika bekle, d~i şımd ~\t mez. Olur mu canım? "Pek ) akışmış falan .. de olur mu" 

dönerim. ıaten geç verdik. Azizenin ka)an çatıldı. Ene1f 
\"e dışarıya çıktı. \'a'dt çok ge;ti. Sonra da ~•ap gö· 

iki kadın birlikte atölyere girdi türen bir terzi çırağı olmak, terzi 
ler. Leyla hcnUz· iitüyü bitir ftmı~mın da böyle en !'!dic:i olmak 
mişti,. Pencerede idi. Avniye: ·~irr ';ıb,.ıne clokunmuc;tu. 
dı !tcliyon.ım,. diye anlatmak İ'ilıycr Ne ele oi~ı eski maliye nezareti 
">ir i~aret veriyordu. katiplerinden birinin kızıydı. içti 

I.eylAmn yüzü d~{işti mi de!füme 
Ji mi diye lcH'ıl bakmadr bile. Asıl 
icğı~n çehre l.eyliinın çehre i idi 
{albi hw:mtmu~tu. Şimdi ne ya· 
pacaktı. Avni resmi ni~anlıc:ı olsa 
~çıktan aı;ığa söyler, kapıdan çıkar 

Emirlerine muhalefet edildibri 7,a· 
:nan bu harel,eti yapm:ıtra ce5aret 
eden işçisini en ufak bir merhamet 
hisc:etmeden işten çı!mnrdr. Hattfı 

bu i~çi kendisine en lazım otan biri 
de 0153. Leylamn hiçbir iş becerd i:i 
yoktu. Şimdiki halde bütün yapt:ğı 
şey teyel sökmek, teyel dikme',: ve 
ütü yapmal:tan ibaret kalıyordu. 

Bunu h:ıngi kız ya1Jm1z! En a~
misi bile bunu bcc~rir<ii. 

(Devamı var) 
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- !Jenim gizlemek istediğim nok 
alar olduğuna kani değilsiniıpir sa· 
nınm. 

- Şimdilik hiçbir şeye kani ol
ınuş d~ilim. Yalnız site zabıtanın 
~na daima yardım etmesinin, be· 
nım de ona karşı dürüst davran
Jlıamdan ileri geldiğini anlatmak is· 
tedim. 

- Azizim Furlong, bu cinayet 
hle~esinde istediğin gibi hareket· 
te serbestsfo. 

- Teşekkür ederim. Zabıta istih
baratı şubenizin şefi Doyldan bah
sedelim. Bu zat herhalde çok mahir 

biri olmalıdır değil mi? Aksi takdir 
de guetenizde bu mühim işin başı· 
na geçirilmezdi. 

E2S-

-4-
çok yardımı dokunacağına eminim. 

-III-

Rişart Furlong oturdu \'C pipo· 
sunu yaktı. Sir Peter de bir cıgara 
aldı ve tabakayı Doyla uzattı. 

Furlong söze başladı: 
- Mr. Doyl sizden bir hizmette 

bulunmanızı rica edecefim. 
.. Akşam postası., gazetesinin za· 

bıta istihbaratı kısmı §efi cevap 
verdi: 

- Elimden gelen bir işse maal· 
memnuniye yaparım. 

- Sir Peter, bu cinayet meselesi· 
nin takibi işinde kıymetli mesainiz· 
den istifade etmek imUrunı bana 
vermek IOtfunda bulundu. Onun tek 
lifini size tekrar!amak isterim; fa· 
kat ondan biraz farklı olarak .. 

- Doyl Londranın en iyi zabıta Gazetecilik sahasındaki tecrübe-
rtıuhbiridir. niz benim için çok kıymetli olacak· 

- Mükemmel! Birkaç gün benim 
le beraber talışması mümkün mü· 
d"', ur. 

tır. Fakat sizin bana bundan baş· 
ka türlü de yardımda bulunmanızı 
rica edeceğim. Maharetinizin ve ka· 
biliyetinizin derecesini biliyorum. 

- Hay hay, ona ne vazife verecek Cinayet :...ıerinin tetkikine ben a· 
Siniz? ·~ 

matör olarak kendimi verdim. Siz 
- Henüz bilmiyorum. Gazeteci· ise bunu meslek ittihaz etmiş bulu· 

likten anlamadı~ım cihetle bana 
1 
nuyorsunuz. ikimiz de arkadaşımız 

Kocam başkasını 
• 

H A B E R - Akpm rosta11 
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Nakleden : F. K. 
Pettigrevin katilini bulmak emelin· 
Jeyiz. Bu işte bana azami derecede 
hüsnüniyet ve samimiyetle yardım 
etmek ister misiniz? 

Doylun gözleri parladı. 

- il ı LE :zzıeıs 

Dolap ' • Yazan: Hı~ayecı 
- Maalmemnuniye ... Açık söyli 

yeyim: Size arzı hizmet için can atı· Şehrin en kenar semti olan ( ... ) e\·vdkı hayatı süı~rler. - Kicıi arıyonunuz?. 
yordum; fakat bunun tarafımdan deki gülleriyle meıhur, filizi bo- E~lcnccıen de La;;it ve mahdut· - Bay Sadığın evi buruı mı?. 
bir ci4J"et olacağına kaniim. yalı konak, sayılı zenginlerimizden tur: Yazım, ha:t.aoeı,n muayyen - Evet ..• 

S .. 
1 

. Bay Sadıia aittir. Hayata tahin bir gL;nünuc, yalan<.ı <lolmalar, ı>Ö· - Kapıyı aç, yükü ta111yalım •.• 
- açma soy erneyın. Size yetiş· :r 

mem için daha epey öğrenmem la· helvacılıkla atılan ve bir kaç ıene ğüıler ya..,arak, l.ahve, çay takım. - Ne yükü?. 
zım! içinde piıkin bir iş adamı oluve- larıru sepct.:rine yerleştirerek ya Arabacı ve onun yanında duran 

Doyl güldü. ren, talihinin yüzüne &illüşiyle bir kağıthdn.:yc, y~ Çu p:;ıya, yahut iri yarı iki hamal, Adeta sinirlen-
- Müteveffa baron Karstm esra hayli para yapan ve servetini işlet. ta To?\ .. ~ı <l·~·•·l1aki nürr.une ba- diler; 

rmı meydana çıakran adam için ne meıini bilen Bay Sadık, bugün ira· ğına giderler. - Canım senden baıka kimse 
büyük bir tevazu! dının ıeliriyle ferih fühur yaşıyor. Kış geceleri, filizi boyalı konak- yok mu evde? 

En ı·cJek p· a ı · d k. ta en yakın ve muteber kc.mşuların - Var.. Hanımefendiye haber Patronuna döndü: s ıy sa yer erın e ı en ·v 
il& 1 dükkinl• d ş h · iştirakiyle oynanan fincan oyun. vereyim .. 

- Bu hadisede mücrimi bulup & e ,-r onun ur. e nn 
od · t k 1 d lan, bay Sadık ailesinin belli baı- - Keooisine ıöylc .. Beyefendi 

zabı~·a bildirenin Mr. Furlong m ası geçmıyen mın. a aa rm a "t deli ı h eğlencesini teşkil eder. gardrop satın almıc, aönde--:•, 
olduğunu biliyorsunuz delil mi? mu ea t apartmıan an mevcut- s • • ...,... 

F tur ( ) de"-ı' me-"'ur hama n Şimdiye ka:lar ne Sadık, ne de de .... Haydi rabuk ... urlong atıldı: · .... :& r- m o a ;s 
·tti· '"- ı 1 b .. . karısı sinemaya adım atmış değil- Ahretl'k g • dsı ·u b' hami _ Bu işte taliin bana çok yardı· aı r. ..-Kne erce evve , ugunti ı erı una , ır e-

mı oldu. dUıUnerek yok bahasına eline ge- lerdir. Nadiren Şchzadebaşına de konağın merdivenlerini tırman. 
çirdifi, metre milrabbaı her yıl inip Naşidi seyrederler. dı. 

Sir Peter gülümsiyerek iki arka· biras .daha yükselen Lalelideki S b k h l ~ Bayan Zehra, koskoca sandık o-
da~ını süzdü. ikisi arasında -yanı a ı e vacının yegane meıga. 

- analarının sayııı ne Uç~ ne de lesi, gelirlerini devşirmek, alacak dası dururken kocasının bir car• 
dikkat bir tezat vardı. Otuz ya~la- ~tir • 1 • d k k drop alıcına •a• ..... ..... , annın peşın en oıma , para. :ıı s su 

rında kadar olan Furlong, uzun boy Bütün bunlara raimen, o hiç te cıklarını kasalara istiflemektir. - Bizim efendi asrllepyor!. 
lu, zayıf, san saçlı ve mavi gözlü mu"••a·f deg~ı'ldı·r. Gelirinin ancak B z h · ·· h n· ·· 1 di M .. - ayan e ra ıse, mucev er me. ıye soy en .• antoıunu f01· 
biriydi. Lord Rodaknn küçük <>I· küçük bir laemiyle geçinir ve pa. raklısıdır. Gariptir ki, Bay Sadık, lece i:zerine attı, batını örttü, ah. 
luydu. Büyük harpte ıabit olarak ranm müh' ım· bır' '---ı en •mm· k kl .a f 1 tl.k k 1 b b ."lh.. indi aı.uı ... ansını paracı arın..ıan az a se- re ı ız a era er asa 11~,,a • 
bulunarak Y.aralanmış, askert salip banlralanıı kaularmda iıtifienir. ver ve Zehranm bu merakını tama. tri yarı iki hamal n mtladıklan 
nişanı almıştı. Ailece pek ~abalığı yoktur. Çı- miyle tatmin eder: O, bugün, en &'lrdrop, büyük, ıık bir aynalı do-

Marten Doyl ise kırkına yakl&§- pıl g&led oyuklnnna kaçmıı, bdi nadide, en kıymetli elmaslara, pır- laptı .. 
mıştr. Esmerdi. Şişmanca idi ve gO- iki kat olnr.ıı, konuıurJı:en salyası lantalara sahiptir. Dolap bahçeden ıeçirilirken, iki 
rilnüşü hiç de lehine değildi, uyuk- akan dolrunlık bir ana .. On sene- Ve, pek haklı olarak, bay Sadık köpetin diflerini ıöıtererek hır· 
lar gibi bir hali vardı. Fakat ayala· dir İ•tanbul kaldırımı çiJı:nediği ailesini en çok korkutan ıey, hır. layı§ı, Zebranın ıüpbesini p:ıJda· 

'(BtJllarafı 10 uncuda) tUn bunlan anlıyabillyor musunuz? kalktığı zaman iri cüssesine ralmen halde hAl& Anadolu tiveaini muha. sızlıktır. Sabık helvacının keskin dı. Bu ifde sakın bir kurd yenili 
Fakat artık 0 da genç aayiliunaz.. Jak, ayağa kalkm11tı. Solgun bir fay&nl hayret bir cevvaliyete sahip faza eden, bay Sadığın kansı Ba- zekin, en ufak bir hırıızlıia bile olmasın? .. Amma, Ne olabilirdi? .• 

sevıyor 

dı. Tuzağa dUıUrUlmilf bir hayvan çehreyle odayı bqtanbaşa katetti., olduğu anlaşılıyor, gözleri ise teY- yan Zehra .• Muallim mektebinde meydan vermiyccek en umulmaz Kocaaı evde,1 bir ıey aldırtmıyor. 
gibi yattığı yerde sağa aoıa dönll- Dudaktan titredi. BUyUk aynada tant bir zekA ile parlıyordu. Fakir okutulan, ıeç doğmuf, 15 yapnda çareler, tedbirler yaratmıştır. du ya! .• iki hamal koıkoca bir 
Yordu. kırçıllaşmağa baılıyan gakaklarmı bir aileye mensupken zekası ve ça- bir kız çocuğu.. Saçlan dibiı*len Otomatik zil tertibatı, 'konağa ıa~drop getiriyorlardı; bırakıp gi-

Jak onun kahvaltıya indiğini seyretti. Alnı ona her ıamanldn - lışkanlığı sayesinde şimdiki mevki· keıtirilmiı, torr.balak bir ahretlik adımını atacak bir yabancıyı der- deceklerdi. 
ıördllğU zaman bir az hayret et- den fazla kınıılı: gelmiflL ine ula~mıştı. Bu ikisinin mesai bir· kız .. tıte hepsi bu kadar.. hal duyuruyor. Kurd azmanı iki Hamallar, pek öyle açıkglb teY· 
ınifti Kendisine klll'fı kin göster. ~en ~aki dos.Yaj~~mı, ça liijinin şayanı dikkat neticeler ve· Paranın oluk gibi aktığı, gülle- köpek, bahçeden kuı bile uçurt. lere benzemiyordu. Bununla be-
~ .. GD& l>ekadu ~u.u.-ıırıuııa ~tuı'düa Jıpl~ sey- t~ kanidi. riyle mefbur filizi boyalı konağt, mıyaçak kadar tetiktir. raber g<lrdrop yatak odaaına yer. 
Olduğunu söyledi. Birçok manum rettlfi alacı dUtQbclU. <Ja1ı0Jflıfien Furlonı aöylendi: deıeyea nao'bllye kırk sene enetlri ıfl • • lqtirilinciye kadar, ktncliai de, 
leytmien bUyUk bir zevkle bahse- nefret ederdi. k . i .... x.. • tarzdadır : Sıcak bir yaz öaleıiydi.. Kız- kızı da, ahretlik te, &özlerini dört - Ço ıy anlaşa""'6'6· Sı7.e sora· .. 
diyordu. Kadın kocasına tebessüm YUrUdll. Sokak kapısını araladı. Koltuklar yaldır:h ve ipeklidir. gın güneQ altında dolaıcıın •'"tıcı· •"tJlar. cak bir süril sualim var ama bunla· s :ır- - :ıı 
ediyordu. Hayat ne için böyle tat. Sonra geriye dönerek Jana: n başka zamana bırakalım. Şimdiki Ceviz itlemeli, konsollar üzerinde lann yorgun sesleri, boş sokaklar- Hamallar &ittikten ıonra. Zehra 
lı ve Mk1n devam edemezdi? - Akıama erken •eleceğim, de. gayet kıymetli, çer,.eveleri altın da lüzucetli bir. mayi ııribi uzalıyor, dolabı uzun mun ae~ttı,• yokla· ., halde son iki saatin hAdiselerile ~ ... 1 

• -

Hayır, aralarında bir şey geçme- dl. meşgul olalım. Dostum Til, mtıkl- yalduh aynalar ve fanu•lar yer at. kıulıyordu. dı. içini göremiyordu. Xocaa, l&• 

lbiftf. Bu lmklnsızdı. Bunu belki her gllnkll itiyadı ile lememizde, hazır bulunmak c:amm mııtır. Gülleriyle mef}ıur, filizi kona. ha aldıktan ıonra 'kilitlemif, a-
Jak buradaydı. KendiAl de on söylemlfti. Ellıifflerin zr,ubr.fua edildili fın bahçe kapısı önünde bir yük nahtarını kendiai almıttı. 

be sıkmaz ya? 1 aenedenberi olduğu gibi orada Bir an gözlerini yere indlrdJ. O- yer, bir un.ilk odaaıdır. Gardrop, arabası durdu. Elinde adrH yazı- İkindiye doiru, lmıyla beraber 
k - Beni düşünmeyin siz •• Doylun 
ocaamm karştsmdaydı. O işine g1 dada derin bir sessizlik vardı. Son. filisi boyalr konat>n tanımaldığı h bir kağıt tutan arabacının zile yakın bir komıuya siyarete &itti. 

decelt, akp.m UstU dönecek ve ha- ra Jak: yanımda, benden bahsederken te· bir nesnedir. d l ~ ., __ bö 
1 

reddüt göstereceğini sanmıyorum. l . okunuıundan bir dakika sonra, er .. 
&....n Y ece uzun zaman sonu. - Evet, akpma erken gelece - Bay Sadık ai eıi, bu yanm asır ahretlik kız eteklerini aavurtarak Bir ıaat ya oturmuı, ya otur-

lla kadar devam edecekti. tım, diye tekrarladı. (DcoOflft f1tlf) evelld dekor araamda, yanm asır koıtu: (liUftn 111y/t1Y1 poirilü) 

J A.Kayafakalktı. Kadın: ~----------------------------------------------------------------------------~..:...--------...!..------------~----...:..--.:.... __ .:.:...:.....:.....---~ 
- Bu alqam geç gelme, 

levgWm, dedi. aqam yemeği için 
~k •evdlgfııls bir ıey var. Ama 
&anıanmda gelmek llmn ..• • 

Jak da ayakta, kansmm kartı -
llııdaydı. Elini onun omuzuna koy. 
du. 

- Bu akfam eve dönmiyecejtm, 
- Pek lll, Jak. Bunu bana ev-

l'elinden söylemediğin için tetek -
lı:tır ederim. Bunu yarma da bıra. 
kabiliriz. 

Jak yllzUnU çevirdi. Rensi sap -
•an olmuıtu. Kadın: 

"Ona ne söyliyeyim? diye dllıU. 
llUyordu. Onun kızdığını istemiyo
ruın. Ona ne yapabilirim.,, 

Onun yanına oturmuetu. 
- Azizim, diye söze bqladr. Si· 

rı böyle &örmek istemiyonım. Dün 
•rarnızda .söylenilen bu sözler için 
a:ze Jı:at'iyyen kirgm detillm. Bqka 
ttırın hareket edem.iyeceğinizi anlı • 
~0rum. Bu hastalıktan kolay kolay 
iyt olamıyacaksmız ve ben bu ifte 
~lr rol oynıyamam. Jak sizi lUzu
ınundan fazla sevdiğim için beni 
affediniz .•• 

l.Jzun uzun ve tatlı bir sesle ko. 
nu,tu. Aşkı ve hllznü ağzında bir
l~şiyor ve dudaklarmdan gayetle 
tatlı ve cesaretli cUmleler halinde 
dışanya bırakıp gitmemi, haya -
tınıın gayesini bırakmamı ialiyorsu 
l'l"..lz. Benim her ıeyim sizsiniz. Si. 
7.~ verdiğim şe) leri de düşününüz. 
(1• 

tndl 'ben ihtiyarlığa yaklaşmış bu 
h llnıle bqka muhitlerde kendimf' 
) nı bir havat aramağa mı gide -
"'•• 8ial •~Yiyorum Jak. Siae bü. 
1 1 ~~nr1 f:!iml, bir kadının malik 
0 JJ...,u en l:ı) metli §Cyi verdim. Bü 
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ıul3n üzerinde bir bat. sarannıı. 
bir insan baıı meyldana çıktı. Bu 
Rolanın batı idi. 

Suların üzerinde hareketsiz 
duruyordu. 

Dala"kalar, müthiı bir ılikQt 
ve ıUkftnet içinde geçiyordu •. 
Bu ıükBneti sadece arasıra Ve. 
neclik mıdanımn içerlerinden 
ıelen iniltiler bozuyordu. 

Rolan, kendisiÔden yirmi 
kulaç uzakta kanalm ıuları be
rinde klh batarak, kih meyıdana 
çıkarak çalkanan siyah bir in
aan cesedi gördü. 

1 
YUzerek cesede yaklaıtı • 
Bu Grimani idi. Yii%ü moL 

'10r otmuı, gözler fırlamıı, du
daklarında da biraz evvel fırlat· 
mıı oldufu meıum kahkahanın 
ebedileıen izleri duruyor.du. 

.-16-
TA KtP 

Rolan Sen Mark meydanı 

nhtmundan karaya çıktı, yap
tığı ifden nedamet hi•aetmiyor
du. Hatta ehemmiyetsiz bir 
vak'a .gibi telikki etmitti. YaL 
tuz Grimaniyi boğ'juktan son
ra: 

- Yasık oldu, yapmamalıy-
dım. Fakat kendi iıtedi, diye 
mmldanmııtı. 

~ htıma çıkar çıkmaz Ve. 
nedikte kendine ayırdığı on, 

on iki ıizli evinden birine citti. 
Ialak elblMlerini deliftirdi. 
Olivolo adaumn yolun'J tuttu. 

Kido tenaro ile olan muha· 
v~resine ve polia mWUrünün 
üç &ün sonra tevkif edecefini 
aöylemeıine ehemmiyet bile 
vermedi. Çünkil onun ruhunu 
tamamen biliyordu. Bir aydan 
evvd hiç bir tetebbiate bulun. 
mıyacaiına emin idi. 

Bir ay, bu mUddet Rolana 
istediğinden f ula idi. 

Bu bir ay içinde FoaJı:arinin 
anahevi dcnis merasimi yapıla. 
cak ve bu merasim sırMında 

iıe fesat heyetinin icraata bat. 
lamasile beraber Rolan tarafın
dan hazırlanmakta olan müthit 
intikam pl1nı da tatbik edilecek 
ti. 

Bu plinm hedefi ise Altiyeri, 
Dandolu, Bambo ve Foskariydi. 
Dördü de mUıtereken yaptıkları 
cinayetlerin cezaımı o cün ıö
recekler, Rolanın kahir intikamı 
altında o ıün esilecelderdi. Va· 
katarın nuı1 neticelenctiiini ve 
Rotan Kandiyanonun bu geniı 
plirunda ne derece muvaffak ol 
dufunu sonradan görüp anlıya• 
cağız. 

Rolan Sent.Mari-Formü.r kili 
ıesi Cinünden ıeçerken Sbla 
Brinoya tesadüf etti. Arkadaşı· .. 
nı görür ıörmez tamamen Leo-
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kadın tebessümleri içinde geçi· 
rirken ben buracıa, önünde bu
lunduğumuz bu zındanın derin 
ve karanlık kuyulan içinde hıç. 

kırarak ve şimJi duymakta ol
duğunuz iniltiler gibi inliyerek 
ümitsizlik içinde eriyordum.. , 

Filhakika, bu esnada V enedi
ğin korkunç zmdanlannın kalın 

.d:.ıvarlan içinden yükselen bet. 
babtlann iniltileri yayılmıttı. 

Rolan ellerini korkunç binaya 
doğru usatarak ve içindeki 
mazlumlara hitap ederelc bağır

dı: 
- Sabrediniz, kurtuluş gü

nü pek yakındır.. Biraz daha 
ubrediniz zavallı kardeılerim ... 

Grimani oturdulu yerde ta. 
mamen donmuı kalm ıtı.. Z:n. 
danda olanlara kurtuluş vaad e
den bu ıes, kulaklarında sanki 
bizzat adaletin lisanından çık. 

mış gibi korkunç uğultular 

bırakmıştı. 

Rotan yavaı yavaı sükfınet 

bulan sesiyle devam etti: 

- Mösyö, evlatlar hiçbir va
kit babalarının yaptığı cinayet
ler:len mes'ul olamazlar. Sizin 
babanız öldü .. Benim için acıklı 
olan bu maziyi habrJatma'ktan 
maksadım hayatınızda yaptıkta. 

nnıza kanşmağa hakkım oldufu
un ıize isbat etmek ve netice 
itibariyle beni allkadar edecek 

cinayetlerinLıe mlnl olmaktır. 

Grimani kendini topladı. Ro
lanın söylemiı olduiu we1Ierde 
kendisini alikadar eden iki nok. 
ta vardı: 

Evveli; Rolanm pek mOtlalt 
bir kinine manuklu. Saniyen Ro
lan fesat heyetinin nrhimz ve 
bütün teı'kilit ve tertibatı bili
yordu. 

Her iki ıurette de korkunç 
bir düpnan idi. Grimani cenr 
bir adamdı. tık tenaOr ve ppm 
lığı çabuk geçti. Bütün fikrinl. 
bütUn dütünceainl bu noktaya. 
Rolanm tehlikeli bir adam oldu. 
ğu noktuma topladı. 

Onu öldiinnek ..• 
Evet, mlldafaa imklnnu ver. 

meden kumubkla ve ınt bir dar· 
beyle Rolan Kaıidiyanoyu 3ldür. 
mele .. Bu en doğru ve makul ça· 
reydi. 

- Mösyö, dedi. .Benimle ko
nuşmak i&tedi~lzi aöyledinls ... 
Görüyorsunuz ya, sizi kemali 
ıükiin ve ve sabırla dinledim ve 
dinliyorum.. Benden ne istiyor. 
sunuz .. Şimdi onu ıöyleyiniz. 

Rolan bu sözlerde aakh alaylı 
m1nayı anlamamazbğa gelerek 
cevap verdi: 

- Size CSlmek veyahut 
mak yoUarmdua birial 
etmenlzl tektlf e ge1c!tm 

Grimani sarardı. 
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Beynelmilel sahada 
Leh askeri vaziyeti 

( Baştarafı 11 incide) 
emokratik devletler için e :ı
t ve huzur, Avrupa.da dcvam
r sulh, ancak bu memleketlerin 
am ve bekasile hakimdir. 

harp için ihtiyat kuvvetlerini ve 
ihtiyat malzemesini hazırla:nış o -
lan Almanya bütün komşuları i -
çin bir tehlike olur. Eğer Almanyil 
ba~ladığı yoldl serbestçe yürümek 

zun zaman devam edecek bir imkanlarını 'bulursa ha::-p sakını) -

maz bir zaruret halini alır. Bey . 

m şlardı. Ahretlik kızın koşa- nelmil:l sila.hlanma yarışı bu kor 
geldiğini, bir şey söylemek is-1 kun~ a~rbetı yaklaştırmaktan baş· 

iğini haber verdiler. Kızcağız ka bır ışe yaramaz. 
k soluğa anlattı. Binaenaleyh Avrupa sulhünG 

görmeden, yapılan vatanpervera . 
ne nümayişler bu id:iianm en par 
lak delilidir. Lehliler vatanların 

kanlarının son damlasına kc:.da· 
"ll:!dlfaa edeceklerdir. Bir mili: -
tin ya~ama kudretini isbat eder. 
şey dövüşme arzusudur. Leh mil
leti, kuvvetli ve emin vir ordu o 
lan Leh oı<dusuna güvenerek, tel· 
başına çarpışmaya mecbur olsr 
bile, memleketini müdafaa edece! 
tir. Lehistan kendi tamamiyetini 
miidafaa ederken dahi sulh içir 

Akpm Posbı<11 

Heden sık sık 
nez e oluyoruz 1 

( Ea.J tarafı 12 iııcid.c) 
mem~k, onları a~ giyinmeğe alış · 
t rmak laı:ımdir. Çocul:larını ge · 
celeri fa=la örten anneler, onlar< l 
iyilik değil fenalık ettiklerini bil. . 
"ll:lidirler. 

I la!< ay<:l:lar, bilhassa ıslak ço 
-ap veya iskarpinle oturulduğl' 

takdirde soğuk algınlığı tevlit e -
ıiebilir. Aya!:lar. Jı:lanınca, ıslak 

isknrpin 1er ve çoraplar çık:ırılınccı 
ya kadar hareket edildiği takdirdr 
so~uk alma tehlikesi bertaraf edi' 
"ll;Ş olur. Islak iskarpinler ayaktan 
-;ık•nca ayak1ar sıca!c suya kon -
m:ı.!ı ve ısınıncnya kadar suda tu· 
tulmal dır. Elbiseler ıslandığı tal
iird: :ie aynı tedbirin ahnma"ı ik
tıza ed :r. O zaman sıcak bir ban 

· ğle vakti gelen ~rabacı ve ikı korumak için yapılacak biricik teı:i 
al, gardrobu götürmek istiyor. bir Almanyanın etrnfındaki küçük 
ış .. Gardr~bu alan filvaki bay hükumetlerin istikliillerini hima -
ıkmış am:ı, filizi konağın sahi- ye etmektir. Bunun için büyük de\ 

y Sadık degil... Bu sadık baş- letler:in harekete geçmes: ve kü -

ve hürriyet için sarpı§an millet - yoya girme:~ ic:ıp eder. 
Ierin bulunduğu sda girmekte tc 

Sadık ı. çük milletlerin istiklalini koruya 
redd:.it etmiyecektir. 

Silahlı bir dünya ihtilafındr 

Rusya Japonya ile uğraşmak mec
buriyetinde kalacaktır. Buna rağ
men Sovyet Rusya müttefikle,rine 
iptidai mı:ıJdeler bakımından çok 
büyük yardımlarda bulunabilir. 

Soğuk algınlıklarınd"n ictinaı 

için p:rhiz şarttır. Fazla tatlı se -
ven \'e yiyen büvükler ve cocuklar 
soğı•k almağa bilha~~a mürait~ir -
1er. Şekerli maddelerin bl•run asa· 
hını müteessir ettiği görülmüştür. 
Fazla tatlı yiyenler derhal burur 

cak kararlar alması lazımgelir. 
ehra, yanlışlığa hiç şaşmaı:lı .. 

casının, sandık odası dururken Bunun haricinde ya!)ılacak ikin 

le lüzumsuz yere gardrop al
sını zaten tabii karş lamadı • · 
amalların giderken bir şey a. 

mamaları için de, bizzat bulun
k istedi; eve döndü. 
İki hamal ve arabacı, şık, ayna
gardrobu sırtladılar; özürler di
erek uzaklaştılar. 

• • * 
Yabancıyı ilk adımda haber ve
ek zil tertibatı.. KurlJ azmanı 
'köpek ..• 

Ne boş tedbirler 1 • 
Bir aynalı dolap sabık helvacı

keskin zekasını solda sıfır bı
ktı .• 

ci bir tedbir vard r: Mfü:takil ya-
şamak isteyen orta ve şarl:i A vru 
padaki küçüklü. bilyüklü bütün 
d 1 1 · b' bl k 1 ·1 d k ları"lda bir tıkanıklık hissedecek -ev et erın ır o teş :ı e ere Rus ordusunun en kuvv~tli silahı 
b'risine karşı vaki olacak taarru- olan tayyarcleri Rusyanın mütte -

z~ hep b.eraber karş.ılıy:ıcaklarmı 

1 

fiki olan hüY.Cımetlerin işine yarı
dunyaya ılan etmelerı. yabilir. Fakat garp devletleri bu 

Bu hükumetleri böyle bir blok şerait altmda Rusyadan daha baş. 

!erdir. Hatta et ve ekmek gibi a· 
lelade g-ı:Ia mad.delerini fazla ye. 
mek dahi burun deliklerini tıka · 
ya bilir. 

teşkilinden meneden amil garp ka türlü yardım bekliyemezler. insan pisboğazlık etmemek, far 
devletlerinin merdane hareketil:iir. Çünkü Rusyanın Almanya ile mü~ la tatlı yememek suretile tutula -
Onlar filan devletin veya falan terek hu.dudu yoktur. Yalnız bu cağı nezlelerin adedini asgari had 
milletin istiklalini icabında silah· hudutsuzluk keyfiyeti Alman isti· de indirebilir. Sebzeler, meyvalar 
larile müdafaa edeceklerini, birçok )asına uğrayacak memleketleri ve bol su lüzumsuz maddelerir 

defalar kürsülerden haykırdılar. Rus silahına istinat etmek arzu • vücuttan define fazla yardım ekler. 
Fakatsonradan bu taahhütlerini sundan büsbütün vazgeçiremez. ve soğuk algınlıklarına mani olur. 
ve~ine geti mediklerine şahit ol - Almanya ve Rus oıtiularmın bi- Giyilecek eşya, insanı soğuktan 
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Güzel eller 
(lJa§ tarafı 6 ınc.1da) 

ların üzerine kullodyon sürmek 
kifayet eder. 

Fırça ve en-e 
o 

Tırnakları düzeltmek için mu -
ha'-ckak uzun ve muntazam bir eye 
kullanmal•:i r . Makasla kesilen 
tırnaklar hi~ir vakıt eye ile tör
pülenen tırnaklar kadar muntazam 
'lbmaz. Bundan başka makas tır
nakların katılaşmasına sebep olur. 

Tırnakları ço'k fazla uzatmama . 
lıdır. Çünkü bu takdirde sık sık 

eyelemek icap edecektir. Halbuki 
sık sık eyelcnen tırnaklar bozu -
lur, tırnak ucunun en sivri nokta
sı, parmak ucu etlerini biraz geç
miş bulunmalıdır. Fazla uzun tır

naklann bugün modası geçmiştir. 

D:.ıgün güzellik enstitüleri tır -

.' 

Üfler, llıııııdi 'fokny. Okuyunl:ır: Tah 
-;in l\nrukus. S:ıri) e Tokay. 20 Aj:ın<ı, 
ıncıeoroloji h:ılıcrlerl, zir:ı:ıt lıor-.:ı'il 
(rıyııl). 20.15 Türk ıııüziı:ii: Ç:ıl:ınl:ır: 
Zühtü B:ırd:ıko~lu, Cevdet Çağl:ı. Eş
rer Kadri, l\cınnl Nly:ızi Seyhun. O· 
'uyııııl.1r: S:ıdi Hoşscs, l\lclek To:.ı;öı; 
l - Tııtyos - Suziııiik peşre\'İ. 2 -
Zeki :\rir - Suzin:'ık şarkı • Şe' ılim 
se,·ell. 3 - Necmi - Suzin:ık ~;ıı ı..ı -
Sann c:ınd:ın sözlerim \'ar. 4 - Y. 
Asım - Suzinük ş:ırkı - Al rı ılıışliim 

se,·giliınılen. 5 - füılk türkü'iu - in· 
tliıııv d:ığcl:ın O\ :ıyo. G - Kt·ııı. 1 Ni
yazi Sel hun J\cmençc t:ıksitııi·. 7 -
ı~ııız - Şclıırıılı:ın ş:ırkı - gadcı \U l:ıt 

icilsin. 8 - Şenıselliıı 7.irn - ı;, µon
c:ı nçıl. !) - Şcınral>:ın şarkı • 1 layli 
ılcındir. 10 - Tamburi Cemil · ~cin· 
robıın - S:ız semaisi. 21 Meml.:' el s:ı

nl ııynrı. 21 Konu-şma (Mjz:ılı sııall). 

2 ı.t j Eslınm, tahvilüt, knmlJil o - mı· 
kııı horsıısı (riyal). 21.25 NqC'lı ııı:ık 

l:ır • H. 21.30 Müzik (Şan ı r .ıır.li: 

Soprano Azize Duru t:ıraCındaıı) 1 -
Sclıulıcrt - Ninni. 2 - Selıulıt•rt -
Gül ile çocuk. 3 - Smelıınn - S ı ııl· 
nıış nişanlı kız - operosıııd.ı ~ı:ıı ya
nın arrası. 4 - Mosscnct - :0.1.ıııon 
oııerıısının: l inci perde ar~ .-ı .. ı. ;, -
J>uccin i - "l.n llolıcınc" opera~ ııı! •n: 
l\linıi'nln nryonsı. 6 - l\lnssclll ı • 
.!\l:n·i gözlerini :ıç !.. (:'ılelotli >. 2 ı.;;o 
~Hizik Bir solist - Pi.). 22 Müzık < 1\ü· 
çük orkestra - Şef: Necip Aş',ın): 
1 - Azzoni - 1ılelodi. 2 - l:loh:n ·r • 
Sııksun:rn kÖ) lü d:ınslnrı. 3 - !>ch
midt • İnciler - rnls. 4 - Gchlı:ınlt 
• Tlomons - \'iyoloıısel Ye orJ.co;tra 
için. 5 - llecıho\'cn - Skoçy:ı ·1ı.ı,·a. 
lorı. G - G:ını;lberger - Aşk cnnl:ırı -
Ş:ırkı. 7 - Gounocl - A\·e J\lnriıı. 8 -
Hccktcn\'ald - Grizngdc - Potııuri. 23 
l\luzik (Cıızb:ınd - Pl.). 23.45 ~ 21 Soo 
:ıj:ıns h:ıuerleri Ye l :ırınki w ·u... ... ı. 

Zehra, gardrobun sırrına, ha. 
allar uzaklaştıktan bir saat son-
erdi: 

Mücevherlerinin bir teki bile 
ktu l 

duk Binaena!eyh teminatlarının ribiriyle doğrudan doğruya teması rahatsız etmiyece!<, ti~retmiyeceJ.: 
kıymeti hakkında şüpheye l:iüşül - ya Lehistanın çok ümitsiz bir va- kaclar az olmalıdır. Cildin serbest 
dü. ziyete düşerek Rw;yadan yardım çe teneff:.is etme-;ine imkan veril-

Fakat vaziyet bugün çok değiş. istemesi ve bu teklifin Ruslar ta· melidir. Mütemadiyen hareket e· 
miştir. Büyük garp devletlerinin rafından kabulü, yahutta Lehiwt~ · d:n, fazla sıçrayıp koşan çocukları 
teminatı dah kat'i olmak icap e - nın baştan başa Almanya tarafın - k:ndinizden daha az giydiriniz ve 
der. Çünkü bu devletler de Al - dan istilasile mümkündür. Fakat gece üstlerini fazla örtmeyin:z. 

nakları fırçalamanın aleyhinde bu. CUMA - 1/4/1039 
lunuyor. Bunlara göre, fır!;a ete ı 
bağlanan bir takım ince elyafı kı- 12.30 Program. 12.3j Tn !: r.1::zr
rarak tırnağın çökmesine sebep o- ~I - Pi. 13 l\leınlckel s::ı:ıl aynrı, aj:ıns 
luyorlar. Onun i~in tırnakları, sa- ,.c ıııclcıırııloji lı:ıberlerl. 13.15 - 14 
bunlu ılık su ve süngerle köpür - ~lüzik (I\::ırışık progr:ını - Pi.). 17.30 

Tam üç çift göz, hamalların ve 
abacının en ufak bir hareketleri-
bile kaçırmamıştı. 
Düştü, bayıldı .• 
Hi1ise basitti: 
Mesleğinin erbabı bir açıkgöz, 
ç bir hırsızın sokulama.1ığı fili-
boyalı konağa, kapısı içeriden 
tli şık bir gardrobun içinde gir. 
.b kolayını bulmuştu. El ayak 

manya tarafından tehdit edilmek- vaziyet bu hale geldiği takdil'de 
tedir. yirminci asır insanlığının bir vah

şet cinnetile malı'.il olduğuna hük
metmek icap cf:ier. 

' 'Par i·Suvar,, dan 

. Konuşm:ı (inkılap lorihi dersleri -
terek sılmek lazımdır. Halkcvindcn noklcn). 18.30 J>rogrnın. 

Halbuki elinizin derisini, bilek· 18.35 Müzik (Neşeli rnüzık - Pi.). J!) 

lerinizi, kollarınızı bol bol fırçala. J\onuşnın. 19.1:> Türk müziği (Fasıl 
yabilirsiniz. Bu fırçalanma hem heyeti). nÇl:ınl:ır: H:ıkkı Dcrııı:ııı, Eş
derinizin güzelliğini yerine getirir rer 1':ıclrl, H:ısnn Gür, lfamdi Tokııy, 
hem de sizi ileride romatizmadan Basri Üfler. Okuyan: Celal Toksc · 

korur. 
20 Aj:ıns, meteoroloji haberleri, zi-

Son moda cılalar 
.• ildikten sonra, odaları dolaşa
.:. konsollırı karıştırarak mü
vherleri devşirmiş, dolabına çe
lmiJ, biraz sonra da hamal kı. 

~ ına giren çetesi efradı tarahn

Avrupa sulhü için bir tehlike 
teşkil eden herhangi bir mesele 
karşısırl:la Lehistanın durumuna 
gelince, Lehistan umumi bir tehli 
ke ka11ıs:nda kendisine düşen va· 
zifeyi yapmakta tereddJt etmiye -
cektir. Her millette olduğu gibi, 
Leh milletinin de belki birtakım 

kusurları vardır. Fakat buna mu. 
kabil Leh milletinin en büyük fa
zileti hararetli vatanperverliği 

yüksek §Uurudur. Lehistanın her 
tarafında, hiçbir yerde:ı te~vik 

Y Bu ııkş:ım 
!lr'~J TUR~N TiYATROSU 

Nezleli insnnlara sokulmaymrz 

ve onları öpmeyiniz. VüccrJunuzu 
bir sürü soğuk algınlıklarına karşı 
mukavemeti arttırdığı iddia edilen 
pastil ve ilaçlarla doldurmayınız. 
Çünkü ı:oğuk algınlığına mani 
olacak bir aşı veya ilaç henüz keş 
fedilm:ş değildir • 

Bugünkü tırnak cilaları tama -
mile kırmızı renkte değiB:iir. Kır 

mızının koyulu \'e açıklı nüansla
rı tercih edilme1ttcdir. Beyaz el -
!er için portakal renkli tırnak ci -
laları, sporcu eller için pembe tır
nak cilaları tercih edilmektedir. 

rnr:ıt borsası. (fiyol}. 20.15 Tlirk nıii· 
zi~i: <;ııı:ml.ır: \'ccıhe, Hşrcr ı,ııdri, 

l\crııal l:\yıızi ı:c~ hun, Ce\ liri Ç.ı~l:ı. 
Oku~anlıır: Necmi Hız:ı Alıı'i:rnn YC 

H:ıdiCc l\eydık. 1 - Nilı:n·cnt ııeşre

vi. 2 - l sııı:ıil ll:ıkkı • .:'\ilı:ı\'ent ) ii
riik semai - Fcryodile ynıl e~ lcrkeıı. 
3 - IJ:ıcı Arif lıcyin - 1 'ih:ıycnt ş:ır· 

kı - Ş:ır:ııı le süırenıindc. 4 - llnlı
ınl heyin - • 'iJın,·cnl ş:ırkı - Sur.uıı 

suzııp ılc ey melek. 5 - Fahire Fer-

n rahatça dışarı çıkarılmı~tı. 

HiKAYECi 

1~3 KAHRAMAN HA YDUD 

Hakıkaten bu anda ölüm ile 
hayatın arasında bulunduğunu 
ve Rolanın ufak bir parmak işa... 
reti ile olcce iini ve gene onun 
sayesir.de yaşamak imkanı bu
lun Juğunu anlat:ı. 

Roh:n devam etti: 

- Şimd:'ık size hiç bir şah"i 
<lüş:r.a.1lı~ım ) ok.. Binaenale} h 
&ize hemen bu avda Vencdibi 
ter:.et.neni.:i "e bir ayd<?n evvı..I 
b:.ıraya gelmemenizi teklif e.di
d:} oru"ll. 

-- s:_:: ka'.>ul ed:yorum d::sem 
b:Ie b~ .. i~1 V nedif,i terkct.ibi. 
mi nere.len l; 'ece:. in:z. 

- I!crak etn:cyiniz, bir k"re 
ka 'Jul etli iz. Tatbiki mesele 
Ei pek bla;' .. 

- Her :e}.'!n ev,·el si e §U. 

r::"J nı sor" y ı , . En z:}ad.: k:ıl

ma "1 i:l;ı e 'en lu z:ırran~:ı Vc
n .. d ·;i ri ·, t ı' :ctm··e r-ccb· r 
o1::1 ıb •rı~ı t:~, "er rr.is·n:z?. 

- Çj ı'.ti L:ı :ıanız gibi si=h 
de s"n a bar.a ıstıra:> ccl.tirec~,, 
bir ci:-ayet:, bir al·a'.lığa tc'"eb. 
büs etm:n"zi i t~miyorum. Ma
a-r.ar:h şunu <l:ı b:liriz l:i bu 
sözlc:rimle size l.ıir ahlak dersi 
vermek arzusun.da değilim. İs. 

ter bir alçak olunuz. İster dün
yanın en ıefil bir adamı.. Be
nim un•urumda bile olmaz .. Ye. 
ter ki benim yolumun üzerine 
çıkmayınız .. Emin olunuz. Bu 

sözleri söylerken bile kerl.:imi 
pek büyük bir tıabır altında taz· 

yik ediyorum. 
Gr:imani müstehzi bir tarzda 

gülerek t •şekkür eder gibi ba~r
nı salladı. 

Rdanın s:;zlcrir.clen kendisi
ne bir fenalık etmek fotemcdiği· 
ni hissetmişti. 

Binacnaieyh ind"recc~i cl:ır. 

beyi, yapacağı üni hücumu d ... -
ha cerbe:;t bir fikirle d.ı~ÜnÜ} er. 
d ·t 

Planı pek ba::it idi. Condchı 
a 1i ve k _vvetli bir hcırcket".: 

sarsmak ve Rolanın sarsıntı e• • 
ras•nC:a ır.üvazcnesini kaybet· 
m:::ı:i d : n istifade c:d:rclc kend:. 
sine iade eıjilcn hançeri ile kal 
bhd::n vurmak .. 

!"!olan devam ediyordu: 
- Buraya rıe yapa"na;a gel. 

d:niz. İşle} ece:iniz cinayet i
c:ı- :'n ı,:r zavall•"ın gclmesin! 
bek1iyor; ·n·· : d,.

0
"1 mi:'. 

Eabanız bir fesat heyetinh 
muvaffakıyeti için b:r masuml'"l 
gözlerini., kör edilmesine hük· 
metti. Ve diğer birini, ynni beni 
de zın.:lanlaıı:la çürüterek ya\·n, 
yavş ölüme mahkum eyledi. Siz 
babanızdan daha mahir çı'l:t·nız. 
cinayetinize vasıta olarak h~nçe 
riseçtiniz. Siz de başka bir fesat 
heyeti hesabına uğra~arak Fos. 
karinin mirasına konmak için 

J ErtuE;rul Sadi Tek vı 
, lsmnil Oiiınh!illii ve 

nrkndnşlı.ırı 

Oku~·ucu Burlıntı soz he~ eli 
ŞIP SE\'I>l orn~lik \Ocl\'İI) 

(Se) ,\tiliı HM·üsii - ~!içe PençcC 
Yar~ ele•i 

HALK OPı:m-:-rı 
llu nkşnm 9 'la 
:Znz.o r>nlııın~ 

ı:~ ,\ll.EH 
Opereti 

Kı'\ rffiAMAN HA YDUD ı .;1 

çalıııyorsunuz.. Ve bu uğurda 
l>andolonun kızını öldürmek 
vazifesini üzerin~ze al~ınız. 

Grimani susuyordu. M.ıama
fih yavaşça elini mantosunu:-ı 

arasma sokmuş, hans;erinin 
kabzesinden yakalamıştı. 

' 

Rolan bunun forkınc1a olmı

yarak <lcvrım etti: 
- Mösyö Grimani. siz henüz 

cençsiniz, zekisiniz, istikbal ö
nünüzde duruyor •.. Eö}le oldu
ğu halde bir takım boş ümitler, 
delice vasıtalarla uğraşıyorsu -
nuz.. Bilmem hangi gururunu
zu temin için genç b:r 'kdının 

hayat·na kastetmekten çekinmi
yorsunuz .. Hay<li Crimani, gi
d!niz. Ben bu akşamki vak'ayı 
unutma ;a çalı~acajım.. Cinaye
t ·,;:?:i unutacnğım. :::nJ:mlcr he. 
sabma olan bu taarrı•z te<>ebbü. 
s nüzü de unutacağır.ı.. Bunla
l ın heps'ni gene olrluğunuz ıç;n 

~·apacağım. ÇUnl.ü daha pek 
tecrübesizsiniz. Bu. bel!:i size 
bir ders olur .. Vicd~nlı, namus
kar insanlar ıs rasına geçersiniz ... 
Haydi, hemen V enediği terke. 
deceğinize ve ancak bir cıy tcnra 
avdet edeceğinize yemin ediniz .. 
ve şimdi buraıdan gidiniz. 

Grimani bu makul sözlere 
meş'um bir kahkaha ile cevap 
verdi. 
Düşündüğü gilıi gondolu sars-

tı. Mantosunu fırlattı, hançerini 
çekerek bütün kuvvet ve sür'ati 
ile Rolanın üzerine atıldı. 

Bir saniye sonra Grimani, e
linden hançeri düşmüş, gözleri 
fırlamış bir halc!e kendini kanal. 
da, suların içinde buldu. Boğa

zını demir.den bir mengenenin 
b5tün ş~:ldetiyle sıktığını hfo-
setti. • 

Ne olmuştu?. 
Pek basit .. Rolan, Grimaninin 

hareketlerini gözden kaçırma • 
mıştı .. Aynl:ta hücum vaziyet~ni 
hemen anlam·ş ve gondolu sareı· 
lırl:en müvazcnesini kaybetmek 
şöyle dursun, sandala dıdıa fazla 
meyil vererek devirmişti. 

Grimani ise Rolanın üzerin:: 
dü5ecek yerde kanala yuvarlan. 
mış ve bu hareketi ernasıncla e
linden hançeri bırakmıştı. 

nolan ela ayni zaman.:la kana
la atlamıştı. Eir iki kulaç atarr:: 
Grimani} e yaklaştı, elleriyle 
Grimaninin gırtlağını y.ı:kaladı • 

Mücadele pek kısa sürmilji· 
tü .. 

Sular bir kaç saniye cldu~·ı 

yerde kayr.aştı, tor:ıra b:rdcnbire 
gene sakinleşti .. Her ikisi de kn
nal n dibine doğru battılar 

Gözden kayboldui<?.r. 

Bir kaç saniye .cl~ha geçti:. 
Gular gene kaynsştı .. K.ı:nah11 

snn - Taksim. 6 - Nlh:ıvcnl şarkı -
Su) le nedir lıaisi ahın. 7 - iNh<l\enl 
şarkı - Un kına) or ceşıni ı.;) :ılı. 8 -
Hdik Fcrs:ın • llusl'ynı Ş3rkı - Uir 
lı:ıkıeı lılrlcşcrck. D - S:ıtlcıtin l\:ı)· 

n:ık • ~hı ha) yer ş:ırkı - ı;:ıt:ın ~un 

kano bcnzi)or. 10 - II:ılk Türb.ü~u -
Ay doRdu u:ılnıadımı. 21 Memleket 
'icıat a) arı. 21 .Konuşma ( llort:ılık 
spor sen· isi). 21.J 5 Esh:ım, tali\ il:ıı, 
".ıınlıi)O - nul,ut lıorsnsı (fiyat). 21. 
:!j Neşeli ııl."ıkl:ır - ll. 11.30 Muzik 
(Seııfoıı ik ııtaklnr). 22.30 !\h11.1k (Me
lodiler - l'l.). 23 ?ı l uzik (Cuzlı::ıııd • 
Pi. ı. 23.45 - 24 Son ojans lı:ıberleri Ye 
ynrıııki ıırosronı. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

kü ll iyatı 

rıo. 11-2J ikinci ıeri ı:r. 

11 Gorio baba 100 
12 Deliliğin psikolojiı::i 50 
13 11kbahar selleri 75 

J.4 Engerek dUğümü (j(} 

15 Rasin kUlllyall lll 'i5 
16 Samimi Saadet 5J 

17 1stntistik :! ) 
18 Çocuk düşürte>n!er C\J 
19 İlim ve felsefe :u 
20 :Mevcudu kalma;h 

s:::> 
Bu serinin flatı :S.30 lmrm;•ur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 isl:o,_ 
to yapılır. l{alnn 4.24 kur•'""'1 
1,24 kuruşu pcı;in alınarak r•ü•C'
bnklsl ayda birer lira öden:mc~c 
Uzcrc Uı; taksite l:nrrlanır. 
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AFER s ŞEKERi 
tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec

zanelerde bulunur. 

Gayrimenkul sahş ilanı rl'Drklye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 / 4 / 1939 v 
PAS 1 F 

ziveti 

nbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
ay Omer Farukun 11132 hesap. ro. sile sandığımızdan aldığı 

. l.iraya karşı birinci derecede jpotek edip vadesinde borcunu vcı-
1~den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lıkanunun 46 ıncı 

esinin rnatufu 40 mcı maddesine göre satılması icateden ikraz se-
nde (Sultanahrnette üçler mahallesinin eczane ve terzihane soka· 

eski 20 yedi defa Mü. yeni 30.31.1. 3012. 3013. 28. 28/1 
~o .. h ?ört kAgir ev ve üç dükkan kadastro tesbiti~de (Sul~~mah
e Bınbırdirek mahallesinde eczahane sokağında e~kı 20 yenı 3013. 
kapı, 230 ada ve 17 parsel No. Iı zeminden itibaren 3,50 metre yu
havasx 18 parsele ait altım;la iki odayı havi kagir hane ve ayni ma 

c :e sokakta eski 20 yeni 28 kapı, 230 ada 18 .Parsel No. lı ve 17 
. ın havasım rnüstemil hane ve dükkan ve aynı mahalle ve sokakta 

AKTiF 
Ka&a: 

Altın san klogrnml716!810 
Banknot • • • • • • , 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki Jluhablrler: 
Türk lirası • . • • • • 

llarlçtekl Muhabirler: 
Altın: son kllgram 9 054 614 
Allına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Dığer dövizler ve borçlu 
kl iring bakiyeleri • • ~ 

lla:lne tahvllltrl: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılı~ı • • • • • 

Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tnrııfından 
nkl tediyot • • • • • • 

Sentdc.t cıi:danı: 

24.140.864,60 
D.580.075, 

1.071. 715,65 

203.096,65 

12.736.038,3.<J 

10.082,811 

9.856.803,S 

158.748.563,-

ı 6.307 .316, 

Lira · 

293.006,G:" 

22.602.514,51 

142.3:;1.247, 

Sermave • • • 
/htluat al;çeal: 

A dl Te fe\'kıılftde • 
.Hususi . . . . 

• • • 

• • • 
• • • 

Ttdavaldtkl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nııkli)'e 

Kanunun 6.8 inci maınte-

terine tevfikan hazine tara. 
rındno vaki tcdiynt . . . 
Deruhte edilen evrakı nıık-
dıye bakiyesi . . . . . 

Karşılıaı tamamen alim olarak 
n:ıveten tedavfile vazedilen 

Reeskont mukabili ilhclen 
ledıı. vazed. • . . . • • 
Türk llraJI Jltvduatı 
Döviz TaahhDdatı: 
Altına tahvili kabil dlh•izler 
Di~er dövizler ve alacaklı 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.307.31 G,-

142.351.247,-

l 0.000.000,-

50.000.000,-

3.302.0S 

Llrn 
15.000.000,-

8.71.2.23.4.11 

211 .:ını .24'1,-

27. 782.6-15,M 

~Yeni 3012 kapı, 230 ada, 19parse.l ı 'o. 1ı ve 20 parselin havası· 
Uştenuı kagir bir bab hane ve ayni mahalle ve sokakta yeni 30. 

1 kapı 230 nda 20 parsel No. h zeminden itibaren 3,50 metre yuka
l9 Parsele ait dükkan) halen mezkur gayrimenkuller eski lran 

lanes.i karşısındadır. Dükkanlar eve kal~lunup halen iki ev halin· 
kuıtanılmaktadır. Meanuu kagirdir.) lşbu gaürimenkullcrin ta· 

Jl:ızinc honolorı • • , , 
Ticnrl senellcr • • • • 

Esham ue fnhvildt cıi:donı: 
j 08.502. 752,55 ı 08.562. 752,ö:l klirfng bakiyeleri • 26.040.201.82 2R.048.l594.80 

':" bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Satış 
u Sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
5) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri 

vakıf karesi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçlu}'a aittir. Arttır 
l3rt.namesi 6-4-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere san
h~ isleri senisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 

r lÜZUmlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır-
Ya ginniş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimen 

Deruhte edilen cvrnkı n:ık 
A j liycnin J.:arşılıRı esh:ım ve 

\tahvilı'ıt itibari kıymetle 
B- Serbest esh:ıın ve tahvilat: 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve dö\•Jz: üzerine • • 
Tahvilli! iizcrlne • • • , 

His edarlar • • • • , • 
Muhtelif • , , • • • • 

4 t.582.642,81 
7 .022.442,11 

2.502.000, 
168.072,72 

7.808.722,-

40.505.084,02 

10.470.604, 72 
4.500.000, 

12.461,307,47 

Muhtelif . • • • • • 06.714. 721 ,69 

• 

885.554.448,14 
_ hakkında her şeyi öğrenmiş ad Ye itibar olunur. Birinci arttırma 
S-939 salı günü Cağaloğlunda sakin Emniyet sandığında saat 14 
l~ ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek

edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimcnJ..-ul mükellcfi
U ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 
n arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 9-6-939 cuma günü ayni 

Yekıln 

l Temmuz 1938 tıırthlnden itibaren: 

385.554.443,14 

İskonto haddi ~ .( Altın fiıcrlne uans ~ S 

de ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gay
lllenkuı en çok arttımnın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicille
le sabit olnııyan ala.kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
~ \'e hususile faiz ve masarif e dair iddialarını ilan tarihinden yirmi 

İcincle evrakı müsbitclerile beraber dairemize bildirmeleri lazım
·. Bu suretle haklarını bildinnemiş olanlarla hakları tapu sicillerile 
bıt olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Dalta 
a rnalOmat almak istiyenlerin 938·55 dosya numarasile sandığımız 

Ukµk i~lcri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * * 
Dikkat 

. Emniyet sandığı; Sandıktan alman gayTimenkulü ipotek etmek is
'Yeniere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yansını tecavüz 
bneınek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç veı:rnck surctile ko-

~o_s_> ______ ~~--------------~-

Emniyet Sandığından: 
Tashih ilam 
Gazetemizin 21-3·939 tarihli nüs· 

hasmın 11 inci sayfasının birinci 
sütununda çıkan Emniyet sandığı
na borçlu Bay Mehmet Ali ve Mah 
mut Fadılm 938-1195. To. h gay
rimenkul açık arttırma ilanında gay 
rimenkulün adresinde bazı yanlışlık 
!ar yapılmı~tır. 
Mezkur gayrimenkulün üsküdar

da Kısıklı mahallesinin Akmazbağ
lar, çıkmaz Ramizpaşa sokağında 
(kısıkhya giderken park karşısm
daki çıkmaz sokakta) eski ve yeni 
l, i No. lı gayrimenkul olduğu ta -
hihan ilfın olunur. 

Emniyet Sandıgmdan: 
Gazetemizin 30-3-939 tarihli nüs· 
~ sının 15 inci sayfasının birinci 
Uttınunda çıkan Emniyet Sandığı· 

borçtu Bayan Fıkriyenin Altı-

196 .. ~o. lı gayrimenkulün 937-3851 Dr. iRFAN KAYRA 1 
numaralı açık arttırma ilanında ru· RöNTGEN MOTEHASSISI 
sum ile beraber vakıf icar~ '\"C ~a· Türbe, Bozkurd Kıraathane. · 
\'İZ tutan da borçluya aıt ol~ugu 1 si karşısında er;ki Klod Farcı 

~~erde Katipmuslihittin mahal· 
kles~n Yeni Hekimoğlu Alipaşa cad 
~i eski 127 yeni 169 en yeni 

halde sehven yazılmamı~ oldugun- sokak No. 8 _ 10. öğleden son 

dan tashih olunur. j ra 3 ten 7 ye kadar. 

il 
1 

111111111 

l_iN_Hi_SAR_LA_R _U_MU_M __ M_OD_OR_LOG_v ON_DEN 
Cinsi Mik. Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira Krş. Lira Kr§. Şekli 

Ynngın söndürme 13 kalem 534.42 40.08 Açık eksiltme 
levazımı 

Ynngın aleti ve 2 •• 1096.70 82.25 ,, ,, l 

cezası 

Yangın tulumbası 5 " 
595.- 44.62 " 

., 14.4t 

I• hortumu 75 metre 118.87 8.91 Pazarlık 15 

Kamyon 2 adet 3 4800.- 360.- Açık eksiltme 15.30 
tonluk 

,, 1adet5,5. 4000.- 300.- " IJ 15.45 

6 tonluk 
Saba kamyonll 1 adet 2 3100.- 233.- ,, 

" 16.30 
tonluk 

Kamyonet 1 adet 1 tonluk 3000.- 225.- Açık eksiltme 16,45 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 krtlcm malzeme hizalarında 
gösterilen usullerle sntın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösteril -
miştir. 

Ill - Eksiltme 21-4-939 cuma günü Kn.bataşta Levazım şu besin deki alım komisyonunda yapıla. 
ca.ktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kam. 
yonu planı da görülebilir. 

V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin kn.taloğ. 
lariyle karöseri şekli de dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fen. 
ni tekliflerini ihale gUnUnden 5 gün evveline kadar 1nhisarlar Tuz fen ımbesinc vermeleri lazımdır 

VI - isteklilerin eksiltme için t~yin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güevrune paralariyle mez 
kur komisyona gelmeleri. (2172) 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

l-1 O kitaplık 
~umara 

1 Safo 

birinci serı 

J{uru 

2 Aile Çemberi 
100 
100 

:3 Ticaret, Banka, 75 
Borsa 

5 Sosyalizm 75 
6 J. Ras:n külliyatı I 75 

• • • 
Cinsi 

NiFa.sta Kola 
Mobilya 

,, 

::Mikdan Muhammen B. c-10 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Krş. I..ira Krş. Şekli Saati 

18.425 Kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15.30 
13 kalem 2598 fi5 194 89 ,. ., 16 
10 " 384 00 28 80 il " 16,30 

1 - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartname. 
leri mucibince yapılacak cins ve mikdarı müfredat listesinde 
yazılı 13 parça eşya ile yukarıda mikdnn yazılı Nişasta kola, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II - ::Muhammen bedeli, muvakkat teminatlnrı, eksiltme şe
kil ,:e saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 20-4-939 perşembe günU hizalarmdn göstc. 
rilen saatterde Kabatnşta Levazım şubesindeki alım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Şaratnamc ve listeler her gün sözü geçen şubeden alı. 
nabilcecği gibi resimler de görUlebilir. 

V - Jsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatt<> 
% 7,5 gUvcnme parnlnriylc mezkür komisyona gelmeleri. (2136) 

4 Devlet ve İhtiliil 751 

7 lşçi sınıfı ihtilali 60 ··•••••••••••••••••••••~=:ı 8 Ruhi hayatta lfişuur 60 
9 Isfahana doğru ıoo 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
p<'şin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla-

Resimli Hafta'nın 
Zengin hediyeli müsabaka

sına iştırak ediniz 

VAK 1 T 
1\o. razan \'C Türkçeye ÇC\'lrenln ııdı Savıfa Krş. 

1 Kııdcr (Yollerden) Asım Us 208 15 
2 Olimpiynd oyunları Vildan Aşir 120 10 
3 Kılcrans 1'errtıs esrarı (Galopln'den) G. V. 304 20 
4 \'ugosln,•ya seyalınt noll:ırı Asım lJ5 112 10 
5 Ş:ırk Ekspresinde clnıı)·et (Chrfstie'den) \'. G. 360 20 
G Elrüsk \'azosu (Prosper Melrmc'den) Jlııydnr Rifııl G4 20 
7 Her memlekette bfrkııç gün (Muhıcıır müclllrtcrden) 

Ahmet Ekrem ın 20 
8 Son kors:ın (Fon l.Gkncrdc'dcn) Fethi Kardeş 376 20 
9 Kafkn~ hlklıycleri (Kazbek'ten) Ni)Hİ Ahmet 120 ıo 

10 Son Ehli alfp muharebeleri (l\olllns'len) Ahmet Ekrem 2iG 20 
ı 1 f'ııthol kaideleri Ntlzhcl Abhas 40 JO 
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Bir gün 
kararsız 

bahar, bir g Ü n k 1 Ş r Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan :ayal 

havalar hastahkların çocuk gıd;:~l~t~;eyk:;~~~~~:. sıhhatini 

en büyük yardımcısıdır l 
Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş at'Tısı, kırıklık.sinir, adale, bel ağ· 
rılanna karşı 

R • 
1 p • 

1 
Kaşclerile korunmağa bugün her \'akitten daha fazla muhtaç olduğu· 
muzu unutmayınız. 

a 

o o 
Mideyi bozmadan, kalbi \'e böbrekleri yormadan bütün ıstırahları 

dindirir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

ltriyat Fabrikası ucuz ve iyi mal yapmakla müştehirdir 
Kolonyalar 
Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
T raş sabunları 
Tuvalet takımları 

Pudralar 
Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sabunları 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremleri 

Açık esanslar, kolonyalar, kremler yerli ve Avrupa mamulatı s~tılır. 

Deposu: Eminönü Emlak Bankası 
ŞUBELERi: 

karşısı. 
Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır 
.' • .. : ' ~ c ' 1 - • • . ' ", 

KURU StSTEM 
.... llllİll ........... ... 

AUARAN 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

HASA . ZLÜ U LARI 

1 Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemmf?lidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Be-dem, 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yediriniz 

··S~-cn·f·azl n.a .d7.şUn·d·ür·~·E-rg.en·Uk·. ------·"·ı 
lerc (Yüzünüzdeki sivilccler) c knr- 1 
§1 ycgfıne çaresi olan V1ROZA'yı bir 
defa tecrübe ediniz, ve alacağınız 

1 

neticeden hayret edeceksiniz. 

S A Ç L A il A 1 Yalnız 

lstanbul Emniyet Sandığı Miidürlüğündan · 
rçlu ölü Bayan Ayşe Sıdıka mirasçılarına ilan yoluyla son tebliğ: 
Mirac;mızın 21297 hesap No. sile 7-5·935 tarihinde sandığımızdan 

ldığı 750 lirayı 19·1·938 tarihine kadar ödemediğinden borç 1112 lira 
3 kuruşa \armıştır. Bu sebeble 937-362 No. h do ya ile \'e 3202 
·o. 1ı kanun mucibince yapılan acık arttırma nctice~nde sandığa bi· 
inci derecede ipotek Beşiktaşta e ki Sinanpaşayı cedit yeni Kılıcali 

ahallesinde me cit sokağında e ki 13 yeni 23.23.2i numaralı bahçeli 
hşap bir evin tam:ımı 1500 lira bedelle sandığımız namına muvak
ten ihale edilmistir. 
l"'9 Mn tarihinde'! itibaren bir ar içinde mezkur borcu ödeme· 

iğiniz takdirde kati ih:ıle karan \eritmek üzere takip dosyasının icra 
filcimliğine tevdi edileceği son ihbarname makamına kaim olmak 
zc,.e ilan olunur. (2316) · 

·->-,,. ~ 
:<>k;~E • iS\ ... t\ ~~ 
Kuru Sistemle 

Yap.tan Kelebek oe<ka i 
Konfr- Plaklar 
Çarpılma, çatlama, kabartma 

vesair gibi hiç bir anza 

göstermez. 

Kontr - Plaklar bu gibi anza
lara karşı garanti ile satılır. 

Kızıl,Kayın, Karaağaçtan 
mamul Kontr - Plaklar stok 
olarak her zaman mevcuttur. 

Her yerde ıatıı yerleri 
vardır. Y azrha.'"le adreai: 
Sirkeci Milıürdnrzade han: 
No. 5 

Kumral 
ve 

Siyah 
1 renkte sıhhi saç boyalarıdır. 1 

' 

l11giliz l\.a11z11k Ernazcsi 
BEYOCLU - lSTA~BUL 

~- -· .... 
'i:.*' .., o K ·o-' r::::::=~r~fıf 1ı~~r====~ 
urOIOQ r. emal zsanl 1: HergÜn 5abahtan akıama ka- H 
tdr:ır yoıı:ırı, dcrı ve rrl'ngı tıııs ti mr hastaınnaı muayene erler. H 

ıalıkl;ırı ıniilelıom!lı ~ Karaköy Tünel~ydanı No.12 i! 
Tilnelb:ışı tstlklAI <'nılıle~i No. ~ ................................. - .. -· .. ı:·ıH 
380 Durs:ı p:u::ırı ü~tli "ft-.ı. 4123:> .................. - ........ •-••••••••••• •• .. ______ _. __ _ 

iyi eder. 
-· -ve mikrobun yaşamnsma, Uremesine kal'i ve muhakkak mani olur. 

VIROZ.\, bir güzellik kremi değildir, mütchnssıs kimyagerler 
tarafından fenni ve .sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

Her eczanede bulunur. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
B. Oğlu P.T.T. binas: tamıratı ol baptaki keşifnarnesi dahilinde 

açık cksiltrr:ryc konulmuştur. Eksiltme 12·4·939 çarşamba saat 15 de 
B. l'o;,lahane binasında müfctti~lik odasında toplanacak alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 4768,31 lira muvakkat temi
'lat 358 liradıı. 

İsteklilerin mukavele, e!~siltme \'e fenni şartnamelerile keşifnarne· 
sini görmek ve muvakkat teminatlanm yatırmak üzere çalışma gün ve 
saatlerinde mezkur müdürlük idari kalem le\'azım kısmına, eksiltme 
tarihinden bir hafta evvel en az üç bin liralık bu işe benzer iş yaptıbrına 
dair dairelerinden alını~ oldukları vesikalara istinaden lstanbul ,·ilayc· 
tinde müteşekkil komisyondan ehliyet \'C 939 senesine ait ticaret \'csi
kası ve mll\akkat teminat makbuzile komisyona eksiltme gün ve saa
tinde miiraca;ıtlan ( 1973) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 


