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a ml asına kadal- B~iğ~;:r~t~;•rın• bD~b;:i~a-
lstiklilimizi muhafaza nın iadesini istiyor 
Ve müdafaa edeceg"' ı·z' Romanya Hariciye Nazırının Ankarayı ziyaretinde 

• bu mesele de müzakere· edilecekmiş 

Arnavutluktaki Romanya lngillereye Karadenizde bir 
sivil İtalyanlar d . .. !. 
memleketten enız ussu 
çıkarıldılar vermeğe hazu ... 

Roma, 7 (A. A.) - İtalyan aske-
ri ve deniz kuvvetleri Arnavutlukta Londra, 6 (A. A.) - Bllkreştcn 
harekete geçmişlerdir alı~an haberlere göre, Romanya, 

Kont Çiano, dlln ~am Yugoslav lngıltere tarafından Rumen mülki 
sefiri Boeko Kristiç'i kabul ederek tamam.iyetl bahsinde verilecek bir 
mumaileyhle İtalyan - Arnavut mil- garantı ve yardım vaadi mukabilin-
nasebetleri meselesile allkadar 0 _ (Devamı 5 incide) 
lan Adriyat.ikteki vaziyet hakkın ~ 
da görilşm1l§tilr. 

Parla, 7 (A. A.) - Tirandan alı-
Harp çıkarsa 

lttll 
)a, Arnavutlule ve Yugoslavyan ın vaziyetini gösterir harita ..• 

nan haberlere göre Arnavutluk hil
( Dt11ama 5 ılltidt) Alman ve 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Almanya, Polonyadan ıı!!Y~~şk~!~~J!rı 
25 Sen ellk t e m inat mukablllnde idaresinde hareket 

Danzigi istedi 
İngiliz - Leh muahedesinden sonra 

edecekler 
Roma, 6 (A.A.) - İtalyan ma . 

hafili, General Keitel ile General 
Pariani'nin halihazırda Insbrückta 

lnoiltere; Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve 
Yunanistanla da anlaşmalar yapacak 

askeri esasa müstenit İtalyan • Al 
man mesai birliğini takviye etmek 

ve harp halinde müttehit Alman -
İtalyan kuvvetlerinin müşterek bir 
asked kumandanlığını tesis eyle -
mek meselelerini müzakere etmekte 
olduklarını bty:ın etmektedirler. 
Aynı mahafil, iki General arasın • 

.(Devamı 5 incide). O' azısa 5 incide). 

ÇERÇEVE 

Seyyah ve Biz 
Dün Nuruosmuılye camllnln a\·lusundan geçerken kalababk bir 

seyyah yığınına rasgeldlm. Belki liç yüz, belki bet yüz klıl. l'a P
rab fı~ısı ~lbi şişko, ya surahl boyna gibi sıska, kaaketU, gö:dükHl, golf 
pantalonlu, klblk seyyah tipleri. Seyyahlar bir et makinesinden çı. 
kan kıymalar gibi çaJ'lmm karanlık kapısmdan fışkınyor, cami adu. 
suna dökülüyor, oradan otomobUlerlne doğru yayılıyorlardı. Hepebıde 

ruhi bir Unlforma. Donuk bir tavır, emniyetsiz bir duruş, çipil bir ba· 

\"oluma tesadüf eden ba seyyahlan, bel on adım içinde gôzclen ıe
çlrİnci;e lnıkin bulamadan birdenbire müthlı bir manzarayla yilzleı· 
tim: 

Kapısı aralık bir tel dolapta bir kUe bal olduianu haber alan •L 
nek bolalan halinde, seyyahlara doiru korkunç bir akın başladı. Tek 
ayağlnm üstünde zıplıyarak, üç Parnıaiı eksik ayatmı gösteren dilen. 
eller; yü.ılerlnl armonik gibi kat kat ıun,tum11, ağlıyan çingene kan· 
lan; (oryantal, oryantal!) diye uluyan, işportacı yahudl tesblh satı. 

cılan; bilmem hangi bucaktaki meçhul hazinesini ziyarete dant eden, 
harami kılıklı buel'Kiolar \'e saire. 

Bu kadannm hiç de ehemmiyeti yokat. O, yerle gök ara.11mcla don· 
muş bir nkar heybetlle yükselen mUed ibldeslnln eteklerinde, paiu. 
parelere büriilU bir sürU yalnayak, başıkabak çocuk; kimi musalla ta. 
şınm üstilnden çişini aşınyor, kimi küflü bir ekmek parçasmda günde· 
ilk kalorisini anyor; ba sırada bir köşeye bllzülmUş analan da, su
ratlarını kakama\·ca örtmöı, fakat yırtık pırtık çorabh kadld baeakJa. 
nnı ka1çalanna bdar &ÇnmJ, tüyler Urpe.rtlcl bir tabiilikle manzara) 
tamamlıyordu. Seyyahlar da, balina görmüş &\'cılann neşcslle f 
toiraf makinelerini ~edrmlşler, ba manzarada buldaklan Şarkı , . 
Türkiyeyi Ust Uste pWdara kaydediyorlar . 

PollA midir, belediye midir, halk mıdır, mekteb midir, pzete 

cUr; tc-rblye midir, ahllk mıdır, akıl nnı11J', te\'k mltllr, ıaraff"t midir 
bize yabancı göz kartısmda çelddü zen \'erecek \'asıta her neyse, g 

sin artık harekctel Necip Fazıl KISAKVREK 
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işi h til8~1arı nasıl 1,,."'."':f-~-:. .. 
halledılecek? [&.~:~ . ~~-

T atbikına başlanmak üzere olan nizam
namenin esas hükümlerini yazıyoruz 

Is ihtilaflarının halline dair nizam yol ile kurtarılması esas tutulmak • 
namenin tatbikatı hazırlıkları bir tadır. 

hayli ilerlemi) bulunmaktadır. Ni
z:ımnamenin neşrinden itibaren iki 
ay zarfında tatbikata geçilmiş ola. 
caktır. 

Nizamname hükümlerine göre, 
lş Kanununda tasrih edildiği yeç
hile Türkiyede grev ve lokavt ya • 
saktrr. Elli işçiden az işçi çalışan 
yerlerde 10 işçinin, elliden beş yüze 
kadar işçi çalışan yerlerde işçi mik
darının beşte birinin beş yüz ve da 
ha yukarı sayıda yerlerde yüz i}ÇL 
nin birle~erek i' verene karşı ta -
leplerini kabul ettirmek gayesile iş· 
!erini terketmeleri grev telakki e -
dilmektedir. Böyle olmayıp da bir 
iş yerinin faaliyetini tamamen veya 
ehemmiyetli şekilde sekteye uğratır 
sa bu. hareket de grev addedilecek. 
tir. Ba5ka bir iş yerindeki harekete 
iştirak ve müzaheret kasdile yapı -
lan toplu iş bırakma hareketi de 
grevden rnaduttur. 

Her iş yerinde elli kişiye kadar 
iki, elliden iki yüz kişiye kadar Ür', 

iki yüzden bine kadar dört ve bin 
den yukarı sayıda işçiler için beş • 
müme~sil işçi seçilecektir. Bu mü -
messillerin her biri, arkadaşlarının 
haklarını doğrulukla korumakla mü 
kelleftir. Bu mümessiller, iş ihtilaf
lanru iş verenle tenlasa gelip 
halledeceklerdir. Kararın bir 
sureti iş veren ve mümessiller tara
fından imza edilerek iş yerinin bu
lunduğu mevki için kanunun tatbi. 
kına memur makama 24 saat için-

E l't·elki '!ı'ln ştlırimizi gılı~ Be den Terbiyı"I! genel aireklörii Gene- bahçede yapılacak stadyom yeri ile J(asımpaşada itşıklar mtzarlığıtı· 

de verilecektir. U2laşma kararı hü..1' 
mü ikinci iş haftasının veya en geç 
beşinci iş hafta"!nın ilk gününe ka
dar meriyet mevkiine konulacak . 
tır. 

ral Cemil ile Vali ve Belediye Reisi Lulfi Kırdar dürı Dolma • daki spor sahasını gezmişlerdir. 

Müşterisini 
döğen kasap 

Çırağıyla beraber hapse 
mahkOm oldu 

Asfalta çevrilecek Adalarda suyun 
caddeler fonu kaça 

verilecek 

Denizbank 
müdürü 

en İl· 
ibiş, 
isten 
l·anı 

Köste 
va~ırı 
daha 

~le 
Münakale Vekaletinin ınc,. 

Uzlaştırma kararma bağlanaqu · Abdülhamid adında ihtiyar, bas-
yan toplulukla iş ihtila.flarında ken talıklı birisi, dün sabah Küçükpa

Cihangirde katranl ı 
şose yapılacak 

Belediye tarafından inşaatr iler· 
!emekte olan Babıtili caddesinin as
falt olarak yapılmasından sonra i
kinci olarak Cihangir caddesinin 
katranlı Ş09e olarak inşa edilmesine 
karar vermitşir. Yakında bu yolun 
da ihalesi yapılacaktır. 

Belediye ile Oenizbank 
arasmda an lasma oldu 

davetiyle Ankaraya gitti ~:~8: 
Denizbank umum müdU.rU Yu..~u! ''\'ü 

Ziya Erzin, yeni ihdas edilen müna• Yor; 

kale ve muhaberat vekruetinin dfl• ~ade 
veti üzerine dün akşamki trenle Arı l·~t 
karaya gitmiştir. Ge; Gerek tek başlı, gerekse iki ta -

raflı iş ihtilafının evvela uzlaştırma 

disine \·aziyet bildirilen iş dairesi 
en çok altı gün zarfında bir memur 
gönderip vaziyeti tetkik ettirecek. 
tir. Bu memurun huzurunda yapı
lacak toplantıya eğer işçiler uzlaş-

zarda kasab Mustafanrn dükkanma 
gitmiş, 2 kilo kuzu eti istemiştir. 

Kasap eti keserken, arasına bir 
az da baş kısmmdan koymuş, Ab
dülhamid: 

• 
Adalara su temini için Deniz · 

Şişl i Kızllay 
müsameresi 

tırma kararına itiraz ediyorlarsa _ Ba~ koymayın da bef kuru§ 
Belediyenin karan, yeni yapıla

cak ana caddelerin kamilen asfalt, 
beton asfalt ve katranlr şose halin
de inşasrdır. Önümüzdeki mali se
nenin proğramma dahil bulunan 
asfalt caddelerden en büyüğü lstik 
HU caddesinin Taksimden itibaren 
asfalta çerrilmesi ve oradan Tepe
başı, Şişhane yokuşu, ve Bankalar 
caddesini takiben Karaköye kadar 
gelişi olacaktır. O zamana kadar Ba 

bankla belediye arasında yapılan 

temaslar neticelenmişlir. Deniz.. 
b~nk şimdilik Adalara su nakli için 
günde beheri üç yüz ton su taşr_ 

yacak iki .su tankı tahsis edecek ve 
nakliye masrafı olarak beher ton 
için yirmi kuruş alacaktır. Bir tank 
depolardan üç saatte su almakta 
ve adalara gidip gelmesi 10 saat 
sürmektedir. Su verme kabiliyeti 
arttmhrsa dolına müddeti azalaca
ğı gibi Adalara nakledilecek su bo
rularla Kalamış ve daha ilerlerdeki 
mevkilere götürüldüğü takdirde me 
saf eazalacak ve her gün iki tank
la adalara 1200 ton su götürmek 
kabil olacaktır. 

Umum müdür, vekalete banke.· sevt,1 

nın umumi vaziyeti etrafında iza • lar, 
hat verecektir. Denizbankın biret ıtııı. 

şubesi halinde bulunan sen'isleriıı !~~ 
idare şekli, devlet sermayesile kU' sa~ 
rulan müesseselerin idare ve mura• tlıt 
kabesi kanununa. göre tajin edile. nin 
c~ktir. Bu şubelerin doğrudan doğ• Ya 
ruya Münakale vek&letine mi, yok· ifa 
sa umum müdürlük ipka edilerek, 
Denizbanka mı bağlanacağı veka• sın! 

ayrıca bir mümessil seçerek iştirak 
ettireceklerdir. 

Bu şekilde halledilemiyen ihtilM
larda vali muavininin riyaseti al -

Şişli Kızılay cemiyetinin Mak. tında bir komisyon, gene ihtilat hal 
sim salonlannda tertip ettiği ge· ledilmezse Ankarada Ba~vekil ta _ 
ce eğlencesi bu senenin en mu. 

aff k tli 1 k b . ·· rafından seçilecek temyiz ikinci re-v a ıye ve para ır musa· . . . . . 
meresi olmuş ve büyUk bir hası- islerinden bırının rıyas~tL. a~tında 
ıat bıra~tır. yüksek hakem kurulu ış ıhtılafım 

Bütün sanatkarlar, bu eğlen- halle tnemur olacaktır. 
tiye derin bir memnuniyetle iş. 
tirak etmişler ve hiçbir maddi 

1 menfaat düşünmemitılerdir. ıs - Türk _ Yugos av 
tanbulun Garden, Londra, Şen, 

Turan, Florya gibi müesseseleri f 1 maSI 
bütün varyete numaralannı yol. a yon an aş 
lamak ~arkotel Mazarik orkes~ Belgradda Türk, Yugoslav af. 
rasile iştirak etmek suretile Kı. yon anlaşması müzakerelerini 
zılaya karşı büyük bir nezaket yapan !ktısat Vekaleti Teşkillt· 
Ye fedakarlık göstermişlerdir. !andırma müdi.iril Servet Berki' 

Münir Nureddin de iştirak et- nin riyaseti altındaki heyetimiz 
tiği bu müsamerede en yeni par. şehrimize dönmüştür. Heyet reL 
çalan okumuş ve alkışlanmıştır. si Servet Berkin bu akşam An-

Bayan Gertrudt Erhard da pi- karaya gidecektir. 
yanist profesör Franz :Mülbave. Yeni yapılan Türk, Yugoslav 
rin iştirakile garp musikisinin afyon müşterek satış anlaşması 
seçilmiş parçalannı muvaffakı - 934 senesindenberi devam eden 
yetle terennlin etmiştir. eski anlaşmanın bir temadisi de_ 

Bilhassa miniminilerden Ba. ğil yepyeni tarzda yapılmış yeni 
yan Necla, Gülderen, Ninet ve şeklidir. Yeni mukavelede 93-1 se 
Şulenin oyunları alkışlarla kar· nesindenberi cihan piyasalarında 
şılanmıştır. husule gelmiş olan değişiklikler 

Müsamerede İstanbul valisi ve dolayı.sile meydana <;ıkan ve 
!stanbulun maruf aileleri dahil Türk menafilni yakından alaka _ 
olmak üzere bin kişiden fazla !andıran birçok mevzular birer 
davetli bulunmuştur,. birer tetkik olunmuş ve memle· 

Şişli Kızılay cemiyetinden al. ketimiz menfaatlerine uygun ka. 
dığımız mektupta, bu müsamere· rarlarla tahkim edilmiştir. 
ye iştirak eden değerli sanatkar_ Esasen müzakerelerin bir ay 
l~la .v~ryete. sahiplerine, otomo- kadar sürmtiş olması da bu gibi 
bıllerını tahsıs eden, para top - meselelerin halli zaruretinden ileri 
lamak husund~ çalı~n va~n • gelmiştir., 
da~lara teşekkur edilmektedır. Yeni anlaşma 939 senesi niha-

-o- yetine kadar devam edecektir. 

Milli Reasuransm yeni 
idare meclisi reisi 

939 sonunda bu mukavelede haL 
!edilmemiş olan bazı noktalar 
görüşülecektir. Anla~ma 1 nisan 
tarihinden itibaren mer'i tutul -

Refü Bayarm srhhl vaziyeti do- muştur. 
m.yısile Milli Rea.silrans idare mec- Yeni mukavelenin rulrn, mem 
lisi reisliğinden istifa ettiğini yaz- leketimiz menfaatlerini gözö _ 
mıştık. nünde tutarak eski mukavelele· 

Millt Reasürans idare meclisi dün rin esaslarını daha fazla tevsi eL 
toplanarak idare meclisi reisliğine 
Güven Sigorta şfrketi murahhaıı a_ 

zası Rabbani Tomanı ıseçnıi3tir. 
,/' 

--o-

Saat hırsızı dilsiz 
mahkum oldu 

mek şeklinde hulasa olunabil -
mektedir. 

Seferberlik mUdUrlUgU 
teşkilatı takviye ediliyor 

Maarif vekA.Ieti seferberlik nıü. 
dilrlüğünün bugünkü kadrosu veka
let gençlik teşkilatının genişliği nis 

Ankara caddesinde oturan Suzan pelinde işleıi.n pek teferrüatlı ol
admda bir kadının eşyalarım evin_. masından ve askerlik derslerile 
den taşırken, bir kol saatini aşıran 

1 

kamplarının bu dairece tanzim ve i
dilsiz Kemalin, dün de birinci sulh dare edilmesinden dolayı ihtiyaca 
ceza mahkemesinde d.ilsizce bilen kafi gelmemektedir. Bunu gözönil. 
bir tercüman vasıtasile muhakeme- ne alan maarif vekaleti seferberlik 
sine devam edilmiş, duru~ması bl- mildtirlüğü kadrosunu genişletmeye 
tirilerek 2 ay hapsine karar veril- karar vermiştir. Hazırlanan kanun 
mi§tir. projesindeki kadroda 80 lira ruııt 
Çalınm~ kol saatini sakla.maktan maaşlı bir müdür, 45 lira maaşlı 

suçlu 11anılan dlğer dil"i:ı: .Mustafa btr memur, 17,!5 lira ma~lı blr dos 
beraet etmlştir1 ya memuru bulunmaktadır_ 

fazla. vereyim, demiştir. 
Kasap Mustafa kabul etmiş, fa

kat parayı alırken, kilo başma 5 
kuru~ heısab ederek 10 kuruş almak 
ilıtemigtir. Bu yiir.den kasapla müş. 
teri ara..ııında kavga çıkını~ ve ara. 
ya çırak Htzır da karışarak htiyar 
Abdü.lhamidl etraftan yetişilinceye 

kadar bir hayli dövmüşlerdir, 
Kasapla çırağı cürmümeşhud U

çüncü sulh ceza mahkemesine sev
kedilmi§ler, muhakemeleri sonun -
da suçları sabit görülerek 1 er ay 
müddetle hapİ!i cezasına mahkfım 

edilmişlerdir. Suçlular karardan 
sonra hemen tevkif olun~uşlardır. 

Eminönü kazasında 
Çocuk Esirgeme 

Kurumunun faaliyeti 

bıali ve Ankara caddeleri de beton 
asfalta çevrilecek aBhçekapıdan E. 
minönüne kadar gelmiş olacaktır. 

Bu suretle Türbeden Taksime ka -
dar büyük bir ana cadde asfaltlan
mış olacaktır. 

Asfalta çevrilmesi mukarrer cad
de!er meyanında Divanyolu ve Ye
niçeriler caddeleri de bulunmakta. 
dır. 

Ana caddelerin asfaltları yapılır 
ken diğer yollarda takip edilen ta
mir programına da devam edile • 
cektir. 

Denizbank servise b~lamak için 
belediyenin Adada yapacağı tesisa.. 
tın bitmesini beklemektedir. Bele_ 
diye Adada büyük bir depo ve su 
1:ımklı:ttmm ya1'ıa$abllnıesi i'Çin de 
bir iskele yaptırmaktadır. 

Ada halkma suyun kaç kuruş -
tan verileceği henüz tesbit edilme
miştir. Belediye beher ton için 35 
kuruş almmasmr, sular idaresi ise 
tesisat masrafının fazlalığını ileri 
sürerek kırk kuruş almmasım iste
mektedir. 

--o-

Çocuk esirgeme kurumundan 

Çocuk Esirgeme kurumu Emi. 
nönü kazasının ve Nahiyelerinin 
Mart / 939 ayı zarfında yapdığı Cenup hududumuzda Hukuk ilmini yayma 
yafdımıar aşağıda gösterilmiştir. gümrük karakoll arı Kurumunun açtlg ı 

1 - Divan yolu çocuk ikütüpha· 
nesi binasında her gün elli çocuğa Cenup hududumuzda, geçen sene müsabaka 
stcak yemek verilmiştir • bazı gümrük muhafaza teşkilatı ka- Hukuk !lmini Yayma Kurumu, 

2 - Çocuk kütı:.iphanesinde her rakol binaları inşa olunmuştu. Güm prensiplerini fiil haline getirmek i
gün muntazaman çocuklann mü~- rük Muhafaza Umum KUibandan- çin bir kitap yazma müsabakası 
külat çekdikleri dcr]crden konfe _ lığı bu sene de cenup hududumu · açmıştır. 
ranslar verilmiş ve her hafta müsa ıun yeni karakol mevkilerile takvi-

1 
vesine karar vermi~tir. Bunun için Müsaba. kaya. es.as. o.lmak üzere Uç baka yapılarak birinci, ikinci, il- ı :ı 

çüncü gelenlere istedikleri müka· yeni bütçeye lazımgelen tahsisat sual tertıb edılmıştır · 
fatlar verilmi~ v~ bu suretle bir konulmuştur. 1 - Teşkilat esasiye kanunu -

da 8 d 1 k 1 4 1 b muzun 68 inci maddesile ikinci mad-ay oma a cm su u oya Öğrendiğimize göre, ilk olarak Ur 
t k ht l'f kt k.t la desindeki devletçilik prensipleri • a ımı mu e 1 mc ep ı ap n fa Yilayetinin hudut noktalanndan 

d f il · · nin münasebetleri ve telif suretleri. ve e ter ver mı~tır. Ebuküsbe mevkiinde bir gümrük 
2 - Hükmi şahrsların mes'uli _ 3 - ihtiyacı olanlara defter, ka muhafaza süvari karakol binası in. 

yeti ve mevzuat1mıza göre bu meae lem, ve mektep kitapları verilmş.· sa edilecektir. Ayrıca muayyen birer 
tir. tip dahilinde inşa edilmekte olan 

4 - Kütüphaneye Mart 939 ayı 
zarfında 3138 çocuk devam etmi§ 
ve 575 çoıeuk kitap almış 532 ço 
cuk geri getinniştr. 

5 - iHavaların açtk olduğu gı:.in 
lerde çccuk parkında kendilerine 
eğlenceler tertip edildiği gibi mü 
teaddit sinemalara da yüzlerce ço 
.:uk göndrilerek cğlendirilmişlcr
dir. 

Limana . 
ye nı 

getirilecek 
vinçler 

İstanbul limanı için Dcnizbank 
tarafından Almanyaya ısmarlanan 

son sistem vinçler bugünlerde gele. 
cektir. 

bu karakol binalarından diğerleri -
nin de sırasile inşaatı yapılacaktır. 

Cenup hudutlarımızda bir zaman 
lar en büyük dert olan kaçakçrlıkla 
mücadele için alınmış olan ciddi ted 
birler, gümrük muhafaza teşkilatı
nrn kaçakçrlara karşı aman vermez 
mücadeleleri kaçakçılığı eskisine na 
zaran nisbet kabul etmez derecede 
::ızallm15tır. Bilhassa geçen sene 
gümrük muhafaza kıtalarınm mo -
töriü va<:.ıtalar ve gümrük muhafa
za karakollarının telsiz cihazlarile 
takyiyesinden sonra mücadele hem 
daha fazla sıkrlaşmış, hem de ko. 
laylaı;;m1~t1r. Her haf ta yapılan is
tatbtikler kaçakçılı!-: vakalarmm 
muntazam bir şekilde azaldığını 

göstermektedir. 
--o-

Yeni umum 

lenin vaziyeti. 

3 - Ecnebilerin nazari bakım -
dan vaziyetlerinin ne gibi esaslara 
istinat ettiği. 

Müsabakaya girecekler nihayet 
939 yılının 31 kiinunuevveline ka -
dar eserlerini yazarak cemlyete 
göndereceklerdir. 

Birinciye 50 lira, mükafat ve L 
kincidcn beşinciye kadar da Hu. 
kuk ilmini yayma kurumu tarafın
dan "iyi eser takdirnamesi,, \'eri-
1 ecek Ur. 
~ 

Maarif müsteşarı 
kim olacak? 

Maarif vekaleti erkanı arasında 

son yapılan değişmelerden sonra a. 
çık bulunan umumi müfettişliklere 
yeniden bazı tayinler yapılacaktır. 
Yeni tayinler tanınmış lise muallim 
ve müdürleri arasında olacaklrr. 
Diğer taraftan vekaleten tayin 

se 
!etlerin teşkilat kanunu ile tesbit e· nıe 
dilecektir. ıul· 

tın 

Tahrana gidecek ~~ 
ed 

heyetimiz ~~1 
Yedi tayyarelik bir havsı ~0 

filosu da gidiyor h: 
Ankara, 6 (Hususi) - Tahran ~ d 

daki büyük düğün merasimine Tül' ~ 
kiye namına iştirak edecek heyet ın 
azası takarrür etmiştir. Heyet, Ha- Jc 
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Bü· ı 
yük Millet Meclisi Reis Vekili Bur h 
sa mebusu Refet Canıtez, Ordu Mil 
fettişi General Kazun Urbay, Ha- : 1 

riciye Umumi Katip muavini Nebil. d 

Huı;usi Kalem müdürü Abd.ullatı k 
Zeki, elçilik başkatibi Recep Yaz • k 
gandan müteşekkildir. d 

Muhafız kıt'alanmızdan askert ~ 
bir müfrezeden başka yedi tayyare· n 
lik bir filomuz da Tahrana hareket , 
edecektir. Heyet, pazartesi günü Aıı 
kardan hareketle Musul, Gerkük, 
Hanik yolile Tahrana gidecektir. 

--<>-
Kaymakamlar arasmda 

nakil ve tayinler 
Ankara, 6 (Hususi) - Acıpayam 

kaymakamlığına Ankara maiyet 
memurlarından Kaznn, Serike ls. 
tanbul maiyet memurlarmdan Hak ... 
kı Uygur, Mesudiyeye Manisa mai· 
yet memurla.rmdan Dündar, Kara ... 
suya Dörtyol kaymakamı Adil, Su
şehrine Amasya maiyet memuru Ke 
mal Eren, Hayraboluya İstanbul 

maiyet memuru Hayri, Beytfü~şe • 
baba Garzan kaymakamı Suphi, Bo 
şiriye eski BeytUşşebab kaymakamı 
Necmi, Arabgire mahalH idareler 
şube müdür muavini Emin, Garza ... 
na Havza kaymakamı Şevket, Ya
lovaya Çorlu kaymakamı Niyazi, 
Dadaya Kastamonu maiyet memu-
ru Zeki, Hafike Daday kaymaka-
mı Receb, Andrine Yalova kayına. 
kamı Hüsnü, Havzaya Yusufili 
kaymakamı Sadi, Çorluya Kara.isa. 
lt kaymakamı Necmeddin, Çınara 

Hadım kaymakamı Hazim tayin e
dildiler. 

--'-O-

Ticaret VekAleti hususi 
kalem müdur;ağu 

Bu vinçler rıhtımlara konduk
tan sonra tahmil ve tahliye işleıi 

çok muntazam bir ~ekle girmiş ola
caktır,. Vinçlerin bir kıısmı Galata, 
bir kısmı da Sirkeci rıhtımına konu
lacaktır. 

orman 
müdürü edilen maarif müsteşarı İhsanın ye Yeni teşkil edilen Ticaret \'eka. 

Vinçler, 2GO bin liraya ısmar -
lanmıştır. 

Orman umum mUdürIUğüne fen rine asaleten Galatasaray lisesi Jeti hususi kalem müdürlüğüne Tür 
heyeti reisi Fahri Bilk tayin edil. 

1 
müdUril Behcetin getirileceği söy-ı kofis raportörlerinden Dr. razıl S. 

m.iş ve dün vazifesine başlamıştır.! len.mektedir. Asal tayin edilmiştir. 
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Hırs 
S~Pos·un dil hikayesini her. 

iyi es bilir: efeııılisi çarşıdan 
11~ Yarsa onu almasını ~ö~·le

' o l!ld' niıı ıp dil alınış; en fena şey 
111 ce de Yine dil getirmiş. Dün· 
tcri~cn _iyi ve en fena şeyi diye 
ırı Lılrnek yalnız dile mahsus 

ardan .ı ğ'J . a uc ı dır; ondan başka 

1 ııelcr vardır' es 1: ... 
,.k.? '1 hırs; yükselme, iktitlar 
'a ııııc seçme hırsı ... Küçük kal. 
. razı olmak ne kadar çirl.:in, ne ar lı .... 

Ük uzuıılü bir şeydir! Sair: 
. ~el, lıüııerinlc kani olma,, di 
' lıura·'ak· /.. k ı· · · u ı ıuner ·e ımcsının, 

r~ı" ~lcnıck olduğu pek bellidir. 
t 1 .. c:ıconsfield de: "Bu kısa ha
' "U "k tek çu: kalnıağa değmez,, diyor • 
.,,., larıhte, gerek zamanımızda 
"1 1!tııı. l , k ız, 1ayran olduğumuz insan-

a 1/'derJeı-ine boyun eğmemiş, dai· 
tıı. llhınıJııkları mevkii aşmağa ça. 
a ~~.0lanıardır. Makedonya ile ik
Ytl ~P de cihangir olmalta kalluna
°k? \ skender'e "bilyük,, der miy
n h 1 lıııı tluyurmağa, hemcinsleri· 

11 ~Yranlığmı kazanmağa çalışmı. 
a e~laııı, küçücük i'ini bile hakkHe 
.._ enıcz. 
ueıı·1 
n b· 1 ebil!r ki tevazu da yine hır 
lın ır ~ekı idlr. İnsanın içinde yilk
ek. ek, en büyük mevkilere göz dik-
. ar:ı:usu vardır; mütevazı, bu ar· 

1~ 11 l'endiğini, onun üstüne çıktı. 
u 

1
' ~anın da, şöhretin de boşlulu

n anladığını iddia eden adamdır. 
d Utı hırsı da, bütün insanları esir 

h
en hırstan kurtulmaktır. Yalnız 

a le t • 
ilh evazudaıı bahsetmıyorum: 
. aısıı. hakikt müteYazu kastcdı 
ıırurn: o o derece mağrurdur ki 
'tıı. . , 

cın~ıerini hiçe sayar, onların 
l)·r 
a aııııtını kazanmda, onlar arasın 

. ıne,hur olmal'ia bakmaz, yalnız 
'tıd· e . 
ııt.1· 1 hayranlığını l<azanıp kendı 

1;
11de ıneşhur olmakla iktifa eder. 

erı trsın insanı gülünç elliğini söy· 
Cr ,. · 

lar h. ıanlıştır. Ancak bazı ınsan • 
uİ ltı;ı gülünç ederler. O insanlar, 

rne~nduktarı yerde kalsalar, yüksel
etııı 'k ~eşhur olmak, herkesi hayran 
olu~ 1~1emcscler daha mı az gülilnç 
dah ar, Onların gülünçlüğünü belki 
kat~ aı insan bilir, işle o kadar; fa
kınd endilerini tanıyanlar, biraz ya
dere arı görmüş olanlar için yine o 
sanı cede garib, o derecede tuhaf in. 
dı' •. atdır. Bir muharrir çıkıyor: ken-

··ın11 
nı, bi en çok evcl mevcut bir ce~:~·a~ 
Te b r tarzı kendisinin icad eltıgıııı 
tni aşkalarının ancak onu taklid el· 
zu;doluukıarını söylüyor. Bunda ma. 
ted· llr, Cünkü gerçeklen o kanaat -
fJÜllr; bö}'le bir şey söylediği için ona 

tıı.e~ • 
llÜ.I . ııe hakkımız yoktur, eserme 
&.dae~ıı, kari.., Fakat asıl ıülünecek 
lar lar onun iddiasını doğru bulan 
ka~1°nun hakkından bahsetmeğe kal· 
sun.attlır. O, kendisini beğene dur. 
ı; 111 ' .• haya} ettiği büyüklüğü ile var-o,· . . . 
keıı . Un~Gn. Size ne? Hiç kımsenın 
~iııedıııi beğenmesine, büyük ııörme
keııd?"ıaııı olabilir misiniz? Bırakın 

1 h~r 
0 ıne ... 

heıeııa l'anıldığını isbata kalkarsanız, 
ınan·oııu susturmak isterseniz hırsına 
ha lı~ ~~a.nıazsınız; bilakis onda da 
naati~·llk bir haksızlığa uAradılı ka
uah 1 Uyandırırsınız; yarııı ortaya 
~i k a hüyük iddialarla çıkar. htedi-

Bdar • ' · ı diııı ~oyler, siz de dınleınezsın z, 
C$en· b · • ı bit<' ıı ile gülüp gcçersınız, o ur r ... 

Söl'le ~ 
hiç b· llıege hacet yok, lıu yazımda 
'>Ünk·~r nıuharriri kasdctmiyorum, 
kalk u bugünlerde öyle iddialara 

ı,nıı~ . b'ld'l!o' ııı .. ·ı nıuharrir • benım ı ıeı-
e gor 

lıtuı'a ~ - olmadı. Başka sahalarda 
l'U " 'lİbi ruten adamlar var. Her hırs 

fakat~la.rınk.i de esasen mübarektir; 
Clldi!eri o hırsın adamı değil. 

Nuruilah ATAÇ 

-----------~~~~~-
Ana do J u Sigorta Ş i rketi 
ldara Meclisi Reisliği 

Şı~tıa.d~Iu Anonim Türk Siğorta 
Ctının . . ... ı· . d'' içti yenı il"1are mec ısı u.1 

ı-n;- etmiş ve idare medisi Re
l'u- ınc Emekli General Şefik 

•San• · · 1 ıntıhap etmiştir. 

i 

1 

insanın hayatı istikametince 
cemiyetin vazifeleri 

ve mühim bir netice 

Babıali yolundaki dükkanlar 
sinek avlıyoruz diyorlar ! 

1 
-3-

Yazan: DAL 
• Kİ gündcnberldir bu mevzu üzerindeki mi.inal•a.salarmn-1 zm yıı.rdJğı neticeyi, Türk cemiye1.inc .ı;öre maddeleşti

.rince, yapıJınak ıazımgelen ı;ok mühlın hedef~r karşısında. kalı-

nz. 

Yol inşaatı usul ve sistemindeki isabetsizlik ve yanhşhk, 
ha~kı ve müesssse sahiplerini şikayete sevketti. Bu 

vaziyeti önlemek mümkün değil midir 1 
Gebeye karşı : 
ı _ Türk.iyede en·cla Iaznn olan nüfustur. Nüfusu koruma, 

birinci derecede doğumu himaye etmekle başlar. Bütün ,iıayet 

merkezlerinde ,.e kaza merkezlerinde 'e mümkün olduğu nispet. 
! te nahiyelerde doğum dispanserleri a~mak birinci hedeftir. Bele. 
i diye ,·eya sıhhat ldareslnin ebesi olması ki.fa.yet etmez. Müd.a
i haleyle doğura.cak kadınlara bunu yapabilmek Jçin en müfoyazı 
l seklide de olFıa her ,·niyetin ,.e her kaza ve nahiyenin dispanse

! rindo hazırlıklı olmamız gerektir. 
Bu itibarla, buralara gönderilecek ebelerinı lcabmda cerrahi 

müdahale yııpabilecel< kudrette bulunmalan ve kadın heldmlerl 
bulunmıyan yerlerde bu \'azifeyi mümkün olduğu kadar b:ı.şara.
bilecek yarı doktor l'a.drnlarm yetiştirilmesi her seyin üstünde 

bir ,·aziledir. 
2 _ Çocuğunu doğuran bir köylü ana, ertesi gUn pne tarla. 

sına. döner. Bunun teYlld ettiği vahametler meydandadır. O 
kadın, bu bilgl.si.ııliğinin seyyiesini bir müddet sonra bir l1astane. 

ye düşmekle çeker. Binaenaleyh köylere l•adar doğum nıUnase
betiylc kadrolarımızı, halkımızı sistemle \'C mütemadiyen irşall, 

• tenvir etmek ,.e bir gebenin itina edeceği vazifeleri anlatmak 
lazımdır. Bunlar, villi.yet \eya kazalardaki sıhhat t~şkilab, halk 
e' leri içtimai muannet t~ski.lıi.tı, belediyeler ve nihayet bütün 
bunların üstünde hilkfımet marifetile yapılmak icab eder. 

s _ Gebe olan kadınların muayyen devrede nezaret alima 

&im.malan sıbhl ve fenni bir lüzum olduğuna. göre bu dispanser

lerde tn.hlil vesaiti bulunmak lcab eder. 

' Babıali caddesinde Ttaklı şikayetlere sebep olan yol itışaahndan bir manzara 

Yani birinci derecede doğurmak vaziyetinde olan kadını 

ıüratleı müesseseler kurup himaye altına. almak ilk ·\ a.ıifemiz· 

dJr • 

: Nevzada karşı: i Doğwn bir ftCY Uade etmez. l\lak..<1Jud olan nevzadı her tilrlü 

1 

tehlikelerden korumak, beslemek, büyütmek, Türk cemlyetlne 
Jlyık bir uzviyet haline do.ha. henüz bu haldeyken Iıazırla.ına.k 

lcab eder. 
ı _ Bunun içln en küçük merkezlere kadar tc~mil oluna. 

cak sıhhl teşkili.tın en büyük lıedef olan çocuk mcnuu üze. 

rlnde mUteYBzı da olsa Jmımen kifayet veren bir yukulla. haırr- i 
lanması J.i.zımgellr. i 

1 
i . 
i 
1 

2 - Çocuk bakını yerleri, himaye müesseseleri, silt damla.

İ lan, kimsesiz ve yoksul çocuk yatım yurdları, çocuk dispanseri lerl, çocuk hastaneleri tesis etmek gerektir. 
: 3 _ Çocuk düşürme vakala.rıru önlemek için ço'1< aı;;.'ll' cezai l 

müeyyedeler koymak ve blr sıhhi sebeble lüzum hasıl olduğu tak. ! 
dlrde dahi hükii.metc haber ,·erilmesini mecburi kılmak 19.7.ımdır. 

4 - Hükfı.ınetin kim.~esizı yoksul aile çocuklarnu ne tarzclıı. 

n ne gibi bir sebeble olursa olsun doğduktan sonra. himayesine 
alıp bakacağı hakkında halka emniyet ·rerici teşebbüslere, pro. 
paga.nda.ya girmek, halkı tem·ir ve irşad etmek, bir taraftan da 
fillen mliesseseler kurarak bn netkel; başarmak zarureti lcarşı

smdayız. 

5 - Nahiye merkezlerine de şamil olmak üzere hayırsever
ler cemlyetlerinl teşmll etmek, çocuk esirgeme cemiyetini geni5-
letmek lazımdır. 

6 - Bu münasebetle okutma yurdlan ~mnk, okumağa teş-
1 bölgesinden ufak mlkya.cıta da. olsa bu hayırlı ''e yurd saran lçtL : 
: mai seferberliğe medar olmak üzere ,·ergi koymak zarureti n.r. 
f drr. (Devamı 4 üncüde) !-·-····· .. -----·············---··-______ ............ ······················· .... 
18 Bin lirahk suiistimal 

suçlusu 
Dün Asliye birinci ceza mahke

mesinde İş bankasının Beyoğlu şu
bef.linden on ııekiz bin lira aşıran 

banka memuru Milşfikle suç ortağı 
ticaret mektebi talebesinden Nec. 

detin muhakemelerine devam edil. 

miştir. Mahkeme, şimdi başka yere 

tayin edilen bir banka memurunun 

istinabe suretile şahld sıfatile din-

Kaçakçıhkla 
mücadele teşkilalt 

Alakadarlar ,.e bilhas~a gümrük 
muhafaza umum kumandanlığr, u. 
yuşturucu madde kaçakçılığı ile 
esaslışekilde meşgul olmak üzere 
yeni teşkilat meydana getirmeği ka 
rarlaştmnı~lardır. Bu tcşkilflt yal -

mz kaçakçılık işleri ile uğraşacak \ c 
kaçakçıları sıkı bir surette takip e
decektir. 

Babıali yollarında yapılan inşaat 

ve tamirat. kablo değiştirme işleri 

münascbetile iki üç gün içinde bir 
çok şikayet mektupları aldık. Bun
lardan başka dün matbaamıza ge
len dükkan sahipleri pek haklı ve 
çok yerinde olan şikayetlerini he · 
men, gelen mektupları teyit eder 
mahiyette bildirdiler. 

Alakadarların nazarı dikkatini 
celbetmek üzere bu şikayetleri yazı
yoruz. Babralide dükkanları olan • 
!ardan biri şöyle diyor: 
"İnşaat başladığındanbcridir on 

para alış veriş etmedim. İnşaat iş 

hayatı başladığı zaman başlıyor ye 
bittiği zaman bitiyor. Halbuki halk, 
iki taraflı yapılan ve binaenaleyh 
dükkanlarla caddenin muyasalası 
kesilen bu yerlerde alış yeriş etmek 
ten sarfınazar dolaşmak dahi iste· 
memekte haklıdırlar. 

Biz bile dükkfmdan bir dükkana 
·•eya dükkandan kaldırrma geçerken 
sıratımüstakime benziyen ka -
laslar üzerinden geçmek ye toprak 
yığınlarım, taş birikintilerini aşmak 
zaruretinde kalıyoruz. Halk için 
benden alış veriş etmiye mecburiyet 
yoktur. Daha emin bir yerden alır 
ve binaenaleyh bu inşaat münase· 
betile biz sinek avlamak \'aziyetin· 
deyiz.,, 

Bir eczacı söylüyor: 
"Gözlerimle gördüm. Gözleri için 

doktordan iltiç almış, gönniyen Ye 
yani gözleri örtülmüş bir kadın ya. 
mnda elini tutarak yürüdüğü çocu· 
ğu ile eczaneye gelmek istedi, mu
vaffak olamadı. Döndü \'e bir baş· 
ka yere gittı. 

l\lüclahale etmedim, yanımdakile 
re bu inşaatın bize olan zararlarını 
gö::-termek için bu hadiseyi canlı bir 
örnek olarak gösterdim. 

Sokaklar tamir edilebilir, nihayet 
lenmesine 
gelmediği 

dı. 

karar vermişti. Cevab 
için muhakeme bırakıl-

Bu suretle kaçakçrhğm kati su- kablolar sökülüp yerlerine yenileri 
rette önüne geçileceği ümit edilmek geçirilebilir. Bu bir şehir ihtiyacı · 
tedir. dır, Iüzwnludur, anladık ama. cad. 

deleri böyle sağlr, sollu ve ortalı de
lik deşik edip tam iş zamanı buna 
başlamak suretile bizim işimize gü
cümüze mani olmayı anlamadık. lş 
başılarına soruyoruz. 

Hükumet işidir, diyorlar ve işle
rine devam ediyorlar. Ne zaman 
biteceğini de bilmiyoruz. Bu müd
det zarfında keşki tatili faaliyet et. 

memizi tebliğ etselerdi, daha isabet
li bir tedbir olurdu. Ne yapalım, lllt 
fen makamın dikkatini cclbediniz.,. 

Bir berber ve bir lokanta sahibi 
de ayn ayrı ve çok dikkate değer 
şikayette bulundular: 

Berber dıyor ki: 
"Bizim işimiz tıraş etmek ve yani 

yüz üzerinde oynamaldır. Hangi 
müşteri tıraş olduktan sonra ıslak 
ve nemli ve mesameleri açılmış yü· 
zünü bu toz deryasına arzeder? Bi
naenaleyh hiç iş yapmıyoruz. Ken. 
di müşterilerim dahi gelmez oldu -
lar. Sebebini sormağa ne lüzum var? 
Bu yollardan seke seke ben geldim 
gibi gelmeğe mecburdur. Rüzgarlı 
havada bu tozu toprağı yutmağa, 
yüzünü gözünü bundan koruyama· 
mağa maruzdur. Xe diye gelsin?., 

Aşçı eliyor ki: 
"Yemeklerim duruyor. Satış yok. 

Fena yaziyetteyim. Sebebi malı1m: 
ln~aat. Evvela bugünlerde hava çok 
rüıgarlı olduğu için dehşetli toz 
kalkıyor. Peki, ama, nihayet bura
sı lokantadır, kapısı mütemadiyen 
açılır, kapanır. İçeriye toz girer de, 
müşteri bunu gön.ip yemek yer mi? 

Bu işin başka bir çaresi yok muy 
du?,, 

Bütün bu şikayetleri dinledik. 
Hepsi haklıdırlar. Bize kalırsa hiç 
şüphe:ıiz, dükkanların bu \ aziyetı 
gözönüne getirilerek inşaattan sar · 
fınazar edilemez, ama, bunun çok 
daha doğru yolları bulunabilirdi. 

Evvela, iş üzerinde o kadar az a· 
mele var ki bir türlü bu işlerin sü· 

ratle bitmiyeceğini kestirmek güç 

değildir. 

Sonra iş zamanında böyle inşaat 
olamaz. Tramvay idaresi gibi gece
leri yapılır, iş hayatı başlayınca 

kesilir, fazla amele yığılarak halkın 
zaran önüne geçilir. 

Yolların her tarafı delik de§İktir, 
topraklar sağdan sola, soldan sağa 
atılmış, taşlar yığılmış, halkın geç
mesine bile kafi yer kalmamışken 

buradan otomobil, araba vesair ve· 
:;ait de hani harıl işlemektedir. 

Kalkan toz toprak dükkanları ber 
bat bir hale getirmektedir. 

Halk mütemadiyen toz y~tmakttı 
dır. Dükkanlar hakikaten işlemez 

hale gelmiştir. 
Baştanba5a kazmaktansa her yir

mi metrede bir tamiri ikmal edip 
kapayarak ve böylece yürüyerek bu 
işi yapmak elbette şehrin hayatı ba
kunından daha mu\·afık olurdu. 

Bilhassa gece çalışmayıp da gün
düz çalıştmnak bu neticeyi doğur • 
maktadır. 

Bu şikayetlerin tevali etmemesi 
için belediyenin bu inşaatta dediği
miz gibi veyahut daha pratik şe -
killer bulmasını temenni ederiz. 

Edirnekapıda bir 
ev yık ıldı 

Edirnekapıda Kariye mahallesin
de Çakı sokakta. 11 numarah eski 
bir ev dün ansızın yıkılmıştır. 

İçinde kimse olmadığından nü -
fusça bir zayiat olmamıştır. Bun -
dan b~ka Arnavutköydo Derebo • 
yunda emvali metrukeye ait 19 nu
maralı baraka da yıkılmıştır. 

--<>--

Hariciyede tayinler 
Ankara, 6 (Hususi) - Bnyrut 

başkonsolosluğu kançılarlığma Hay 
reddin Yalın, Paris başkooso1oslu-

Hitlerin yıldiin Umü 
münasebeti le 

]inmemiş, ancak y1l1arca. sene sonra bun. 
brm ıı.dl:ırmı tarih ebedilcı:itirmi~tir.,, 

4't ğu kançılarlrğına Melih Esenbel ta
yin edilmişlerdir. Vekalet emrinde 

H İTLER'in ellinci yıldönümü müna. 
sebetlle Berlinde. büyük merasim 

yapılacak. 

Bu bizi bir tedalye seYketti: İyi hl ri
cali deY1et kadınlar değildir. Yok!!a mlUet. 

]er, otuzundan sonra yıldönümü tes'idin. 

den ma.hnun kala.ca.kl&rdr. 
>:::;:* 

Liman nerede yapılma il 

L tMANIN Çatala.ğzmda mı, yoksa E· 
reğllde mi yapılması lüzumu hak

kında henüz bir karar nrilmemi-;. 
Do,i:rnıdur. Aceleye ne lüzum ,·ar? 

Bakalım, hclo bir fırtına. claha kop-
sun, ,·apıırlar nerede 

ya.1ları.ı. 

otururlarsa. orada 

Yıllarca sene 

H E:'\I NaJın:ı, heot mıhına siitunu mn. 
barriri sayın saylıw Abidin Da. 

,·ar "i\l<:'lımetı:lı.tcn i)rnek nlalmı" yazısın-

da diyor ki: 

"Nice büJiik lns:mlar urtlır JJ hayat
J:ırmcl:ı, eserleri yü:.dinden mükafat clci;'il, 

<.'<'Za ~iirınüslc•r 'e kıymetleri, ı:;airin tc
ncnııi ettiji;i ı;ilıi scnkl musall:ıda dahi bi_ 

üstadı tren tutmuş olıı.c:ık. (Yıllarca 

sene) ile kunctlendirdiği zaman yanında. 
diğer kelimeler cansız kalıyor. Şö:ı le de

mek gerekti: 

''Nice kebiren büyiik adam oğlu in

s:ınlar n1c,·cuılen \'arclır ki, yasayış haya.t

l:ırmda, eserleri 'cchcn yüzüml<>n mülta. 

fa.t ll<'ğil, kezi~ eten cez:ı. rüyetle gönnü~lcr 
YC de~erli kıymetleri, şairin lsfrkle fomen. 
nl ettiği mhlllu gilıl (senkl muç;alla) da da-

hi tefehhümen bilinmemiş, ancak yıllarca 
f!Cn<'ı mm·alıJmran Ronrıı bunların ismen 
afüarını histuvar tarihi sonsuzlukla ebedi. 

le~tinni~tir.,, Mim. 

birinci derecede memurlardan baş. 
konsolos Firuz derecesiyle hizmete 
alınmıştır. 

Açık teşekkür 
Muht~rcm bir ailenin uful cdeı 

oğlunun bağlandığı hayat sigort. 
işini büyük hir sı-.ıhıılet ve r-e.!a 
!;etle eyi neticelendiren. ödeyeı 

"lJNYON" Şirketinin mücür v 
erkanının gösterdiklerı ıns.ani ko 

!aylığa açık teşekkür! -:-:•.m' bildi 
mekle şeref du:ranrrı .. 

Yt:killeri 
Hıfzı Nanbandoğlıı 
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Çinliler üç koldan 
ilerlemeğe başladılar 

Hong - kong, 6 (A. A.) - Çin a. Şantungun şarkmdn ve garbın

jansı bildiriyor: da Çinpu dcmiryolu üzerinde ve 

Peipln"' ile Hankov arasmda bulu-
Çin kuvvetleri Uç istikametten 

hep birlikte ilerlemekte ve muhtC'. nan diğer Çin kıt'alı:ırı da dıi manın 
llf yollardan mukabil taarruza geç- 1 Paotingdeki hattmı kırmak Uzerc 
mektedir. birlikte ilerlemektedir. 

H A 8 E R - Aktam roıta11 7 NİSAN - ı 939 
L 

Yugoslavyanm Ankarada ~------· - Bu akşam saat 20,30 dan gece saat 2 ye kadar----·---·-·; 

yeni tjlçisi Şehzadebaşı T U R A N Tiyatrosunda 
Belgrad, 6 (A. A.) - Yugoslav

yanın Milletler cemiyeti nezdinde. 
ki daimi delegesi lvan Subotiç Yu. 
goslavyamn Ankara orta elçiliğine, 
Ankaradaki elçi Aeemo,iç Yugo -
slavyanın Kahire orta elçiliğine ve 
Kahiredeki orta elçi lvan Vukotiç 
de Tiran ortn el iliğine ta)in edil
miştir. 

lsıanbul GnrsonJnr Cemi) eli Hastanesi ve düşkünleri menfaııline 

GALA MÜSAMERESi programı 

:'.\lemJekctıınizin biricik MUALLA Kcmnnı S.\D! 
Snnalkiır okıı) ucusıı b:ı~ :ın lşılny, Pi;> nnist 
FEVZI Aslan~it Bü ük K ll:ılk:ııı Z O 1 

refaktile J 0RS8r Y·hlm QZQ a maS 

1 - Bir kol, Şansı - Honan hu. 
dutları arasındaki yol istikametin
de Şan!i eyaletinin cenubuna doğı u 
yUrümekte ve orada tahaşşUd ede. 
rek Tungpu demiryolu lizerinde 
dUtmanm atratejik bir nokta.sına 

hUcum eylemek hedefini gUtmektc
dir. 

2 - Şoiyoan civarından kalkan L 
Jdncl blr ordu Şabara doğru yürü
mekt. ve Şansinin eenubundaki Ja
pon mevzilerini şarktan hücum aL 
tma ahnalttadır. 

Büyük 1"ürk 
mimarı Sinan 

ihtifali 

(Halk Operetindeki ~cansı. rımJnıı sonra) llü)ük ı,ir Orkestra 
reCakntıJc iştir:ık edecektir. GAHI>l ~.TURAN 'e J.ONDRA bar· 
!arının giizide nrfütlcri t.ırnfınrlıın zengin \'AH\ ETE PHOGRA
)fT. :M iÇE l'E='ÇEF trupu num:ır:ıları, S. ATTiLA Milli re' li he· 
yeti, Sürprizler, fzut Gazinosu \"C A mhasoclor SAZ HI~ YETi.imi 
NlN 25 kişilik Al.AT "Rl\A K.4.1.ASIK KO:-o;SERt. Enn·cını. 
SADİ TEi\ ve arkarlaşları lara!mdan lT.\A 1' Jı,A.MJ \"Och il 3 pcr 
de. Bilrtler giinnü7.dcn ~:ıtılın:ıktoclır. Döniişte her t:ır:ıfo \"es:ıili 

nakliye temin edilmiştir. 
......................................... 1 ........................... ,. 

---..--. ...... aıııııııu.ıuıaıııı-ııwııın • .,....._..__.._....~fllıuılllll•1ıınıu ıtııııı:uıı ıııı '" llıııı "1Jd0! 

Bugün S .A K tA ~ 'VI ~ sunemaısın~aı 
)limpiratlarda bayrağımızı şeref direğine çektiren kıymetli YAŞAH'ımızı da görüp alkışhyacağınız 

0 L i M Pi YAT GENÇLER i Olimpiyat il Reji: LENi RIFENTAL 
'3oks • Eskrim - Voleyboll - Bal'ketbol - Futboll • Güreş - Deniz sporlan. Deniz yarışları - At yarışla 

rı ve daha bir çok ala.kalı spor birin cilikleri. 

. 
Pazar günü dahi mımarın kabri 

başında merasim yapdacak 
Onüınüzdekl pazar gtinü Mimar f ından da Sinanm bu sene tamir e· 

Sınanın ölümünün 356 ncı rıldönü· dilen eserlerine ait bir albüm neş
müdür. Bu münasebetle buyük ölü. redilecektir. 

OLIMPIY AD GENCl.ERl'nin Kamp hayatlarını ihtiva etlen bu filmi mutlaka görünüz. 
_,...__....., .. ,•ııu111•11D11ıtu• m ------ -llllfllllllııltJllllllllıııı~~lllııııllfl~D ııa__. 

3 -: Anvey eyaletinin şimalin -
den hareket eden Uçiincü kol ise, 
Hofey ve Hu.tovu cenuptan hücum 
altına almak Uure Lunghay demir
yolu boywıca ısarka yilrümektedir. 

nim mezarı başında mera im yapı· Diğer taraftan evvelki seneden i. 
!acağı gibi, vakıflar fen heyeti tara· tibaren yapılma ma karar verilen 

lsviçreli profesör 
Pittard 

insanın hayatı istikametince 
cemiyetin vazifeleri 

ve mühim bir netice 
_... Baştarafı 3 ünQıdt 

Gençliğe karşı : 
1 - Tabsllsiz bir tek çocuk \O g~nç barakmamak. 
% - Sokkalarda görülen çocukları 'e her ne sebeble olursa 

oı.on bli~e zararetlcrlle okuyamıyan çocuklan, köylcr<le okuma
dan ı, hayatma se' kcdlJ.cn ı:.ocukları mUeyyldelerle tahsile mtt
'bar etmek. 

3 - Tahsilini ikmal edemcnıl!J 'e hayata ginnhı olanlara ı:c
ee mekteblerl, gece sanat mekteblcrl, gece Unhersltelcrf, broşür. 
le ön1venlte tahsil sistemleri, 'mesleki kurslar, terfi müddeti ara. 
ama sokulmuş mesleki kurs tahslllerlnl koyma!c. 

4 - İJ hayatını emnlJct alhna almak için kat'i u sabit mü
en-edelcr uz.etmek. 

5 - Bütün say hayatını cemlyctleştirip mücs!lftleleştirnıeğe 
doiru Mn"ketmek gerektir, 

8 - Ba münuebetle okutma yurdlan amak, okumağa t~
Tlk propagandaJan yapmak, 'halk ne rlyatr, yatı mekfcblerl, ha· 

knn yurdlan temin etmek lllzrmdJJ'. 

ihtiyarlığa karşı: 
İhtiyarlık dc\J'esl için emnllct bir c:-eml~ etin bellibaşlı hedef. 

lerindcn biridir. 
lngUteredc 50 ya.ı;;ından sonraki J .. ~dmlara tekaüdiye \eril_ 

dlğhıl söylemek, mllletlcrln bu 1 te ne derece~ c kadar hns as ol
duklamıa bir mi.sal tcskll eder. 

Bunun için yapılaeak 5e~\ 1tir bütçe ıla,·asmclan 7.iyaıfo bir 
azhn işidir. 

1 - Bu tün mesai bölı;elerlnl cemiyetle tlnne:c 'e hu ceml
;retlerl illtikbal için maddi rnUeyycdl'ICr temin ~drbil~ek tea\ Un, 
t~kalid sandıklan te ı~ine mecbur etmek 'P. her ı, ahlblnden 
yüzde bir mlktar bu sam1ıklnra ayırmak mecburiyctinJ, de' Jet 
memuriyetinde olduğu gibi, kanunlar ikame ederek istibat emni
yetini tesis etmek sarttır. 

~llihendisler cemiyeti, ayakkabıeılar cemi:) eti, IŞ(ller cemi. 
yeti n nihayet böylece bütün mc al tıınıflannı cemlyetlcrr, hlr. 
Jlklett, topluluklara bağlamak 'c fckaliıl kanunu maks3d 'c he
defleri gibi neticelere mecbur lulmak lazımdır. 

Bu !'landıklann müşterek bağlandıkları bü3 Uk bir banka 'e
J'& sigorta veya Fransadakl epam snndıldanna müşabih bir mali 
~Utll kurulup de\ Jetin kanunlarının damanı altında ka3 ıtsız 
,.e ıtariea her i§ adamına ihtiya.rhğı, sakatlı~ 'e hastalığı ha· 
llnde müeyyedeler 'azetmek bugünkü lnkılibımızın en mübarek 
hedeflerinden birini 'e belki birincisini me3 tlana getirir. 

1·e1a, suçun amillerinden en mühlmmldir. Mücrimlerin kırk 
J'&fbUlaa ileri olmalarmın ruhi 'e içtimai sebcblerlni tetkik 
edince görürüz _ki iş cmnlyctsizlij:,ri 'c istfübal mlleHrdcsizliği 

lılr yetd muclti olmu!} Ye bu onu suça C\kctmlştir. 

Dl~enclllğln, sdalctln en hazin tezahüratını bu 3 aşta görü. 
rtl:ı. Halbuki ~iirmemek bu kadar basit bir şekilde imhan da1ıl. 

llmdedlr. 

% - De\ lot m<>murlan, banka memurlnn 'I' alreyc nlt bii
tla tekalidl~·e işlerini sigorfalaştınp, ele' let hiit<'"~ine hlr ~ilk ol
maktan kurtarmak 'ıı mumnnte 'c mUtcda' il bir sem1a\·e haline 
~eUnnck, ticaret \"C lktısat o;a' asırtln hu s"rnl'\ "ılen 1,•·1 ](' ,.. 

derek memleketin ilerleme ine inıl.iınlar 

:ıarıdır. 

Ölüme karşı : 
l - Asri meznrht.ıar. 
ı - Cenaze tcekltutı. 

\ermek miiml,ün \il rı. 

Her koye kailar amil olmak ib.t're bu t<'şkil.ltm l Ukumet 
tarafmdan l!dematik bir ~!dide hazırlanıp bir 
!anması lt•ab eder. 

S - En küçük ko.)d hllc mezarlann ~elıir clışııılla hazır

lanması için mezarlann Türkl3 c mull.i tt'skl'utına güre planla tı
nlmuı Jizımdır. 

4 - Ölüye hürmeti, mr.1.arlara salgı 'e bakımı tem.in l!,'in 
halkı l~ad, temir etmek H' halk neşriyatında, halk propngan· 
dumda bn mescJe3 «> 3 l"r 'ermek gerektir. 

Tlirk eemlyetlnln m<'sal hayatını t:ınz1m YC lstemleştlrmek, 

plln•a,tmnak, emnl3etlere \C rnilf'y-,eıklnc hai"'~mak 1 1 mU~. 
tflhlm olduğu faall)t't l:nkımımlrn çok mühimdir. nu bfrl hlr me. 
ıtal amam müdürlüğli 'r hnttil clnha hU3 ilk bir hlikftmet te~ek
klUlaUa Hbtun ve zaruretine sc,·kedlyor. 

Sinan sitesi hazırlıklanna devam 
olunmaktadır. Sinanın en fazla eseı 
leri bulunan Süleymaniye civan bi. 
Sinan mahallesi haline getirilecek 
tir. 

Onümüzdeki pazar günü yapıla . 
cak olan ihtifale saat 14,30 da baş· 
lanacak ve ihtifal programı şu sıra· 
)'1 takip edecektir: 

a) istiklal ~Iarşı, 
b) Yüksek Mühendis Mektebi 

son sınıf talebesinden Fakih Ozlen 
tarafından söyle\'. 

c) Üniversite Edebirat Fakülte. 
i tarih bölümünden Ekrem Uç yi. 

ğit tarafından söylev. 

ç) Mimarlar \C Mühendislerle 
teknik okul mezunları namına be· 
lediye imar şube i mühendisi Salim ı 
tarafından söylev, 

d) Jstiklru marşı. 

lhtifalden eV\ el saat 13,30 da ci
\"ar orta okullar, liseler, } ü.ksek .Mü 
hendis mektebi, Güzel Sanatlar A· 
kademisi ve teknik okulundan gele. 
ce!i: talebe ile sair istiyenlere. Ev· 
kaf mimarlarından Mustafa Rona 
Sülcymaniye camiinde büyük mi -
marm hayat ve eserleri hakkında 

izahat verecek ve oradan toplu ola· 
rak ihtifal yerine gelinecektir. 
Yıldönümü pazara rastladığı için 

ılkokullarda talebeye Mimar Sinan 
\e e erleri hakkında bir gün evvel 
malOmat verilecektir. 

Gece saat 20,30 da Eminönü Hal. 
ke\ inin Cağaloğlundaki salonunda 
la mimar Kemal Altan tarafından 

"i\limar Sinan ve eserleri,. hakkın 
da hir konferans verilecektir. 

Belediye, C. H. Parti i, lı::tanhul 
Halkc\leri adına Eminönn Halkevi, 

Üniversitede dört 
konferans verecek 

Pr. Piltard 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Komauzma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! kt 
.. ser. İcabında günde 3 kase alınabilir. .. 

iki belediye ,===Dün gece~ .. """ 
memuru azledildi ü LALE ye 
Bakır~~Y. tahsil şubesinde ~Şeref verenler; Salon· 

sunstımal yapılmış ldan Takdir filminden 
Bakırköy beledive tahsıl ve ta • ki ' ld J 

hakkuk ~ubesinde: belediye mura _ zev e ayrı 1 ar 
ıpları tarafından yapılmakta olan Hl Tlli\UO ROSSD 

~~~~}~: ~~d:n ~:~~n ed;:~~~t Par·ıs lşıkıları 
.ıetice 'inde tahakkuk basmemuru H 

Cenevre ünivcrsitef!i profesörle. Salih ile tahakkuk memuru ~---.::::Filminde 1 1 ıım:lll 
rindcn Pittard maarif vekaleti ta. Osmanın suçlu oldukları zannı kuv 
rafından Ankara ve tstanbulda kon vct bulmus; her ikisinin de dün va
ferans vermek üzere davet edilmi3- zifelerine nihayet verilerek tahki -
ti. Ankarada birkaç konferans ver- kat evrakile birlikte mücideiumumi
miş olan büyük profesör, burada da liğe verilmişlerdir. 
konferanslar verecektir. 

İstanbul üniversite.si profeaörUn 
vereceği konferansların günlerini 
tayin etmiştir. 

Konferan !ar, saat 18,15 te üni
versite konferans salonunda veri -
leceklir. İlk konfcran~ 10 nisan pa
zartesi günU "Avrupa ırkları ve 

mcn§elerl'' Uzerindedir. Bundan 
sonra sıra.sile 12 nisan çarşamba 
günü, "Göl havuzlarında yaısıyan ilk 
insanların medeniyeti, Merkezi Av. 
rupada cilalı ta§ devri", 13 nisan 
perşembe gUnU: "Fizik antropoloji, 
ilk inııanlarm işleri, pedagoji ,·e 

Tahkikat evrakına nazaran Salih 
ile Osman ferağ muamelelerinde hi· 
lafı hakikat beyanname tanzim ve 
imza etmişler, bu beyannamelerle 
ferağ muamelelerinde beledi) eye 
borçlanan şahıslan, borçlarım öde. 
mi5 gibi göstermi~lerdır. 

Beş çocuk anast 
bir dilenci 

Top top kumaş 
elektrikçi 

çalan 

Gazhçe,.mcde mef. 
sucat santral fabrı 

kasından bir müd • 
c!ettenberi çalma 
l\um::ı 1arm nasıl sıt 
oldukları anlasılanı' 

makta \e fabrika dl 
hırsızı bir ip ucu el 
de edemediğindefl 

zabıtaya haber vcrt 
memekte idi. 

Fakat dün ikinci eubc emni)et 

\'akıf işleri direktörlüğü, üni,·cr ite spor,, 14 nisan cuma günü de ''Aa. 
Güzel Sanatlar Akademi i, Yiıksek yada yaşıyan beşerden evvelki bir 
Mühendis mektebi, teknik okulu. mahlük,, me\zulan tetkik edilecek 
mimarlar birliği, mühendi )er hirliğ" I tir. 

Fatma adlı ihtiyar hir kadın Sul memurları şüpheli kumaş satan bL 
tanahmet eh arında dilenirken ya rini suç üzerinde yakalamış vo tah· 
kalanarak birinci sulh ceza mahke. kikat sonunc;a Gaz.lıçcşme mensu• 
mesine verilmiştir. sat fabrikasında çal~an elektriJ 

Fatma muhakemesi sırasında 5 memuru Yorgi olduğu anlaşılanı• 
çocuğu olduğunu, geçinmek için hi~ adli) eye teslim edilmiştir. 

bir geliri bulunmadığım, çocukları 
yüzünden de çalı5amadığım söyle -
miş: Eski kral 

Alfonsun 

teknik okulu mezunları cemiyetile 
air arzu edenler Sinanın kabrİnt' 

birer çelenk koyacaklardır. 

Elinden yaralandı 
Şeh?.adebaşmda Ferah sinema. 

!lmda garsonluk yapan 335 doğum. 

j lu Muharrem, sinema bit.tiken son
ra arkadaşı Atıfla Çapadaki evleri
ne giderlerken Lalelide önlerine bi
ri çıkmış, ağız kavgasına tutuşmu§. 
tar, neticede ~foharrem sol elinden 
yaralanmıştır. Yaralı Ccttahpaşa 

hastanecıine kaldırılmış, carih ~ a • 
kalanmıştır. 

Kiralık daire 
Pan&altıda. Elmadağında Cedi 

diye Sokağm1a 43 numarada ikin 

ci kat kiralıktır .. Banyo, Ele!ktrik 
Havagazi, Bahçe ... 

Şehir Meclisi 
toplamyor 

- Aç kalmamak için de dılenmek 
tugUn ten başka çare bulamadım, demi~· 

tir. 
Hakim He;ıit kadını serbest bırak 

Şehir mecli i bugün nisan de\Te· mıştır. 
inin ikinci toplantı mı yapacaktır Fatma mahkemeye, kuca~rında bı 

Bütçenin "aridat kısmının müzake. 1 ri ı. diğeri ~ .5 ya~ındaki çocuklarile 
resine ba !anacaktır. beraber getirilmi~ti. Karardan son· 

Diğer taraftan ~ehir tiyatrosu 
konservatuvar bütçeleri ile meıhaha 
'c düşkünlere\'"İ bütçeleri de bugtin 
lerde mcdi c verilecektir. 

-<r--

Yal r rcı memle~et'rr c'e 
inhisar madde'eri 

satışımız 
inhisarlar umum müdürlüğü tü

tün ve diğer inhisar maddelerinin 
dış memlekt'tlerdeki sürümünü art-

ra Fatma: 
- Şunları e\ Iathk alacak bir kim 

.;;c bul am, dılenmt} ece.ğim, fakat 
'mlamıyorum. ne olur hir tanesini 
iz alınız!,, diyordu. 

rnh:sarlar Vekili şehrimize 
gelip Ankaraya döndü 
Gümrük ve lnhisarlar Vekili Alı 

Rana Tarhan dün Ankaradn şehri
mize gelmiş, doğru İnhisarlar u • 
mum müdürlüğüne gic"ı ek akşamıı 
kadar orada m~gul oLmu~tur. 

Ha1askargazi cadde.sinde Bo - tırmak için bu yıl geni5 mikyasta 
mCtnti istasyonunda UGURLU A· propaganda )apmağa karar vermiş

part. 216 numarada Dok ter lsmai 'tir. ldare bilhassa İngiltere v~ do. 
Kenan'a müracaat.. minyonlannda propaganda yapacak 

tır. 

Yekil yeni umum müdür Adnan 
Il:l1et Taşpmarla \'C diğer müdür • 
terle görüşmüş, kendilerine bazı di. 
rektifler '~miştir. Ali Rana Tarhan 
ak~am tekrar Ankaraya dönmü~tür. 

Frankoyu 
oğlu 

tebrik ettr 
Burgos, 6 (A. A.) - Sabık ts~ 

panya kralı on üçuncü Alfonsuıı 

oğlu lnfant Donjuan, general Fran. 
koya bir telgraf çekerek "vatanrıJ 

kurtulusundnn dola~'l kendisini tel>--
rik etmiş ve dokülen kanın mütte. 
hid bir lspan) anın teC'ssUsUnU ga.. 

rnnti eylediğini bildirmiştir. 
General Franko, lnfant Donju

ana nşağıdaki cevabı vermiştir: 
"Müteaddid defa İspanyol gençli• 

ği ve ordusu saflarında döğU bil· 
mek talebinde bulunmuş oldu ·unu
zu memnuniyetle batırhyorum. Bu 
ispat ediyor ki müttehid, hUr ve 
büyük bir İspanya rcaUze edilecek. 
tir ..• 

Bir tekzip 
Paris, 7 (A. A.) - Bonnt't, dUrı 

İspanya sefıri Jose de Legu rica
yı kabul etmiştir. Sefir ltal~ o.n kıt
alarmın Cadix'dc l<aı a) a çılmrıld •· 

ğtnn dair dolaııan a) ialan tekzıb 
etmiştir. 
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Almanya, Lehistandan 
• 

iT~t!U(çfJrij'ie§r~E~L~f~F~@tiitl 
Fransada Curı1hur 
reisi seçi mirle itiraz 

Danziği 
Berna, T (A A ) · va · · · · tıhı ICiacııer Beobabter gazetesL 

loıı bOdlrdıtine ıöre, Almanya Po
lt Yaya 25 aenellk bir garanti mu
t a.bilhıdt Danzlgin Almanyaya dev
llled.Uınealn.l ve earld Prusya ile AL 

11~. topraklan ara.sında irtibat te. 
~ tekur etmiatir 
1~riliz garantisinin §amil 
;::u;u devletler 

rıı.ıı dra, 7 (A. A.) - Almanya_ 
tn ~una karcı haZirlanan 
aJ:ı. iflh. • Leh mlltekabil yardmı mu
de ecıeefıuıın. Bekin Varşovaya av
~en ve Polonya hUkfuncti ile 
ta k ı:n Yapacağı istiııarelerdn son 
?ıı~enıe alınacağı salA.hJyettar 
liı 1Cl'de söylenmektedir. !ngi • 
a)[ - ~h muahedesi kat'i surette 
~ tediıdikten ıonra İngiltere ile 
ııı l!lanya arasında İngiliz - Leh 
ııı llıaaereıerlne benzer iki taraflı 
~ereıcre ba3lanacaktır. 

nı l.ııgııız - Leh muahedesinde bu 
ili tlaJıedeıdn ne zaman tatbik edil
ti 'Si llıımgeıeceği tasrih edilecek _ 
.., r. Öfrenlldiğine göre Polonya;ıı 
d '?ilen garanti Almanya tarafın -
it aıı liolland\, lsviçre ve Fransaya 
.:: \'\ıkubulacak bir taarruza dn 

dir. 

1 İli haber alan mahfillerde söy_ 
::_lğme göre İngiltere hUkumetf 
lJ ııonra Yunanistan ve Türkiye 
ç~ de bu ıekllde anlaşmalar akdi i
~ lnlizakerelere giri~ek, hattA 
, ~tana bir taraflı bir garanti 
~lbıek taaavvunındadır. 

tQ Siıtıdlkl halde İngiliz _ Romen i-
lflannnı tanrlmi için Romen eL 

~t.f Virgfıe Tilea ile dafmf surette 
'lllaa edilmektedir 

Albay Bek . Parite de 
ridccek 

h l>a.riıı, 7 (A. A.) - Dün akşam 
'ıiciye nazın Bonnet Ile Polonya 
~iri Lukuclevin arıuımda yapt -
laıı rnUlA.lmt dolayıaile iyi haber a
laıı mahfiller, Bekin mayıs bldaye_ 
tinde 'Pariai ziyaret edeeeitnl teyid 
etJn,ktedlrler. 

Sefir bu sabah Calaia'ye hareket 
~CCelt ve or&dan Brüksele kadar 
::e refakat edecektir. Mumaileyh 
lo clye ııazırma halihazırdaki dip_ 
~illa.tik g8rll3ftleler hakkındaki 
l'anacı nokta nazarma dair izahat 

"erecektir. 

Ingiliz - Leh anlaıması, 
Polonya için bir toıak~ıJ 

nerlin, 7 (A. A.) - Bu sabahki 
~lıeteler, dUn Polonya - İngiltere 
1Ullfı hakkında resml mahafil ta -
t'lrrndan nctredilınll olan delllleri 
IC>zden geçirmektedirler. 
i Gaf.eteler, yeni itilAftan Polonya 
tin doğacak tehlike üzerinde ısrar 

'1iirorJar. 
dı Gazetelerin ba§}ıklan manidar _ 

r. Lokal Anzelger: ''Polonya tu_ 

istedi 
minat vermiştir. Devamlı itilaf
nııme, muvakkat teminat gibi 
hiç ~ir devlet aleyhine mUtevec. 
cıh olmıyacaktır. ltil9.fname, bil. 
yük Britanya ile Lchistana bu 
iki memleketten herhangi biri • 
nin doğrudan doğruya veya do -
layısiylc muhataraya maruz kal. 
maları halinde Lehistan ile lngil 
terenin mütekabilcn ;ardımda 
bulur.ıınalarmı istihdnf etmekte. 
dir. 

Londra, 6 (A.A.) - B. Çember 
layn Avam kamarsında bugün yap 
tığı beyanatta, B. Bek'le yapılan 
görüşmeler hakkındaki beyanatı

nın bir taraftan Polonya hükume
ti namına B. Bek'in ve diğer taraf
tan İngiliz hükumeti namına ken· 
disinin ve Lord Halifaks'ın müş· 
tereken hazırladıkları bir ''izahat,, 
teşkil ettiğini bildirmiş ve 1ngilte· 
renin Polonya ile akdetmek istedi
ği anlaşmanın Fransayı Polonyaya 
bağlıyan anlaşmalara bcnz~iğini 
ilave eylemiştir. 

B. Çemberlayn demiştir ki: 
Ingiltere hükQmeti diğer hükCı

metlerle istişareye devam etmek 
niyetindedir. B. Çemberlayn, Po· 
lonya istiklalini teNdit eden bir 
tehlikenin sarih bir surette tayini 
hakkında işçi azadan v edgovood 
tarafından sorulan bir suale cevap 
vererek, bu meselenin iki hüku
met arasında bundan sonraki gö
rüşmelere mevzu teşkil edeceğini 
bildirmiştir. 

B. Çemberlayn şunları ilave et
miştir: 

Lord Halifaks, Sovyet büyük el 
çisile sıkı. temas halindedir. Ame· 
rika hükumeti de istişarelerden 

haberdar edilmektedir. 

Polonya Sovyetlerle 
anlaşmıyor 
Londra, 6 (A.A.) - Salahiyet

tar menbalar, İngiltere ile Polon
ya _arasıdda bir kar~ıhklı yardım 
anlqmaaının pclc yakında imza 
edileceğini oit(!irmefı:tedir. 

İngiliz mahf ellerinin söylediği
ne göre, Polonya, Romanya ve 
Sovyetler Birliğinin de iştirakile 
umumi bir anlaıma yapılması, bu· 
gün için çok güçtür. Zira polonya, 
Sovyetler birliği ile bağlan -
mak istememekte Ye aynı za
manda, Polonya - Macaristan 
dostluk münasebetleri dolayısı-
le Romanyayn da garantisini 
vermek arzu etmemektedir. 

Bazı İngiliz mahfilleri, lngll· 
tere Be Polonya al'asındnki kar-
şılıklı garanti anlaşmasına mU· 
şablh bir esas Uzerlnden, İngil
tere ile Sovyetler birliği, İngil· 
tere ile Romanya ve nihayet İn
giltere ile Balkan bloku ynn: 
TUrklye Yunanistan ''e Yugos· 

Arnavutluk 
(Baş tarafı 1 incide) 

knmcti, Arnavutlukta İtalyan gar
nizonlarının yerel!fIJle.si, muvakka... 
ten bu memlekete İtalyan kıt'alan 
gönderilmesi ve Arnavutluğa yapı. 
lan ltalyan muhaceretinln arttırıl
ması hakkında İtalya tarafından i
leri sürülen talebleri reddetmietir. 
Arnavutluğun red cevabına İtal

ya. askeri hareketler ve bir deniz 
nümayişi ile mukabele etmiştir. 

Osenratore Romano gazeksinin 
bildirdiğine göre marcııal Pietro 
Badoglio 1nn.sbrllck'te yapılan !tal_ 
yan Alman askeri görüamelerine !3-
tirak etmektedir. 

Romanın resmi tebliği 
Roma, 7 (A.A.) - Ama\'Utlukta

ki ltalyan hareketi hakkında Stc • 
fani Ajansı, şu tebliği ne.şrcdiyor: 

"Son birkaç gün içinde yeni bir 
muahede akdi için ltalya hükCimeti 
ile Kral Zogo arac:ındaki görüşme • 
ler inkişaf ederken Tiranda ve baş
ka yerlerde silahlı çeteler ciddi nü
mayişler tertip ederek Arnavutluk· 
ta bulunan ltalyanların emniyetini 
tehlikeye sokmuşlardır. 

Dün sabah harp gemilerimiz 
Draç ve A vlon)>ada kadınlar ve ço. 
cuklar da dahil olmak üzere yüzler 
ce vatandaşımızı alarak İtalyaya 
nakletmişlerdir. Dün akşam Italyan 
kıtalan Arnavutluğa gitmek üzere 
Bari ve Brindisiden hareket etmiş
lerdir. Aym zamanda öğleden evvel 
Saint - Jean de Medua ile Sante • 
Qunrante ara~ında bir cevel~n )>ap. 
makta olan birinci deniz filomuz 
Amavutluita doğru yol almağa ba5-
lamıştır. Bir ha\'3 filosu da sefer -
her edilmiştir. 

ğini Arna\'Utluk Başkonsolosluğu 
resmen tebliğe salahiyettardır.,. 

lngiliz Başvekilinin verdi

ği izahat 
Londra, 6 (A.A.) - Chamber 

lam, İtalyan kıtaatının tahaşşüdü 
ve bari ve Drac'a nakli ve arna _ 
vutluk ile İtalya arasında cereyan 
etmekte olduğu söylenilen müza · 
kerat hakkında. Henderson tara • 
fından sorulan bir suale cevaben 
şöyle demiştir. 

Bu ayın 4,ünde İngiltere'nin Ro 
ma sefiri, B. Henderson'un telmih 
etmi~ olduğu _şayialara italya bari 
ciye nazırının nazarı dikkatini cel· 
betmiştir. ltalya hariciye nazırı, 

8 martta Arnavutluk kralının 1 _ 
talya ile arnavutluk arasında.ki it· 
tifak m:ıhedenamesinin takviye 
edilmesi teklifinde bulunmuı ol -
duğu cevabını vermiştir. 

Bu husus hakkında Roma ile Ti 
ran arasında müzakereler cereyan 
etmiştir, fakat bu m:izakercler es· 
nasında birtakım mütkülit çıkımı 
tır. Bu müşkilatm mahiyeti hak _ 

kında sarih maliimat yoktur. Ital· 
ya har).:iye nazınna göre, ltalyan 
menafii tehlikeye düşmüstür. Bi· 
raz evvel bu sabah Drac'a bir hal· 
yan kruvazörü ile daha küçük iki 

ltalyan harb ~sinin gelmiı ol • 
duğl,lnu öğrendim. Arnavutluk hü -
kfunetinin noktainazan hakkında 
henüz etraflı bir rapor almadım. 

Yalnız Tiran hükfunetindcn milli 
hükümdarlık ve tamamiyet ile telfifi 
kabil olmıyan şartları kabul etmiş 

olduğuna dair olan şayiaları tek· 
zip ede,1 bir haber aldım. Drac'da-

Paris, 7 (A.A.) - Paristcki Ar-
navutluk elçiliği bir beyanname n~ ki İngiliz sr-firi hu sabah saat 8,25 
rederck "Arnavutluğun istiklaline e kadar bu şehirde tam1mile sü
veya mülki tamamiyetine yapıla • kun hüküm sürmekte oHuğu bil
cak her türlü te~büse karşı koy • dirilmiştir. Tabii, hükumeti krali· 
mağa ve ecnebi kıtalarının karaya ye vaziyetin inkişafını büyük bir 
çıkmasına müsaade etmemeğe ka • dikkatle takip etmektt-.Cir. 
rar verdiğini,, bildirmiştir. Bunun üzerine B. Hcndersoıı, 

Beyannamede 1927 senesinde ak- Lord Perth'in Akdeniz ttatüsünde 
tcdilen İtalyan • Arr.avut ittifak vukua gelecek her türlü değişikli· 
muahedesinin tamamile tedafüt bir ğin lngiliz - İtalyan itilafına mü
mahiyette olduğu ve ltalyaya "Ni- nafi olacağı hususuna İtalya hükiı
zam ve asa)•işin idamesi için Ama· metinin nazarı dikkatini celbedip 
\'Utluğa müdahale etmek hakkını etmemiş oll:luğunu sormuştur. 

vermediğİ tasrih edilmektedir. Başvekilin vermiş olduğu cevap, 

Sol cenaha göre 

Bu seçim Fransa· 
yı iki bloka 
a yırmıştlr 

Paris, 6 (A.A.) - Senato reisi luğa seçilmesi. halkçı cephenin bir 
Jeanneney bu sabah Elize sarayının mağlCibiyetidir. Bu seçim memleke
merasim salonunda seçim neticesini tin hakiki kalkınmasına devam az· 
Cumhurreisliğine tekrar seçilen Leb mini göstermektedir. Lebrun ve 
runa bildirmiştir. Merasimde Baş • dostları. devlet makanizmasını ar • 
vekil Daladye ile diğer hükQmet a- tık ellerinde tutamadıklarından do 
zası d,a hazır bulunmuşlardır. 1 layı teselli kabul etmez derecede 

Bu münasebetle müteaddit tebrik müteessirdirler ... 
nutuktan söylenmiş ve Lebrun nu- "Populaire,, diyor ki: 
tuklara mukabele ederek namzetli • "Bu seçim, şerefsiz bir seçim ol -
ğini bugilnkü vaziyet ve beynelmi. muştur. Filhakika Daladye, Leh -
lel ufuktaki bulutların henüz da • \ runun namzetliğini milletin ittiha
ğılmamış olması yüzünden koymuş l dmr gösterecek bir namzetlik gibi i. 
bulunduğunu bildirmi~tir. leri sürmü~tü. Fakat, filiyatta bu 

Sol nah 1 • Leh · namzetlik, reylerden de belli olaca-
ce gazete en runun ye I . . v 

"d tl"ğ" · tm · ğı veçhıle memleketı aşagı yukarı 
nı en namze ı ını vaze esme se- . . . . .. . . . 
be 1 1 "dd tl h" t k 1 bırıbırıne musavı kuwette ıki blo-

p o an ara şı e e ucum e me .. 7 ·dak · 
te ve Lebrunu da bunların entrika· ka ayırmı~tır. Dun ' ~} 1 se-

l k d
. · · k tı 1 çim, çok acılara sebebıyet verecek

arına en ısını ap rmış o masın. 
dan dolayı tahtie eylemektedir. tir.,, 
Sağ cenah ve merkez gazeteleri - Humanite diyor ki: 

nin neşriyatına bir misal gibi ele ''Lebruna tavsiyelerde bulunan .. 
alınabilen "Jour,, gazetesi diyor k.: !ar, kendisini şansız ve şerefsiz bir 

"Lebrun'un yeniden Reisicumhur 1 maceraya atmışlardır.,, 

Bulgaristan 
Dobricanın iadesini 

istiyor 
( Ba~tarafı 1 incide) 

de, lngiltereye Karadenlıde bir de. 
niz UssU vermeğe hazırdır. 

*** 
Londra, 7 - Deyli Herald gaze. 

tesi İstanbul muhabirinden ~ldığı 
kaydiyle şu haberi veriyor: 

"TUrldye, mUtecaviz nekadar 
kuvvetli olursa olsun karşı koya
cak derecede kuvvetli bir balkan 
ittifakı kurmaya çalışmaktadır. 
Yakında Ankaraya gelecek olan 

Romanya hariciye nazın M. Ga -
fenkunun ziyareti bunun mUhlm bir 
safhasını teşkil edecektir. 

Ankarada Romen hariciye nazrn· 
na, Türkiycnln Çanakkale boğazını 
Romanya ı.-e Bulgaristan yolunun 
bir anahtarı olarak telikki ettiği 
bildirilecektir. 

ltalyan ve Alman 
orduları 

( Baştaraf ı 1 incide) 
daki görQ~elerin Almanya ,.e ltal· 
yanın çenber içine alınmasını istih 
daf eden İngiliz .. Fransız askeri gö
rüşmelerine ve lngiliz siyasetine 
bir mukabele olduğunu il~w ey • 
lemektedirler. 

İtalyan gazetelerinin 
neşriyatı 

Roma, 6 (A.A.) - Alman Ajan
sı bildiriyor: 

:Matbuat, Alman generali fon 
Keitel ile ltnlya genel kurmay 
başkanı Pariani arasındaki gö. 
rUşmelere bUylik bir ehemmi
yet atfetmekte ve batı demok
rasilerinin harp psikozunu kö· 
rliklemck için yaptıkları muca 
dcleyt takbih eylemektedir. 

ta.fa dilfecek mi?,, diyor. 
~ lavya arasında iki tarafılı 8#1 -

d nıen Zeitung'un ballığı ısu ~ laşmnlar akdine tnrnrtardır.' 

Beyannamede İtal)'a Kralının iyice işitilmemiştir, fakat İtalya 
nutkunda geçende zikredilmiş olan hükumetine bu bapta ihtaratta bu
iki memleket arasındaki dostane lunulmuş olduğunu söylediği zan
münasebetlerin ihlfil edileceğine da nolunmaktadır. 

İhtimal k1 kendisine bir harb vu.. 
kuunda boğazlarm Romanya ile 
dost olan devletlere aç'ık bulundu. 

Tevere gazet.esl ezcümle dl -

yor ki: 
lngiltcrenin Avrupayı iki 

muhasım bloka. ayırmak tasav
,·uru tahnkkuk ettiği taktirde, 
totaliter devletlerin sarsılmaz 
bloku hiç şüphesiz demokrat 
• bolşevik bloktan Ustun ola -
caktır. Zira mihver bloku kUl -
turu ve nizamı mUdafaa ettill 
halde muhalif blokta menfaat 
rekabetleri, itimatsızlık, cesa -
ret kırma vo korku hlklm bu· 

Ur: "Salgm kızıllık ocağı Banıelo-

;.adan Londraya nakledildi. Galiba 1 kı" fecı" 
ı.~lonyaya bu mtıhltte ha.sWık bu.. iş kazası 

Bir işçinin kolu, diğer 
birinin kolu ve bacağı 

ir ortada bir emmare mevcut olma. Diğer bir suale cevap Yeren B. 
dığı il!ve edilmektedir. Çemberlayn, §Öyle dcmiıtir: rulacağı temin olunacaktır. Zira 

TUrkiye Balkan antantı dostlukla
rına sadık kalmak arzusundadır. 

"'"ttr ... 
Çcmbcrlaynın Avam ka-
lllarasında izahah 
~· 6 (A.A.) -Avam Ka. 
:aec smda B. Çem.berlayn, B. 

1 . k jle yapılmt§ olan görüşne. 
erin geni§ ôir sahada cereyan 
et:rnı. '-e iki hilkfımetin ''bazı u
:U!rıt prensipler ha.kkmda tam 

.~ itlltf halinde,, bulunduklarını 
~<ıetermlf olduğunu beyan etmiş. 

r. 

İlti :memleketin lngiltere hü • 
~ett tarafmdan Polonya hükft 

etın,e veri.imi§ olan şimdiki mu. 

~kkat ve bir taraflı tem.inat ye
~~e kaim olacak daimi ve mü. 
:re a.bn mahiyette bir iUllf a işti-

be
ak etıneğe amade oldukları te. 
>'YUıı et:mi§t.ir. 
~Yle devamlı bir itili.fm ik

nıau ne intiza.ren B . .Beck, Polon. 
l'a. lıUkfunetinin İngiltere hUku. 
nıeu • tarafından Polonyaya veril. 
~iş olan muvakkat teminatta der 
P~ edihnig olali ayni ıartıar da. 
hıliı:ıde kendisini İngiltere hüklı 
nıetıne yardmı etmek meoburi • 
~eUncıe addetmekte olduğu hak • 

•nda lngiltere hüldimetine te. 

Haber - Şehrimizdeki Arnavut· "İngiltere hükumetinin Arnavut 
luk konsolosluğu bugün saat onda lukta doğrudan doğruya hiçbir 
bize şu tebliği bildirmiştir: menfaati yoktur. Fakat bizim ci-

"Arnavutluk hakimiyeti milliye- han sulhunda umumi bir alakamız 
sinin haleldar edileceğine dair muh vardır.,, 

Fındıklıda Hardnl sokağında 5 telif menabiden verilen haberlerin Başvekil, İngiltere hükumetinin 

koptu 
Fakat Türkiye hUkümeU bu valt

lcrde bulunduğu gibi bazı tekllfler
de ileri sürecektir. Bu da, Roman. 
ya ile Bulgaristan arasındaki ihtilA. 

numarada oturan ve Fındıklıda e- Arna\'Utlukta derin bir infial tev. bu mesele hakkında Belgrad ile 
maye fabriknsmda çalışan Şahin oğ lit ettiğini ve Amavutlut'Un böyle temasa cnrmemic oldug·unu ilave fm hallidir. Zira, Balkan antantı 
1 Ali to tik k . in ... :r devletlerine bir tecavüz vaki oldu· 
u • 0 ma pres ma ınes e bir vaziyete tahammül edemiyece • etmiıtir. 

sol ayağını kaptırmı~, ağır surette ğu zaman birliğin kuvveti için bu 

yaralanmıııtır. A ti k k 1 b • anlaşma Uiznndır. 
Yetiljlen can kurtaran otomobili rnavu u ra ının eyannamesı Bu suretle M. Gafenkuya, Bulgar 

ile hemen hastaneye kaldınlmıştır. baevekilinin, son Ankara ziyaretin-
Detferd:ırdn Feshane fabrikasın- Tirana radyosu bugün saat 14 de dumuzun istiklalini muhafaza et - de ileri sUrdUğU fikirler bildirllml§ 

da gcccyarısınn yakın çok ağır ve 38 metre dalga üzerinden muhtelif ıhek için kanımızın son damlasına olacaktır. 
feci bir kaza olmuştur. lisanlarla neşriyat yaparak Arnavut kadar çalışacağız. M. Köscivanof, 1913 de Roman_ 

Aslen Dadaylı olup bu sene fab- luk Kralı l.ogonun Arnavut mille - Bu feci dakikada dünyaya kah • yanın Bulgaristandan aldığı Kös • 
rikaya giren 324 doğumlu Satı oğlu tine beyannamesini okumuştur. Bu rnmanlık dersi ,·ereceğiz. tence ile Varna arumdakl Dobnca 
Riza Artan ip dairesinde kuma§ süz beyannIDnede ezcümle şöyle denil- Arnavut milleti istiklalini silfilu arazisine işaret ederek, Bulgarista-
geç makinesinde çalıuırken sağ kol mektedir: elinde kanının son damlasına kadar nm bunlan geri istediğini, Roman-
ve sol bacai:"lllı kaptırmış, hem ko. "ltalya hükQmeti, aramızdaki mu müdafaa edecektir. yanın, oradaki Bulgarlara imtlyaz-

ıunmaktadır. 

ltalyaya harp malıemui 
Berlln, 7 (A. A.) - Emin bir 

menbadan bildirildiğine gısre lnı • 
brUck görUısmelerl esnasında çok 
harb malzemesinin lta.lya ile Alman
ya ara.smda taksimi ve Skoda fab-

rikalarmdan ttalyaya harb malze • 
mesi gönderilmesi meseleleri mev. 
zubabs olmaktadır. 

haline gelmiş olacaktır.,. 
• • • 

b • k t lı bir idare tatbik ebnesllc iktifa e. 
lu, hem acagı opmuo ur. ahedelere mugayir olarak Arnavut. Çünkü istiklallerini müdafaa et. 

k hhl d demi'-·eceg·ini söylemi~tir. Londra, 7 (A. A.) - Romanya 
Fahri anm 81 ye memuru er. luguw n hAk"ımivetı" millivesini halel • · '1 ~ O cı J J mıyen mı letler yaşarnağa ltıyık de- Bunun için, M. Gafenkuya, An _ sefiri Virgil Tilea, dün saat 17,3 

hal yetişerek kopan kolu ve baca· dar etmek istemektedir. ğildirler. ğı bağlamı§, bu suretle fazla kan karada Dobrlcanm Bulgarlstana ia. : da Bilkreşten buraya gelmlftir. 
zıyaına m!ni olmuştur. Derhal im- Ben ve benim hüktimetim, böyle Yaşasın Arnavutluk, yaşa ın Ar· deai tavsiye edilecektir. Zira," Dob- Mumaileyh gazetecilere beyanat-
cladt athblye telefon edilınl§ ve bu bir ~yi hiı;bir suretle kabul etmi • navut milleti!,, rica Bulgarutana iade edilecek o- ta bulunarak Romanya.nm bir aU1h 
&Irada da makine arasmda kalan yeceğiz. Tirana Radyosu mütemadi neş • !ursa Balkan meml,ketlerl arasm _ siyaseti takip ettiğlnl fakat Jcab e. 
kol ve bacak çıkarılmıştır. ı Bu dakikada kadın ve erkek, bü- riyat yapmakta ve halkı mü tcvliye daki mUhim ihtilaf halledllmL'J ve derse istiklalini ve hudut!a!'IDt .ı • 
Yaralı Beyoğlu hostanesinc kaldı • tün Arna\·~tı.ara c~rctle~ini k,ar. kar~ı \'atanın müdara~ına da\'et et. bUtUn Balkan milletleri herhangi lnhla. müdafaa ctmeğc a:ı:metmiı 
rılml§sa da hayatı tehlikededir. betıriemelerını tavsıye ederım. ) ur- mektedir. bir mUtccavize karşı bir tek blok bulunduğunu tekid etmi§tir. 



Tekirdağlı ff üsegin ile 
Manis qlz Halil 

Pazar günü TalksDm ~tadonda karşılaş nyor 

Bir çok pehl ivanlarda birbirlerine !ngiltercde futbol, nekadar h{lzla ıır müteaddid İngili zgazeteıe:.tıme lta esna.sıııaa liapülanm11 \•e der· 
takip edilen bir sporsa at yarışları gördüğümüz enteresan resimlerden hal ölmüşlerdir. 

meydan okuyorlar 
da o nispete büyük küçük kalaba- anlıyoruz. Mesela son gelen bir in. Cokeyl~r, meharetleri sayesinde 
Irk bir seyirci kUtlesi tarafından a- gilizce gazetede yukarda gördüğü. bu faciaya katılmaktan kurtulmuŞ• 
alakayla seyredilir. Bu yarışların nUz resim vardır. Meşhur at me- lardır. Bu pazar gUnU Taksim stndında 

Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü 
seyin ile Türkiye ikincisi Manisalı 
Halil, geçenlerde birlbirlerile yap. 
tıklan bir meydan okumadan son_ 
ra nihayet ring tizerlnde gUreşecck
ler. Bu enteresan çarpışmaya iki 
gUn kaldığı bir sırada memleketin 
tanınmış pehlivanlarmdan Babaes -
kili İbrahim, Yandünya Silleyman 
da gazetelerde dolaşarak şunları 

söylemektedirler: 
"Manisalx Halilin Tekirdağlı 

ile bu hafta güreşeceklerini ha. 
ber alarak 1stanlbula geldik. Biz 
Uç aydanberi Manisalı Halilin 
peşini kolluyoruz maksadımız 
kendisiyle güreşmektir. İzmirde 
ve civar kazalardaki güreşlere 

milteaddit defalar çağırdık. GeL 
medi, şimdi burada sıkıştırdık. 

Meydana çıksın güreşelim ... ,, 
Bunlardan Babaeskili lbrahim 

diyor ki: 
"Ben Halilden başka Tekir • 

dağlI Hüseyini de güreşmeye da. 
vet ediyorum. Bu güreş bir ce. 
miyet menfaatine olabilir.,. 

Molla Mehmet te diyor ki : 
''Kara Alinin güreşi bırakmak 

üzere olduğunu haber aldım. Ken 
disiyle iki güreş yaptnn. Birin. 
de berabere kaldnn. Birinde ye. 

14 Mayısta lstanbul 
Bölgesi Grekoromen 
g üreş birincilikleri 

yapılacak 
Deden TerLiyesi lstanbııl bölgesi 

güreş njanlıl!ın•:lan: 

1 - lst:ınlml bölgesi Greko Ro· 
ın.:-n güreş birinC'iliklerirıe 14 mayıs 
939 tarihinde bn,lan:ıcaktır. 

2 - Müsabakalara her klüpten her 
sildetle iki güre~çi kabul edilecek -
tir. 

3 - Sikletlrde bir kilo torerans 
:vardır. 

.C - Müsabaka yeri sonra bildiri
lecektir. 

5 - Güreşçilerin ona göre hazır· 
!anmaları lehli# olunur. 

Şişli klübünün 
yeni idarecileri 
Ekalliyet klüplerimen Şişlinin 

aenelik kongresi evvelki gün klüp 
merkezinde yapılmıştır. Ekseri. 
yet aranmadan toplanan umumi 
heyet yeni idarecileri seçmiş ve 
kırmızı isyahlıların yeni idare 
heyeti şu zevattan teşekkül et. 
miftir: 

Reis: Gevrekyan, ikinci reis 
ve umumt kaptan Agopyan, aza
lar da Sinanyan, Cevdet ve eski 
futbolculardan Agop. 

Artık gll.reşfen ~khcceğl söylenen 
kıymetli peblh·anımız Kara Ali 

Bu hafta yapllacak 
bisiklet yarışları 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl· 

gesi Bisiklet ajanlığından: 
1 - Seri Bisiklet yarışlarının ye· 

dincisi 9-4-l 939 pazar günü sabahı 
yapılacaktır. 

2 - Yarışa tam saat 9 da baş· 
]anacaktır. 

3- Yarış yolu: 
Topkapı stadının önünden ba~la· 

mak 'e aynı yerde bitirmek üzere 
Silivriyc kadar gidiş geliş 125 kilo
metredir. 

4 - Koşucuların yarış satinden 
evvel hazırlanmış oldukları halde 
yarış yerinde bulunmaları ve isim· 
!erini hakem heyetie yazdırmaları 

lüzumu tebliğ olunur. 
-0--

nildim. Bu e~ki ve değerli peh. 
livanla son bir güreş daha yap. 
mak istiyorum.,, 

Güreş ajanlığınin 
tebl iği 

Beden terhiyrsi lstanlıul lıülgesi 
güreş :ıj:ınlıl{ınd:ın: 

Si nisan 1939 p:ız:ır ı;ünü Taksim· 
de ;} :ıpılac:ığı H:111 edilen proresyo. 
nel güreşlerın ııj:ııılı~ımız tararın

dan id:ıre cclilece1!i bazı gazeteler· 
de tıörülmiişllır. Bu profesyonel gü. 
reşlerle ııj:ııılığımıı.ın hiçbir :ıliık:ı

sı buluıııııaınııktadır. 

Umum Müdür 
Dün Vali ile 

beraber 
Stad işlerini tetkik etti 
Dün ~hrlmize gelen beden t er

biJe~I umum müdürü general Cemil 
Tahir Taııer ile, ı ~ •' \ ali \ e beledi
ye relııl L utfl Kırdar ile beraber 
5ebrin muhtelif apor lşlcrlnl tetkik 
etmiştir. 

Jlalk parttslndeld üç saatlik bir 
görU3meden sonra beraberce Dol -
mabahçe atadı ile Ku nnpa.!Ja. tize. 
rlndek.l A,ıklar mezarlığı yerleri 
gezilmiştir, 

Yali , .e belediye r eisi Liit:fl Kır. 

dar, bu tetkikler ha.ldmıda gaze~
cllere ıunlan söylemiştir: 

"- Beden terbiyesi umum mü
dürü General Cemil Tanerle, lstan
bulun ıpor işleri için uzun boylu 
görüştilk. lstanbula seçilecek spor 
direktörü itin henüz kimse üzerin_ 
de bir karar veremedik. Bu, olduk. 
ça mühim bir meseledir. İstanbul 

mıntakası spor direktör vekili ola
rak Fethi Tahsinin bu işe gelmesi 
ihtimali vardır. 

Dolmabahçede yapılacak şehir 

stadı için esaslı görüşme ve karar
lar yarınki toplantıda verilecektir. 
Stad işi için bir komite teşkil edil
miştir. Bu komiteye eski spor ida.. 

Demirsporluları davet recilerinden Ali Sami, Taib Servet, 

1 t bul D · kl""b"" umu Fethi Tahsin, -ve Biirban Felek se. s an emırspor u u 
çilmişlerdir. Beden terbiyesi umum 

mi katipliğinden: 
mtidUrlUğU namına da mimar Şina-

Nizamnamemize bir madde ila- si Reşid ve Ankara stadı müdürü 
vesi için klübüınüz müessis heye. Kerim komitenin yarın saat onda 
tinin 8--4-939 tarihli cumarte. j yapacağı toplantıda bulunacaklar
si günü saat 13,30 da klübün Ye-ı dır. Verilecek kat'i karardan son
dikuledeki merkezinde toplanma. ra iş derhal rnünaka.saya konarak 
sı mukarrer bulunduğundan, ala- ihale edilecektir. --
kalı zevatın teşrifleri rica olu. 
nur. 

Bugün gazeteciler ve 
klUp murahhaslarile 

şörUşülecek 

A,ağıda. okunacak tebliğe 

{;cneral bugün klüb murahhLıılan L 
le görüşttektlr. Bu toplantıda ~ 
rimiz<leki ,;azetclerio mümessilleri 
bulunacaktır. 

hiç de bizim yanşlarıı benzemediği raklısı bir zenginin atları müsaba-

Bu haftaki maçların 
programı ve 
hakemleri 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölg~I 

Futbol Ajanlığından: 

9-4.1939 Pazar günü yaınlacak 
matlar 

FE.ı.'IBRBAHÇE STADI: 
Demirspor - Kadıköyspor saat 11. 

Hakem Rıfkı Aksay, ;·an hakemleri 
Şahap Şişmanoğlu ve Talip Gürkan. 

Vefa • Hilal Şişli maçr saat 13. 
Hakem Refik Osman Top, yan ha.
kemleri Şahap Şişmanoğlu ve ne. 
fik Aksay. 
ŞlrnEF STADI: 

Anadoluhisarı - Beylerbeyi saat 
13. Hakem Sami Açıköney, yan ha
kemleri Fikret Kayral ve Fahrcttin 
Somer. 

Topkapı, Arnavutköy - Kasnnpa· 
§a, Galataspor mulıteliUeri Saat 
14,45. Hakem Eııref Mutlu, ;•an ha
kemleri Halit Galip Ezgü ve Feri
dun Kılıç. 

Fenerbahçe - Beııiktaş saat 16,30 
Hakem Şazi Tezcan. Yan hakemleri 
Ah et Adem Göğdiln va Adnan r>..
knı. 

Atletizm müsabakaları 
Beden Terbiyesi lstanbul bölgesi 

Atletizm ajanhğından: 

1 - 9· 1·939 pazar günü sabahı 
saat 10 da Haydarpaşa lisesi saha· 
sında yapılacak olan atletizm mü· 
sabakaları programı aşağıda göste· 
rilmiştir • 

A) Birinci kategori: Gülle, Disk. 
Cirit, Uzun atlama, Üç adım, 

B) Üçüncü kategori: Gülle, Disk 
Cirit, Uzun atlama, Üç adım. 

q Dördüncü kategori Gülle, 
DLk, üç adım. 

2 - Aşağıda isimleri yazılı ha· 
kemlcrin o gün ve o saatte müsa· 
baka yerinde hazır bulunmaları ri· 
ca olunur: 

Ali Rıza Sözeralp, Vasfi, Baloğ 
lu, /,gopyan, Tevfik, Sudi, 

Mekteplilerin 
fut bol maçları 

ttarın oynanacak oyunlar 
ve hakemıerı 

Mektebler arasında geçen hafta 8.4.1939 cuınıırtesi günü ~ apıla· 

başlıyan futbol şampiyona.sına ya- cak fülbol maçları: 
nn da devam edilecektir. Bu hafta- TAKSİM STADI 
ki maçlar ve hakemleri hakkındaki 
tebliğ: 

İstanbul Okullar spor bölgesi ge. 
nel sekreterliğinden: 

Bir zamanlar dünyanın en 
meşhur kalecisi olan 

Zamora 
Futbolu bırakıyor 

Zamoramn bir karikatürıi 

Salın komiseri: Ziya Koplu 
14, Kabataş lisesi - ticaret lisesi s:ı 

al 14, hakem: Tarık Ozcrengiıı, 
Işık lisesi - Şişli Terakki saat 15.10, 
hakem: Şazi Tezcan, Yüce 'Clkü - Da 
rüşşafak:ı lisesi s:ıal 16.10, hakem: 
Iı:zet ~luhittin Apak. 

1 inci maçın yan hakemliğini I
şık ,.c Şişli Terakki Hsesinden gön
derilecek birer talebe ) apacaktır. 

2 inci maçın yan hııkemli~ini Yu· 
ce Ülkü - Darüşş:ıtaka lisesinden 
gönderilecek birer talebe yapacak
tır. 3 üncü maı:ın yan h:ıkeınliAin! 

Kabntaş lisesi - Ticaret Jiscsindcn 
gönderilecek birer talebe yapacak • 
lır. 

Voleybol maçtan 

8.IV.1939 cumartesi günü yapıla
cak voleybol maı:ları. 

Kabala, voleybol sahalarında: 
.Saha komi,cri: H:ıyri Yalım, Fcr

h:ıt Acıırkan, Boğaziçi lisesi • Yer,, 
lisesi. h:ıkem: Ferhat Acarl.:ıın. İs
tiklal lisesi - Yüce Ülkü lisesi, ha -
kem: Hayri Ragıp Yalım. D:ırü~ş:ıfa 
ka lisesi - Ticaret lisesi, h:ıkem: Ne 
cali Aygen. Perlcnıiyııl lisesi - G:ı

l:ıla~aray lj.sesi lıakeın: Muhsin Ak -
yürek. -

Fiatlar: 

Taksim stadında yapılacak 'maç -
l:ırıla duhuliye (tribün, antre) 10 ku 
ruştıır. Balkon 25 kuruştur. Okul 
rııaçlarıhdn daYeliyc verilmiyecek· 
tir. 

Milli kümenin Deplasman 
maçları hakkında 

lstanbulun dört klübü 
tarafından yapılan bazı 

teklifler kabul edildi 
lstanbulun milli kümeye dahil 

dört klübil tarafından milli küme 
deplasman maçları hakkında beden 

Gelmiş geçmiş bUtün dünya ka. terbiyesi umum mUdürlilğü nezdin_ 
lcciJcrinin (şah) ı olan eski İ!lpan- de bazı teşebbüsler yapılmıştır. U_ 
yol milli takım kalecisi Rikardo Za. mum müdürlük alakadar klüblere 
mora, memleketindeki malum ihti- bu hususta mlispet cevab vermiştir. 
lif ve muharebeler neticesi olarak Gönderilen tebliğe göre deplasman 

I'ransaya gitmiş ve orada bir müd- yapacak klüblerin idareci ile 1"-tra
det Nis k!Ubilnde oynamıştı. ber 16 kişilik kafilelerinin makul 

Son zamanlarda yurduna avdet bir hudud dahilinde daha fazla o
eden Zamora Sen Sebastiyan şeb. yuncu ile seyahate çıkmalarına mil 
rinde oturmakta ve oradaki klü - saade etmiştir. 

blinUn müsabakalarına iştirak et - Deplasman paralarının hiç değil-
mekteydi. sc tiç, dört gün evvel veri!mesl 

Geçen hafta içersinde Sen Sebas- hakkında yapılan teklif de kabul e. 
tiyan klübilnün Rel k!Ub namlı ta- dilmiştir. 

knnla yaptığı bir maç esnasında ko --o-

Iundan ağır bir surette yaralanan Ankaragücü lzmirde 
Zımıoranın artık futbole ve dolayı_ 

Beden Terbiyesi İl'tanbul l::öl. siyk kaleciliğe veda edeceği anla- İzmir, 6 (Hususi) - Ankaargü. 
cü takımı bugUn geldi. Cumartesi 
Doğanspor, pazar günü de Ateşle 
karşılaşacaktır. 

gesi b~kanlığmdan: j şılmil}tır. 
Teşkilatımıza bağlı olan ve ol. t .. Bu münasebetle Marka isimli 

mıyan şehrimizdeki bütün klüp \lınanlnr lcntlıııtarın 'ücut t<-ııasü 1 'ıaftalık spor mecmuası kendisine 
başkanlarının Beden Terbiyesi bünc fe, ı,ali'iıle (likl.at cdcrll'r. O· teknik işler muharrirliğini teklif et 
~enel direktörü sayın general Ce- nun için Alnıanyan ın hemr n her miş, Za.mora bu hususta muvafakat 
mil Tanerle tanışmak ve görüş. 'ehrindc Alman ka<lınlannın r.por cevabı vermiştir. 

--o--

Reşat ve Rebii 
Fenere girdiler 

Yan1~1ı1tta bir evin bacasına tırmanan acemi kayakc~a.r: 
- A ne acalıı 1 ..• Bir yanardağa tımıannıır:ız meğer! 

mek iizere 7--4-1939 cuma gü. kliiblerl, spor fr~klla tları \ arılır. Ayni nmanda MftıtboJden ns _ 
,n saat 17 de cumhuriyet halk Re!ınılmlı Alman) aılaki bu klıib. geçmiyeceği.m., namlı yazının mu
nıı tisi merkez binasındaki bölge !erden birinde genç kızların nasıl harriri olan Zamora artık "Bu bir 

merkeziP.e gelmeleri tebliğ olu. ı;alı,tığıoı göstcmıckteillr. emri vakidir., diyormuş. Dünya ha-

Gilnl', klübü !utbolcült-rinı:en 

Reııadla Rebli, klUbUn faali~ etl.11 
tatil etmetJI üzerine Fenerbah~e klü 
büne glnnlılercttr. nur. li, ne denir? 

l' 
d 
a 
d. 
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Taksi şoförünü kim 
öldürdü? 

Katilin bıraktığı tek iz cinayet yerinde terkettiği bir 
menekşe demetidir ! 

Polis bu esrarh cinayetin karanlık noktalarım bir türlü aydınlatamıyor 
Siau bir gece ..• Saat 21 den biraz tşte bu noktayı aydınlatmak ka· çözememekte ve esrar devam ettik-

llonra kahveden. içeri girci bir adam bil olmuyor. çe efkan umumiyenln merakı art-
otllranlan ikaz ediyor: Anlattığunız vaka Fransanın Lil maktadır. 

- Sokakta kendinden geçmiş bir şehrinde olmuştur. Yapılan tahkikatla anlaşılan tek 
Ilı-hoş var. !sterseniz içeri alıp Günlerdenberi bütUn Fransız ga- nokta, şoförUn otomobilin arkasın. 
(endlsine yardmı edelim. zetcleri bu cinayet bii.dlsesile ala.. da oturan birisi tarafından 7,65 
neş on kişi birden sokağa fırlı- kadardırlar. kutrundaki bir tabanca ile tam kal-

l"orıar. 20 metre kadar ilerde kaL ŞoförU kim öldürdü? bine ateş edilerek öldürüldüğü, 
dırnnıarm üzerinde uza.nmış yatan Cinayetin sebebi ne? sonra katilin bir taraftan direksi-
ldanun yanına gidiyorlar. 1çlcrin- Otomobilin içinde bulunan me - yonu idare edip, bir taraftan da şo 
den birkaçı, ~rhoşu aytltmak için nekşe demetinin cinayetle alakası förün cesedini sokağa fırlattığı ve 
tartaklamaya kalkışıyorlar. Fakat 7 , elli adım ötede de otomobili durdu-b var mı .... 

~ 
Sırada hareket.siz vatan adamın Lfl zabıtası bUtiln bu suallerin rup ortadan kaybolduğundan lba _ 

lZJnış bir sarhoıı değ'u, kalbine sı. altında saklı muammayı bir turlü rettir. 
• lan kurııunla ölmüş bir zavallı ol- ----

<iuğu anlaşılıyor. • • 
Herkesin üzerinde ittifak ettiği 

bir hakikat: 
Sabah, öğle ve akşam heryemekten sonra 

Kullanmak 
Şartile 

RADYOLiN 
dişlerinizi tertemiz, bem 
beyaz ve sapsağlam ya
par. Ona yirminci asır 
kimyasının harikaların -
dan biridir denebilir. Ko
kusu güzel, lezzeti hot 
mikroplara karşı tesiri 

yüzdp yüzdür. 

YAZ~ N: L. Buse ıı 35 Yllmı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sihirbazm, uçan bir kuşu silah kullanmadan 
nasıl öldürebileceğini merak ediyordum 
-89-
Dohonun söylediklerine, 

dinledikten sonra daima tek kelime 
ile konuşan sihirbaz gülümseyip 
baş mı salladı: 

Tecrübeyi yapmaya hazırdı! 
Doho, sihirbazın tecrübe yapmayı 

kabul ettiğini söyleyince şaşaladığı 
mı itiraf ederim. ~vvela atıldım: 

- lnsan öldürülmesini istediğim 
doğru değildir! dedim. Herhangi 
bir hayvanı öldürsün, göreyim! Be· 
nim için kafidir!.. 

Doho sihirbaza teklifimi tercüme 
etti. Sihribaz onu da kabul etti. 

Ben sihirbazın böyle uzaktan bir 
insanı veya hayvanı öldürmeyi tc· 
reddütsüz kabul edişini, herifin Av
rupalılardan eline herhangi bir iİ· 

lfilı geçirmiş olduğuna atfediyor· 
durn. Onun için Dohoya: 

- Muhterem sihirbaza söyle .. 
Bir hayvanı öldürecek ama, o hay 
vanı evvelden kendisi bilmiyecek!. 
Yani kendisinin salıverdiği bir hay 
vanı öldürmesinin manası olmaz!. 
Zira ona evvelce bir zehir vermiş o· 
la bilir.! 

Sihirbaz, Dohonun naklettiği bu 
sözlime tekrar güldü ve gene tek ke 
lime ile cevap verdi. Doho bu ce\a· 
bı §()yle tercüme etti: 

- Hayır! diyor.. Bekliyecı...' 'z! 

Havada o sırada hangi kuş geçe. c. 
ne kadar uzaktan olursa olsun, o

nu birdenbire öldürüverecek! 
- Silahsız? 

E:ilıiğ çağı ııa varan gençlerin merasimi11dc, gencin yapraksız bir dalla 
ihtiyar bir adamın vikuduna dokunması §arttır. 

rile sabit bir yere bakıp duruyordu. 
Ben U) anır uyanmaz Doho yanıma 

Hazır mısınız? 

Her ihtimale karşı soyunmadan 
- Yarın!.. yattığım için hazırdım. Yalnız bir 
- Pekala! su getirterek yüzümüzü yıkadık. 
Dedim. Fakat sihirbaz bizi o ge· Doho dedi ki: 

ce bırakmadı. Kulubesinde misafir - Şimdi kulübenin karşısındaki 
olmamız için çok ısrar etti. 

1 
tepeye çıkaca~rız!. Orada bekliyece

Yanımda Doho, Pohua , e birkaç 1 ğiz. Geçen kuşlardan hangisini ister 
~emici ile beraber sihirbazın geni~ seniz bizim sihirbaz derhal uzaktan 
}<ulübesinde misafir kaldık. , ôldurecektir!.. 

Ertesi günü büyük bir merakla ' Doğrusunu isterseniz, kMrcık 
kalktım. Sihirbaz hepimizden er- saçlı, buruşuk ve dilim dilim yüz· 
ken uyanmıştı. Adeti veçhile de- iti, fakat tıpkı baykuş gözlerini an· 
ğirmen taşı gibi )"U\ arlak bir taşın dıran acayip gözlü bu ihtiyar sihir 
üstünde oturuyor, pohu kuşu gözle· bazı bizi bir mucize göstermeye bu 

kadar sakin bir surette götürüşü 
beni heyecana düşürmüştü. 

Profesör 
Aynştayn 

1 Kızıl Götge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· Yanımda başı önde yürüyen Po
hua sihirbazdan daha şimdiden 
korkmuştu. Herifin arkasında dint 
bir huşuyla yürüyordu. 

'f eırın bir keşif· 
te bulunmuş 
Arz cazibesjnin hakiki 

Sebebini izah ediyormuş 
p b' le ~fesör Ayn§ta}n'ın }eni ır 

e ifte bulunduğu haber verilmek
tedir. lienüz mahiyeti tamaınile if· :a ~nıcmiş olan bu kcııfi ile pro· 
beıör, aöylenildlğine göre, arz cazl· 
eallliıı hakiki sebebini izah et:ınck· 

lcdir. 

Ceç n gün altmış yaşına basma· 
81 d , 0Iayısile Amerikada Prfnston 
liıı.i\'ersıte.sinde yapılan toplantıda'. 
atkada lan Aynştayn'ın bu :> cnı 
ke fitıden bahsetmesini istemişler 
"e hakikaten bu keşfin doğru oldu· 
h d-~ na kani bulunup bulunma ıgı 
80rtnuşlardır. 

Ayn tayn buna cevap vererek =. 
- Keşfimin doğru olup olınadıgı 

b n Ölcliıkten sonra anlaşılacaktır, 
<lcnıi3tir. Eğer doğru ise Alınanlar 
benirn Alman olduğumu, Franıu:· 
lar da } ah udi olduğumu ileri süre 
cekıer. Yanlı sa Almcı.nlar yabudı 
<>ldufuınu Fransızlar ise A;ıJlan ol-
d ~ ' 
U~u iddia edecekler 

-

Güneş henüz doğmuştu. O adalar 
herhalde bir ha\ a cere} anı merke· 
zinde olduğu için, güneşle beraber 
hafif bir meltem çıkmıştı. 

Ben şu yarı çıplak ihtiyar kuma· 
zm nasıl bir hile kullanacağım gö· 
zümuzden kaçırmamak için baştan 
aşağı dıkkat kesilmiştim. 

Önümüzde, tecrübe yapılacak kar 
şı tepeye doğru gayet ağır adımlar
la yürüyen sihirbazın her haline 
dıkkat ediyordum. 

Filhakika adamda dün gördü· 
ğtimdcn farklı bir hal \ardı. 

Bir' defa son derece bitkin bir 
haldeydi, adımlarını dahi güçlükle 
attığı görülüyordu. Başını onune 
eğmiş, gözlerini adeta kapamış gi· 
bi yürüyordu. EV\ ela adamın sar
hoş olduğundan şüphe ettim. 
Sihirbazın son derece kurnaz bir 

tilki olduğunu bir gece evvel pek 
güzel anladığım için, her ne olursa 
ol un bir tuazğa düşüıiılmeyi de 
he ap etmiyor değildim. 

Olabilirdi ki bize mucize göstere· 
ceğim diye canımıza kıyabilir ve 
cümlemizden bütün ada ~enesinc 
bir in an bifteği bayramı bali~t

mek i tiyebilirdi. Onun için ben da· 
ima elim tabancamda yürüyordum. 

(Devamı 'Var) 
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Fransız Reisi cumhurunun 

HABER'IN TARIHi ROMANI: 16 Yazan: Muzaffer M ıuı lhl ıttn n yedi senelik mesaisi 
Eskişehir hô.kimi, insanları kazıklara 
oturtarak, gakarak öldüren adamdı 
- Şeyh Efendi, kerlmenlz.l.n hU.S

nU Anı tf1 caniblmiıe kadar sirayet 
ctmietir. Siz gibi fuıl bir zatm da. 
madı olmak §erefine ne.lliyetim, e
linizdedir. 

MUmkUn olduğu kadar e.llenlze 
yardımmı.ız sebkeder. 

Ne buyurursunuz ! 
Şeyh Edebali eaşırm~tı. Demek 

bUtUn bu debdebe, bu ihti§am, bu 
ziyaret, bu hal, bu dilin altmdakl 
§ey, kw içindi. Bir emri ve.ki gibi 
ihdas olunan bu hnl veyhi mUtees
sir etmişti. Dllkktı.ndan mal mı alı
yorduk!, böyle birden'b!re bir kıta 

ruıkerle ba.skm vermiş gibi eve çö. 
kUverm!şU. Bunun. bu iatemen.!ıı 

de bir usıyu vard:r. 
Şeyh, bu hareketten muğber ol

muş, evvelA. blSyle hareket eden bir 
damattan hayır gelmiyeceğine inan 
mış ve Ilk hamlede reddi dU:Unm\13 
til. Ama, böyle bir adama red nuıl 
tebliğ olunabllirdlk1 bunlar kan iç
mekten zevk ve hayat bulan vam
pirlere ben.zerlerdl. 

Hele Eskişehir h.Aklml, kapılar 

kırıp insanlar toplıyan ve ateote 
yakan, kazıklarda can verdiren bir 
adamdr. 

Onun Jçin ııeyh blr kukla kadar 
· ehemmiyet.stz sayılırdı. 

Bu vaziyeti önllyebllmek mU
him bir ~ti. Şeyh boynunu bllkUp : 

- Bu lene.zzUlilnUz bana iltifat
tır. Ancak kerimem cariyen kil
çUktilr ve onun mukadderatw re
fikama te,,-d1 eylemiştim. Bizim an
anelerimize göre kızm değilse bile 
kadmm fikri i!tif'sar olunmak ge-

" h yrm nm te-

Bunu kısmen bir va.it gibi telak
ki eden F-ski,ehir hAklmi, baekaca 
g!hilşmeğe IUzum glSrmeden ve ya
rın kendisine kaympeder olarak se
çeceği eeyhin elln1 bile lSpmeğe te
nezzuı etmeden kalktı, ayni debdebe 
ve ihti13amla, ayni gurur ve meraslnı 
le geçti gitU. 

lerin saltanatları bir i.Bkambll kA-1 (Ma.l)ı istedi. Havfmıdan bir mil- Ellerini çek.ip kendisi eeyhin elle • 
ğıdmdan kule glbi idl. bel taleb ettim. Ne yapacağımı bil- rinden !Sptü. 
Şeyh Edebali kwnı buna vere- mlyorum. Kendisine kız mı verllir, 

Edebali hakikaten fazlU kemalile mezdi, lmkln yoktu. Nitekim karı- ııq& onu vermektense kellemi ver. 
meşhurdu. Llalettayln bir geyh, 

eı da böyle dUeUnmll§ ve vermemek. meye tercih ederim, ama, bu llln 
lllnımunu ileri ııUrmU,, genç kı% bu- bir kl§ldlr. Aklına koyduğunu irti- bir derviş gibi muhakeme edile -

mezdi. !Imi, malumatı, görüıJU ve te nun bir talip olduğunu anlayınca kA.p eder bir zalimdir. 
fekkilril, değme insan oğlunda bu-

hmçkıra.ra.k baba.smnı, anasının a- Allemizt perişan edeyazar diye 
lunmazdr. 

yaklarına kapanarak ilk defe. bu il- endifedeyim. Ne denin evladım? 

te eöze karışıp, verilmemesini iate- Osman ılnirlendiği zamanlarde. ol -1 Ama, şu muhavere ~anasında Os 
mfeU. duğu gibi eliyle göğaUnUn üzerine manm zihnine acaib bir nokta ta-
Doğru idi ama, oeyh Edebali ne darbuka çalar gibi muttarid dar - kılmı§tı. Şeyh, memnun ve müste. 

etaln ? beler vurarak dUııUnUyor ve dişle- rlh giderken onu arkasından scyre-
Şeyhln aklın& bir fikir gelm.i§ti. ri arasında dudaklarını eziyordu. den Kara Osman, kafasından bu 

Filluı.kika o da daha he.nUı: gençti, Bir aralık bqmı kaldırdı, glSzle. fikri kovmak için çok çalıştı, ama, 
kUçllktU, ama, bu !ete lliSyliyeceği rinde UmiW 131klar belirdiğini gö - muvaffak olamadı. Pencereyi açtı 
ayni zamanda bir teminat olablllrdl. ren şeyh müsterih olmuııtu. Os _ ve bağırdı: 
Kara Osmanın fikrine mUracaat et- man böyle olduğu zaman hakikaten 
mek fena bir dUgUnUıı değildi. Bu- Allahtan sonra kendisine gU\•en 
nun üzerine bir az teselli ve huzur mümkün olabllirdi. 
duyan ııeyh Edebali - Şeyhim. Dedi. Git ve istirahat 

Orhan oğlu .uc beyi Omıanı zi
yarete gitti. Fakat Ellrltebir hl
kiml de ahmak bir adam değildi. E. 
deballuin kızını i.etediği zaınan, o
nun yÜzUndeki ~1.zazlardan, pek 
bu iııten hoelanm&dıfnu anlamııı ve 
herhangi bir tedbire teveaaUl etme. 
si ihtimalini dUıUnerek peşine a
damlarından en kurnazını memur 
etmıeU. 

Esktaehlr hAklınl, gUnU gtl.nUne 
ııeyhin harekAtnu lSğrenm.tf oluyor
du. Osmana gidişini duyduğu za _ 

man kan beynine htlcum etmif ve 
haykırm111tı: 

- Bu kara bodur belAsnu bula
cak, ona. E!kleehir beyi ile boy öl. 
çtışmenin ne demek oldufunu gös
teririz. 

ara Omıan, rıeyh Edebaliye be.
basmdan mtı:ntekil aziz bir do.st bil. 
dl~ için son derecede hU:nnet ve ri
ayetle karı.ıılayıp ellerinden lSptU ve 
baı sedire oturtup karşısmda diz 
ç6ktU. 
Şeyh Edebali, böyle aslanları in. 

!erinden iltkUtUp tozu dumana ka
tacak ha§tnelll blr TUrk beyinin 
bq hUrmetinden ııon.sw: bir lezzet 

eyle. Fakat herhangi bir hUcuma 
bağteten maruz kalmnmı~ olmak i
çin ltburnunu terketllp yurdumuza 
şeret ver ve burada herhangi bir ye 
ri tesbit eyliyerek orada temekkUn 
et. 

Ve bu sırada. da Eskişehir h!kL 
mine cevabı red ver. BUtUn kuv -
vetlerlmle mulnlnlz.lm şeyhim. 
Şeyh kalktı ve Osmanm ellerine 

sanldr. Osman birdenbire eqala • 
nuştı. Babasının bUe ellerinden Op
tUğU ,eyhin bu tevazuu onu mah -
cub edlvermi.~, ,aşkına çevirmişti. 

ıe 

Çapraz 
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eğlence : 

- Şeyhim, eeyhim. Yakında dev. 
lethanende bir çorba fçmeğe gel -
mek isterim, milsaade buyurulur 
mu'! 

Şeyh geri dönilp, Osmanın da 
beklemediği bir tezahUrle haykır -
dr: 

- AlerresU vellyn! 
Osınanm yenemediği bu arzu, Es· 

kl!jehlr hAkimlni oeybln ayağına 

sevkeden kızın her halde çok güzel 
olması gibi bir nokta! nazara sap • 
lanmış olmasıydr. Bu bir zevk me
seleslyd.L 

- -----

Yukardan aşalı: 

1 - Seri - zahr, 2 - Asillik, 3 -
Bir nevi sazdan çalgı • em'a, 4 -
Ozü ve soyu olan insan, 5 - Bir e• 

dat • teniz (öz türkı;e), 6 - Felsefe 
sahibi bir ~tim - rakı, 7 - lsim -

selfunlarunızdan biri, 8 - Bir ka
dın adı • Canlı (ya~ıran) 9 - A

kamete u~ramı~, 10 - Bayrağımı

zın rengi - isim (şöhret). - üç (A· 

cemce), 

Fransada yeni Cumhurreisi intihabı münasebetiyle Fransız ga· tlaı 
tcleri M. Löbrönün yedi senelik Cumhur riyaseti zamanında yaptı. " 
ğı itlere dair bir statistik neşretmektedir. Buna nazaran M. Löb· 
rön, 200 bin resmi kağıdı imzalamış, 350 küşat resmine riyaset et. ~fis 
miş, 700 resmi ziyaret kabul etmiş, seyahatlerinde bir milyon kilo· llek 
metre mesafe kat'etmiş, 2200 çocuğun vaftiz babası olmuş, memle. Si 
ketin muhtelif yerlerini ziyarette kendisine buket takdim eden 72 _ 
küçü'k kızı okşanuştır. ~ile 

Sovyet ~usyanın nüfusu 
~ 

Sovyet Rusyada 17 sonkanunl:la yapılan nüfus yazımının taa· 
nifi bitmiş, neticeleri anlaşılmıştır. Sovyet Rusyanın nüfusu r 
176.126.000 dir. 1926 da yapılan nüfus yazımında nüfusu 147 mil. 
yon hesap edildiğine göre 12 senede Sovyet Rusyanın nüfusu 23 
milyon artmıştır. 

Statistik neticelerine göre nüfusun yüz.de 35 i işçi ve memur, 
yüzde 55 i Kolkoz denilen kollektif çiftliklere mensup köylüdür. 

Böylece umum nüfusun yüzde 94 dil kollektif mesai sistemine 
girmiş bulunmaktal::lır. 

Borçtan kurtulma usuHO 

Fransada Strazburg şehrinde garip bir muhakemeye başlan

mıştır. Davanın mevzuu şudur: 
Strazburgda, geçenlerde Şarl Stokel isminde bir zat ölmüf, 

mirasçılarına bir miktar mal ve mülk ile beraber on bin frank ta 

borç bırakmıştır. Mirasçılar mal ve mülkü kabul etmişlerse de borcu 
kabule yanaşmamışlar, nihayet bir çare bul.,muşlar.dır. 

- Lütfen §U senedi görelim dc:mişlerdir. 
Aile efradından dördü alacaklı zatın yanına giderek: 
Alacaklı seneldi göstermiş, müracaatçılardan biri kifıdı Jrap. 

tığı gibi buruşturup yutuvermiştir. '? 
Senedin hazmedilip edilmediği malQm değil ama, alacaklı bu 

hareketi hazmc.dememiş ve derhal mahkemeye baJ vurmuıtur. B•· 
kalım mahkeme ne karar verecek?. zi 

Sarımsak: yemek vasaoı 
Şimali Amerika Birleşik hükumetlerine dahil Nebraikada be

lediye Meclisi hemşehrilerinden büyük bir kısmının memnuniyetini 
mucip olan bir karar vermiıtir. Bu karar aynen §Udur: 

''Berberlerin aoğan veya sannrsak yemeleri yasaktır. Sabalııl1 
saat yedisinden akşamın yedisine kadar geçen zaman zarfmda ,o· :· 
ğan veya sarmt~\ç y,~~\f;i ,.anl"~lan berberler tecziye olunacaklar•Jır 
dır.,, 

Btaoyada yeni rnecııs 
\•e 

ltalyada mebusan meclisinin lağvedilerek yerine ''Korpo- 'in 
rasyonlar meclisi,, geçtiği ve bu meclisin de jşe başladığı yazılmıj· kat 
tı. Ecnebi gazeteleri "İtalyan milletini temsil eden,. bu meclisin te· ıör 
şekkül tarzı hakkında maIUmat veriyorlar: tıl 

ve haz duymuı ve götleri yaıar-
Fakat şeyh o gittikten eonra da- mıştr. Soldan sala: 

ha yılgın bir halde kalmı3tı. Osman bey 80rdu: 1 - Harbi umumide ~hretli bir 

"Korporasyonlar meclisi,, indeki mebuslardan 37 si aristok· ka 
rattır. Yalnız bunların 1talyada mecmu mesahai satıhiyeleri 150 bil1 &eç 
hektarı bulan çiftlikleri vardır. Bu mebusların ekserisi büyük ban· 

Öyle ya, şimdi ne yapacaktı !. _ Şeyhimin emirleri nedir? tari~e s~lme ~lan :"-k~en~ze rnüte· 
Eğer vermese, ona sakin olduğu - Estağfurullah beyim, umuru Yeccıh hır \'ıHiyel!mız, .'"' .-: ~ey-
it burnunu haklld it burnu yapardı devlet arasında ta.adlimi mazur gör -gamber :\.!usanın elındekı sıhırlı so
bu adam. Eğer ve:rııe, kızını böyle evlA.dnn. Sen bana Ertuğrulun ya_ pa • geri verme, 3 - Adi (aşağı) • 
bir koca betbnht ederdi. Kaldık! ik- dlgArısm. Bir dertlim iz olunca evvel ta..;arruf ettiğimiz nesne, 4 - - Ev· 
bal ve saltanata da güvenmek ne Allah senden ba:ıkasma iltica ne 18.t (öz türkçe) • f uruht etmek, 5 -
mUmkUndU ? mUmkUn? Büyük • inilti, 6 - Baht • SU, 7 -
Ertuğrul oğullarının bu haşmeW - Ne var efendim, bir derdment Kıtlık, 8 - Alaturkada bir u ul • 

tarihinde, onların bu tinUne geçil- gtbl mw:tarib g6rUnUyorsunuz? bir Türk erkek adı, 9 - lçine gö
mez akın ve savletleri karvıaında - E•:et Osman bey, dertliyim. Ea müldüğümüz yer, 10 - Zahr · bir 
böyle ufak tefek beylerin, bO.kim- • kl§ehlr hlldml olan mel'un, kızım şeyin yere konan tarafı, 

... ı •· •• ,ı ., . • J 1 _.. _. ~ • •• ... 

HABER'in Edebi Romanı 
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Leyla diki.e hiç merakı olma· 

lığını hi edi}·ordu. Fakat onu fab· 
rikalara ve hizmetçilığe vermek is
temiren annesinin arzu u onu terzi 
Yapmaktı. 

Terzi annesi olmak. Ona içtimai 
mevkile:in en ~ ük eğine geçmek gi
bi geliyordu. Yirmi beş sene hiı· 
metçilik etmi~ olan bu kadım en 

korkutan şey kızının da günün bi· • O hal~ Azizeye: 
rinde (il kapısına dii~Op) hizmetçi - Aman, diyordu. Pek rica ede· 
olmasıydr. rim. Onu memnun etmeğe gayret 

O tclfilin evinde htzmetçilik etmiş·! ediniz. Kendi ini pek severim. Dö
ti. Ve bundan ce~aret alarak bir nüşte bir tak i tutunuz. Sana para
gün kızını yanma alıp atölyeye gel-! sını yarın veririm. Bu saatten sonra 
mi~: "aman hanmıun onu sen adam oralara kadar tram\ayla gidemez· 
et.,, diye yanına alma ı için rica et· sin. 
mişti. - Teşekkür ederim efendim. 

lclfilin nazarında Leyi! bir hiı· Leyla bütün a abiyetine rağmen 

metçi kızından farksızdı. Ona öteki büyük bir itina ile tuvaleti bir kutµ 
çıraklarından daha kötü muamele nun içine yerleştirdi. 
eder, onu terzi çırağından daha faz· lclal müdüriyet odasına girerken: 
la bir hizmetçi gibi kulhmırdı. - Ben şimdi ona yola çıl.tığınızr 

Tabii \elinimet! htediğini yapar? 1 bildiririm. dedi. 
Kursaklarmı deşseler daha onun Azize 5apkaı;ın1 giyinceye kadar 

ekmeği bulunur. Leyla itiraz etmez-
1 
tahta kutuyu koluna takan Leyla 

di. Ve gene bu akşam da itiraz et· merdivenleri dörder dörder inmiş· 

medi. 1 ti. ::-.:e olursa olsun Azize ininceye 
.Fakat onun da gayriihtiyarr kaş kadar Avniye iki öz söyliyecekti. 

ları ı;atıldr. ı\partunan kapı::.mı açıp dışarı 
lclal bu garrimemnun yüzü gor- fırlayınca elindeki kutuyu kapıda 

memezliğe geldi. E asen onun yü· beklıyen husu i arabanın şoförüne 
züne belki de dikkatli bak'!lamıştı 

1 

doğru uzattı \'e: 
bile. - Şimdi geliyorum. diyerek kö~e 

l Ierhangi bir emrin l..eyltt tara- başına kadar bir çılgın gibi koştu. 
Cından na ıl telakki edildiği bir t ıe- I Kö,.ede koyu renk elbi eli bir in· 
ele de~ıldi ki. bunu anlamak için .an duruyordu. 

. mun yüıünde!d çizgilerin a!dığı - Avni ne var? l~in oldu mu? di· 
manayı araştırsın! 1 ye fısıldadı. Niçin buradasın? Ça-

• ı-ı.;;..f-+-~+.-:
~ .-.+--....... +.,..;+

ı ~~...,.:.f~
kacılardır. So 

.. Yeni mebuslar.dan 176 sr, sermayeleri yekunu 19 milyar lireti 
bulan büyük şirketlerin erkanıdır. Bunların ceman 834 meclisi ida. 

ıs 

' ' 8 
9.....,.~~ 

re azalıkları vardır. Hemen bütün İtalyan tröstlerinin ıefleri mec- ~ 
liste mebus olmuşlardır. Maden .sanayii işçileri de yeni mecliste 
temsil edilmişlerdir. Bunların mümessili Milanolu büyük fabrikatör rın 
Redaellidir. Bu zat sermayeleri yekunu 200 milyon lireti bulan bir I'~ 
çok maden sanayii şirketleri tröstünün reisidir ve mecliste maden sa· 
nayii işçilerini temsil etmektedir. ka 

buk söyle. Vaktim yok anlat. - Karabüke mi gidiyorsun? 
1Ierdeki elektrik fenerinin ışığı - Deli mi oldun? Rüya mı görü-

yarısma kö~enin gölgesi vuran bu yorsun? Ne Karabükü, kodese gidi· 
yüzün ancak bir tarafını aydınlatı· yoruz. 
yordu. - Ne demek! Ne oldu? Çabuk 

Bu görülen yarım çehrenin ne ga· söyle, öldüreceksin beni! 
rip bir manası vardr. lri, iri açılmış - Uzun diyorum sana, anlatıl
,.e bakışı sabit bir göz, dudağı aşa- maz .. Maraza ettik. lki arkadaşı po 
ğıya doğru çeken bir çizgi ve hafif- lis tuttu. Ben sıvıştım. Ama her-
çe oynayan bir yanak adale i. halde nerede ise enselerler beni! 

- Nen var, ne susuyorsun? Leylft dizlerinin titrediğini his· 
Oteki, sesini çok uzaklarda bir setti. Başı döndü. Düşecek gibi ol

yerde buluyormuş gibi dudakları du. Sendeledi. Dn·an tuttu. 
kıpırdayıp açıldıktan epe}' sonra - Ne yaptın! diye inledi sakın 
bu sözler duyuldu : bir kaza falan mı çıktı elinden? 

- Gitmiyor muyuz? - Bilmiyorum dedi. Herif bir 
- 1 la} ır sana işim var diyorum. küJ;e gibi yere yıkıldı. 

Bir yere esvap götürüyoruz. Muh· Köşenin ucunu dönmüşlerdi. 0-
in beylere. tomobil kornasını telaşlı, tela~lı öt· 
- Bırakamaz mıc:ın? Ba~kası git· türüyordu: 

'iin. Çok mühim bir sözüm var sana. - Aman Allahnn. Neler geldi 
- Hayır, kimse yok. Ben gidece- başımıza. 

~im. ~Es,·ap... Diye iki eliyle yüzünü örttü. Ote· 
- Esvaptan ba~latma... ki sert bir sesle: 
Diye müthiş bir küfür etti. - Sen şimdi ağlamağı, döğünme· 

- Çıldırdın mr? Nen var? ği bırak. dedi. Bu akşam eve gider-
- Şimdi anlatılinaz, uzun is. A- ken anneme uğra, müna ip birli· 

ma sa~a ihtiyacım :ar . .Ne zaman 

1 

sanla anla_t başıma geleni. Beni me
dönerc:ın, sen c\e gıtmeden ewcl, rak etmesın . 
muhakkak seni görmeliyim. Otomobilin koması, daha şiddet-

le çalıyordu. Cadde pek tenhaydı. 0 
Aşağıdan bir Şişli - Tünel arabası aı 
rayları gıcırdata, gıcırtada ve diış
müş zinciri kaldınİnlara çarpa, çaı-
pa asabı üzen gürültü ile geliyordu. 

1
. 

• 1 
Azıze: r 

- LeylA! Leyll! .• 

Diye hırçın, hırı;ın bağınyordu. b' 
- Geliyorum efendim. n 
Diye cevap verdi. Sonra Avniye d' 

döndü: l 
- Beni bizim köşe başındaki ç~- ııı 

menin yanında bekle. dedi. 
- Gidemem o taraflara. Sen Tak· 

simde geçen cumhuriyet bayramı 

gittiğimiz muhallebiciye gel. Ben u- ıliı 

radayım. 

- Peki. 
Koşarak! Onun yanından ayrıldı. 

Azize otomobilin içine oturmuştu 

bile! .• 

- Nerede 1din Allah aşkına? de· 
di. Bu ne rezalet! Kö~ başında kı· 
minle konuşuyordun? Bu ne kepa· 
zelik? Vallahi yann lclM hanımc· 
fendiye söyliyeceğim. 

(Devamı var). 



1 NiSAN - 1939 

Cıaeteci gillüm~i: "P ' " 

- Böyle bir şey mevzuubahs ola· 
.. . Sir Peterden biz korkmayız, 

ü onun haksız hareketi yoktur. 
- O halde mesele rok demektir. 
is Farrenle şimdi tekrar görüş· 
ek isterdim. 
Sir Peter müdahale etti: 
- Bir dakika müsaade .. Mis Far
rıe son derece itimadım olduğunu 
lllernek isterim. Babası dostlarım 
andı, Yet!m kalınca burada ken
SİJıe iltimas yapıldığını sanma
~· Mis Farren çalışkan, becerikli 
r .ınemurdur. Iki senedir hususi 
tıJ>liğimi yapıyor. 

tl' Ben kendisine sadece bir su
~rrnak arzusundayım. Bundan 

5 onu rahat bırakırız, evine 
ller, 

Sir Peter Doyla döndü: 
": Gidip çağırın lütfen ... 
~rkaç dakika sonra genç katibe 

; an içeri girdi. 
Urlong· L . 
<ltf en oturunuz matmazel, dedi. 

.. a~sız ettiğim için beni mazur 
Uz. Sizi fazla alıkoyacak deği-

ç kız bir koltuğa oturdu. 
.Sir Peterin yazıhanesine gir-

ruı zaman Pettigrevi boylu bo 
~erde gördüğünüzü ve koşa 

be l\.tıUerin odasına giderek ona 
·? r Verdiğini söylemiştiniz değil 

H A B E R - Aktam Postası _, 9 
-- ız 

-5- Nakleden : F. K. 

Suzan'ın gülüşü 
Yazan: Hikayeci 

•• , § 

- Harır. rek asansöre gitti. Asansörcü onu 
_ Herhangi bir sebeble ayrılmış bu kata çıkardı. 

olabilirsiniz, meseli yemek yemek On dakika kadar sonra zil çaldı. 
için.. AsansÖrü gönderdim. Asansörle in· 
_Hayır efendim. Gece nöbetine di ve çıkıp gitti. 

kaldığım zamanlar sandoviç getiri· - Size bir şey "9()y!edi mi? 
rim ve koridorun nihayetindeki kü- _Hayır efendim.. Uzakta gayet şakrak bir kah. berab~r sükunetini muhafaza etti. - Eğer beni anlayamadınızııa 
çük odada kendime kakao hazırla- - Taksi veya hususi otomobilini kaha çınladı. Peyami, arkadaşı Peyami, genç kıza: şim:len sonra hiç anlayamıyacaksı. 
nm. isteyip istemediğini kendisine sor· Macide dedi ki: - Ne kadar neş'elisiniz ?, nız. 
_Şu halde içeri girip çıkanları madmız mı? - Yarabbi, gene Suzan gülü. ~e.di. Suzanın nişanlıs_ı geliyordu. Pe. 

görebilirsiniz? _ !!?yır efendim. Sir Peter oto- yor... Ne tahammülü gayri kabil - Bir cinayet değil ya ı. yami de arkadaşı Maddin yanına 

_ Evet. Bahsettiğim odanın ko· mvbil isteseydi bana odasından tc- bir krz !. - Demek bu baylar sizi eğlen. gitti w: 
ridora açılan penceresinden dışarı- rcfon ederdi. Madd şu cevabı verdi: diriyor. - Suzana bakınız, de-di, zanne. 
:;mı kontrol etmek mümkündür. _ Kendisini iyice gördünüz değil - Genç ve neş'eli bir kız .. Ne - Gülmek için bu delikanlılara derim ki, artık gülmüyor .• 
Fakat bu akşam kamun acıkmadığı mi? için gülmesin?. Hem sen Suzanın hiç ihtiyacım yok.. _ Hayır, bilakis düşünüyor .. 

4 

için 0 odaya girmedim ve hep kori· _ Evet efendim. Her zamanki gülüşlerinden ne için sinirleni- - Eminim ki evinizde bile yap- _ Bahsi kazandım. 
dorda kaldım. pardesüsünün yakasını kaldırmış yorsun? Gülüş saf kalblerin en yalnızken gülersiniz .• 

1 
· d v b · - Şu zavallı yavrucuğa ne söy 

_ Peki .. Bu akşam matbaya gi- ve şapkasını biraz göz crınc ogru arız alametidir. Suzan henüz yir- - Şüphesiz .. 
h k 

. . . d d K rıd" ledin?. rip çıkan er esın ısmini sorrnuvo- ·vmic:;ti mı yaşın a ır. e ısini her şey - Ne garip hal!. 
rum, fakat gelenler arasında yab~n- ;g _~Kendisini burada gördüğünü- eğlendiriyor. Hatta ne güzel, ne - Ne için? Yoksa beni gülmek. - Bu gülüşe tahamr.1ül edemi-
cı bir çehre hatırlıyor musunuz? zil iddia ettiğiniz saatte Sir Pete- de zeki olan nişanlısı bile .. Fakat ten menedecek bir sebep, bir fe. yordum .. Bazı kalbleri ıaşırtmalc 

- Gir~") çıkanların hepsini söyli- rin klüpte benimle briç oynadığım madem ki onun hoşuna gidiyor! .. 15.ket mi var?!. onlar için hayırlı olur. Suzan şim.. 
yebilirim efendim. Zaten bu suali söylersem ne dersiniz? . Pekaıa .. . Hem güzel kız; güldüğü - Evet ama, sizin hiç düşün- diye kadar can sıkıcı idi. Bundan 
de beklemekteydim. Sivil komiser Hopkins şaşırdı, yutkundu. Son· zaman beyaz dişlerini gösteriyor.. miyeceeğiniz bir felaket.. sonra daha sevimli 'olacak .. Bu işi 
de biraz evvel sordu B k aml İnsam adeta rıldrrtacak.. Bundan o··yleyse gördüm ya, ben gidiyorum .. 

· azı a ·ş ar ra iddiasında ısrar gösterdi: 3 
- .. • 

gelen giden çok olur, fakat bu ak- - Sözünüzden şüphe etmek ak- sana ne oluyor?. Böyle genç kız- - .Bu tamamiyle kendime ait Peyami sokağa çıkınca yağmur 
cı.!:lm pek sakı"n g t" G · lan kendi hallerine bırakmalı.. b'r mesele -r-·· eç ı. azetenın mu· Iımaan bile geçmez efendim. Fakat 1 

•• yağmakta olduğunu gördü. Hiç 
harrirleri geldiler, hep mutat kimse· Sir Peteri dedi~im saatte bul'ada Bence Suzan gibi bir kız ne kadar - Söyleyiniz. bir otomobil de geçmiyordu. Bazı 
ler.. Sonra, iki zat M. Pettigrevin gördüğümı~. kovulmağı bile göza a- gülerse gülsün, hakkıdır. - Gülmemeği vaad ediyor mu. fena geceler vardır ki sokaklar ha-
ziyaretine geldiler ve bir müddet ıarak, yemin edebilirim. - Can sıkıcı bir kız. Her şeye, sunuz?. zin bir manzara alırlar. Peyami 
sonra döndüler. İsimlerini de söyle- .Furlcrg gazete sahibine baktı. en ehemmiyetsiz şeye bile bu ka. - Vaad ediyorum. sokağın bu sıkıntısından, boşluğun 
mişlerdi. Hepsi bu kadar efendim, Sir Peter ayağa kalktı ve kapıcının dar kahkaha ile gülmek budalalık Peyami, uzakta M a c i d e dan ürktü. Aym zamanda derin bir 
tabii sir Peter müstesna... omU7Una dostane vurarak: değil de nedir? Senin ga1iba hiç bakıyordu. istediğine muvaffak vicdan azabı duydu. Biraz evvel 

Gazete sahibi söylendi: . . - Seni kovan kim Hopkins? de-ı asabın yok, tebrik ederim. Fakat olmak üzereyt:li.. Suzanın gözlerin- sırf hainlik etmiş olmak için gayet 
_ Benimle M. Furlongtın gelışı· di. Ortada bir esrar olduğu anlaşı- b.~ ka~kah~ları . işittikçe . b~~i-~ de biraz neş'e kalmakla beraber, fena bir harekette bulunmuş, bir 

mizden evvelki zamandan bahsedi· lıyor. Söylediklerinizin hakikat ol- tuyle~ım urperıyor. Sankı yuzu- yüzü ciddileşmiş, ağırlaşmıştı. gülüşü, kendisine hiç fenalık yap. 
- Evet. yoruz. duğuna inandığınıza kaniim. me bır tokat aşkediyorlar. Güzel Peyami, icap ettiği zaman se. mıyan bir gülüşü öldürmüştü. 
. Üdada cesetten başka dikkati- _ Evet efendim, ben de matbaa· bir kız, şüphe yok .. Fakat ağzını sine her türlü hazin titremeleri 
1 Ç,:!'en bir şey oldu mu? ya ilk gelişinizden bahsediyorum. - Ben doğruyu söylüyorum efen- açınca sanki kur.bağa gibi bağrı- vermeği bilen mahir bir adam Şimdi, zehrini .döktükten sonra 

c.ı.ayır. _İlk gelişim mi? sarhoş musu- dim. yor. tavriyle devam etti: bir cani gibi kaçacak mı}~:lı? Tek-
Bu - PekAlA.. bildiklerinizi baska tşı"diyor musun gene "l- rar döndü. Asansöre binerek dL Vaziyette aklınıza ilk ge- nuz siz? acı. ~ • gu uyor... - Nişanlısınız değil mi?. 

;:y tabil Yardım istemek üzere _ Hayır efendim. Ben hayatım- kimseye söylemeyin; hatta karına Ne can sıkıcı şey ı Ben Suzanı bir _ Filhakika nişanlıyım .. Ne 0 _ \·etli olduğu eve girdi. 

rTv~k oldu değil mi? da iş başında iken asla içmedim. bile.. daha böyle güldürtmiyeceğim, lacak ?. Saat iki buçukta rakibi mağlup 
ı- abıt. Furlong müdahale etti: - Peki efendim. Asansörcüye de bahseder misin?. - İşte o kadar!. olmuştu .. U~ gün sonra Peyami, 
- Peki.. Fakat Millerin yanına - Bir dakika .. Bu noktayı ay- bu tenbihinizi söyliyeyim mi? - Hayır .. Ben böyle budalaca Suzanrn izdivacını talep etti. Bir 
illezden ewel "andak' k"' ük" • dınla•mamız lazım. Sir Peterin bu Furlong atıldı: bir şey üzerine bahse girmem. ay sonra da nişanlanma merasımı · a, . . • J ı uç o 

· i~;"',....ılM-~.Mıı.aa...i~_.~~Mjlfi~~ijiltilfi~iİl~lİi~ifli~ri~İii~iit~li~lein~iin~S·i·r~P'e~t~e~r1r9~~=-D"'L'tr~!, .. ~~~--~~1;~1r.j~~~~l.~]llll~~~i:":WiF"JJ"~a~ıl~ılo;r~d~u;·~~~aic~it~~e~aİi''~i··...,~~ rdiniz? en 
Genç kız irkildi ve birkaç saniye di? buna lüzum yok. mütenasip boyu ile ve biraz ııçrı- şey mi duydunuz?. di, bir aralık seni gayet fena bir 
reddüt etti. - Kati saati hatırlamıyorum e- - Peki gidebilirsiniz. yor gibi, yürüyerek Suzana yak- - Kat'iyyen .. Yalnız .düşünü. adam zannettim. Aşk sevkiyle ha. 
v-; Ben mi? diye mırıldandı. Ha, fendim. Fakat M. Pettigrevin ölü- Hopkins dışarı çıkınca Furlong: taştı .. Her zamanki gibi yüzünlde yorum ki, fenalık hayatta ... Hatta reket ettiğini anlamamıştım. Hak-
'hhatırladnn. Alışkanlık tesirile mü haberini aldığımdan takriben - Vaziyeti beraberce tetkik ede- lakayd bir istihza eseri, du.dakla- kendi kenldime, ekseriya "yaşamak kın var, azizim.. Suzan gibi bir 

in 'Yecandan şaşırmış olduğum i- bir buçuk saat kadar evvel. lim, dedi. Evvell bir şey öğrenmek rında asabi bir tebessüm vardı. zahmete değer mi?. ,. diyorum. meleğe kavuımak büyilk bir saa-
at ~V\le~a kendi odama girdim. Fa- - Ya? .. Bu ziyarete dair ne ha- isterim: Yazıhanenizde çalışırken Suzanı çoktanberi tanıdığı hal _ _ Oooh ı. dettir. 
.. ıçerı girince boya kutularını tırhyorsanız söyleyin.. tavandaki lambayı mı, yoksa masa de şimdiye kadar kendisine biç bir - Şimdi isterseniz gülünüz. Peyami hafif bir işaret yaptı: 
OJlreJc ora akk k _ Peki efendim. Döner kapının lambasını mı yakarsınız? şey söylememişti .. Peyaminin yak- - Peyami, hiç zannetmiyordum - Dinler. 
ld ğ sının muv aten apa · ı ını h . k dım o'"tesinde dıcı.!:1nya ba- - Ziuamn gözlenme çarpmaması laştr~ını gören delikanlılar, bu ki... • Yand k' lo-'d s an arka 
ap 

atırladun ve eski odamın bır aç a . -s-·w· • .. J ~ a ı sa nı a uz • • 
ıs..,.ı d s·r Peterın geldıgını gor için masa lambasını yakarım. Fakat müthiş rakibin tesiriyle, uzaklaştı. - Allahaısmarladık. d ı d ··ı·· d M '"" .. ~an koridora çıkmaktan vaz kıyor um. ı aş arının arasın a gu uyor u. a 

~ ... rek geri döndüm. düm Asansörcüyü çağırdım ve ka- bunun bahsimizle alakası ne? 1 lar. Suzan, Peyaminin kendisine - Ne için Allaha ısmarladık?.. cit, Peyaminin tekrar kızacağını 
-;;, !>eki. Bu nokta da aydınlandı. pıyı ·ittim. Sir Peter önümden geçe- (Devamı var) yaklaşışından memnun olmakla Ne için?. ( Latf en sayfayı çeviriniz), 

<:aklarını bu kadar mis Farreri, .. 
~:Kiri~-

• ~ir Pete~:erim • 
. -:- ~ve dönüp yatınız, dedi. Bu· 

8.inirleriniz harap olmuştur. Ya 
~ kendinizi iyi hissetmezseniz 
' Yebi!irsiniz. 
- l'~ekkür ederim Sir Peter. Fa-

~.!_arına bir şeyim kalmaz. 
i~~ıç kız dışarı çıkınca gazete sa· 

tnınldandı: - .. , 
Aferin kızcalıza, metin ıınış. 

llUJı Yerinde başkalan olsa baY
ııııt1c gPr. . lerd" I:)o ~ınr ı. 

Yl nıeraktaydı: 
. ": :Mis Farrenin boyalı odaya 

r~~lini nereden anladığınızı öğ· 
llJrıeıc isterdim. 

b'- Gayet basit.. Sırtında nıa,, 
!nır l'OJ> olduğunu biliyorsunuz. Bu 
~1~ eteğinde yeşil boya lekesi gör· 

Uılı. 

biı~ünceli düşünceli odada dola· 
1Y0rtıu: 

........ l(apıcı ile görüşmek isterdim. 
boyı telefonu açtı ve santrala: 
........ Gece bekçisi Hopkinsi çağırın. 

'lllen buraya gelsin. 
~iraz sonra Hopkins kapıyı vura-

alc iÇeri girdi ve askct gibi hazır 
1 vaziyeti aldı. 
Sir Peter: 

-. lf,_,,irıs,dedi, arkadaşım M. fu~ 
n... "11" · 1 ·nı 
-•ıt, bu ak~i cinayetin f~1 

ğa çalışıyor. Size bazı sual· 1 

l!l' SOracak. 

- Peki efendim. 
1"\lrlong sordu: 
..... Kaçta işe bailadınız? 
..... ~at yedide- . 'ni-

......... Bu m:.iddet zarfında hi~ ışı j 
!il ba§Indan aynldımı mı?. 
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beri de yalnız senin için ya. 
§amağa karar verdim.. Bana 

P Ver yavrum.. Sen ölme-
ceva , 
din değil ıni? Bu nasıl clur .... 

Cak öldükten sonra· mı 
Sana an . . 

Hayır, Bıyanka ! Öl-
kavuştuın.. . . 

. k . ölınc.dın.. Eenı 
mıyece sın.. . 

. k 1 Ben senın baba-
dınle, ba .. . . 

G 
.. 1 gözlerını aç, ha,s-

nım.. uze b ba b" . hal giren a na ır 
retınle ne e 
kere bak .• 

omuzla
Ralan arkadaşının 

nndan tutarak sarstı. .Boğuk 
bir sesle bağn:tdı: 

- Evet, öldil.. k 
Araten dudaklarını ısırara 

Çekingen adımlarla ilerledi: . k 
- Ustad, bir doktor getırse 

belki.. 
n 1 ayni evaın edemedi, Ro an 

uaıe sözünü kesti· 
- Suaı • ... 
- takala Brino avağa kalk· 

ını~tı. Ağlamıyordu .. :"akat göz~ 
lerıni t .. +·· atnamen kan bürümuş.u. 
... - Öldü ha ı O halde üstad,, 
uen de ··ı 

'lY 
0 nıeFyim. 

-qa 
Ha}'ld Yır, yaşayacaksın!. 

... T Ut 0rnuztarını silkti : 
- .. ,,.ey 

, yapacağı e Yarar, Soaşayıp ta ne 
lll •• 

- intikamı 
takala B . nı alacak~ın .. 

rınonu .. 1 . h 
tetle parladı. n goz erı va • 

- lntika.n'.ı 
- Evet, kız:?."ld"" f' l" o uren se ı ı 

bulacağız .. Ona, çektirmiş ol. 
duğu ıstıraptan daha müthr} 
ıstırap çektireceğiz. Azaba, a
zap... Ölüme, ölüm.. Anladın 
mı?. Gel!. 

İskala Brinoyu kolundan ya
kalayarak sürükledi. 

Haydut bir çocuk gibi irade. 
siz bir halde tamamen itaat e. 
diyordu. 

Kapının eşiği üzerinde biraz 
tereddüt eder gibi oldu. 

Başını Biyankanın cesedine 
doğru çevirdi. 

Rolan gür sesiyle tekrar ba. 
ğırdı: 

- Bambonun kaçmasını, 
kurtulmasını mı istiyorsun ?. 
Kızını kurtarmakta geçiktiğimiz 
gibi intikamını almakta da mı 
geç kalacağız?. 

Bu ihtar iskala Brinoyu haki. 
kakate yaklaştırdı .. Dudakların
dan lanet kelimeleri döküldü . 

Dişlerini gıcırdattı. Yumruk. 
ıarını sıkarak tehditkar bir ş~. 
kilde semaya doğru ka)dırdı. 

Aratenin sarayından, Rolanın 
çelikten kuvvetli elleriyle sü4 
rüklenerek çıktı. 

~ışa;ıya 
0

çıkınca • is~ala • Bri .. 
şaşkınlığı biraz geçti .• 

nonun . .., h k 1 -
T ı'hin üzerıne çoKen a sız ıGı 

a ı b" k nda asa ıyete apıldı . 
karşısı A 

Dudaklarından manasız kü. 
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noru ldüşünen dimağı birdenbire 
Biyankayı hatırladı. İhtiyar ar 
kadaşının gördüğü ıztırap izleri 
karşısında bu alicenap kalpli 
adam bizzat kendi kederini u • 
nuttu. 

- Ne haber? diye sordu. 
- Fena üstat. 
- Ne gibi? Bir şey öğrene. 

bildin mi? 
- Hiçbir şey, beni asıl mü

teessir eden de bu ya. Ne Bam
boya, ne de Biyankaya ait en 
ufak bir iz bile bulmanın imka
nı yok. 

İskala Brino derin derin içini 
çekti. Rotan hem Olivolo adası
na doğru ilerliyor hem de .dü • 
şünüyoı!du. 

- Mademki V enedikte bir ip 
ucu bulamadık, etrafını ve civa 
rını ararız. Bambonun saklan -
mak istiyeceği yerlerin çoğunu 
biliyorum. Sarayının etrafına 

nöbetçi olarak bir tarassut bö
lüğü korµz ve diğer arkadaşla· 
rımız1a beraber bu geceden iti
baren taharriyata başlarız. 

Bir ikimiz, Pa.do ve civarını 

ararız, iki yüz süvari ıde diğer 
taraflara saldırırız. 

tskala Brino ümitsiz bir ses. 
le mırıldandı: 

- Ah, acaba zamanında ye
tişebilecek miyiz? 

- Merak etme, sana yemin 

ederim ki üç gilne kadar Bam
bonun izi üzerinde bulunacağız. 
Bu izi bir kere bulduk mu, öte· 
si kolaydır. 

Olivolo adasındaki evin Dan
dolonun eski ikamctga'bının ö • 
nüne gelmişlerdi. içeri giıldiler. 
Rolan kendisini beklemekte o • 
lan Jiyanto gördü: 

Ukaydane aordu: 
- Şairin sarayında ne var 

ne yok? 
- Uıtat, Areten beni bu sa

bah Treviıe göndermek istedi. 
- Ne yapmak için? 

- Hiç, sadece uzaklaştırmak 
maksadile, çünkü bat piskopo
sun Areteni:ı sarayına girdiği -
ni görmüştüm. 

- Bambo mu? 
- Evet üıtat, onu Aretenin 

yanına kadar bizzat bendeniz 
götürdüm. 

lskala Brino heyecan içinde 
Rotana döndü: 

- Çabuk, oh. Çabuk olalım, 
koşalım. 

Jiyanto: 
- Bir dakika daha müsaade 

buyurun piskopos yalnız değil. 
di, yanında bir genç kadın, ve
yahut da bir genç kız vardı. Pek 
iyi farkedemet:lim • 

Rolan ve İskala Brino seving 
le biribirinin yüzlerine baktılar. 
Hemen yerlerinden fırladılar. 



10 H A B E R - Ak,am Postxur 
ı 

A L 
l<UV ET, iŞTiHA Ş(JRUBUI 

l'ınuın doktorl:ınn miillcrik:ın 
lokılir 'e mil~ onl.ırc-o rnt:ınılaş:ı iti 
ııı.ıtı,ı lıı\·siyc ellıklel'İ en ıııükcıııınel 
lıir km·,ct şurııhııuıır. Doiın:ı korıı 

t:ızrleyip <:o~:ıllır. T:ıllı bir iştih:ı le 
min erler. Her :zııııııııı gcııçlık, <linç· 
lik \"crır, ıı:cki ve lı:ıfırn kıı<lrcllııı 

~ ü'.'\cllir. Sinirlrri, aıl:ılC'lcri ku\'vcl
lcnclirerek, ıı~ ku'>tı:ı:hık. lınl.,ir.lik. fe 
nıı düşiincelerl gidl'rir, 'ÜC'ut rıı:ıkı· 

ne ine fi\7.ım ol:m hiilün l'ncrji vr 
k:ıhiliycli '"ererek cl:ıimıı azim, irade. 
ne'i"c sııhilıi C'cler. Mide, h:ırsak tem 
))('iliğinden ileri gelen muannit inkı· 
h:ızl:ırcl:ı. bel gc\'şcklil!i ,.e ademi ik· 
tıd:ı rcl:ı ş:ıy:ını h:ıyrel foydalar le· 
min eder. 

L 

. Beyhude ıztlrap çekmeyiniz 1 

Bütün ağrıların panzehiridir 

7 NİSAN - 1939 

Ankara Radyosu 

1"CRKIYE RADYODlFCZYON' 
POSTALA HI 

Türkiye Rııclyosıı - Ankam Uadyosı 

DALGA L'ZU~I.UGC: l 
1639 ın. 183 Kcs./120 Kw. T.A.~ 

19,74 m. 15195 Kcs./20 l\w. T.A.P 
31,70 m. 9465 Kl's./20 Kw. 

TCRKlYE SAATlI.E 

cu:ırA - t/4/1939 

l 2.30 Prosır:ım. l 2.35 Türk ınüı• 
Ai - Pi. 13 .Memleket snal :ıyarı, aj:ııı 

.~-~6~- - FOSF ARSOL 'u 
ıır..ı~.,.,;..;;;.;::.;.'~\V-.;:; 

Bu muannid baş, ve diş ağrı
larını sür'atle izaleye kafi
dir. Romatizma evcaı, sinir, 
mafsal ve adale ıstırapları 

NEVROiN'Je tedavi edilir. 

1 

''e meteoroloji haberleri. ı 3.15 - 1' 
~lüzik (J\arışık program - Pi.). 17.3 
Konıışnı:ı (İnkılap tarihi dersleri · 

l II:ılkc,•indcn naklen). 18.30 Progrııı11 
18.35 .Miizik (NcşcJi müzik - J>I.). J9 
l\onuşın:ı. 19.15 Türk müziği (Fncıl 

Diğer bütün kuvvet ilaçlarından, 
başlıca hassa 
Dc\'11111!1 lıir ~urclle kan, .laın·ct, 
iştiha yorotmo~ı ,.c ilk kııllıın:ın· 
lıınlo hile mucize gibi tesiri der· 
lı:ıl giislerıııesldır. Tifo, Grip, 
Zoliirree, Sıtma ,.e umum kan 
sızlıkl:ı neticelenen ll'hlikeli h:ı'l
t:ılıklarııı nekalı:ıt de\'rclerindc 

Nezle, grip ve bron§ite karşı 
en müessir ilaç NEVROZIN 
dir. 

l lıcyeti). ııÇl:ınl:ır: JJ:ıkkı Derın:ın, f,ş· rcf K:ıdri, Has:ın Giir, Hamdi Tokıı)°• 
Basri Crıcr. Okııy:ın: Celal TokscS· 
20 Aj:ıns, meteoroloji haberleri, 1 1• 

rac:ıl borsası. (riyal). 20.15 Türk nıu· 
zi~ı: Çalanlar: \'eeihe, Eşref 1'\:ıdr 
Kemal iNynzi Ecyhmı, Ce,·det Çai;l 

en mükemmel bir denn:ın şıırııhııdur. Sıhlıııt \'ckfıletinin resmi rııüs:ıaılesiııi halzdır. Nevrozin'i tercih ediniz. Oku:ranl:ır: Necmi Hıza Alıısknn 
Radife Ne)dik. 1 - Nih:l\enl peş 
\"İ. 2 - İsmail Hakkı • Nihn,·ent ) ü 
rük semai - Feryadile yad eyleı kcn 
3 - }facı Arif beyin - Nilım·ent ş:ı 

HA J.K OPEHETI 
Hu okşaın 9 cl:ı 

'fozo D:ılma~·ı:ı Rmıileı 

Cııın:ırle'ii: 'ı't•ni opcrcı 

zm DELII.Ell 

TURAN TiYATROSU 
Bu akşam 

(Büuiil: Alüsanıere) 
ı iiksl'k okuyucu .Muallt 

Zozo Dalnıns 
.\ınh:ı~oılor 'c izzet bahçesi !laZ Jıc 
yelleri. J~. S:ıdi Tek ve ıırk:ıd:ışları 

ll'AAT lI,AMl (\'odvil 3 P.) 
(Se} AtiHI Jtcvfi'>ü - ?ıliçc J>ençl'f 

Ynryetesl 

zannetti ve S:.ızanı mazur göster • 
meğe çab§h: 

- Kızma, Peyami.. Suzan, 
meı'ud olaca ı için gülUyor. Tek· 

rar asabile§me .• 
- Asabileşmek mi? Çıldırdın 

mı? Ben şimdiye kadar bu dere::c 
ahenkli bir musiki işitmedim !. .. 
Fakat dostum, bu gülüş ayni gü.' 
lü~ değildir. Bazı gülüşler insan~ 

alakaldar olmadığı bir saadeti an· 
latır. .Baı:ı gülüşlerin m!inası <!2 
bUsbüt:in başkadır. Bunları ayır. 
mamak için insanın sağır olması 

lbrml • 
HiKAYECi 

llEll 1 C.'.Al'\EDE Bt;U'NGH. 

YbNi T[SLiMAl 
iLMül-IABERLE:QiMi2. 

DAl-IAYUKSE:IC 
rAiZ, DA~A E:Yi 
ŞARTLAR-T~MiN ro~R 

r~OlANl s~ QAt~K-UNı NY. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZlN yerine 
başka bir marka verirlerse ~i:idetle reddediniz. 

' • ". • • O -~ !' • O ~ • " L "· !!./: o .. .t._ 1 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

21 - 30 Kitaplık üçüncü sen 

kı - Sanıp ic gülfcminde. 4 - l'ııh 
nıi beyin - Niha\'ent şarkı - Siiı.u 

süzüp de ey melek. 5 - Fulıiro Fcı 
san • Taksım. 6 - Nihavent ş:ırkı 
Söyle nedir lıaisl ahın. 7 - i~h:ı\"c 

şıırkı - Baknın:ror çeşıni siyah. 8 
HcClk Fcrsan - Hüseyni ş:ırkı - J! 
bakıcı birleşerek. 9 - Sodellln K:ı. 
ııak - Muhayyer şarkı - Bat:ın F;

0 

lrnn:ı benziyor. 10 - Halk Tiırküs 
Ay doğdu balm:ıdımı. 21 Mcnılel-: 

sa:ıt ayarı. 21 :Konuşma (llnrta 
spor scrYisi). 21.15 Esham, tahvil 
kambiyo - nukut borsası {Ci)'Rl). 
25 Ne,şell plıikl:ır - H. 21.30 Mü. 

Numara 

21 HilkUmdar millet 

Kuru, 

50 
75 

29 KapitaliEm buhranı 
30 Slamb.o 

50 (Senfonik plılklnr). 22.30 l\luzik (~ 
lodiler - Pi.). 23 Müı:ik ( C:ııb:ınc 
Pi.). 23.45 - 24 Son ajııııs lı:ıbcrlcri 

125 
615 22 Yeni ilmi zihniyet yarınki progr:ım. 

23 Mevcudu kalmadt 

24 Obiln iktıeadt ~!eri 
25 Cwnhuriyet 

60 
rJO 

100 
75 
30 

Bu ııerintn tiatr 6.15 kunıııtur. cmıARTESl - 8/Ul93!1 

~ ·rcrcUmcnla talil 
27 Değişişler 

28 Laokon 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kur~un 1.92 

kunışu peoin a.ltnarnk mUtebakl
si ayda birer lira 8denmck fızere 
Uç taksite bağlanır. 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir gfizelli!c veolgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakiptiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 
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13.30 Progrnm. l3.:i5 .Miiıik 
lio;ller - Pl.). 14 Memleket :ınt nyt 
aj:ıns ve ınr.lcoroloji haberleri. 14· 
Türk ınüılği (H:ılk türküleri vv Ol 
havaları). nÇlınlar: H:ıkkı Dermıı 

Eşref Kadri, ı,:ıs:ın Gür, Hamdi 1 
k:ıy. Okuyan: Mahmut J\orındnş. 1 
40 - 15.30 Müzik (Caıband • PJ.). 1 
30 Progr:ım. 17.35 l\füzik (Dans 
ali - Pi.). 18.trı Türk müziği (Fıı 

heyeti - Knnşık program). Çnl:ınll 
Hnkkı Derm:ın, Eşref K:ıdri, ll:ıS• 

Gür, Hnnıdi Tokay, nBsri Üfler. t 
kuynnlar: Cel:il Tokscs ,.c T.ıh'1 

Kar:ıku~. 10 Konuşma (Dış polili~ 
hllılisclcri). Hl.ı:; Türk müzıgi ( ıııı 
nıusikbi - Aşık Ycysel \'e llır:ıhinı 
19.30 Türk müziği: Ç:ılanlnr: Yecih 
Heşal J~rer, Zühtü Il:ırclakoğlıı, Huşc 
Kam, Hrfik Fcrs:ın. Okuyun: Muz:ıC 
fer tıkar. 1 - ~uman nE;nnın şc' 
l.ezf:ı peşrevi. 2 - Dcdenni şevke' 
besle • Hüsnü zatın gibi hır dlllıC 
simin endam. 3 - Sııphi 7.ironıo 

Se' kefı.a şarkısı - Simdi :ıy bir srr" P, rkaç dakika sonra bir gondü-
1e atlamışlardı, Gondül tskala 

Brinonun kuvvetli kolları ile 
tahrik edilen kürekler sayesinde 
kanalın üzerinde adeta uçuyor -
du. Hayd,:.ıt hiç sesini çıkarını • 
yor, ağzını bıçak açmıyoritlu. Fa 
kat Rolan arkadaşının kafasın

dan geçen şeyleri endişeleri 
keşfetti. 

- Merak etme. Ben Biyanka
yı bilirim. Bamboya karşı kcn • 
disini ve namusunu muhafaza 
ya muhaklçak muvaffak olacak
tır. 

Dedi, fakat aynı zaman.da ken 
~isi de endişe içindeydi. Bam • 
bonun Biyanka ile beraber Are
tenin sarayına gelmiş olmasın • 
dan kuşkulanmıştı. 1skala Brino 
ise bir hissikablelvukuun tahtı 

tesirinde endişeden bir türlü kur 
tutamıyor ve: 

- Ah, acaba yetişebilecek mi
yiz • .Acaba yetişebilecek miyiz? 

Diye mırıldanıyordu. Kırk 

dakikalık yolu bir çeyrek saatte 
aştılar. 

Nihayet Aretcnin sarayı önü· 
ne geldiler. 
Kapı kapalıydı. 

Rolan yumruklan ile şiddetle 

-~ı--.wı. 
lf9'"iden öteye beriye telaşla 

Jto~an bfrtakrm ayak sesleri ge
liyondu. Areten bu defa gelen. 

lerin ve kapıyı şhldetle torla -
yanların muhakkak fahişe tara • 
fından gönderilen silahlı ulam· 
lar olduğuna kanaat getirmiş, 

ve sarayını müdafaa için içerde 
tertibat almağa başlamıştı. 

Rolan darbelerini daha ziyade 
ş3:lde~lcndirdi ve: 

- Açın. Cehennemin dibine 
gi.desiceler, açın. 

Diye bağırdı. 
Sesi içeriden tanınmış olmalr 

ki telaşlı gidip gelmeler, koşuş 
malar birdenbire durdu. Kapı
nın arkasındaki ağır sürgüler 
çekilerek biraz aralık edildi. 

İskala Brino iddetli bir o • 
muz l:iayanma,ı ile kapıyı ar • 
kasına kadar açtı. İçeri girdiler. 
Aretcn titriyerek Roknı karşı· 
ladı. 

- Nasıl? Siz, siz misiniz üs
tat ... 

Rolan şairi korku.dan titre· 
ten müthiş sadası ile bağır.eh: 

- Bambo nerede? 
Areten şaşkınlığından mırıl -

danıyordu: 

- Vay canına, ne oluyor 
Bamboyu mu soruyorsunuz, a· 
man üstat .. Emin olunuz, bu i' 
de benim dahlim yok. 

- Gevezeliğin ile kaybettirdi 
ğin her saniyeye mukabil bir ıdi
şini kıskaçla koparacağım, söy
le sefil l Çabuk ol, Bambo nere· 

,de? Bfyantta nerede? 
Aretcn eli ayağı zangır zan -

gır titreyerek cevap ver<li: 
- Geliniz, arkamdan geliniz. 

Faka~ emin olunuz ki bu dere· 
ce hiddetinize uğrıyacağımı bil. 
miyor~um. Onları sadece bir mi 
safir gibi kabul etmi§tim. E -
ğer bilseydim ki ... 

Herr. söylüyor, hem de koşa
rak yol gösteriyordu. 

Birden, biraz uzaktan inilti 
ye benzer bir ses 'duydular. ls -
kala Brino dehşet saçan sesile 
bağırdı: 

- Biyanka ! Biyanka 1. 

J>erina bir oda kapısını gös -

tedi: 
- İşte buradadır. 

Haydut bir sıçrayışta kapının 
0ni.me geldi. Kuvvetli omuzla • 
ı ile dayan<lı. 

Birkaç saniye müthiş bekle • 
me içinde geçti. 1skata Brino 
n ın tazyikına dayanamıyan ka
pı parça parça olarak devrilı:ii. 

Rolan ... e haydut odaya daldılar. 
Kendilerini bekliyen feci man 

zarayı ise okuyucularımız bili

yorlar ... 
Rotanın nazarlarına evvelii 

O'iık olan pencere tesadüf etti. 
- Lanet! diye bağırdı. Kaçtı, 

n·yankayı alarak kaçtı. fsknla 
Erin::ınun kopardığı e)im ferya • 
t:ı duyarak başını çevirıdi. 

O zaman, odanın karanlık bir 
köşesinde, }"erde boyluboyuna 
uzanmış olan Biyankayı gördü. 

Yannıda da diz çökmüş vaziyet· 
te İskala Brino duruyordu. Hiç 
ses çıkarmıyor sadece boğazın
dan müthiş hırıltılar çıkıyoı1Ju. 

Rolan yaklaştı, ve Biyanka • 
nın ölmüş olduğunu anladı. 

Gayri ihtiyari yumrukları sı-

kıldı. Başını semaya doğru 

kaldırdı. İki damla yaş beliren 
gözlerinde talihin bu kötü tc. 
cellisine karşı ebedi bir l~nct 

okunuyordu. 

ıskala Brinonun omuzuna 
dokundu. Haydut başını kaldır. 

dı: 

- Ölmedi değil mi? Oh, bu 
pek miithiş .. peri: elim olur üs. 
tad 1 Söyle, lıana cevap ver. öl
medi değil mi? Biyanka, kızım, 
yavrum .. Beni işidiyor musun? .. 
Sözlerimi duyuyor musun? Ben 
geldim.. Ben, baban geldi 1 Bir 
kerecik olsun gözlerini aç, bana 
bak... Eğer benim k·znn ot~ 

mağı sitemezsen, eğer beni ba
balığa layık görmeıı:sen söyle .. 
Hemen çekilir giderim.. Fakat 
bir kere gözlerini aç... Doğdu

ğun gündenberi görmemiş ol. 
uıığun babana bir kere bak .• 
B::n senin gibi güzel bir kızım 

olduğunu bilmiyorl:lı ım .. Sonra 
ögrcn:lim ve öğrenditim andan· 

ıınindir ~ııda. 4 - Lcminiıı - Şe,·~ 
crzn ş.ırkısı - Şikü:ret etme c:ınnnıı 
:, - Hıışerı Ft•ril K:ım - Kenıcıı~·c ıo~ 
.. ııni. 6 - 11. M:ıhmut - Şevkefza şıır 
kı - Ey servü gülıarı vef:ı. 7 - DcdC 
nın - Şc' kcfz:ı yiiriik semaisi - ser 
zülfü :ınlıcrinin. 8 - Soil dedenin 
Şc' krfza snz semaisi. 20 Ajans, nı 
ı..oroloji lı:ılıerlcri, ziral bors:ıo;ı (fi 
y:ıt). 20.15 Temsil (Kral e~leniyor 
ıligolcllo). Yaı.an: Victor Bilgo. Ter' 
·ilme ve radyofonik monlnj: ı:krcı 
Rrşit. Temsile kiiçük orkesır:ı Neci 
:ışkının idaresinde, \ "crdinin rlso· 
ıctto opcr.ısından ııarçal:ır çnlaı tı~ 
ıştir. ''edecektir. 21.l:i ~lcınlckcl sıı 
ıl ,,arı 21.15 Eslı:ıın, t:ılıYiliıt, k:ını 
,Jiyo nul,ut horsn~;ı (fiyat). 21.2 
'l\c~rli pl.ıkl.ır - n. 21.30 1\onuşnı 
'Su spor'nrı lı:ıkkınrl:ı l. 21.4:> l\lll 
zık (Upcra :ır~:ıl:ırı - Pi.). 22 B:ırtıı 
lık post:ı J,uhmı. 22.30 Müzik (Opr 
rcllcr -1'1 ). 23 :\liizik (Cuzh:ınd - Pi 
:.ı:t4:i • 2.ı ~on aj:ıno; hnherlcri ' 
r:ırınki ıırograın. 

, .. , •W!ll!r:ta 

1
0 ~~:~~~o~~ ... ~~.~:!n~;.sh:~ı 

talıkl:ırı mulchassısı 

Tünclb:ışı lsıikl:ıı caddesi Nıı 
380 Bıırs:ı ıınz:ırı iislfı ,.,., 41235 

'.pııue MHS'* --.. ·············································-( ;I .......... ö.is.i)öi<=roiiii·········· i; 
i• Necati Pakşi ıı 
1 • 

Hcrcün 5abnhtnn alışama. kn- :· 
:ı 

c!ar hastalarını munycne c:ler. !• 
Kar:ıköy Tündmeydanı No.1"! ;; . ' 

Ü::::::::::r.::::c=:::::::::::::::::::::~:: ~ 

l 
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11 
SZL!E- --

LOR EN Z • TEF A G AL' ~a~o'Yıe~n~ö~e!'ik~ı{;ız~ R J 
Radyo scnnlcrin çok be ğendlği, takdirle alkışhıdığı bir AJnıan fen harikası ..• 

. . Türkiye mümessilliği umumi sahş deposu: ?adetti~ Sönmez, Sigalas ve . ~rtakları ··: 
Sırkecı liorasanciyan Han No. 7-8 Te~efon 20412 Satış salonları: Beyoglu Tokatlıyan Oteli kar§ısı No 237 N. Stefanıdu, _M. Logotetıs ve Şsı. 
GALATA : Bankalar caddesı 38, a lZMtT Faik Nushet Belgın. 
SiRKECi : Hamidiye .cad?e.sinde No. 37, Nihat Işık.. ; KARAMAN : Ferit Özer. ... 
USKODAR : Hakimiyetı Mıllıye caddesinde 47 M. ,Zıya Oza!;ıkgöz ii KARADENiZ EREöLISt: Yusuf Çaştabanogulları. 
ANKARA : H. Ali Demircan, Yeni§ehir ' ~ KiLiS M. Nuri Topçuoğlu. 
ANTALYA : Ömer Hakkı Göksoy. • fi KONYA EREG.LtSl Cevdet Apak. 
BODRUM Veysel Bar • i! TRABZON Ali Rıza, Miraç Işıllar. 
ÇANAKKALE Mehınet ~li Kızoğlu. D'Dfı'll) ll TOKAT. : Uysal Kar~eşler Ahmet Mehmet. 

EDREMİT . R h . G . H d" B -tl.•AG : Hüseyın a mı enç. ! Konya : am ı eştav. 
DiY ARBAKIR : Mevliit Evırgen. nı nµ I' URFA I : Zeki Anlagan. ~ 

ESKfŞEHIR . : Re~ep tnöntepe. İİ Bursa : Şadi E~!er ve Abdullah. . 

1 
GAZiANTEP : Alı özahı. • 9 Bartın : Hacı Suleyman zadeler. 1 

_ .-.A.!a~o~~-acentala~~:_~~nmıyan yerlerde a~e'!~~lık 1çin m~racae.t edenlere derhal tafsi~t~~i~;..~~c:!.~~~=!ü!..ki..,!~ ı 
~~~··~~~Mümeuillı~ H~uan~yan HanSlıbci~S~,~~.~~ 

Çocuk bilmecesinde hediye 
kazananlar 

18 Mart tarihli ilmecemizin halli gayret =tp. 36 37- Fahrettin öz· 
§Öle idi zül ycnikapı O.O. A. 90 38 _ ya 

r.:.iii!~-..,.,...-=~ şar kurol Üsküdar 1 ci okul 3. B. 

B!R !{OL SAAT! KAZANAN: 
Birlıı .... i. Tu . . 

ilkokul. v • rgut Tahsın 27 ncı 

BJR PERGEL 
· NAN: TAKIMI !KAZA -

ı lkinci: liasan F . 
i Erkek Li . erıt İstanbul 

~ı. 

355 39 - Güzin akav tophane 
kadriler yokuşu 74 40·- Faik p:ı 
ker şchsade başı kemal p:ışa. ma. 
genç türk So. 59. 

Birer defter kazannnfar 

C v 1 vl 41 - SekameraY aga.og u 
mahmudiye cd. 25 42 - H. K. 
panğaltı lisesi 681 43 - Necla 
kansu Bakırköy 44 - Nezahat 
Beşiktaş kılıç ali mescit So. 9 45 
_ şadi oyun Aşıkpaşa karadeniz 
441 46 - Sevim tuzer Çatalca 
ilk okul 323 47 - Nerimol Altın, 
dol yenişehir Necati bey cd 4 48 
- Burhan karataş Bomonti is
tayyan uğurlu ap. 216 49 - tir
zün lerltsoy P.T.T. memuru mu -
hittin kızı 50 - I<emal börüy er 

B!R. B'OY"üK t · ' kek lisesi 4.N. 4428 51 - Muşın 
· l<::.AzaN-~. Ş ŞE KOLONYA Beşiktaş 38 ci okul 52 - Perihan 

Üçüncü: Galıp Tok, Fatih Çar Fatih O.O. 3. A 192 54 - Aysen 

. 55 - Ayten boglarbaşı ı:ıetoret 

..... ; ............................. ~' 
f = CiLDiNE KIYMAYAN 11 

POKER 
E TRAŞ RBIÇAÔINJ 
~~ KULLANIR 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarım Arayınız 
.................................... 

oe·vıet Oemiryoilari ·ve . Limanları 
: işletme Umum idaresi ilanları "· 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan 14 adet lokomotif ve vagon 
verenleri 22-5-1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
lü ile Ankarada İdare binasında ıatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin 4000 liralrk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 aka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

rinde satılmaktadır. 218~ 

Şaırnba 17. 1 göktepe bogazkesen solcı ap. 10 

Bırer Paket Çukulatr-ı. kazananlar So. 15 56 - Metin cağaloğlu Hi 
~ 1- H. Arat iç erenköy Camii mayeietfal 57 - Yaşar bölge sa D N tf At •DOKToR ÇIPRUT-. 
ı..:o. 15 2 - Suheyla revil İnönü 1 nat okulu 58 - Nihat uzcan ca- r • 8C&e IO 8$8QUR ı· Cildiye "e Zührevi ye 1 

kl}?. .lisesi 944 3 - Feyyaz kutun' 
0
0-aloi?lu emniyet sandığı 1.tarşısın Snlınhları 8·30 3 karlar; nkşanı. nıülchn~sm 

,' t ~ farı 17 den sonra Laleli Ta:vJ·are 
a ih son güzel cd. 71 4 _ Asu da 59 - Ali türkay !s erkek lise- Ap. Dafre 2 ; No. 17 de hnstnl~rını Deyoğlıı Yerli ~allar Pazarı 

tnan akkuzu kasımpaşa yahyaak si 724 60 - Aliye altuncu fındık kal.ıul eder. (Telefon: 23953 ) karşı~ındn Postn sokağı köşcsin.l 1 
c;aaa hüda.\·erdi ap .. 5 _ sedat lı 61 _ ragıp pertevnihal lisesi ••------••--•' de :lleymcnct :ıpartıınanı. 
flezginer 1 ci okul S. 5 158 6 - 1. A. 63 62 - Riza uzun yusuf. • w Tel. 

43:ıa3 
Aksaray Semiha tahsin18 7- ' 

hrı.nıit görgün galata kemankeş ....;-------------~------------------
~:~h~tr:r~~! !~~~r~.u~u~ y~I BUGÜN. KUMBARANIZA:ATACAGINIZ. 5. KURU~ 
"Uf So 15 9 - S. ~abalı beyof!u 
45 ci okul 5. B. 615 10 - Seher 
Yeşildirek No. 8. 11 - Mualla ~ 
gel 52 ci okul 168 12 - B. Çaglı 
&arnatya M. M. Cd 32 l'.1 - s. 
l3aru BeyoC1-lu o. O. 141 - Jan 
agzıpck se; ben uYa. lisesinden -
15 _ Aı;., ,,.iller P.f.";emihaı lise 
~l 5 .A. 1ı3i l6- s~ılil• Sağı.:,m P. 
ı: 'r. memuru ::\!. sa.;ıanı og.~ .11 
~ • Süley: kız orta okulu Julıde 
• - :"-;ii kra.n kral BesılctaŞ post~ ku 
tusu so. 33 18- Müfide emır 

{;an 19 - Aytolan 31 nci ilkol .~· 
5 20 - Müzeyyen Y.aragümruk 

·-.- ~ 
ı-----*--= 

. l v . r . ,, o 

SAÇ ERSiRi 
Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini önler,, 

kepekleri giderir. 
tNGILtZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 
'' .,,. .. ,~ t:. . . 

. 'ı. • . ~ : 
- \ ~-ı ' . 

pı ................................ . 
~:) inci okul. 

Birer paket şeker!enıe kazıt 
nanlar . 

21 - Yurdagül Çevik sirk~cı 
llocapaşada 22 - Melike Ber:k: 
taş kız O.O. 112 23 - şimşek ızl~ 
tarıgüzel Hemdem !::)o.3 24 - Zı 
~·a vazıcı Fatih O.O. 3. A. 205 2~ 
- İ{emal Canseven erkek lis ·sı 
~.J\.1412 26 - Şükrü derniraY 
körbakkal Hunnap so. 7 27 -;; 

1

11 ARKA ROMAT~ZMA 

L U :!\f B .A G O 

1 st:'ATİK -n bütün 
ağnlara 

kar,1 

~4::!:::F~r~;~:~~~E~:~ YARU~ ~KURAcAGINIZ . EVİN· TEMELİDİR 
~iinev pcrtevnihal lisesi 455 30- .., • 
:Mediha öpçün Bostancı tepe ~aj • . e ~- · 
J 10 31 - Enofo sirkeci ille 0 u C 
32 - İbrahim 

0 

öz AksaraY 33 -:- ,.. • • 

T ·Ütfiye Kasım paşa 34 - 'E55~~ ~ ~ K' •sJ 
lıayıav Beşiktaş Haşim. B. AP· ;) 4 1b A arr BA" A 
- özcan atay Beşiktaş ,.aJdeG;J & ~ il & 
nıcsf l§ık ap. 4 336 - V. k~ 

n·c· Aai=deE'R--M~USH i L ŞEKERi 
1 

merhemi ile masaj yapınız 

Sanclları Daimi ve Çabuk geçirir ---· 
tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilumum ec

zanelerde bulunur. 
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\ 

En tatlı zevk havasını 
. tJ 

... 

Tane Kuruş Tane Kuruş . 
~ 

Samsun Sipahi 
• 

25 (Madeni kutu] 45 25 (Madeni kutu) 50 
Samsun 20 30 ~ Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72,5 

Bu yelpaze yaratır 


