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Musolini Arnavutluğu işgal etmekle dikkati Avrupanın 
o kısmına · çekip Bitlere bu istila imkanını hazırlamış 
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londra, 9 (A.A.) - "Sunday Dispatch,, ga- italyancebirhareketinin bir "gösteriş ve aldatma bugiin arkadaşlarına bildireı:ektir. 
ıetesinin bildi~d· "'ine göre L'ord Halifaks "lnter- • .., · · k ·· .. · h kik" · ·· · • , f lliae S . 1~ Al H l d 'd k. hareketı,, oldugunu vedı tatorluklerın a ı Holandada paskalya munasebetıle aslCer ve 
. ~ nce eı-vıce ın manya ve o an a a ı a- ~ 
~arının gönd~rdiği malumata istinat ederek maksatlarının Holanda ya hir taarruz olduğunu zabitlere verilmiş olan İ:ıJ:İnler kaldırılmıştır. t 

ıt aıya .. ;: ... xrnaviıtıokta ........................................................ .. 
bir ''hükfimet,, kuruyor 
Bu hükumetin ordusu, Harbiye ve 
Haricıye nezarellerı bulunmıyacak 

Arnauııllıtğıı ve lıudutlarile Korfo yıı gösterir lıaıifa 

Son dakika: 

Tiranda hapishane sakinleri 
sarayı yağma ettiler 

~ l' azısı 4 ünciid 

Londra 9 - Romadan gelen ha- Arnavutluk harekatında İtalyan 
berlere göre İtalya, Arnavutlukta larm zayiatı hakkında bildirilen ra
yeni bir hükfunet teşkil etmektedir. kamlara burada tamamen itimat e
Bu hükOmette Harbiye ye Hariciye dilmiyor. İtalyan zayiatının bun
nezaretleri yoktur. Hariçte Ama- dan daha fazla olduğu talunin edil
vutluğu ltalya temsil edecektir. Ar mektedir. 
navutluğu müdafaa işini de ltalya İtalyanların kral Zogoyu idama 
ordusu deruhte edecektir • mahkG.m etmiş oldukları söyleni-

İtalya Arnavutluğa geniş bir muh yor. 
tariyet verecektir. Maamafih mal!! Pari.>, 9 - Romadan Stefani a
ve iktisadi işleri doğrudan cloğruya jansının bildirdiği ve binaenaleyh 
kontrol edecektir. (Devamı 4 ünciidP) 

rQ>©@ırlYI de~ıomn ? 
www 

çarpık ideoloji 
Anadolu Ajansının Ankaradan bildirdiği gibi "fakir surette silah. 

Jr, donanmasu: ve bir tek tayyarcsiz,, Arnavutluk, ~elimsiz göğdesile 

koca. ltalyaya. karşı koymağa. çalışıyor. Buna. muYaffak olabilecek mi? 
Şüphesiz hayır! Mfülafaa. yolunda, fakat şerefile ölecek! Kabra.manh. 
ğm ne demek olduğunu pek iyi bilen Türk milJeti bu hamaset IC'vhıısmı 
tebcil ile se~·rcdiyor ve Türk gazeteleri de efkarı umumiycnin bu his

siyatına tercüman olarak ArnM·ut milletinin kahramanlığını a.Iloşlıyor. 
Bu arada. bu sabahki "Cumhuriyet" gazetesinden Türk gazeteleri

nin bu pek tabii bareketilc alay eden garib, falsolu bir ses çıkıyor. Ha. 
kiki delaletini herkesin bildiği Server Bedie göre gazetelerimiz, , ·atan· 
larmı karış karış müdafaa eden Arna\1ıtlarm kahra.manlıklarmı teba. 
rüz ettirmekle, meseli 1talyanlann ancak altıncı hücumda işgal ede· 
bildikleri Dr~ta bu fakir, bu siliHısız, bu tayyaresiz, bu insan beden
lerinden ba5ka her 5eysiz Amanıtlarm gösterdikleri kahramanca mu_ 
k:ıxemeti kaydetmekle palavra sa.vurmuş olmaktaymışla.r. 

)(ayır! Biz bu hareketi alkıshyamayız. Bırakalım bu işi Roma. ,.e 
Bcrlin gazeteleri yaı>sınlar. Müstevliyi, Yaldile gene ayni gazetede 
okuyarak öğrendiğimiz 5ekHde ' 'iyanahlarm yaptığı gibi "solmk orta
sında göbek atarak" kar~ılamıyan her millet bizim nazarımızda. kah. 
ramandır Ye ~arınk olan ideoloji böyle milletleri kahraman tanımak 

değil, aksi.kanaati m<'mlckete yaşınağa. çalışmaktır. 
"Cwnlıuriyet" Jn ideolojisi bu dei{ilclir, maliim; fakat biz milli 

menra.a.tıerimizl, müstcyllleri: "Oh, aferin kahramanlara! Hak kun·<'. 
tindir. Ezıniycn ezilir. Ne giizel de yürüyorlar.,, Clcmeldc clcj::,ril, bütün 
bu adını aclmı ilerlemelerin bittabi telufül ettiği milli m<'nfaati k oru
yacak yegane km \'Ct olan btiJ,Ial mukavemetini uyanık, canlı tut_ . 
makta bu!uruz. 

Ama\·utıukta bir mukanmet oldu mu, olmadı mı? Bir gazett't'i bu 

emriYakii yazmalı mı, yazmamalı mı? l"azarkC'n bu mul>a.\Cmet kalı
ramancaysa kahrn.manra clemE'meli de ne demeli? "Amanıtıar delire 
mukaYemete kallusı~·orlar. Nt,den İtalyanlara teslim olU\·ermfyorl:ı.r?,, 
mı demeli? 

S:ıkm :Ferid Pıt~ı. lıortlayıp tla "Cuıuhu.rl) et" gıtıete!>lııe mubar _ 

rlr olma.'m? 

Gaf enko - Şükrii 
Saracoğlumülakatı 

3 saat sürdü 
Romen Hariciye Nazırı, mülakattan 

sonra, Bükreşe telefon ederek 
hükOmetile konuştl\ 
M l\J~aılk<ereUea 
ıre ~ıuı~lYın ©le 
~~vam 

e<CJDUecek 
Dost devlet Nazırı bu 

aksam memleketine 
' dönüyor 

Şehrimize geldiğini haber verdiği· 

1 

m1ı Romanya hariciye nazm Ga
f enko ile hariciye vekilimiz Şükrü 
Saracoğlu arasında dün öğleden 

sonra Pcrapalas otelinde yapılan 

ilk görüşme üç saat sürmü~tı.ir. Mü
zakerelerde Bükreş elçimiz IIamdul 
!ah Suphi TanrıÖ\·erle Romanyanın 
Ankara büyük elçisi Stoyko da ha
zır bulunmıı~tur. 

Gafcnko, mülakattan sonra Bük
reşe telefon ederek hükfimctile te· 
mac; dmi~fir. lki memleket hariciye 
na~ırı müz::ı.kerelerin hitamından 

sonra Perapalasm büyük salonuna 
inerek çay içni~lerdir. O sırada sa
londa bir danc;lı çay \'eren lktisat 
fakültesi tale;,eıeri dost Homanya 
har!ciye nazırına karşı tezahürat 
yapmı;;lar ve müttefik de\'let veki
lini aralarında görmekten müte\'el
lit rcvinçlerini j~har etmişlerdir. 

!ki hariciy ı:: nazırı bugun dt: ko· 
nuşmalarma de\·am edeceklerdir. 

Romanya hariciye nazın Gafen· 

~ 

M. Gaf enko ve Şükrü Sarac.oğlu 
vapurda 

ko saat 15 de otelde matbuat mü-
messilleriıı.i kabul edecek ve akşam 
üzeri Daçya vapurile memleketine 
dönecektir. Misafirimi:ı paskalya 
mür.a~ebetile dün gece saat 1~ de 
Taksimdeki ı\yatiriyadi kilisesine 
~itmiş ve ayinlere iştirak etmi~tir, 

Gafcnko zc\·ce:jle birlikte bu sa
bah cta Fenere gitmiş \'e ortodokı:ı 
patn!_;rini ziy~ret E'tmi~tir. Bayan 
C:ıknl.-1 ~ aımıda Hamdullah S~· 
hinin refik:M olduğu ·11alde ~ehirdc 
gezintiler :,.·apnu~tır. 
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Beş Türk yavrusunun anası 
yaşamak için avuç açıyormuş 

Yazan : SUAD DERVIS • 
B iR gazetede okudı:m .. 

Genç bir kadın cilencilik yaparken yaka1annuı mahkemeye 
Ee-\·kedilm:ş ... 

Hfıki-n; sıhhatli ve iş yapacak bir bünyede o1an bu kadının 

suçunu saıbit görmüş, fakat onun müdafaasını dinleyince beraetine 
karar vermi' ve kadın tahliye cl:lilmiı. 

Bu müdafaa da aşağı yukarı şudur: 
"Beı çocuk anasıyım .. Çocuklarımın hepıi küçüktür. Onları 

bir yere bırakıp çalışmağa gidemiyorum. Sade; arada ıırada evden 
çıkıyor, şuna buna avuç açıyor, tekrar eve döenerk onlara yeyecek 
götürüyorum. Çocuklarımı koyacak bir yer götseriniz, ben de gi. 
dip çalışayım.,. 

Miilttfik Romanyamn 1ıariciyt na zm Go/ttıkonun §thrimiu muva· salatından iki inlıba ..•. 

Bu makul mazereti tamamiyle haldı bulan hakim de bu beş 
çocuklu Türk anasının beraetine karar vermi§. 

Bu adilane karar, bir biçareyi üstelik <:eza yemekten kurtar
mrıtır. Fakat onu sefaletten ve §Una buna avuç açmak zilletirl:len 
kim kurtaracak?. 

Bir Türk çocuğunun baha biçilmez lbir kıymet olduğunu ve 
bu memlekete beş cvla.d hediye eden bir annenin ise eğer refahr, 
ekmeği yok ise hiç olmazsa ekmeğini kazanabilmesini kolaylaştır. 
ma'k için çocuklarını kollarından alacağı bir içtimai müessese ol
malı idi. 

Türk çocukhı.rmı bakımsızliktan, Türk analarını binbir ezi
yetten kurtarmak için daha ne bekliyoruz?. 

Çocuk bakım odaları, İstanbul şehrinin her semtinde açılmalı, 1 
her .sabah işine giden anne çocuğunu bırakabileceği bir temiz ku. 
cak bulmalıdır. lstanbuD:la mevcut olanlar vardır. Mevcut olutları 
bu ihtiyacın bir kısmını karıılar. Fakat umumi ihtiyacı tatmin ede
mez. 

Elzem olan bu teşekküllerin mevcut olmaması beş çocuklu bir 
Türk anasını ötekine berikine avuç açmaia mecbur ediyor. Bu he. 
pimizin yüzünü kızartmalıdır. 

Beş çocuk! .• 
Zengin bayanlarımızın içinde yüzde kaçı memlekete bu sayıda 

ıevlat yetiştiriyor? Beş Türk yavrusunun anasının eli sadaka için 
açılmağa değil, öpülmeğe layrk bir eldir. Mademki §imdiki halde 
ibu nevi teşekküllerimiz yoktur. O halde lbu anneye yaı1dım etmelc 
ve çocuklarının yükünü sırtından almak Üzere teşebbüse girişmek 
için, Çocu'lt Esirgeme Kurumu ne bekliyor?. 

Suat DERViŞ 

Haber. 
.. ' .. 

Sebze müstah
sillerine kredi 

Bu iş için bir teşekkül 
vücude getirilecek 

Belediye, bir milddettenberi Kc
restecilerdeki sebze ve meyva 
merkez hfüi üzerinde yaptığı tet· 
kikleri ikmal etmiş, halin, bütün 
hayat ve maişetlerini buraya bağ. 
lamı§ olan Marmara havzası ve 
Cenup Vilayetlerimiz turfandacı 

sebze ve müstahsilleri ile bütün 
memle'ket meyvacılarının menfa
atlerine en uygun ve o niıbette 
sebze ve meyvalarını lıu hal:ien 
geçerek elde eden İstanbul halkı
na en faydalı ıbir §ekle girmesi için 
bazı tedbirler alınması tekarrür 
etmiştir. 

Belediye, sebze ve m~yva tica. 
• reti yapan müstahsil kadar bu 

maddelerin ticaretiyle uğraşanla
rın da kredisizlikten kıvrandık

larınr, bu yüzden bir takım müta. 
vassıtların elinde olduklarım göz Alman tehlikesi 

karşısında 
Lehistan 

ı "nünde tutarak her şeyBen evvel 

17 Ton 
altın 

lsviçre ve Belçikadan 
Amerikaya gönderildi 

Chcrorug, 8 (A.A.) - 1sviçreden 
\meril-a bankası için 8 ton ve Bel

ç il.adan da 9 ton altın Amerika ban 
ı için ve gene 1 1ri çreden 900 bin 
nk!ık altın para da Kam.da ban· 

için vapurlara yükletilmiştir. 

Reisi cumhurumuzun 
portreleri 

\ , 8 (A.A.) - Aldığımız 

ı u na.a gvre, iki ressamımız ta
r ı.> . m::ian yapılmış olan Milli Şefin 
) uğlı boya tabloları hakkında ga· 
, t ' lerdeld neşriyat hakikate teva
ı , ttmemektedir. 

Tablolar jüriye arıedilmemi~ o1· 
• dugundan birinin diğerine tercihi 

meselesi yoktur. 

Askerliğe davet 
Beşiktaş askerlik şubesinden: 
Emsalteri Askere sevkedildiği hal

de herhangi bir sebeble sevkedilmi· 
yere.le geri bırakılmış veya icabet 
etrniyerek lbakayada kalmış veya 
emsallerinin sevkinden sonra müra· 
caat ederek muayenesi yaptmlmı~ 
ve henüz sevkedilmcmiş 316 doğu· 
mundan 334 dahil doğumuna kadar 
deniz, ve 316 doğumundan 333 (da
hil) doğumuna kadar gümrük \·e 
harp sanayii, 

316 doğumundan 331 doğumuna 

kadar gayri isHlın sağlam erat :ıs

kcre sevkedi!ece..1<1erdir. Bunlardan 
Deniz eratınm ~ubede top1anma gü· 
nü 15 nisan 939, gümrük ve harp 
sanayii ve ga}Tİ islfun ~tın 25 ni
c;an 939 g{lnndür. Bunlardan bedel 
vermek istiyenlerden deniz c::ratımn 
14, gümrük Ye harp sanayii sınır
!arile gnyrl islamlann 2t nis.ın 939 
çünil ak53Jl1ma kadar bedellerini 
vermeleri illn olunur. 

Ha ricive Nazı ti' Jöa ııca . ıda ~adde~er~ u~e~inde 
" · bu ellerıtı fu zuh hakımıyetını 'kal V dırmağr lüzumlu g5rmüştür. Bu-

a rşov aya nun için sebze ve meyva halinde 

d •• d " milli bankalarımızdan birinin ve 
on u hatta belediyenin de iştirakiyle 

Birkaç haftaya kadar 
Parise gidecek · 

VaI]<>Vil, 8 (A.ı\.) - Hariciye 
nazırı Bcck sa:ıt 19,30 da Londra· 
dan \'arşovaya dönmüştür. ı Tazır 

istas~·onda lngiltere büyi.ık elçisi 
ile hariciye nazın mu:ıvini tarafın
dan karşılarunı§tır. 

lstasyonda biriken halk "Yaşac:ın 

Bek, yaşasın Leh ordusu,, diye ba· 
ğmnıştır. 

Paris, 8 (A.A.)" - Polonya bü
yük elçisi Lukasiovicz, bu sabah 
Bone ile yaptığı mmru..at esna~ında 
Beckin talimatım tatbik ederek 
kendisinin dün Beckle yaptığı gü· 
rüc:meler hakkında Fransız hariciye 
n~mna malfırnat \"ermiştir. Londra 
dclci ilcametinden çok memnun olan 
Beck birkaç haf ta içinde Parise ge· 

lecektir. 
Polonya ile Romanya arasında 

bu iki memleketin Macaristanla 
olan münnc:cbetleri hakkındaki gö· 
rü~me!ere de\·am e<lilecektir. 

Gaip aranıyor 

On yaşlarında llya i minde orta 
bovlu dilsiz bir çocuk 7 nisan 938 
sabahı evinden çıkmış, bir daha dön 
memiştir. üzerinde H'icivert bir pal 
to bulunmaktadrr. Kendisini gören 
ve bulunduğu yeri bilenlerin Balat 
polis merkezine haber vermeleri in
saniyet namınn rica edilmektedir. 

Hastalıklı çocu1cların çokluğu 
milleti inkıraza sürükler. Yok. 
sul yavruyu kurtarmak için yılde 
bir lira ver, Çocuk Esirgeme Ku
rumuna üye ol!. ( Ç. E. K.) 

bir ikraz müessesesi kurulması 

muvafık görülmüştür. M'üstalısil 

bu suretle kolaylıkla ve az faizle 
kredi bulunca bunl:lan evvel top· 
tan ve sonra da prekande sebze 
ve meyva fiyatlarmın derhal fay. 
da göreceği hesap edilmektedir. 

Belediye, bunca masraflara 
rağmen pek iptidai olan sebze ve 
meyva halini tevsi ile burada seb
ze ve meyvaları hava cereyanla. 
rından, sıcak ve soğuğun tesirle· 
riyle çürümek ve bozulmaktan ko. 
ruyacak asri tesisat vücuda geti
rilmesini de lüzumlu görmüştür'. 

--o-

Bahçesiz mekteplere 
ba~çe aranıyor 

Bazı mekteplerimizin bahçele
ri ihtiyaca kafi gelmediği için ta. 
lebenin lüzumlu olan oyunlnrı ve 
beden harekatmr yapamadrkları 

nazarı dikkati celbetmiştir. Ma. 
arif müdürliiğü bu talebe ve bu 
gibi mekteplerin civarınl:iaki arsa

lar için mektep bahçelerine ilhak 
olunmıik üzere menafii umumiye 
için ''lilzumu istimlak kararı,, ve· 
rilmesini bele.diye daimi encüme· 
ninden istemi§tir. Daimi encümen 
yaptığı tetkikler sonunda bu ka. 
rarı tasdik etmiştir. 

• • - • ' - • ). .a ... . 

Çocuk bir ciharl:lır. Çocuk E. 
sirgeme Kurumu binlerce cihanı 
kucağında taşıyan bir mabel:idir. 
Yılda bir lira verip siz de iiye o-
lunuz! (Ç. E. K.) 

Belediyenin yeni sene Denizbank 
lağvedilecek 

işlerine, Münakale VekA·' 
leline bagh bir Umum 

Müdürlük bakacak 

bütçesi hazırlandı 
Varidat 
nazaran Ankara 9 - Yeni te5kilat dola)1" 

kısmı geçen 
bir milyon 

seneye 
lira fazla sile Denizbankın la~'I kararlaşrnf, 

yol için, 773000, köprüler için tır. Münakale ,.e Muhabere veJ.>ale -
60.000, Gazi köprüsü için 150.000, ti te51<ilfitı kanununa bu hususı; 

ha\ için 15.000, şehir planı için 50 maddeler konulacaktır. Denitbafl t 
bin, Tepeba~ı tiyatro ve gazinosu km mcsgul olduğu deniz münakal 1 
için 250.000, istimlak için 164000, i~leri muhaberat ve münakalat ,-r 
Cerrahpaşa hastanesi için 90.000, kaJetine bağlı bir umum müdürIU."M 
asri mezarlık için 30.000 \"e beden' halinde idare e:lilecektir. lktica 
teryibesi için de 215.000 lira tahsi· vekaletinin yeni teşkilat kanuni! 

Belediyenin yeni sene bütçesinin 
hazırlanması bitmi§tir. Varidat kıs
mı geçen seneye nazaran bir milyon 
küsur lira fazla ile 12,423,674 lira· 
dır . .Masraf kısmı da Mi \'e fe\'ka· 
H\de olmak üzere iki cephelidir. 

Adi kısımda nafia i~leri ıçın 
85.829, rnaaarif için 2,021,424, zira· 
at i§leri için 91,071, veteriner için 
44,128, sıhhiye için 137,036, muhte· 
lif masraflar • için de 843,966 lira 
ayrılmıştır. 

Maaş \"C ücret için bütçede kabul 
edilen miktar 4,300.056, vilayet ve 
belediye müşterek masrafı da 
132,581 liradır. 

VHayet fe\•katade bütçe::.inde, 
510.000 lira yol, 180.000 lira m -
tep, 15 bin lira köy mektepleri, 
436,036 lira hastaneler, 67800 lira 
beden teı1bi}·eı;i için tahsisat vardır. 

Belediye f evkaH\de bütçesinde ise 

Trak 

sat konmuştur. Deniz müsteşarlığının da lfiğ\·~ile ı 
Bu ~ene içinde şehir harici yollan ceği söylenmektedir. k 

mn, inşasına devam edilecek ve ha- -o- li 

ıen rapıimakta otan asraıt y~ııar i- Gayrimübadillerin kong·ır 
çin de müteahhide 230.000 hra ve· • . 
rilecektir. resı on gttn sonra 

Gene bü sene içinde hal binasına Geçen salı günü yapılması rnll'. 
\'İnç yapılacak, ve Sebze haH inşaa- karrer gayri mübadiller cemiyeti 
tının da taksitleri ödenecektir. Te- senelik heyeti umumiyesi tabırıitı 
pebaşı tiyatroSl_!Slun ve gazino kıs:, c:f ildiği veçhile ekseriyet buluıı· 
mınm be on olara i ası i in · mamasından -dolayı yapr!af!fmı~ -
fi tahsisat vardır. tı. Cemiyet idare heyeti ikinci iç· 
Gardenbarın, tiyatronun arka- timaın bu ayın 18 i~ci salı gül'I 

tarafındaki bayırlık yere nakli dü- yapılmasına karar vermiştir. 
şünülmcktedir. Bütçeye koqulan . Eminönü Halkevinde yapılaca~ 
tahsisatla asri mezarlık da geniş- olan bu toplantıda ruzname mucı· 
letilecek ve bazı yeni inşaat yapı· hince senelik idare heyeti raporll 
lacaktır. okunacak ve yeni idare heyeti se• 

S' .. •• d Beden terbiyesi tahc:isatı ile Dol çilecektir. 
IS YU ZU n en mabahçe ,.,tadyornu inşasına ba~1a- Geçen salı gün gayri müba:iil· 

ka rava oturdu nacaktır. lerin toplantısında ekseriyet olma: ' J makla beraber, Eminönü Halke\'1 2 
· Liman Kooperatif şirketi saıonuna gelen aza ara1arındııı. 

Vapuru yüzdürmek ıçin grup grup müsahaneac bu1unmııj tı 
tahlisiyeler gönderildi feshedilecek lnrdır. ti 
Denizbankın Trak , apwu dün Memleketimizin en büyük ko. ' Bu görüşmelerden yapılacalc sc 

limanımızdan Mudanyaya yaptığı operatifi olan Denizyolları koope· heyeti umumiyenin fevkalade he· 
ratifinin Denizı'Jank kooperatifine vecanlı olacag~ı anıa~ılmaktadır • 

seferde Trilye sahillerinde karaya J ~ 
ı"nkılap etmek üzere yapt g~ı toplan Bı"lhas.,a azadan o""tedenberı" he<I "'' 

oturmu~tur. Trak dünkü ı;eyahatin· "' / ., 
<le Ac.lalan geçtikten ~onra kesif bir tılarda ekseriyet temin olunama- eti idarenin tarzı hareket ve ce· cı 
sisle karsılaşmış, buna rağmen yolu- dığınr yazmıştık. miyetin·yürütülüş şekline muarıı 1c 

Denizbankın içine alınan mücs- olanların şiddetle tenkide haz.ır • tı 
na devam etmiş, fakat Trilye önle· seselerden eski İstanbul Liman larrJJıkları görülmektedir. ta 
rinde oldukça tehlikeli surette ka- "d . • •. t hd · d" t .. _ _ V b" d ı aresının memur ve mus a emı. Bu meyanda cemiyetin şim ıy. "' 
raya duşmuc:tur. apurun ır en· , 
bire karaya ~oturması yolcular ara- , ni tarafından te:is o!unmuş bir d_e kadar bir işe yaramadığını ileri ti 

d h doğ c:t r Mu ''mahdut mcsulıyeth İstanbul h. sürerek feshi taraftarı olan a:ı:ıa rı' 
sın a eyecan um1u:; u • · 1 • • • • "' 

d Üdd 
· • · ırıkadar 1 man koperatıf !iırketı,, vaııdır kı da vardır. Fakat geçen günkü go· 

anva m eıumumısı ve a a • • • - •. 

1 
· t" 

1 1 
hrıd" . "t . bu koopcratıf de bugune kadar rüşmelcrde ortaya atılan bu fikit AI 

ar mo or ere a ıse yenne g:ı mı5· I . . 
l 

. \T dak" . 
1 1 1 0 

devam etmelcteydı. Bu kooperatı· pek te taraftar bulmamıştır. 
erÇır. apur ı ) o cu ar ge en m . . . . . . d 1 k · · ıı 

nd il 1 k k 1 
fın de tasfıye edılıp Denızbank 18 nısan a yapı aca ıçtirt'I t 

törler \'e sa a ar a ,araya c;ı ·arı · . . . . · ··b d"l b 1 ı1 ı bü 
1 1 

B .. 
1
.. koopcratıfıne ılhakı takarrur et- • bılhassa gayrı mu a ı ono a 

"::~~ :e oto. sere ursara go u· miştir. Bunun için bu ayın 24 hak'kında hükCımetçe ittihaz edi· va 
ru rnuşlerdır. . ünde kooperatif heyeti umumiye. ten karar.elan ve çıkarılan kanUJl' ba 

Saat 14 de sıs tamamen a*lm~ş si biri senelik son içtima, diğeri dan sonra ilk toplantı oD:iuğu jçitı la 
ve imdada gelen Sus vapuru,;ı ra ·ı de fevkalade olarak iki toplantı ayrıca bir hususiyeti haiz bulun • İl 
kurtamıak için c;alı5mağa ba;,ıamı'i· kt d ıu·· 

yapacaktır. ma a ır. 
tır. Fakat bütün teşebbüsler boşa .::=============:;::::===:;::;;; zu·· O gün yapılacak fevkalade top. 
gitmiştir. Vapurun kayalıklara o· !antıda, Denizbank kooperatif şir- sene evvel Liman Şirketi tarafıfl• 
turduğu anlaşılmaktadır. · · · k · d k ı ı h 1 L" atı. k ketine ilhakı temm içın şır etın I an uru muş ve starı: u ım va 

Ilora tahlisiyesi bu sabah va ·a feshile tasfiyesine ve bir tasfiye İdaresinin teessüsünden sonra da bi 
yerir.e gitmi§tir. Vapurun bugün heyeti kurulmasına karar verile. bugüne kadar devam etmişti. da 
kurtarılacağı ümit edilmektedir. cektir. 

ırontcn amca 
nın ~aıgonııga 

''Mahdut mesuliyetli İstanbul 

liman kooperatif şirketi,. nin 
3200 hisseye sahip ortağı bulun -
makta':iır. Kooperatif bun.dan yedi 

Adliyeye mübaşir 
alınacak 

lstanbul Müddeiumumiliğindca\: 
İstanbul adliyesinde açık bU· 

lunan maaşlı ve ücretli mubaşir• 
liklere ortamektep mezunlan ara• 
sında bilmusabaka münasipleri a· 
lınacağından isteklilerin memuriıı 
kanununun 4 ündi malddcsindC 
yazılı belgelerile imtihan günü O• 

lan 11 nisan 93!) salı günü !laat 
on buçuktan bir gün evvele ıca· tll 

l;;ı 
dar bir dilekçe ile adliye encüırıe· 
nine müracaatları. 
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Koca 
Sinan 
Büyük Türk 
rnimarının 

ölüm 
Yıldönümü 

llüyUk T .. k 
•loı · . ur mimarı Sinanın 

ıncı öı·· 
>etiyle b unı Yıldönümü milnase-
ııii .,,a' u saatte Süleymaniye ca. 
• J nındak' 
ııfaı y ı mezarı ba~ında ih. 

M: apılrnakta.dır 
crasiın.. .. . • 

1'1\ihend· "' unıversite, yüksek 
Calabalı~rı . mektebi talebeleriyle 
tcdir. hır halk iştirak etmek· 

1htif abj 
EYkar '.n evvel saat 13,30 da 
Süiey ~ırnarlarından Mustafa 
tında ?nanı ye canıiinde Sinan hak-
biı gelenle . . hassa .. re ız.ahat vermış ve 
lnıasınd Suleyrnaniye camiinin 

nu an babaetmi§tir. 
ö gece lia 
nu llaııt . at 20,30 da da Emin 

kelllal A. cvındc müzeler mimarı 
aina ltay taralından mimar n '\>c 
lronre cııcrleri mevzulu bir 

rana Verilecektir. 

hırsızf an 
nıuhakeme 

De 
ediliyor 

n· 12hankın ambarlarını 
nasıl soymuşlar? 

~•hk 
Yed· .c~c, suçlulardan 

ısının tevkifine karar 
,._ verdi, 
~eıı· 

ıı~~:~nltın Sirkecideki 1 ve 
iltı lc.ı 1 ambarlarından sandık-

rınaıc 
ı Ve ıuretiyle mal çaldıkla· 
· <li.inaah~t:kıarr iddia edilen 14 ki

ırın · tkiılll' 
1 

cı .sulh cezada sorguya 

S 
l§ etidir 

lir-] 1 • 
:r U ar cı f" lndr ·ı :rO or muavini Alek. 

le f(' ec:ati n, o or Nihat, kebapçı 

r Ali, :t,ıalı~çı Süleyman, Marka. 
on anıfaturacı katibi Mel -

• lllan·r 
ac:1 t 1 aturacı Ziya manifatu-Cz ~ ' 
acı b ı:lihtarı Ekrem manifatu· 

~nvc 1' ' 
ar illa . r, uhafiyeci Arsen, sey 
• nıfatu . 
ı \'er.. racı Hakkr, tuhafı ye. 
· •ant 
ıın, lcahv •. •cyyar satıcı Senekc-

So ecı Nikodur. 

li d:~ra. Çekilenlerden markacı 
,, Itır ki: 
- ~ zcttiııd u ınaııarı ambar memuru 

aııtaa· en, Ali dayı denilen biri 
1Yle ld ar rn a ık. Aaıl veren am· 

arı "'~rnuru İzzettindir. Ben bun· 
"'Lelll. f 

llc Par/ aturacı Envere sattım. 
Üne .... ıdc. 16 top poplin, elli dü. 
.. ...,lldıi 'k' . . Une lll • ı ıncı de .de 130 ldiı-
tt endi} aldım, 

allar t 
andan • zzcttin tarafından ta· 
İr >'ere ıç:ri &irince alın~ilecek 
an o' ırakılıyor biı: de dam· 

,.ırerclc b , 
tiilll unları alıyorduk. 

. arı t 1 
ıhadın op adıktan sonra §Oför 
Ulc:.,. otornobiliylc nakeldiyor. 

Bundan 
er bu . •onra ıorguya çelcilen-
~Öy]ctnt§le karı§mamı§ olduklarını 

b 1 erdir 
CJ.iki • 

~ eldem ~c~id, suçun mahiyetine 
Üclyın cdılen delillere göre Ali, 
an·ır ~n, Necati Nihad, Alck -
if k~ .. a nver, Ziya haklarında tev 
l)• • • rı Vcrrni~tir. 
ı~er ıu 1 1 

tı Ş, tahk·k ç u ar serbest bırakıl-
,.. ı atın de . . d • "'-dd .. i vamı ıçın osya 

• uınumiliğe .. ı;J ·1 . • -
gor.Jerı mııtır. 

Deniz Bankın lağvı haberi 
C 

UMHURil'.b~ ~azctcslnln Dcnlzbankm Jağndilcceğt ha. 
beri üzerine aliikadarlan büyük bir encli~e samus oldu. 

Muhabere ,e Münakalat Vekületinin te~kiliıtlandınlmnsı sı-

Zehirli gaz kursları~11n Yaz 
rasında Dcnlzh:ınl:ın da lii'•wdllmcı.i mukarrermlş. 

Yine bu sütunlarda bir1:ok \'esilelerle söylemiştik ki, de\ let 
herhangi bir tc~ekl<tile lüzum görnıJyebilir, lillb·edcblllr, adını 

dcği~tlrebllir, kalbcdebillr • 

mevsimi de devamı ıazımd1r 
Her aileden bir veya iki kişi çağırıhyor. Halbuki bütün 

nu nihayet hükfunctin orgnnlza"yonu meselesidir. Böylesin. 
den mUspet bir randman ,·e netice almayınca bir ba§ka eklini 
tııızırlıyablllr. Blnııcnaleyh Dcnlzb:ınlnn liığ\·ı hakikaten muka.r
re"e bu asla aykırı bir harcl•ct dci;rildir. Amıı, bunu demekle 

ailenin bunu bihnesini temin gerektir 
J w 

Denlzbank kadrosunun b:ıştan nşagı kadar kollanndan tutulup 
atılmıı.sı mümkündür 'rya tııknrrür etse caizdir demek istemi
yoruz. Ncteklm Cumhuriyet gazetesinin u1uorta. l'ercllğl bu ha. 
herden de malumd teşkllahn kadro u ile liığ\"I demek değildir. 

Denlzban:k işleri tnksim olunarak muhtelif dıı.lrt'lcr hallnde 
Muhabere \ 'O l\fün:ıkalc Yekiiletlne rnptolunacıık demek olııblle· 
cek bu haber memurların endlşclerJnl lcab ettire<'ek mahiyette 
değildir. Bu nihayet bir tc ekkülün, lıir başka lıü,·tyetle yt'nl Ih. 
das olunan bir n'kalef.c denini giisteren bir haber olabilir ve 
bittabi böyle de olacaktır. 

Dcnlzb:ınka ba~ll teşrkkülleri, banka ismi altında bir mües. 
sesenin ldare5ile matlup istikamet~ tc,·cilı edilmemiş olabilir ve 
belki bugüne kadar bankanın iş bilançosu biiyle bir lüzumu 
kah ettınni5 bulunabilir. 

Z<'hirli gaz kursları altı konferans biri olan bu gaz meselesinin t~mi· 
tan mürekkep olarak hazırlanmış- lini temin etmek icap eder. 
tır. Nahiyeler, kendi muhitlerinde Bir iki derse iştirak ettim. Halkın 
bulunan evlerden icabına göre bir alak2.sı fazla olmasına rağmen bil· 
\'e icabına göre ikişer kişi da\•et e· fiil gömıerniş bulunması dolayısilt 
dcrek zehirligaz kurslarına SC\'ket pek aklında kalmıyabiliyor. Halbu· 
mektcdir. Kurslar mayıs birden iti· ki bu tecrübe\'i olursa o takdirde 
baren yaz tatiline girmektedir. unutulmasına imkan olmuyor. ~fa· 
Kurslar kanunusanide başlıyor, ma !um a, gaz deyince yalnız muhtelif 
yısta bitiyor. Bugünkü hc·aplara tesirleri olan gazlardan şahsan vi· 
nazaran her kursta nihayet 200·250 kaye dt>mek anla~ılmaz. Bu gazın 
kişi okumakta \'C binaenaleyh lstan evleri de istila ettiklerini, suya, ye· 
buldan ancak birkaç bin in"san zehir meklerc, elbiselerimize \'e her şeyi· 
li gaz kursu görebilr.1ektedir. Sene· mize sindiklerini dü~ünmck lazım 
lere taksim edilen bu okuma mec· dır. 
buriyeti pek ağır bir halde yürü· Bu taledirde gazdan müdafaada, 

mektedir. ayni zamanda evin de temizlenmesi Denlzbankla istihdaf olunan şeylerin, 1\luhabcrat , .e Müna. 
kalit Yekaletinln yeni çah::nıalan \'C or~anizasyonu l!;:lnılc daha 
müspet \'erimli bir ekle bağlanmasında endişeli bir nokta dc~'il, 
bllikls memnuniyeti mudb bir 1czaJ.iir \·ardır. 

, Gaz kurslarile alakadar bir zat ile. lazımdır. 
• bu nokta etrafında konuştuk diyor Bunların yanında bi; de sığınak· 

Ali Çetlnkııya, üzerine nhlığı l~lerdc mu\'affakıyct 

n ba,arılannı eserleriyle giistcrnılş kudretli bir idare adamıdır. 
'.\femlekctimlzin muhtaç bulunduğu Ye müstaklllen idare inde 
büyiik faydalar \e neticeler bcldediğimlz muhaberııt ve münaka. 
Jiit işlerini ÇetinkBynnın en halıetıi ,.~h<')'e sc,kctıneğe mm·af
fak olacağına. nekıular emln~ek, Dcnizbankla matlub olnn lı;lt'rin 

de daha kudretle ba~arılabilcrcğinc o kadar emniyet duyu~·oru'~ 

Ve bu aralık, tc!öklluta merbut memurlardan herhangi biri. 
nln ~ılda kaJml\~l n~ya ı,sl7. bırakılması ~bi bir tasanunın da 
bahcıa mcn:u olmıl:acağ'ma ayni derecede emin bulunuyonız. nı
likls bankanın 'ekiilcfc delTI suretilc bir Müclirlyetl Umumiye 
halinde ldareslle tlahıı fazla. ılcl'letlcştırilmt'Sl, memurlannm lla 
müstakbel emniyetleri, terfileri, tcrfihlcri nokfBsmdan bir isabet 
olur. 

Bu itibarla Dcnlzbankın lağYJ, llaha fazla bu te5ekkiilün !Uu
haberat H MUnakalit Yekiiletine yeni bir sistem ,.e orgıınizas· 
yonla devri rnana<;mdadır. 

... •-••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. ••••••••••••••••-••M••••••••••••••n•• 

Fransanın Suriye 
komiseri · 

Dün akşam lstanbuldan 
geçerek Parise gitti 
Suriyedeki Fransız fevkalade 

komiseri M. G. Püo dün akşamki 
Toros Ekspresiyle şehrimize gel
miş ve bir saat kadar tevakkufen 
sonra Semplon ekspresiyle Parisc 

hareket etmiştir. Komiser geliş ve 

gidişinde vali muavini Hüdai Ka· 
rataban ile Fransız sefareti crka. 
n ıtarafından karşılanmış ve teş

yi edilmiştir. 

Püo hareketinden evvel bulun
l:iuğu bir beyanatta demiştir ki: 

••- Seyahatim evvelce tekarrür 
etmiştir. Fcvka15.delik yoktur. Su· 

. Darüşşafaka 
mezunlarının 

kongresi 
Darüşşefaka mezunlan cemi. 

yeti, dün saat 15 de Eminönü 
Halkevinde senelik kongresini 
yapmıştır. 

Yeni sene bütçesi kabul edil
dikten sonra azaların dilekleri 
!dinlenmiştir. 

Genel sekreter Harun Reşid iz. 
mir ve Ankara şuıbelcrinin, cemi
yetin inkişafı hakkında tekliflerini 
bildirdikten sonra kongrelerin 
her sene nisanın son haftasında 

toplanması kararlaşmıştır. Milli 
ŞeE İsmet İnöknünc, Başvekalete, 
Maarif Vekaletine tazim telgraf. 
lan çekilerek toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

--o--

Tramvay- Otomobil 
çarpışması 

ki: ların vaziyeti me,·zuubahstir. Bu· 
"Bir hakikate vakıfız. Halk, kı5m gün sığınakları yalnız mühendisler 

soğuk ha\'alarda, C\'İne yorgun ar· görüyor. Bu kafi değildir bence. 
gın döndüğü halde bile saat sekizde Bir gazcı ve bir itfaiye mütehassısı 
kursa geliyor Ye ders görüyordu. görmelidir. Bir sığınağın istiab şek· 
Sobalar yanmadığı halde de §iktiret !ini, lüzumlarmı. ihtiyaçlarını, ted· 
etmeksizin, yann ba~a gelmesi muh birlerini ancak bunlar tcsbit edebi· 
temel olan bu tehlikeyi önleme ted· lirler. Halbuki 'buna bakılmadığını 
birlerini seve seve öğreniyor. Yaı sanıyorum. Sığınaklar meselesi de 
gelince halkın Yakti daha müsait ol· çok mühimdir. 

mak gerektir. ~e soba lfızım, ne bi: Gaz meseiesi bir millet meselesi· 
şey. Sayfiyelerde birkaç bin kişiyi dir. Burada ne kadar süratle hare· 
ihti,·a edecek yerlerde kurslara de· ket edersek 0 kadar müsbet netice 
\'am etmek ve bu lüzumu biran ev· 
vel tahakkuk ettirmek lazımdır. 

Sayfiye yerleri daha müsaittir.Eğer 
kurslar için böylebir yaz tatiline her 
hangi bir sebeble lüzum görülüyor 

sa o halde bunların devresi teşrini· 

evvelden ba~lamak icap eder . 
Bugünkü sistemle, bütün memlc· 

keti bu bilgilerle tcclıiz ıçın uzun 
zamana ihtiyaç vardır. Halbuki ha· 
diselcrin ölçüsü yoktur. Binaena· 
leyh bu kursların yazın da devam 
etmesi gerektir. 

Bundan başka bir mesele daha 
vardır. Bazı nahiyeler kurslara aile 
başına bir, bazı kurslara iki kişi ça· 
ğmyorlar ve ihtiyarlar vesaireyi bı· 
rakıyorlar. Harp vukuunda gençler 
\'atanı müdafaa başındadırlar. Ev· 
de kalacak olan ihtiyarlar Ye harbe 
gitmiyenlerdir. Bunların kendilerini 
zehirli gazlardan koruyabilmeleri 
için bu bilgilerle mücehhez kılın· 
ması lazımdır. Bunun için de bu 
kursların neşir vasıtası olmak ve 
yahut matbuatın bu vazifeyi deruh 
te etmiş bulunmasını temin etmek 
g~rcktir. 

Nihayet altı konferanstır. Gazete· 
!er münavebe ile bu neşriyatı yapa· 
rak halkı irşat ve tendr vazifeleri· 
ni Üzerlerine alması icap eder. Ze· 
hirli gazların tecrübelere istinat et· 
tirilm~si ve kursların daha müs· 
bet netice vermesi için de tedbirler 
almak gerektir. 

almış oluruz. 
Eweıa mekteplerde, halta ilk· 

mektepten ba_şlamak üzere tecrübi 
bir §ekildc gaz dersleri vermek ve 

Alman propağanda 
Nazırı 

Memleketimize de 
gelecekmiş 

Balkanlarda ye bazı Akdeniz 
memleketlerinde bir seyahate çık· 

mış olan Alman propaganda nazı· 
n Dr. Göblxls, "Cumhuriyet gaze· 
tesinin., 6~rendiğine ı;:öre çarşamba 
güniı ta!·yare ile l stanbula da gele· 

cektir. 

Sevgilisini 
öldüren Rahmi 

Aşki melankoliye müptela 
değilmiş ! ! 

• 
Beyoğlunda Sabal':et ismindeki 

riyede yeni bir kabine kurulmuş 

ve vaziyet ta~ii cereyanına gir. 
miştir. Hükumetime bu hususta 
izahat vereceğim. Bu seyahatim 
on beş gün kadar sürecektir. Se
yahatimin Hatayla hiç bir alakası 
yoktur. Hatayın Türkiyeye ilha'k 
edileceği hakkındaki ecnebi mem· 
balardan gelen haberlerden maltı· 
mattar değilim .. , 

Çocuk bir cihan!dır. Çocuk E. 
sirgeme Kurumu binlerce cihanı 
kucağında taşıyan bir mabelddir. 
Yılda bir lira verip siz de üye o-
lunuz! (Ç. E. K.) 

Halbuki bazı şeyler tahsisatsızlık 
Dün ak~am üzeri Tünelden Şiş· tan dolayı yapılamamaktadır. Ken· 

liye giden vatman adamın idaresin· di kanaatime göre bu kurslar çoğal· 
deki 145 numaralı tramvay arabası tılmalı \'e pratik olmalıdır. Ço· 
şoför Haçiğin kullandığı 3450 pla· ğaltmak ve halkı mecbur etmek de 
ka sayılı otomobiline çarpmıştır.] kifayet etmez. Ayni zamanda gaze· 
~1üsademede ot~mo~ilin ön tarafı tcler yoluyla, broşürlerle, neşriyat· 
parçalanmış şof ore bır şey olmamı~ la, radyo ile memlekette hava tehli· 

hr. kelerine karşı müdafaa )•ollanndan 

metresini öldüren Celep Rahminin 
muhakemesine dün sabah ağır 

cezada devam edilmiştir. ilk celse 
de suçlu vekilinin ''müeklcilim 

aşki melankoliye müpteladır! ... 
demesi üzerine Rahmi müşahede 
altına alınmıştı. Dün Adli Tıp iş. 

lerinlden gelen raporun okunma -
sında suçlu da mesuliyetini gide· 
recek hiçbir adli ve ruhi hastalık 
olmadığı bildiriliyordu. 

Müdafaa şahitlerinin dinlenme. 
si için muhakeme başka güne bı-
1 akılmıştır. 

Bir başmakale 

C 
u~muRtYETTt~ buı;ünkü başına.. 

kalen in altında. söyle deniyor: 
•·Bu saydığımız noktalardan herblrl 

ayn ayn doğru olabile<'e~ri gibi, hl!:blrinin 
Jıaklkato uymaması, yahut herblrlnln ha
ldkatten ltÜ!:Ük bir p:ıl\a saldama ı lhtima.. 
ıı dt: ,·ardır. Yaziyetl 1.nman aydınlata('.alt.,, 

Uoğnısu bu kaı1ar ,·ecir., mlinekkah 

ve ~zcl ba_5maksle olııhillr. 
nu makalenin ifadesi ıtöyle bir han 

raporuna ben7.ttllelıllir: 
Jla\'a yarın ya ı;ii:Tcl olacakJ ya fena, 

ya sisli, ya kap:ılı, ya ynğmurhı. 
('~lehi, böyle olur bi1.de d_e ba~maka.· , 

le dediğin 1 

1Uısq,ek 
Trak karaya oturdu 

D t~XJZBAXJilN Trak \'apuru Tirilya. 
sııbllelrlndo lmrııya oturmu • 

Vapurun birdenbire karaya. ,·unnaıH, 
yolcuları büyül< bir heye<':ına dü~ürmü:;, 

fakat alınan tedbirlerle bir paniğe mani 
olunmuştur. 

En·ela S:ulıkzııdc, sonra. Çanakkalcde 
blr ~llep, , .e bundan sonra da. Trnli bu aJ,.,. 
bet-0 uğradr. 

Yapurlnrm Jcarnya r.an attıklannı gö. 
rüyoruz. Şu kaııtanlarımız bir gayret daha. 

ccllp ele ~unlan kanatlandırabll~eler, hem 

denb.ılc, hem karada, hem ha,·ada seyrü

sefer <'den hezarıfcn Ynpurlara ka\·u5ncağı7. 

dcmekllr. 
Hnycll bir gayret daha! 

Maarif Vekili kim ? 

Y ı~-t~ cınnnmtYErrE: 

''Maarif Vekili Tc,'fik Kut'la ba,. 
rnUfcttlıılcr ..• filin filin,,. İşin 5akası: 

Şimdi bir kura lazım~l'llyor: 

Araba l'üccl mJ maaril vekHt, Te' fik 
l\ut mu~ .... 

Mim 

ha\-a hücumlarına karşı müdafaa e
saslarını göstermek ve artık dünya
nın harp istikbalinin havalarda o
lacağı esasına inandırarak daha ço· 
cukken ya\'ruya havacılık a~kı ver
mek gerektir. Bana kalırsa, ben 
bütün Türklerin yediden yetr.ı'şe 
kadar ha\'acı olarak yetiştirilmesini 
isterim. Ben bu i~in ba~ olduğuna 
kani im. 

Fakat şu gaz kurslarında daha 
ameli ve daha faydalı ve daha fazla 
randıman \"eren neticeler almak için 
kursala yaz tatili devam etmelidir. 
ameli olmasına çalı~ılmalıdır. Daha 
büyük kütleye hitap etmelidir. BrO"' 
~ürler, ne§riyat ve gazeteler yoluy .. 
la mütemadiyen halk irşat olunma .. 
h, ten\'ir edilmelidir.,. 

·Bir hastahane 
pavyonu açıldı 
Bu y1l mahsulün çok 

bereketli olacağı 
anlaşılıyor 

Diyarıbakır, (Hususi) - G~ 

çen yıllar büyük paviyonu yanmış 
oaln Dıyanbakır nümune hastaha· 
nesine Kızılaydan yapılan yardım· 
la yeniden modern bir paviyon ila. 
ve e.dilmiştir. Bu paviyonun açıl· 
ma töreni yapılmıştır. 

Asansöriyle, en modem techi

zatı ameliyat salonlariyle, mü· 
kemmel yatakhanelerlyle hülasa 
bütün asri ve medeni vasıtalariyle 
mükemmel bir sıhhat yuvasıdır. 
Başhekim Kemal, hastahanenin 

bir tarihçesini yaparak yeni pavi.• 
yonunun inşaatı için sarfel:lilen. 
para miktarı ve tesisat hakkında 
izahat verdi. 

Avcılar klübü 

Dıyarıbakırın en güzel toplantr 
salonlarından biri de avcılar klü
büdür. 

Memleketin en münevver sını· 

fını sinesinde toplayan klübün 
geniş salonlarında her on beş gıün 
de bir aile toplantısı yapılır. Sair 
günler.de de her münevverin iste. 
ğine cevap verecek bütün eğlence 
vasıtaları vardır. 

Ne yazık ki, memleketin en bil. 
yük ihtiyacını karşılayan ve mü· 
nevver kütlenin güzel bin dinlen· 
mc salonu olan klüp geçen yıll:Jan. 
beri sönmcğe başlamış, bütün Ü· 

yeleri dağıldığı gibi binası da yı
kılmıştı. 

Gon zamanlarda vilayet tara • 
fından bina tamir edilmiş ve yeni 
bir idare heyeti seçilerek eski fa. 
aliyetine başlanmıştır. 

Kış hafif geçti 

Anadolunun güney doğu bölge
si bu kış 5.deta soğuk görmedi, 
dersek m~·baliiğa etmemiş oluruz. 
Havalar o ka:Jar güzel geçti ki 
son ayların bir kaç fırtınalı günle
rini istisna edercske güney doğu 
da bu kı§ bahar halinde geçti di
yebiliriz. 

Kış günlerinin kurak geçmesi. 
ne mukabil son haftalar içinde ya
ğan bereketli yağmur köylünün 
ve çiftçinin yüzünü güldürmüştür. 

Köylü yağmurlardan çok mem
nundur. Mahsulün bu yıl çok be
reketli olacağı tahmin edilmekte • 
.dir. 

Havaların mUsait gitmesinden 
dolayı inşaat da durmamıştır. Dı· 
yarbakırın Çınar, Egli, Bismil ka· 
zalarında hükumet konaklan inşa· 
atı ve diğer yol, köprü gibi bir 
çok bayındırlık işlerine devam e. 
dilmoktcdir. 



4 H A B E R - Aktam Poııtaııı 

ltalya Arnavutlukta bir1 

"hükfımet,, kuruyor 
( Bll§taro/ı 1 incide) j beynelmilel vaziyet hakkında müzn- den sonra matbuata aşağıdaki be

<laim'l l'iJ r.r;.ta gözönünde tutula·, kerelerde bulunulmak fü:ere parla- yanatta bulunmuştur: 
rak m!l aleası lılzımgelen ha-berlere j montonun hafta ortasına doğru iç. "- Arnavutluğun istil5sı hiç 
gore ltal)<an kıtaatı 1~kodraya gir timaa davet edileceği ilıive olun- şüphesiz dünya barışına karşı mun 
mi)ir. maktadır. zam b~r tehdittir. istila hüku-

1'm;t.1 ) apılan ihraç hareketi es Çembcr:.S.yn aJtıam üstü Londra- metlerinin kendilerini harp yoluna 
nasında İtalyanlardan 11 ki~i öl· ya dönmeğc knrnr \"ermiıı ve bu sa- J değil, barış yoluna sevketmeleri. 
mü~, 43 ldşi yaralanmıştır. hah 7,35 de Londraya vasıl olmuş- ni istiyen bütün milletlerin irade-

Aya-Sarandide Jtalyanlard:ın bir tur. f leriyle karşıla§maktadır. Benzeri . 
kişi ölmüş, 10 kişi yaratanmı,.t1r. Yedi nazır dün toplanarak Arnn.. diğer hadiseleri takip eden bu ha-

Tan'arelerlc nakledilen bir ltal· \•utluk vaziyetini lrtkik ~tmişler- disenin sakınılmaz tesirinin itima. 
dir. yan kumbaracı alayı halihazırda dı tahrip ve .dünya itsikrarını tor_ 

Tiranada karaya inmektedir. Bu toplantıda Çemberlaynın ha_ pillemek ola<:4ğını ilave etmek 
Jtalyan kuwetlcri dün saat 11,45 zır bulunmaması dolayısile kendisi- zaittir.,, 

de Tiranamn radyo ista yonunu iş· ne vck!Uet eden John Simon ile Hull İtalyanın Kellog misakını 
gal etmişlerdir. lord Halifaks son yirmi dört saat bozduğunu .söylemiştir. 

Draçda \'Ukubulan muharebelerde zarfında Arnavutlukta cereyan e- Diğer taraftan nazır, bitaraflık 
ise sekiz deniz neferi ölmüş ve 34 den hadiseler hakkında izahnt ver kanunu mucibince İtalyaya s.ilfih 

deniz neferi de ~·aralannu~ır. mi§lerdir. ambargosu meselesinin halen a-
Jhraç kıtaatmdan 30 nefer ölmüş Nuırlıı.r, Roma hükümeti nezdin~ Jakadar makamlar tarafından tct-

9 nefer ;·aralannuşllr. Santa Karan- de t~ebbUsatta buiunularak İtal - k~k edilmekte olduğunu ... e fakat 
ta da Lir deniz :neferi öl.müş ve 10 yanın Arnavutluktaki hareketinin meselenin henüz resmen derpiş e. 

İtnl} anm beynelmilel taahhütlerile 
ki~i yaralanmıştır. dilmediğini ilave eylemiştir. 

ltalran hariciye nazırı Ciano dün ne suretle telif edilebileceğini sor_ 1 
mağa karar vcrmlcı}crdir. A "k d k' Ar J Tirana vasıl -0lmuı:.tur. Bugün de •. ._ merı a a ı navut arın 

İtalya, Arnnvutluğun tamamiyet 
l\foc:olininin tayyare ile Tirana git-

ve istiklAlinin beynelmilel bir e
m~ beklenmektedir . 

hemmi} eti haiz olduğuna ve ileride 
Kral Zogo dün Koriça .cİ\·arında bu vaziyette hiçbir deği§ik1ik ya-

hududu g~ Yunanistana git· p:ılmıyacağma dair hazırlaDan :se _ 
mi~ ve Florinada kraliçe ile buluş- firler konferansının 1921 tarihli ka 
mu~tur. Oradan Selanitre gitmeleri 
muhtemeldir • 

"Arnavutluk ortadan 
k•ldı.rılamız,, 

rar suretini imza etmi.:;tir. ltalya. 
bundan :maada İngiliz - 1tnlyan itL 
lifnamesinin ihth·a ettiği taahh0t-
1er mucibince Akdenude statükoyu 
muhafaza etmekle de mükellefti. 

müracaatlan 

Nevyork, 8 (A.A.) - Mütead
dit Amerikan - Arnavut cemiyet. 
lerinin mümessilleri 6000 aza aldı. 
na Ruzvcltle bayanına, Daladiye ve 
Çemberlayna telgraflar -çekerek 
Arnavutluğu kurtarılmasını iste· 
mişlerdir. 

Diğer taraftan Nevyorktalci Ar. 
navutuk başkonsolosu 50 binden 
fazla Amerikalı Arnavuttan bu· 

Nazırlar meclisinin içtimaını mü
teakip a§ah"ldaki resmi tebliğ neş. 
redllmiııUr: müracaata iltihak ettiklerini bil-

"Nazırlnr Arnavutluk meselesi öiren telgraf aldığını bildirmi,Ştir. 
hakkında hükfımette mevcut mnliL 

..,.. ___ .,.... ____ -
---

. 
• .... 

Va§in.'iton, 9 (A.A.) - Arnavut· 
luğun Amenka sefiri Faik Koni~ 
radyo ip :neşredilen beyanatında 

hükfunctinin güzle görünmese bile 
me-.""CUt olrnağa devam edeceğini 
söylemi~ ,.e dernist.ir ici: 

"Ne hükumetim, ne de milleti· 
min zihniyeti ortadan kaldınlabi· 

lir.,, 

matı hulasa eden bir raporu dinle
mişlerdir. :Mühim fı.millcrin çokluğu 
dolayısile vaziyet biraz karanlıktır. 
Şimililik al8.kadar nazırların Lon
dra veya civarmdan a)Tilmamala
rı husu.sunda .nıut:a.bık ıkalmmııtır.,, 

Fransız ve ingiliz 
gazetelerinin mutaliaları: .-...................................... _____________ 1111111! 

~lYl ~lYılnl S ~ K A ~VA sünemaısuını<dlaı 
Sefir, Arna\'utluğun Va5ıngtonda 

ki elçiliğini muhafaza edecetrini ilfi· 
ı.-e eylemi~tir. 

Amerika, ti.cari emniyetini 
tehlikede görüyor 

Varmsprings, 9 {A.A.) - Beyaz 
Sarayın (Ueisicumhur saray), fikir 
lerine makcs o!an bir zat, /.bazı mil

letler tarafından rnüte:maöiren ra
pı!2"1 asi"'eli :taarruzların Amerika
nın emniyet ve huzurunu zaafa "Uğ 
rattıbrmı be;-.ın etmiştir. 

Ayni metlbadan örrrenildiğine, gö· 
re nıü~cavizlcr tarafından kurban· 
fanna tahmil edilen mübadele usu
fünU !Ruzvclt, Anıerika}'l aşağıdaki 
iQç -pilden birini kabul -etmek mec· 
buriyetinde bıra"ıcan bir tehdit ma
lıi}·etindc telfildci .etmektedir: 

1 - Amerikamn etrafında ticari 
bir ·~n scddi,, tesis ederek onu 
«endi menbafarile yasamağa mec
bur bırakmak. 

2 - Hayat standardını indirmek 
ve yevmiyeleri azaltıp iş saatlerini 
~oğaltara'k bunları mübadele siste· 
mini tatbik eden ınemleket1e:rdeki 

~viyey~ getirmek suretilc dünya 
piyasalannda rekabet yapmağa ça 

lı~mak. 
3 - Milli mahsulat için tahs"isat 

ayırmak ve 'bu usulü sistematik bir 
~ide tatbik etmek. 

Beyne!milcl \"3ziyetin Amerikar> 
milletine bildirilmesi H'izımgelen ilk 
sclhası budur. Çünkü bu vaziyet 
Amerikan endüstrisini, amelesini ve 
çiftçilerini rnutazamr etmektedir. 

Ayni zat, Ama\ı.ıtluğun istilası

nın Avrupadaki askeri tecavüzlerin 
ikinci safha::.ıt) I te.skil ettiğini, bu 
halin dünya ticaretinin vaziyetim 
daha 'ahim bir sekle soktu&'Ullu, na
zi ve f~ist milletler tarafından tat
bik edilen mübadele usulünün nü· 
fuzunu arttırdıihnı ilave etmi~tir. 

Londrada görü~meler 

Londra, 9 - Arnavutluk hadise_ 
it !agiltcrcy( flddetle aüi.kndar Pt· 

tta.7.ı. M oçsMla """1nan baş_ 
''ekil dnn tıa..şvck!i.tcte \ıirknç kere 
telefon ctmtşttr. Bu mahföllerde 

Lord Holifalcs bugün öğleden 

sonra Amerika bliyilk elçisini kabul 
etmiştir. 

Gazelelerin büyük bir kısmı t_ 
talyanın bu 'hareketinin İngiliz _ 1-
talyan itilıifma bir tecavüz olduğu~ 
nu yazmaktadır. Bu gazeteler, se
nenin hrlstiyanlar Jçin en mukad. 
des olan gllnilnde yapılan bu taar
ruzun sinsiliğinc işaret etmekte_ 
dirlcr. 

Taymis gazetesi lngiltcrenin Av 
rupanın bu kısmmda müdafaa edi
lecek hayati menfaatleri bulundu
ğunu ve .icnb ederse hu menfaatle_ 
ri mUdnfaa edeceğini yazmaktadır. 

Mançester Guardlan gazetesi di
yor ki: 

"Bu darbe Çcmbcrla,}·ıun .Muso~ 
tininin süzlcrine oıan itimadını kay
bettirnllşt.ir. QekMlo\"akranm ilhnkı 
Hitlcrin sözüne ola.n itimadını kay
bettirdiği g'ibi.,, 

Amerika Hariciye Nazı
rının beyanatı 

Vaşington, S (A.A.) - Ame
rika hariciye nanrı Hull Ruzvcltle 
yaptığı bir bir :telefon görüşmesin 

Ball{anlar 
tehdit 

ediliyor 
" balya , Almanyanın i 
Romanyaya hücumunda ~ 
Yugoslavyayı t ehdit ede
bilmek için Arnavutluğu 

işgal etmiştir. ,, 

Kor foya 
hücum 
Edilmesinden 

korkuiuyor 
Korfo, 8 (Ywıruıist.aıı) A. A. -

Burada ~ııkın günlerde birdenbire 
bir İtalyan hareketi vukun gelme. 
sinden endişe edilmektedir. 

Paris Yunan sefirinin 
teması 

Paris, 8 (A. A.) - Fransız Ha_ 
riciye Nuın Bonnc, Yunan orta 

r. d elçisi P-0litislc Polonya bU~iik cIQi-Jran a hapishane si Lukasiycviczi .kabul ctmi Ur. 
Londra :la H ariciye N JZı-

S8kf nlerİ sarayı rının verdiği iuhat ..., .
1 

Lmıdra, 8 - İngiliz hariciye na-
~ag ma ettı er rurı ion:I Halifnks lknblne . toplantı-
~ ~ smda Bıılknn hükümC't merkezle. 

Para, 9 - Roma ve Tirandan . .. 
gelen ıhaberlere göre Kont Çiano :nndcn aldıgı rnporlar hnkkınd:ı nr. 

'firandan Romaya dönmUştilr~ Bu-ı ı:adaşlnrma malümat vennigtir. 
g-ün Musolinlnin tnyyarc ile Tirana Dnily Herald şöyle diyor: 
gitmesi muhtemeldir. Söylendiğine "Arnavutluğun işgali bütün Bal-
görc Musolini orada bir nutuk söy_ I kanlan tehüid ediyor, bUtün Avru
liyerck Arnavutluğun müstakbel payı tehdid ediyor \'e umumi 'bir 
şeklini ilan edecektir ihlilii.f imklinınn yol a~tyor.,, 

Tiranda lı:ıpl hane 
0

tahli~1C edildi- " lngiliz - Türk m f zake-
ği için oradan çıkan sabıkalılar re leri tacil edilmeli,, 
kral sarayını yağma ctmi§lerdir. Pari'3, 9 - Temps gazetesinde 

İtalyan kı.t'alnrı cenuba doğru i-

1 
§U satırlar okunmal•tndır: 

lerlemcktedır. "Şu dakikada görülen §eylerin 
İtalyan harb gemilerine alınmış ileıisinde bir vnkıiı mevcuttur ki, o 

olan Anınvut1ukta mukim !tnlynn_ da İtalyanın Almanya ile müşterc

lann bugün Tirana dönmeleri muh- km ''e Uıtimamla nnzırladığı hir 
temeldir. planın.. metodlu bir surette mcrha. 

Olimpiyatla_rda bay.r'.ığımızı şeref direğine çektiren kıymetli YASAR'ımızı da görüp alkışlıyacağımz 
0 L ı M P ı YAT G E N Ç L E R i Oliınpiyat 11 Reji: LENi RIFENTA I. 

Boks· Eskrim • YoleyboII • Basketbol - Futboll - Güre:. - Deniz sporları. Deniz yanı:lan. At ran~la 
n ve c'ıaha bir çok alakalı spor birin ciUkleri. " '" 

O U MPJY AD GENCl.ERl'nin Kamp hayatlarını ihtiva eden bu filmi mutlaka görünüz:. 

le merhale ilerlemekte <>lmn.sıdır. J 1~~··••••••••••••••••••··~ Geniş bir yayılmn politikasının 

ilk .merhalesi olarak Balkanlıı.rda 
ilk \•aı:iyet almanın mevz;ubahs oL 
duğu görülınektedir \'C Arnavutlu
ğu~ ötesinde Sclliniğe ve Ege de
nizine doğru bir ilerleyiş kendini 
.göstcrlyor. ltntyan hareketi bu su
retle Alman harckctile Sikı bir mU. 
vazilik iı;inde -olacaktır. Bunun için 
1talyn, vakiL goçmcden, Almanya_ 
:ıın doğu A vrupruıınd!l tecrid edil
miş bir Romanyanın zararına ola-
l tak doğuya doğru ilerlemesini ta
l cil edebilmek için Yugosln \'}'.ayı fel 

ee uğratma.)·a çahşmnktadır.,, 
Ordre gazetesi diyor ıki: 
"Şimdi lfı.zun olan, gerek İngiliz _ 

Sovyet ve gerek logiliz _ Türk mü
zakere lcrinin mUrukün olduğu ka
dar çabuk neticelcndirilmesidir. Ro 
manya meselesinin daha e,•,·cl bir 
b3l .surct.irıc rnptc>dilmcsi ıicab <'lti
ği behancsile bu iki görü~mc tehir 
?dilmemelidir.,, 

ç;yano Yugoslav elçisile 
görüştü 

Rom". 8 {A.A.) -Ciano, Yugo~ 
·m·ya elçisilc uzun müddet oru~ 

mü~tür. Bu mülakat hakkında sıkı 
bir ketumiyet muhafaea ıedihnekte
dir. 

~unan muhalifleri bükü
metıin emrine hazır 

oldukları nı bildirdiler 

Paris 9 '- Yunanistanm Pari 
;eiareti bir tebliğ neşretmistir. Teb 
·iğde deniliyor ld: i-.lctaksas hi;kO· 

meti muhaliflerinden Şılman, Ar
piropulo \e \~enizelo un oğlu Kir· 
·a~rn \'enizclo::. Yunanistamn Parh 
·efarc.tine müracaat ederek enter
na yonal vaziyetin vehameti dola-
·ı,ılc kendilerinin \e general Plas· 

tira m l\l~taı. ... 1~ hiikumetine mu· 
"'lalefetten ,·a2geçtiklcrini \'e hüku· 
m~tin emrine hazrr olduklarını 

ile SABAH, ÖGLE v~ AKŞA 
Her yemekten ıonra ıüode üç defa diılerinizi fn-çalayınıa.. 

r------------~----ımm ..... 
SA R A Y sinemas_nda 

2 büyük ve Çok güzel Fil!m birden 

1-Venedik Treni 
2 - Mr. Motonun Yemini 

KNabalığa maruz kalmamak için lutfcn tam seans zamanlanııdl 
tc§nf cdi•mcai hassaten r ica olun ur. , 
Sca:ts1:ır: 2,30 ve 5,25 de Vened ik Treni, 1.20 - 4,20 ve 7,15 ' 
Mr. Motonun Yemini suarede ual 8,30 ea her iki Film birde~ 

llnvettn: FOKS J URNAL: Mösyö Dalad iyenin nutku ve M..a 
r itin zaptı. Bugün &aat 1 ~ 2,30 da toozilatlı mntinclcr. 

~ldirmiş1~.dir. 

Yunanistan tedbir aldı 

Atin~. 8 - Arnao,,'Utluk hadise· 
'eri Yunani tanda derin nki Jcr pp 
mrştır. Kabine. P.ask-nlyaya rağmcr 
O}llanarak ,·aziyeti tetkik etmiş \"e 

·mn tedbirler almıştır. Bu meyanda 

ün iki adanın tahkimin~. adalara 
yoku nakliyatına mm·akkaten ni· 
hayet veril.me-i, Adalardenizindeki 
Yunan donar.mac;ma 3 muhriplc 10 
{ah tel bahir ilav-esinc ve Yunan - Ar· 
navuUuk hududundaki kıtaatın tak 
\•1ycsinc karar Yennlşlir. 

wewa• 

Hakiki aşkanı 
gazetes• 

• 
GJnün en son baberıerı 

verendir 

lstanbulda 
1u vaziye tte oııt ' 

t~k ~B Z l e 
HASE ~'d' 
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HABER'ın 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

' müsabakasıdır 

mevzileri edildı r;;~= 
1 

• Şelıiimizde bulunan ikti~at v Nmara: 97 Dandırma: Sühe)la 
Okayucalanmıza dağltuağmu:ı mlikifatlarm kıymeti 800 lirayı 

Hongkong, 8 (A.A.) - Çin ajan· 
31 bildiriyor: 

5e:ırin cenubunda \"C batısındaki 

3tratejik noktalar ele geçirmişler· 

dir. Diğer taraftan Honandaki Çin 
kıtaatı şirn:li Hsinyang ~ehrinin ka 
pılarma varmış bulunmaktadır. 

geri almışlardır. \ ili Hüsnü Çakır bu akşamki trc 
Kiang;ide Çinliler Japônları le Ankara,·a dönece!,tir • 

aşkındır. 

180 lira kfJ'll'letinde bir radyo, kristal bilfe taknnlan, kıymetli ceb 
"e kol ıaatıerl, mu~ambalar, elbiselikler, istenilen eşya), ala.bil
nıek ıalahlyctlnl veren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart

lar muhteHf ev c~yM1 , • ., saire. 

Kanton Deltası içinde 31 mart 
da boşaltılmış olan Kongnın şehri 
Çinliler tarafından geri almmı~tır. 

::'\ançangın 60 ldlomet::-e cenubun-1 • Çata'cada kız kaçırdıklan içi 
da'd Kao-Am boşaltma,·a mecbuı ağır.cez:na verilen Ali ve Hasan 

· simtı iki köylü dün birer buçuk 

Çin kıtaatmm Hopcideki muka· 
b\1 taarruzu çabuk ilerletmektedir. 
Çinliler Yoçen ismindeki mühim 

Cenup cephesinde muharebeler 
cereyan etmektedir. Çin kuvvetleri 
batı nehri kıyısında Kongmoond 

etr:ıişlerdir. 

Çin tayyareleri Kanton civarın· 
'laki Japon meYzilerini v~ depoları 
m hombardıma:-ı etmiş'erdir. 

ikiz kızkardeşlerin 
başlarına gelenler 

Arnavutluğun başına gelenler karş·s·nda 

lDCNYA8 NASDIL 

İkiz ka~eşlerin başlarmdan 
geçen hazan gülünç, bazan acrk
lr "ak'alara ııksık rastlanır. .ı.•ı
iilterede biribirine en çok benzi
)~rı ikizlt·r a.-aaın.da yapılan bir 
~Usaba'~2da birinciliği kazanan 
1ki kızkardeşin garip maceraları 
So'k ala~ayı celbetmiştir. Bu ikiz. 
1trdcn biri, kendileriyle mülakat 
l'aprnağa gelen gazeteciye uzun 
ll:z:un dert yanmıştır. Genç kız 
dlyor ki: 

. "l{ardeşim Fredo ve ben yir. 
?l'ıı iki yaşındayız. Son zamanlar
da babamın dostlannJan birinin 
oğıu evimize pek srk gclmeğe baş· 
laını§tr. İkimiz de onu çok beğe· 
niyorduk. Yakışıklr, sportmen ve 
llıevkii iyi bir gençti. 

Fakat ne Fredo ne de ben onun 
hangimizle aHikadar olduğunu an. 
layarnıyordul;. Yazı mı tura mı o_ 
)unuyla onun kimi sevdiğini an· 
1arrıak istedik. Fredo kazandı. Ben 
bir tarafa çekildim. Fakat o, ak
!<tnı üstL bize gelir gelmez beni 
•ornıu~. ".i\'Iergarit nerrde? .,, di
J.'c adeta üzülmüş. 

aun-.ın Üzerine, O fCCe yatar. 
ltc:l, kar.'!eşim ağlayar:ık boynuma 
'~rıldx: ''O seni seviyor, Marga. 
ttt, ben ara.r.ızdan çe!dliyorum.,, 
<lcdi. 

Ertesi akşam geldiği zaman, 
ben karşıladım. "Siz Frcdo değil 
tn\giniz, Margarit nerede?.,, de
lllcz rni?. 

k' S'.k. sık bize yemeğe, geliyor. İ-
1rnız1 beraber sinemaya, konse

re, götürüyor. Bir defa, bana ita. 
111 a~k etti, evlenir misin benimle, 
d~i. Bir kaç gün sonra ayni şe. 
J.>ı Fredoya da ıöylemiş. 

Nihayet, bir gün kardeşim, ben 
ve o yalnızken, hangimizi tercih 
ettiğini sorduk.. Beni sevdiğini, 

]ertesi günü nişanlanacağıınızı söy
C<li. 

~.Fakat nişan yüzüklerini getirdi
~1 zaınan, bana değil, kardeşime 
taktt .. 

l{ardeşiın yüzüğü almadx. 

te; Dü~ ~arde§ime nişanlanma 
t , lıf ettınız, bugün yüzüğü bana 
aıtıyorsunuz l. 

k -b Fakat dün benim teklifimi 
.a ul c4den . d ğ"l . d. . ... B" sız e ı mıy ınız r. 

oyle dedikten sonra bana ge· 
•onra lrtnıbilir neler çekecektik. 
ratına fırı t 
d ~ a tım. Hakkım yok muy 

u ·~ 

Dalla nişanlanmadan bu kadaı 
yanhşlıklar olursa, evlenclikter 
sonra kimbilir nelere çekecektik. 
. ;Bu vak'ada~ sonra darıldı ga. . , 

liba ~i. bi.ze his aelmedi. 8arıı· 
maga niyetfm yok .. Mademki be-
ni seviyor, tanımağa çalrşmalr de
ğil mi?. 

Kıskançlık yok, kardeşimi pek 
!:ok severim. Onun saadeti için 
daima kendimi feda edebilirim. 

Kardeşim de tıpkı benim gibi 
düşünüyor. Ailemiz ve yakın dost 
larrmız arasında bizi biribirimize 
bu kadar karıştıran kimse yoktur. 
Şimdi biz iki betbaht kardeş tc 
"onun citddi bir maksadı olsa bizi 
biribirimize bu kadar karıştırmaz. 
dı. Onun alay etmekten başka bir 
arzusu yokmuş., diyerek kendimi
zi avutmağa çalışıyoruz., , 

Çek zabitleri 
Fransız ordusu na mı 

alınacak 
Paris, 8 (A.A.) - Mebus Jean 

Chiappe, tahriri bir istida ile 
har'lliye nezaretine mür:ıcaat e · 
derek Almanya tarafından terhis 
edil~n Çekoslovak ordusunun es· 
ki zabitlerinin Fransız ordusun -
da kullanılmaları çarelerinin tet 
kik.ini istemiştir. 

--o--

VAKiT Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

lDCŞCNCYOR? 
Fransa - İngiltere -- Amerika -r::it l-u"·et te•ahürii ile yap~ ır 

0

~lhmin >on feocbbüsü bütün 1 Zalf, küçük ve müdafaasız olan 1 
f lan istllllar deHesine sllih \"e ı Altdeniz ve Balkan cle,·letl~rlnin i Amanıtluk, blöfünün !'!oya düş. 1 
; ate.,le elde edilen Mllalar de,·· emniyetine bir tclıdiıldfr. Diltün i 1 tlif.ünü ~ören Musolini için tam ! 
i resi kalın olmaktadll', Artık müslümanlık dünyası mi-;li gö· ti bir kurbandı. Alm:ıoya. son za- 1 
i Akdeniz muvazenesi ,.e statü- i 
i rülmemiş bn a.Jçakça. tccnüz t ferleri elde etti; ~imdi de İtal- ı1 , kosu gibi büyük bir da,·a mey_ • 1 
1 zubamtır. • •.•••• __ I .ı:a::ı:ı:ı~: ~.e:~C:~.i:~?~~i:· _j ~·anın ö,·ilnecf'k bir zafer) .:::__ı 

Paris, 8 (A.A.) - Dutun ga· mektir. Cesur ·re yiğit, fakat 
zetelGr, İtalyanın Arnavutluğa kliçiik bir mnıetin lstiklll.line 
karşı yaptığı tecavüz karşısın· karşı yapılan ve bUtün dUnyada 
fa nefretlerini bilclirnıekte mUt· derin heyecan uyandırmaktan 
tefiktir. hali kalmıyacak olan tecavuz • 

Jour diyor ki: den gay ri, bu meselede, her 
DUyUk bir hıristıyan rnıııet, ~eyden e •'el, Akdeniz m Uvaze· 

hemen hiç mUdataası olmıyan nesi ve statukosu gibi bUytlk bir 
kUçUk bir mllletin üzerine atıl- dava mevzuubahisUr. 
mak için bilhassa Mukaddes Cu· Excelslor dl yor ki: 

cavUz karşraında heyecan 
dedir. 

Daily Herald diyor ki: 

için 

Şlmdiyc kadar bu derece al 
çak ve bu de rece sinik blr leca
vUz görülmemiştir. Bilhaklka 
MusnUni. zayıf bir doettnn da· 
ha kolay bir kurban bulablllr 
miydi?". 

ma gilnünü seçmiş bulunuyor. Bir dal•ika için !talyanın lle- Ne,·york g (A.A.) - Arnavut-
Netice ne olursa olsun Italyanın ri surtlüğil bahaneler doğru da· luğa Jrnrşı yapılan taarruz bU· 
lıücuınlarma karşı kendisini hi teıtı.kkl edilse. bütün bunlar, tün gazeteler tarafından nefret 
mütlafaa eden memleket, husu- kurtal'mak bahanesiyle katlecli \'e iııClal ile karşılanmaktadır. 

Amerikada 

si yüksek bir takdire rn.yıktır. len bir memleketin enclcc ha- Nevyork Times diyor ki: 
.F'ilhakika kilç;Uk Arnu.\ utluk, ber verilmeden bombarclıınana Zayıf, kü<:ük ve rntidufaasız 
birkaç senodeuberi Avrupa.da, U\bi tutulmasını haklı göstere· olan Arnavutluk, blo!unun su· 
ortadan kaldırılmasma inltlyat mcz. Bizzat Bitler dahi lıu ele· ya düştiiğünli güren Musolini i
etmekten ise silflh elde, kendi· rece ileri g:tmemiş ve Bitler. r.in tam bil' kurban idi. Framıa 
sini müdafaa etmeğl tercih e- her halde tethişç;ilik • silA.hrnın lrnfk;ttmaya kulak asma.dİih gi· 
den ilk memlekettir. Demek o· kullı:ı.nnıasrndan daha mahir ha- hi lııgilterede de nıesnliyetleri 
ıuyor ki yalnız basit kuvvet le- reket etmiştir. <lf'ruhte etmeye hararetli hir su· 
zahüril ile yapılan istil~lar dev· Bayan Tabouis, Oeune gazc· rette haıırlanrlığından, l\tuso 
resine bugünden itibaren, siUt.h tcsinde diyor ki: lini hilkümoU ttalyanın çok bU· 
ve ateşle elde edilen istiHUar Eğer Arnavutluğa karşı dar· J. ilk ve milthiş bir millet oldu· 
devresi kaim olmaktadır. Ar- b.e. mahallen hemen d:-rhal Ih- ğunn göstermek için Arnavutlu· 
navutluğun komşularının kcn· tılatlar yaratmasa dahı. bu h~- ;ı. cı·· 'l"'t"r •ımaıı'· ::ı son 

- • ._,n, üntn\ ., U • "' J' 

dllerıni doğrudan doğruya teh· diseııin neticeleri muhakkali kı znfer!eri elde etti. Şimdi de ltal· 
dit altında hissetmemeleri im· Almanyanm orta An~pad:ı. ve yanın ö\·ünecek bir ınfcri Yar. 
lı:ılnsızdır. şarktaki son darbesinın netıce· ı . 

Figaro diyor ki: !erinden çok dn.ha vahim ola- lsvıçrede 
ArnaYutluk sahilindeki top- caktır. Berne, 8 (A.A.) İtalyan taarru-

raklarm bombalar altında mah· zu İsviçrede umumt bir surette 
vcdilmesi ve buralarda bombar- lngilterede dımanlarla kan dökülmesi iğ 

renç bir manzara teşldl eder. l.ıondra, 8 (A.A.) - Gaze· 
leler, İtalyanın Arna,·utıuğa 

karşı scbepı;iz yaptıkları hare· !iz - ltalyan anlaşmasının esa-
d l(. d doğruya kökün· keti mütte fikan takbih etmek· 

Bu istila. geçen seneki 1ngi 

sınt oı;ru an t d" 
den sarsmı~tır. Arnavutlukta c ır. 
vUcut bulacak İtalyan askeri ver Tinıes diyor ki: 

tak'.)ih edilmektedir. 
"Basler Nachrichten,, gazetesi, 

Avrupa. sı.~lhumın müthiş bir su. 
rette bozulduğundan bahsediyor. 

Bu:nl~'de çıkan ''Nazional Zei
tung .. diyor ki: 

N o. 41.50 5 ci seri 

bahri usleri Akdenizde ve yakın Bu hareket, totaliter tabıye 
şarkta muvazeneyi hissed11ir nin her zamanki nıalUm çizgi· 

Kr. surette değiştirecektir. Siyaset lerinl takip etmiştir. 
50 balcımından, bu doğrudan doğ- Fakat bu sefer. hUcum siltılıı, 

"İtalyan hareke~i Arnavutluk 
per:1esi arka5ında in~iliz politika· 
sını te§!l.1 etmektedir. İtalya bu 
h:ıl'e!teti ile ingilterenin şiddet ve 
kor"!rntma politikas na karşr olan 
azim ve aksülamelinin ne derece 
kuvvetli olduğunu tecrübe etmek 
istiyor. 

41 Dö Profundi.s 
42 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 
43 Eflatun 
44 
45 

Gizli harpler 
Disraeclinin hayatı 

46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 
-i9 Politika felsefesi 
50 Estetik 

ruyn, cenubi şarı,t Avrupadaki bahaııe arayarak körlctilmeuıiş 
75 muktıvemetıeri bir araya topla tir. Bu tecavüz için Mukaddes 
35 mak bahelndekl Londı·a tcşeb· l'Junıa'nın seçilmesi de her hal· 
7 5 büsline bir darbedir. lngil tere, de gl11om e pH\11111 ın sin il{ unsur 

lOO meselede all\kadar ilk d<>nl1 !arından birini teşkil etııo gc-
25 devletidir. Bundan höyle in- rektir. 
75 k s··zden zı' Dailu Telegrahı> di,·or ki: giltereye söylenece o · • .; J 
75 

yadi alınacak kararlar gerek- Mihverin son teşebbUsU, bU· 
75 tun Akdeniz ve Balkan devlet· 25 tir. 

saınt Bricc, Journal gazete· !erinin emniyetine bir tehdit· 

610 3 inde diyor kl: tir. Bundan başka Arnavutluk 
tnsan, bu derece teammUtlü meselesi muhakkak ki. yalnız 

Bu serinin fiatı 610 kuruştur. karakteristik bir tecavüz kar- Avrupada tesirlerini gösterecek 
Hepsini alanlara yüzde 20 iskon- ı;rsında çok az bulunmuştur. İn· değildir. Filhaktlca, A rnavııt 
to yapılır. Kalan 

4 ·8~ .. kurşu~n ~lltere ve Fransa için en esaslı luk, her şeyden evvel bir mils-
1 88 k ruau peşin alman1.a m e. l' 'dl blitü/ 

· . u " birer lira ödenmek l nokta, bu İtalyan hareketinin Uman mcmleketı r vo n 
bakısi ayda ba3 t muhtemel aksUIAmellerlnl ölç- mUs11lmanlık dUnya.sı da bu te· 
Dzere Uç taksite ,. anır, 

"Jcurnal de Geneve,, yazıyor: 
"Italy:ı Akdenizde Adriyatik 

den·z:nin ağzı.11 kontrol eden Ot
ranto kanalına hakim olmak isti. 
yor. Bu kanalın 1914 harbinde oy
nadığı çok mühim rol hatıra geti
rilirse, yapılan tezahüratın state
jik maksada varmak için bahane. 
den başka bir şey olmadığı kolay
:a anla~ıhr .. , 

Almanyaya gelince .. 
Bertin. 8 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
İtalyan Arnavutluğa karşı ha-

'1e hapse mahkum olmuşlardır. 
• Neş ·irat kongresine hazrrlr 

olmak üzere dün ba"m kıJrumund 
muharrirlerle tabiler bir toplan 
yapmışlardır. 

• Belediye bu sene Florya p1f 
!arının fü·at tarifelerinde geçe'1 · 
neye nazaran tenzilat yapmağa 1 
rar vermiştir . 

• Maarif müdürü Tevfik K"' 
müfettişlerden S::ılih Zeki dün ,\ 
karava gitmişlerdir. 

• hpanya,·a mal ihraç edip <' 
"1aralan orada kalan tüccarlanm 
"1'1 alaca.klan Cumhuriyet merk 
bankasınca teminat mektuplan m 
kabilinde öderuney;e başlanmıştır. 

• Ankara caddesinin asfaltlanm· 
sına ma~•ısın birinde başlanacaktı 

• f ı;tanbul ziraat mildürlü~ü h 
<=ene her k0yd" sevyar memurl 
doJac:tırarak ağaçlara aşı yaptır 
caktır. 

'" Rıva~eticnmhur orkestrac:ı b 
rrünlerde 7'2 kişilik bir hey~t halin 
lzmire gid~rek iki konser verec 
tir. 

DIŞARDA: 

• Kahireye Adenden 
haberlere gö::e, "Fransız hükumc 
nin Yemen topraklan i;inde, bul 
nan Şeyh Sait hakkındaki ta~ 

vurlan üzerine,, San'a hük1lme 
hududa gönderilmek üzere yeni a 
kcr kaydına tevessül eylemi$tir . 
•Şimal Amerikası Macar demo 

rat federasyonu Vaşingtondaki M 
car elçisine bir telgraf çekerek f 
dcrasrona me:ısup 150.000 azan 
Avrupa demokrasiler ile iştiraki m 
saiye taraftar olduğunu bildirilm 
tir. 

rekatını mevzuu bahseden Völk:s 
cher Beobacher diyor ki: 

"Arnavutluk devleti, mevcudi
yetini İtalyaya medyundur. B 
devletin hud,ıdunu İtalyan ııubay
ları çizmişlt-r ve temin etmi~ler
dir. İtalyan milleti, Arnavutluğa 
modern medeniyeti sokmak içi 
geniş mikyasta para, zek!, ve e 
nerji sarfetmiştir. Resmi anla§m 
llr, İtalya ile Arnavutluk ara.sın 
da s:kı bağlılığı mühürlcmİJtir 

İtalyan imparatorluğu, bu küçük 
Balkln krallığının daima hamis' 
ve dostu olmuştur. 

''Fakat son iki sene zarfında Ar· 
navutlu'.t, İtalyanm bu memleket 
iizerindeki tabii: nüfuzunu aıalt· 
mağa teşebbüs etmiştir. Bu inki. 
ş3f tehlikeli bir hal alnuşt.r. Zira, 

h er tar.'.lfta oldu~u gibi, mihver 
dcvl:tler:nin demokr<lt muhalifle
ri, son birkaç hafta içinde Arna
vutlukta da nüfuzlarını arttırma
ğa kalkmışlardrr. Eiz, bunu, Bo
hemya ve Moravyada, Litvanya-

da, Polonyada ve Romanya.da da 
göl':lük. Aynı tehlike şimdi, Arna 
vutlukta İtalyayı tehdit etmekte
dir. 

"B. :Mussolinin Adriyatik deni
zinin şark sahilindeki İtalyan ha. 
yati haklarını garanti etmek hak
kıntla':i kar:ı::ı, Alplar ötes:ndeki 
dostumuzun da bizim gibi aynı 
sarsılmaz azimle haklarını muha
faza ettiğini ve yangın ocaklarını 
zamanm.:la söndürdüğünü isbıt 

etmektedir.,, 
Berliner Lokal Anzeiger ıdiyor 

ki: 
"Mussolini. Arnavutluğa kartı 

büyü'c s:ıbır göstermiştir. Vıriye· 
tin geni;Jemcsi, İtalyan müdahale 
sini mecburt kılmış ve it bitiriL 
mittir. 
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Uzmnrdekl mlDBii küme maç.nda - -
Ankaragücü, Ateşsporu 

3 -1 mağlfıp etti 
mez toplu bir hücuma geçen A
teşliler sol açıkları vasıtMile ilk 
sayılarını yaptılar. De\.TC de bu 
suretle 2 - 1 Ankaranm lehine 
bitti. 

altında cereyan etti. lzmir, 8 - Milli küme maçla
rını oynamak üzere şehrimize ge
len Ankaragücü ilk karşılaşması 
nı bugün 5000 bine yakın bir se. 
yirci karşısında Alsancak stadın
da Ateş takımı ile yaptı. Büyük 
bir alaka ile takip olunan bu maç 
Ankara.gücünün 3 • 1 galibiyetilc 
bitti. 

İkinci devre, iki takımın da 
birçok fırsatlar kaçırm.Mile, fa -
kat Ateein daha. enerjik oyunu 

De\.Tenin son dakikalarında i
ken Ankaragücilnün birden par. 
layan hücumunda Fikret 43 ncü 

dakikada çok sıkı bir şütie takı -
mına üçüncü golü de kazandırdı 
ve maç 3 - 1 Ankar"agilcünün ga_ 
libiyetile sopa erdi. 

Şampiyonanın en .kuvvetli namzedi Danişşaf aka lisesi takımı · 

Ankaranm ilk devredeki gay · 
retli oyununa, !~irliler ikinci 
devrede mukabele edebildiler. 

Mektepliler arasındaki lik 
Feridin hakemliği altında. baş

layan oyunda topu kapan Hamdi. 
nin. Izmir kalesine kadar sokula

rak ortaladığı topu iyi vaziyette 
yakalayan Vahap daha birinci 
dakikada Ankaranın ilk sayısını 
yapmış bulunuyordu. 

maçlarına devam edildi 
faksnm~ekn nknnccı D=ilaifta müsabakasoırnda 

Kabataş, Işık lisesi ve D.arüşşafaka galip 
Bu suretle, daha ilk dakikada 

mağlup vaziyete düşen İzmirli . 

ler, kendilerini toplamağa va.kıt 
bulmadan Fikretin yaptığı ikinci 
golle karşılaştılar. 

Top, yeniden ortaya gelir gel 

Ankaradalkn - -
Işık - Şişli Terakki maçından bir an 

husust bBr maçta - - - - --

Kabataş 2 - Ticaret 1 
:Maarif vek8.leti beden terbiyesi 

mildilr1Uğü İstanbul bölgesi 
ta.rafından okullar arasında tcrtib 
ve geçen hafta yapılmnsmn başla
nan §ampiyona maçlarına dün de de 
vam edildi. Taksim stadında yapı
lan ilk maçta. Kabataş lisesifo tica• 
ret lisesi kaI'Şl karşıya geldiler. Ha.. 
kem Tarık Ôzerengin. 
Kabata.~: Nafiz - Ilehaeddin, IDk· 

-.-'~ 

( Kurtuluş - Beykoz ) muhtel iti Gençler ;:~ ~::~·;,:.:::·:.:~ ;.:: 
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1 rl ,. g"' ·ı ne 4 - o m a g"' 1 o p o 1 d u m::c_a;;:~z~~;~r:~:a~~·fi~~u:: 
zaffcr, Hüseyin, Mehmet Ali, l\lus-

Ankara., 8 - Gençlerıblrliğinin 1 daha ilcaza.ndmnıştı. İlk devre bu lan Gençlerbirliği, !aptığı ~k~ -. tara, Aleko, 
öavtei üzerine 2 maç yapmak için suretle 2-0 Ankaralıların lehine larda Asını ve Alı vasıtasıle ıkı şeklinde birer takımla oynuyorlar-
şehrimize gelen !stanbulun Kur- bitti. g~l d~ yaparak ~-o. galip va- dı. 
tuluş • Beykoz muhtelit futbol İkinci devrede, muhtelitin çok zıy~tte sahadan çekıldı. Şiddetli esen rUzgfira karşı mil • 
ekipi oldukça kalabalık bir se - tehlikeli sayılan bir.kaç akınını . B~dan evvel y~pılan mektep • cadele etmek mecburiyetinde ka -
yirci karşısında ve Ankaragü.cü bertara1 ettikten sonra, yeniden lıler ı_ık maçınd.a ~aat usta 0 - lan ticarctlilcrin rakiplerine naza _ 
stadında Gençleııbirliği ile yaptı. üstünlüğün tesisine muvaffak o· kulu :le erkekylıses_ı karşılaşması ran daha güzel, hesaplı p:.\slarln ak 
ğt ilk karşılaşmasını 4-0 kay - Şerefın_ ya~~gı b_ır. sa~ı ile ~-O tıklan buna mukabil Kabataşlıla -
betti. Yüzme müsabakalari erkek ı~~ının galıbıyetı1e netı • ı nn -da sert ve daha ziyade enerjiye 

Kurtuluş • Beykoz kalesine celenmiştir. istinat eden müdafaaları ilk anlar-
yerleştiğini gördilğümüz Genç _ Ankara, 8 (Telefonla) - Su -,,...- _ .. 
!er.birliği 13 ncU dakikada Hasa. sporlan Federasyonunun bugUn sa-

at 16da Çocuk esirgeme kurumu. nm beklenmiyen sıkı bir şütü ile 
ilk sayısmx kaydetti. :Mağliıp va- nun kapalı ve sıcak sulu yüzme 
ziyete düşen muhtelit takim golü havuzunda, ilk defa olarak ter • 

teli.tiye çalışırken müdafilerin 
kale önlerinde yapmış olduğu bir 
hata üzerine hakem frikik cezası 
verdi. Alinin çektiği bu frikik 
Gençletbirliğine ikinci bir sayı 

Galatasaray 
klübünün yeni 
idare heyeti 

tip ettiği müsabakalar yapılmış. 
tır. 

Çocuklar, bayanlar ve erkekler 

için ayrı ayrı müsabakalar ter -
tip edilmişti. Davetliler arasın -

da Adliye ve lktısat Vekilleri -
miz ile Beden Terl>iyesi Umum 

Müdürlüğil erk:-tnı bulunuyorlar. 
dı. Müsabakalar çok heyecanlı ve 
neşeli oldu. Kazananlara müka -
!atları verildi. 

Işık takımı 

l'iiceillkii takımı ' 

dan itibaren nazarı dikkate çarp • 
mağa. bH}adı. 

RUzgdn lehinde tubnak gibi gü
zel bir avantajı olan Kabataş ilk bil 
cum sağanağını bertaraf ettikten 
sonra tedricen oyunda bir h9.kimi.. 
yet tesisine muvaffak oldu. Niha -
yet 22 nci dakikada Knbataş santr
foru Ncvznd, muavin hattından 

kaptığı topln ticaret yan sahasına 
kadar sokuldu. lki mlldafi arasın. 
dan seri bir atak yaparak güzel bir 
şiltle takımmnı ilk golilnü çrkardı. 
Bu gol Uzerinden pek az bir zaman 
sonr:ı yine ayni oyuncunun sağdan 
gelen bir topu ticaret lisesi ağları
na takışı ile Kabataş 2.0 galib va
ziyete geçti ve devre oyunun tek
rar ortalara sürUklendiği esnada 
bitti. 
İKL~ct DEVRE 

Birinci devreyi galib bitiren Ka. 
bataşın ikinci devrede de ayni var
lığı göstercmiycceği etrafında der
meyan edilen fikirlerin hiç de yan. 
lış olmadığı pek aşikar bir §ekilde 
anla§ıldı. Tamamen denecek kadar 

Galib vaziyete geçen Işık lisesi 
HUseylnln hazırladığı hUcumlarla 

rakibi için daima tehlikeli olabiliyor 
ve fil.kat şiddetli rüzgar şilt im -
kanlarını felce uğratıyordu. 

1KtNCI DEVRE 
~inci devreye pek sıkı baıılıyan 

Işıklıların bir türlü derlenip topln
( Devamı 11 incide) 

Güreşçilerimiz 
Norveçe 

gelecek Pazar 
gidiyorlar 

Galatasaray klübü ~akabe 
Jaeyeti dün klüp merkezinde top. 
1anarak geçen hafta. istifa etmiş 
olan idare heyeti yerine yenisini 
aeçmiştir. 

Murakabe heyetinin Ali Sami· 
nin başkanlığında yaptığı dünkü 
içtima bir hayli münaka~lı ol -
mue ve neticede yeni idare heye
ti eu uvattan kurulm~tur: 

Voleybol 
Yine mektepliler arasında. ter

tip edilen voleybol müsabakaları
na dün de Kabataş lisesinde de -
vam edildi. 

" hakim bir oyun oynıyan ticaret Hü
seyinin ayağıyla nefis bir de gol 
kazanm:-.r;ınn rağmen makfts talilni 
ycnemcüi vo oyun Kabataşm ener. 
jik çalışmasının bir kazancı ile 2-1 
nihayetlendi. 

Norveçte yapılacak Avrupa gü
reş şampiyonasına iştirak edecek 
güreş milli takımımız, bazı hazır. 
lıkların ikmal edilmemiş olması do. 
layısiyle gelecek pazar gUnü yoln 
çıkacaktır. Bu bir haftalık müddet 
zarfında güreşçilerimiz burada id -
manlarını ciddi bir kontrol altındn 
yapacaklardır. 

Norveçte yapılacak müsabakalar 
25 nisanda başhyacak, 28 nisanda 
nihayete erecektir. Avrupa şampi
yonasına bizden maada, Finlandiya, 
Norveç, İsveç, Estonya, Almanya, 
Danimarka, Letonya tam ekiple, 
İtalya dört, Fransa üç, Polonya beş 
Belçika, Hollanda ve Macarlnr Uç 

kişiyle gireceklerdir. Reis: Nazmi Nuri, ikinci reis 
Yap.r, katibi umumi: Bedri, vez. 
nedar: Adnan, muhasebeci Sel • 
man, azalar da: Sedat Ziya, Va
mık Gezen ve Adil Yurdakul. 

Dünkü karşılaşmalarda Boğa· 
ziçi vefayı 15 • 3, 15 - o; İstiklal 
lisesi Yüceülküyü 15 - 12, 15 • 
13; Galatasaray da Pertevniya.li 
15 • 6, 15 - O ile yendiler. 

Darüşşafaka takımı da Ticaret 
ekipine hükmen galip geldi. 

Bugünkü 

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 
Maç hakkındaki son soz 

Bugün Şeref stadında, tunlrden bir mafliıblyetle dönmesine rai-
)ı-a geçen hafta kuwctU Pera taknnmı S-1 yenen Beılktaola Flkretin 

E 
oluşu dolayıslle hüt'um nokta! naurmdan blr bayii enınlyetslz 

Fene.rbah!,"e milli kümedeki ilk ~Jannı yapM'..aklardrr. Her iki 
m en·elee yaptıklan maç, Fen erUlerin hildmiyetine tibl olmuma 

~en bir golle Be~llda,') lehine bltmlıtı. Buna rağmen kaclJ'Olluna 
Dat, Bakla n Nazmı gibi oyuncul an tf'krar katmak lmkbmı balan 
..,_.. • .. +b.., Bebii ve Repda lıfa almap t&lıf&ll un • lklvert
.... lc&J'llSmc!a bnytt bir mU,kU.lit rekeccklerl mohakkak gibidir. 

~ 
Fe.e. takmımda Rebli oyııana maçm hiç olmaz.sa bf'raberlllde bl· 
ğt, oynama1..'la. ~ lkta.,ın da.ha netice alıcı bir kınm Nhlbl oldufu. 
te'hartiz ettirmek lizımgellr. H. 

• 

.,...,. .............. , .... ...,_,"'"'"'~'-'-·'t ... 
Dariişıaf akalılann mıülof aası 

lsık lisesi 2 • 
Şişli terakki O 

Günün ikinc~ müsabakası ayni 
muhitin komşu iki lisesi arasında 

yapıldı. Işık lisesinin kadrosu dahi
linde Galatasarnylı Salim, Vefalı 

Hüseyin gibi iki birinci sınıf oyun.. 
cu bulunuyordu. Hakem Şazi Tez-

Güreş kafilesini, Federasyon Re
isi Vehbi ile umumi kiıtib Şinasi 

Özdemir götUrccektir. Eski fcde -
rasyon umumi katibi Seyfi Cenabın 
da kafile ile beraber gitmesi ihtL 

can. mali vardır. 
ll)ık: Adnan • Salim, Necmi· Ay- Avrupa şamipyonası münascbclL 

tekin, IUfaf, Ya' uz _ Adnan, Nlya· güreş antrenörü Finlandiyalı On
zi, Şeref, Hüseyin, NlzamedıUn. ni Pellinen şu malümatı vermiş· 

Şişli Tf'rakki: Meryem • Hasan, tir: 
~\lımeil - Onıer, Halid, llalfık _ Xe- ''- Gürcıı takımı bu sene, gcçcn 
jnıl, Ahmet, Muammer, Muzaffer, seneden çok daha iyi bir şekilde 

tlıs:ın. hazırlanmıştır. Şüphesiz, rakipleri -
Pek şiddetli bir suretle eserek · miz do bu müsabakalar için uzun 

tabiri mahsusu ile "tozu dumana zamandanberi hazırlanmaktadırlar. 
katan'' rüzgar bu oyunun cereyanı Ekipin heyeti umumiye.si iyi ve 
üzerinde de mlicssir oldu. formdadır. Bir günde dört, beş maç 

Müle\•azin bir şekilde geçen ilk yapacak kadar nefesleri yerindedir. 
•ıı:ıkalardan !onra 12 inrJ dakika. Bu hafta burada birkaç idman da • 
da Işık lisesinin sağdan lndlrı.liği ha yaparak bu formu. şampiyonaya 
bir lıilcum Adnanın güzel bir vu-ı kadar muhafaza ed~ceğiz. Seyah:ı. 

ruııu ile Şi§ll Terakki ağlarına takıl· tin biraz geri kalması bu bakım-
dı. dan i;i olmu§t.ur., 



~il Ya 
l"\ınJukı 2 

Plajlarda bu şekilde bu-
neşe ka~ıgö:ıukıer göreceğiz. Gil -
r.aılUJı:ı gözlert koruyan dwnanlı 
ela ila··~rt', bağadnn birer burunluk 
b y" C'd'i 
asnıasınct 1 ınlştir. Bu da burnu çil 

o.n korunı:ıktadrr. 

l IKızıB Gölge 

-sc- -
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YAZ~ l\l: IJ. Buse ·1 35 Yıhm vahşiler arasında geçi rmiş bir Almarı seyyah ı 

örtünün altından çıkan sihirbazın 
korkunç bir şekil almıştı 

il il 

Y'U.ZU 

- ~41 -

RESiMLi ZABITA 

Yalnız giincşlcn elbise kullanan A vustııralyalı bir genç kızla bir genç 
bayan, erkeklerin oynadıkları bir dansı, ellerini üsliistc vıırarak 11cza· 

ketle alkışlıyorlar. 

zm yüzü harikulade korkunç bir şe
kil almıştı. Adamın yüzü tamami
le debrişmişti. Yüzünün bütün da
marlan şişmiş, gözleri dışarıya uğ· 
ramıştı. Bu gözler iki iri billtlr par
çalan gibi kamaştırıcı bir panltiy
le yamyoilardı. 

Sihirbaz boynunu içeri çeke;ek. 
kanburlaşmış bir vaziyette durdu 
ve koğuklarından dşın uğramış 

gözlerile üzerimize doğru gelmekte 
olan kuşa bakrnağa ba~ladı. Bu ara
lik, sihiroazın elleri. ayakları bir 
saralı gibi korlfunÇ bir halae bur
kulmuştu ve yüzü o kadar simsiyah 
olmuştu ki adamı ölüyor zannettim. 

Fakat hakikaten gözlerimize ina
namıyacağımız bir hal vulma geldi: 
Kuş sihirbazın bu müthiş parıl

tılı gözleri önünde adeta kurşunla 

vurulmuş gibi havada birdenbire 
durakladı. Sonra çırpındı, başı ö· 
ne düştu \'e havadan teker tokmak 
yuvarlanarak tepenin sırtlarına düş 
tü! .. 

Bu manzarayı gören Pohu:ı. deh 
şetten acı bir çığlıkla bağırm15 ve 
yere kapanmı~tı. Ben dehşetle dona 
kaldım. 

J)oho·Doho ise bağırarak kusun 
düştüğü tarafa doğru, hay\ anı getir 
mek üzere ko~tu. 

ROMANI· 

Bir aralık şaşkınlığımdan ne ya
pacağımı şa51rdım. 

Fakat arkama dondüğum zaman 
ihirbazm da yere yuvarlanmak ü

zere olduğunu Ye can çekişir gibi 
müthiş bir surette solumakta oldu
ğunu görünce yanma ko§tum. 

Sihirbaz kendisinden geçmişti. He 
men üzerine iğildim. Vücudunun 
bütün azası buz gibi soğumu~ ve 
zangır zangır titremekteydi. 

Ben bileklerini ve kalbini masaj 
etmeğe çalı~ırken Doho-Doho elinde 
kanatlan ve başı sarkmı~ h."U~la ko
şa koşa geldi, beni görünce: 

-Dokunma! Dokunma! diye cyı
ğırdı! Bir şey istemez! ç.ckil! .• 

Derhal sihirbazın üzerinden çe· 
kildim. 

Doho Doho yanımıza gelmişti. 

Elindeki ku~u bana uzattı ve: 
- Ona dokunma! kendi kendine 

açılır! .. Cinler vücudundan çıkıyor! 
dedi. Sonra ayaklarından ba~aşağı 
tutmakta olduğu hayvanı tartak· 
hyarak: 

- Gördün mü? ölmüştür! .. diye 
bağırdı. 

Hayretle kuşu muayene ettim. 
Hay\ an hakikaten derhal ölmüştu. 

Sukuttan başı yaralanmıştı. Gaga· 
·~;ından hala kanlar damlamaktay· 
dı. 

I !ayvanın böyle uçarken 300 mer 
re mesafeden nasıl ~ ıldmmla çar
prlmı) gibi birdenbire olduğiınc hay 
·etler içindeydik. Bu hayret SC\ kile 
ı::uşu elimde e\ irip çevirdim. Bu bir 
\ \ u~turalya horozuydu. 

Başı perçemli ve kuyruğu gayet 
Jzundu. Bu hayvanı böyle uzaktan 
..>ldurebilmek için rnüt}Jiş bir elek· 
trik hüzme:.inden baş~a hiçbir vası
ta akla gelemezdi • 

Halbuki bu yarı çıplak l\leli'incz
ya 'ah'iı&inin daha elektriğin dün· 
ra yuzunde oldu~'lllldan bıle habc· 
ri yoktu!.. 

Yam başımızda sihirbaz halfi yer 
je titremekte, zavallı Pohua bu ha· 
ikutadc hacli::,c karşıc;;ında hemen 
,orku undan kendisinden geçmiş 
Jir halde birçok dualar mırıldan

.nakta olduğu sırada, ben, bir Av· 
:upalı kafasının ilim ve f cn bilgile· 
• ile b')yle bir mucize kar~ısında dü
.,bileceği en büyük hayret içinde 

ideta sersemlemiş bir halde elımdc
\1 zavallı \vu turalya hor-0zunu e
virip çedrmekte, bir iz. bir izah yo· 
lu aramaktaydım. Filhakika hay
vanda dikkate şayan olan bir hal 
vard ı : Hayvanın gözleri Meta yan
mış gibi simsiyah keı::ilmiş, iı;indeki 
mayi uatlıyarak akmıştı!.. 

(Devamı var )J 
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örülmemiş bir 
boşanma 

Muhltt:Dn fil er 8 S j· m j ! 
tiz tozu dµmana katarak, Jİagdan Con Kravford ile Franşo Ton ayrılışları 
fır amış ok gibi kaçıştılar dolayısiyle . par~ak bir. veda 

ROMANI: 18 Yazan: Muzaffer 

Beklenilmedik bir hudlse şeyhin 1 mış kızı bir ağaç dibine fırlattı ve çınlmak istenilen kw, babasının ku mek Osman kendlsile alay ediyor- müsameresı verdrler 
~Uzel kızı (Mal) m nazarında O!- hepsi birden cephe altp Osman ve cağına kendi elile koyan Osman, o- du. YUzUnU öne "evirdi ve kUskün " Henüz evle. 
manı, efsanevi bir rnevkie çıkarı- arkadıış?a

0

rınıı kallil sav~a hazır- nun ayaklarına kapanmağa lıazır- göründU. Osman bu vaziveU h.,,.,.,cn " ..,... neli iki sene ol. 
verdi. landılar. Bu mücadele bir harpten lanroasmın da önüne geçti ve şeyhe sezip cümlesini tamamlam•atı. . ..,, madıuı, .Ameri-

Şehirdrn epeyce açılmışlardı. Sa- çetin olmuttu. En l1ndc bulunan Os- Çoğru nt sürerek : - Öyle değil mi Mal? Siz beni 
kin ve berrak bir hava ruhları Uze- man, meçhul aUvatilerln içine at · - Mirim, dedi. J{endimizi bir de· gözlerinizle bir hamlede yere .ser. 
rinde bir şerbet gibi tesir bırakıyor- sllrerken çektiği pı:ılasmt kuvvetli fa naçar tanıttık. Artık lteyfimizi dlniz. Ya elleriniz dokunsııydı, ma. 

kanın en meşhur 
sinema artisti 
Con Kravford ile 

du. pençesi arasında bir yelpııze gibi kaçıracak merasim ba.'flıyabilir. T<'n· azallah tarilmar olurdum. 
H 

~~ ~~ 
nkiknten fevc fevc halk kırlara sallı'-·ıırak haykırdı : slp edı>rseniz avdet d 1° ,, - e e ım. Mal bu güzel nilkteden haz duy- biriblrlerind e n 

yayılmışlar, okuyorlar, gUlUyorlar, 
konuşuyorlar, eğlen[} orlar, yiyorlar 
içiyorlar. 

- Ben TUrk hııko.nı Kara Osman! Şeyh hayrandı, Mnl hayrandı, ney mu~, bu nUkteye bağlanııcak mu _ ayrıldıklarını duy 
Size amıın tekl1! ederim. Yoksa. ce- hin karuıı hnyrıındı, halk hayrandı. 

Şeyhi gören ayağa kalkarak hür
metle l!clL.mlıyor ve sofrasına. davet 
Pdi}ordu. 

kaddemeyi anlamıyarak mütecs.!ir 
nabı hakka ke.ssem ederim ki bir te- Kara O!mnn bUtün bu hayranlıkla· \ olduğuna. üzülmUş ve )ine başını 
klnl.zl .ııağ komam ! rtn tezahUrat ile kendisine iblağ e-

Bu aim, yalnız bu meçhul aUvari- dildiğini görmüyor değildi, ama, güzel Osmanın yüzüne çevirerek: 

teri değil, yetlııip yUz metre ilerde ı:ıırurlanmağa tevazuu manidi ve - Beni şımartıyorsunuz! 

Osman ve tevabil, şeyhin ltbur- bu mlisaraayı heyecanla seyreden- sonra nihayet sekiz on serserinin Demiııtl. 
nundn kazandığı ııöhret •·e ltibıırı !eri de çivilenmiş gibi yerlerinde elinde.il bir kız almak mUhim bir şey İ§te bu kadar görü§ebildiler. A-

mıyan kalma -
mıştır. 

Daha evvel 
de, Duglasm oğ· 
lundan ayrılan 

Con Kra vfor. 
dun bu seferki 

hir kere de böylece görmüş oldular. bıraktı. de değildi. Kara Osman orduların ma, biz bilivoruz ki onlar artık iki " boeanması pek 
Bir aralık sol taraflarından bir Herl!ler, bu kadar seyirci müva- elinden yurdlar nlmL~, kahramanlar ayrı at Uzerinde değil de kucak ku garib bir t!lrzda 

çığlık koptu. cehesinde kalmı1' olmanın gururunu elinden bayraklar nlmı,, silah almış cağa gibiydiler. Veyahut bu tatlı yapılmış ve A .. 
Beş nltı atlı tozu dumıına katarak ayaklar altına almam!§ olmak için binlerce esir almLs, emaret alm•a, 

d 
w . . w -ı hayal içinde geçtikleri yeri, etraf. merikada, bil -

ag ıstıkamellne dogru sllraUe ve midir, nedir, basiretleri bağlanın!§ Un ve "Öhret almı" bir milletin, bı·r " " !arını göremiyecek kadar mestti _ hassa Holivud-
yaydan fırlamış birer ok gibi kaçış. mıdır, nedir, Osman Uzerine irade- hakanın oğlu böyle bir hakandı. 
t ı i ld d lcr. de. günlerce, hat 

1 ar. s zce sa ır ılar. Palalar şııkırdıya- Bu tarih devresinde insanlar ya (Devamı ·var) talnrca sUren de 
Arkasından haykırıın yaşlı bir a- rak birbirine çarptı, birbirine çar- korkaktılar, ya korku bilmczle'rdi. dikodulara yol 

damın boğuk ve tüyler tırperten pan at kafalarının sesleri meydana O!!Jllan ikifıcisinden ve fakat bu halk açmıştır. 
feryadı Osmam 15imşekle vurulmuşa bir ba.5yet çBkertU. Osman, bilhassa birincislndendi. Yoksa Osınanın adı, Zeytı• n c ,· ı ,· k Bunun sebe· 
çevirdi: arka safta Saltık Uzcrlne saldıran 

- Kızımı kaçırdılar. Cnn kurla- dev vUcutlu birine ho.mle etti ve be§ on bin serseriyi dahi çil yavru- bini anlatalım: 
ran yok mu ? vurduğu pala.ısı, atın boynunu bir su gibi dağıtmnğa kafi de~il mi idi? lzmirde kurs açıldı, bu ke~:~ıe:o:c:t\~ 

Allahıru seven y:ok mu ! kuş b:ı.şı gibi yere serdi. Bir az hızlıca at sürdüler. Mal bir " 
Ve bu feryat, bu geniş meydanda Herif atı ile beraber Osmanın atı fırsatla Osmamn yanma gelmiş ve yolda geniş bir faaliyet ma karnrını al .. 

ki halkı birbiıine ltarıştrrdı. Çocuk- albun yuvarlandı. Kara Osman a- at başı beraber ileril~i§tl. Bir ara- başlamıştır dıkları gün, gi-
lar, kadınlar, ihtiyarlar, gençler, fer- Undıın !ırhyarak yerde kendiıılne lık, 1ıimdiye kııdar hiç bir erkeğe dip Holivudun en lilks barını 
yat eden tnrafa doğru lıoşuştular. gelmeğe çnlışnn küstahı, ellerile ya söz söylememi", babasından başka lımir, (llusu i) - Ziraat veki· tutmu§lar ve ne 

Osman Snltı~ıı ve arkadaşlarına kalıynrak bir top gibi kenardaki ka- hiç bir erkeğin :rüzUne bakmamış 
balttı. Bu gözlerdeki iradeyi anlıyan yaların Uzerlne fırlattı ve gene ah. bu genç gilzel kız, at Uzerinde mü- Jetinin Borno\"adaki zeytincilik is· kadar dostları 

ta~yonunda bu sene yarm1 mİl'-"0!1 varsa hepsini o 
süvariler birdenbire gemlerini kopar na atliyarak üzerinden alı ile çiğ- vazenesini kaybedecek kadar Osma- J 

mı;, 1cUheyltmlar gibi uuı.kta blr neyerek ges;tl. na t•akılı ltalmış ve nihayet dayana- zeylin fidanı yeti§tirilmiştir. Bu Cı gece tuttukları 
c.l ı d wı d 1 d 1 bu bara çağırmı~ 

çizgi halinde glSrillen kız kaçıranla. Kalan ancak ikl ikioI idi 'VtJ bunlar mıyarak söy!enıl ti : ~n.ar, ag ar an tQP anan e ~ Iar ı~ 
rm arkalarından ealdırdılıı.r. da dağ kenarına doğru euratle ve _ Osman bey, elz ııekadar lrnv- zeytin çekirdekleri aşılanarak elde Günlerdenbe- Sabık kart koca, 

Mal, Şt) h ve karısı, halle imdada kendilerinden geçmt, bir halde kil.- vetlieiniz! edilmiştir. Gelecek sene bu zeytin rI ~anma ıa.r- son ı:tda 
yol alan bu knhnı:manlıırı tanmıa- çı9ttlar f"d l h lk · l • Osman gUldll. Filhakika Mal bu 1 an an, a a tevzı o unac-.ıktır. larınr is!denler 

l>iribirleriıiden bo ~andıkları gece 
dansında görülüyorlar. 

dıkları bade çılgınca nUmayi' yapa Sallık ve Kara Teke bunları da 5Irnda söylenecek başka şeyler o. ltalyadan getirilen beş yıllık 500 bu müRtl'rek davet ka-ısında hem' re, bu geceki davetin bir ayrıll6 
rak haykırıııtılar. ceza.sa: !komamak ve Oen1anın canlı " .,, lııbileceğine göre en mannsıı la - zertin fidanı zeytincilik i tasyonun- cacıırmı lar, hem de·. ".AnJac:ılan, 1 müsameresi olduğu ve Eabık ka. 

- Haydi bire Tilrk oğulları, var bırakmamak hakkındııki \'aidini ye- " " " 
1 

raftan kontı!J:ıbilmLstl, a.ma, Os - da dikilmi tir Bunlar yag"'hk ve sa ı k . rı kocanın biribirlerine artık veda 
o un ! rlne getirmek Uzere kaçan bir av ~ • - te rar barı;imaya karar verdı bun_ dil . 1 

man bu kadarını da becerecek hal- l l k · .· ,t· .· l. ·d· ettikleri lli!n e mış .• 
Ş yh Edebali de lstlhfaf oluno.calı: arkasına dUonıll§ arııhınlar gibi sur- amura 1 l) 1 ze) ın ne\ ıre ın ır. tar,, diye dtiı,ıünmüşlerdir. Fakat 

b 
... de miydi acaba? 

lnicilerden değildi ha. Kızmı ve ka- ııtle o ısemte doğru yollandılıır. gönlUnU Bur:;adan dört zeytin ba~ım me· mesele hi~ de tıı.hmln edildiği gibi Herkesin ağzını bir karış nçık bı-
rısını iki yanında mulıa!nza ederek J Artık Omıan onların da. hakların 1Iaıı.hama. açmanın muru, ze~ tincilik istasyonuna gel çıkmamıc:tır. rakun bu vaziyetten sonra da, Jon 
hlr az hızlıca ve muntazam bir ıse- dan ıeli.neceğlne emin olarak kızı dn tam zamunıydı. Bu !ı:rsal g~ - " miştir. 1 ni~ar.da zeytincilik kun;u Kravford ertrsi sabah ynnma y:ıl-
yirle süvarileri toltlbe kovuldu ve dUalU7141 '-·erden atı Uzerindeıı eğilip çense belki bir dıı.ha bu güzel kızla Fran~o Ton ile Kravford filhakl. • 

" ,.. 6 .. ,, aılmı~tJr. · •• 
nrkalartndıın da.ha bö~·ıece müte· aldı ve veri döndüg·u·· "am'"n, kendi- lcnrşı karşıya gelemiyecekti. k .ı . • nız köpeğini ıılar:ık Nevyorkn hn-" .. " .. Bu kursta yeli".ecek memurlar, ıı uostıarmı btiyiık bir ııc§c ve 
ccs.'3isler ve meraklılar aUarmn ath- sinl hayret ve hııyrımlıklo. seyreden- - Ben, dedi. Fakat, sizin kadar - 1 r<'kot etmiştir. f;imdi herkes sene. zeytin mmtakalarında çalısa.· caklar gü er yilzle karşılamı§lnr, §am - . ı..ı 1 k 
yarak ilerlediler. !erin börmetle yerlere eğilJlklerini kuvvetli değilim , lerdenbCı1 yı .;ı;:ı }'fil' ıyun YC ÇO 

Henüz sırtı dönmlycn sehlz meç- görünce utandı. Kız §ıı.şal:ı.r gibi olmu!itu. Bu ne dır. l\ rmtakada yeni bir çok ze~ Lin· pany:ı.lar ' 11 gibi akmış, ve iki genç sevilen bu artistin ) eni bir izdivaç 
1tul sUva.ri arkalarından gelenlere O, bilhassa bunlıınn nrasında fe~·- demekti? Hiç ~fal gibi bir iskemle cilik istasyonları \'e fidanları lesi il sabaha katl:ır biribirine tıarılıp ye- daha y:ı raca~1r.:fan bahs"tmekte -

kız iade edecek mahlClklardo.n de- hin gUzel kı::ı ile gözgöze gelmi§ ve kaldırnmı) acJ.k kadar yum ) umu • olunac..ıktır. Bütün köylüler fenni ni nşıklnr gibi dans etmişler nma, dir. 
ğildiler. onun tatlı gUIU=Unü kili ınUfakUt şak bir kızın kuvveti Omııın dere- zeytin hakımı u~ullerini tamamen 1 tam işin tatlı zamanında, mlı:afirlc- Amerika bu ... Olmaz! o!mnz! ... 

Biri kucağında fpleıle ısarmalan- ve mUrtl\'Vet olarak görmU§tU. Ka- ce!!inden yüksek olabilir miydi, de- öğrenecek ve tatbik edeceklerdir. 

Muhsin Atlısoyla evlendiği za - üzüyorlardı. Batta Lcyl5. bile bü. 
HABER'in Edebi Romanı m:m bu izdivaçtan beklediği şey ne ~ün yei i içinde arada bir: 

idi? - Xe kadar güzel oldu. Elbi e ne 
Aşk mı? yaraştı. Ne güzel kadın! diye dü· 
Saadet mi? ,ünrnekten kendini alamıyordu. 
Hayır, ne aşk, ne de • .aadelti. Sa· Kev~r ayııara son clcfa olarak 

dece parn 'e sade refahtı. Yalım: '>ir baktıktan sonra: 
1 bu . .Bundan başka hiç, hiç bir .e) - Muhc;in nerede? 

1 
beklememişti. Ve bu izdi,·acı yap· Diye sordu. 

1 tığı zaman içten se\d•ğini zannetti- Se\ im. 

'ı ği para~mı: bir genci de feda etmek.! - Telefonda! ce\ ahını verdi. 
"---"P..:~ .. ~,;.;,,.;:;..,w~lf.lıilt~U en çe~inmc.mi~Li. Paranın ne cazip -- Yine mı? Yine kim çağırdı 0 . 

rıe çekici, ne bağla~ ıp e .. ir edici bir mı? 
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kudreti \ardı ı -·Her halde bir ha tadan olacak' 
Hayatta her şey p::ııa değil miydi? - lla ta ... lla .. ta. J ıa .. ta ... Bık . 
Dünyanın bir tek hükımi, dı.inya· tını a:-tık bu ha talardan, bu e\dt 

1 
nm bır tek hakil.ati sadece para... ha1ka lakırdı olmaz ki! 
P41ra .. Para degıl miydi? 1 \'t> gt>nç 1.adm ~t k'erini tutara!, 

) <' ,"l tullerın iı;•nde bir rüya im· 1-.oridorla. :ı doğru ko ,tu. 
dar g~zelle~miş olan Ke\' er bütün 1 Profe•ür .i\111h in Atlı·oy koridoı 
derdim unutmu~. kendini tizuyor- da d ... ~•l kendi i. oda ·ınday·Iı. Ka ı· 

Hele Sah t, o ge'miyecek olur ., .hı. " I J,apı} ı açıp içe""i sı:irer gınnnz bı: 

onun tam b·r mı ulı·)eUe mahH.1- 1 O, bu al, ::ıın muhal.kak kl hııtün c:Lnbire onun gu·! ·ll·ğine iı) lt' 1 ny • 

du&runu t., min etm m ) dı ~ .adın!ardan guıel ola.:a\tı. Butiın r:.m oldu 1.i .ı~ .ını re ej)tordan a) ır. 

Onun g't 1 i, re -.1i o'ma 1 ,e 0 .rndml::ı ı l,ı .. kandıra::al.tı. \ ma';ı diı ut n kn: 
· · l ı He e S:ıf\et• ! .\m:ın 1411 .. •1:a o!Jun: d~:li. ç r' n ,ı ..1 •r rın b.tme~l •ını 

Sa \c·t. on ı g mine", bu ı.tecc S nra ~ ile·e'.r t L'on :a l:onu 
onun ...a-! cc Cem"le ::mm~cle-ı bir 

iraddan ba kabir ~r olmadığını 
anlatma ı Jazım:lı. 

n ... :'.lut o mı) ac ıh.tı. lla~ atının en mu~.ı de,·am etti: 
me .ut ge~-ıni ona zehir edece!, ti. 1 - Sana demiyorum, d;re de\ nn 
'(e~di güzelli;;inin verdiği ze\·l,Ji etti. Bizim harıırı'a gıdı tüm. E\C' 

Hem niçin Cemile bu kada!' hid· ·1ir ... a .. ho~lu!: i.:ir:dr aibi bir h'.llı 
d t 1 ~nırordu. Crmil <l • 1,r:ıdı inir . u rl:. 
hundan 'birknç sene e' \'el yaptığı j Şimdi onun etraf mı ı;armış olan -
c:e) i yapmamış mıydı? !ar da aynı hayran gözlerle onu 

eYet. n:?'>tı'i"ı. i\lüthi ,. C!'~otan j .. 

'alt ,·a•1. JI1',!<r1 \'ar kan nal.ti e• 
ericoce çaredir. Aile~iııe muhakkak 
haber \'ermek Hızım ki çare ini bul 

sunlar. Evet, evet ameliyattaki mu- ~lm:a mm uzerindc duran sigara 'ıalde bu bir saat bekleyiş onu f.C:l'ta 
,·affakıretini tebrik ederim. ;Jaketinden bir sigara aldı. Yaktı\<' ıp"at..-nıştı. Gözlerinin aHı morar-

Kevser sinirli sinirli bağırdı: paketini beyaz önlüğlinün cebine kc nı~. sanki tra51 uzamış gibi. Bu bir 
- Yeter artık, yine mi ha tane? yarak dıo;arı çıktı. ,aat içinde yüzünde gölp;c'er pc;-c'.a 
Saatlerce koca ını beldetmişti Bas hem~ire hastanın ynnınd.ı Jlmu~.tu. 

fakat kenc!Linin bir dakika bekle Jeraber gelmiş olan bir rıdam:fan S '":ırayı üo;tü:.te birkaç nefes çek· 
miye dahi tahammlilii yoktu. l:ıhc;etti. Doktor şimdi oııu görmek ti. 

- Ben gidiyorum!. ıa t:ınm vaziyeti hakkında onunl~· Doktor içeri girip kendisine: 
Profe..,ör .Muhsin Atlısor a~rzmı :onu ·mak i tivordu. Fakat onu ken 1r ğ ul 1 1 ı · :. - "azaya u 1nyan çoc t a ge en 

telt!fondan arırdı \e: 

1 

Jı oda~ına ı;agırtmıyordu. Oda-.ma . . . d w•l ., 
(• l' k · ded" 1 b. . ·· d..ı sız ınız egı mı. - ,e ıyorum ~e erım ı. ~e ::n ır ınsanın uzun mu '.Jet kal. I 

Sonra tekrar telefona yakla~rak . , ma~ı imld\nı vardı. Gidip a~ağıda Diye rakla5tı~ı \'e başka bir ~e>' 
- Ço!' mühim bir işim var. alla· .munla ayak üstü konu.mağı tc;cilı soylemeden: 

ıaı marladık, diye sözünü bitiıdi. ı ~diyordu. 1 - Buyurmaz mısınız? diye ona 

1 
Çün!:ü biran ewcl yatıp biraz is· sigara paketini uzattığı Yakit: "Her 

-- 6 - .irahat etmek istiyordu. Be,,incı ko şeyi b tti. Zavallı Memduh!,, diye 
~uşta!\i ağır ha::.tanın bu gece yarı· du~ünmü;tü. Şim:Ji sigarayı üstuc:te 

Xö'lt-tçi d.ı!.:tonı telefonu kapadı· ,ından ::onra gene kendisıni rabt· birlca; ncfe~ çekerken: "Evine ka· 
~ı zaman pe!\ sinirliydi. .ız etıne .. iııe pek imkfın \'ardı. !\lor· dar gidıp hac;ta anasına' bunu na· 

Ameliyatı ummach~ı bir muvaf . ıin evcaı ancak on ikirc, bire l.aclar s1l hab"r vereyim ... diye için, içın 
a!m·efe ba~armıştı. !'olu omuzclar ıyu,turni>ilircli. •

1 

sızla:u:·o:-d:.ı. 
e; parmak a~.ığıdan ke mek icar • • * DJt!~or da !>i3a:-a mı ü.;tü te çc1;:· 

. tmi .ti. I>:ıl.tor cebinden paketini çıbrdı ti!;:ten !;Onra: 
Kü:; ·:, ya.atının bu ameliyat e·· Jna da bir sigara uzattı: - Siz onun ne isiniz? diye sor-

ıa ,111da öleceğini zannettiği h:ıldc - Buyurunuz! du. 
ıü:a ~ :ı,c;am,ıkta olm~M memruniye - Te:e!;:kur derim • .. - Iliç bir ~eyi d ğılim. Bizim 
ini mucıp bır ~eydi. Fc\l,a"a ie fa~ 1 S•j1ra paketine elini uzattığı za·· maha\le·le oturan bir çocuktur. 
a k:ın kaybetmiş o!du;:unc!an Hızi· nan ftdeta onu buraya getiren faci- Sanki· kuvvetli bir mengene kal· 
·eti , altimji. ıyı unutmus kadar sevindi. Burada bini ıkıştmyordu. Zemini siyah 

Kurtulup kurtulamıyac~ğı henü ;ocuğun amtliyatmı beklerken si- çiçe'.di kunıuni taştan odanın ampu· 
m~!:u''· Belki bir müdahale accl. 1a:-am g~çirdiği bu bir buçuk aat· lü onun gözüne şimdi daha karan· 
.>ir kan nakli , ·aziyeti dcği,.lircbifü. !ik i~kenceri ömrünün ~onuna kadar !ık ~örümiyorc!:.ı. 
:li. Ak. i takdirde hastanın kurtula· unutmıyacaktr. 1 (Devamı ı:ar) 
mıyacağı yüzde yüz gibiydi. 1\Iemduhun bir akrabası olmadığı 

.. 

... 
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~.. -uon. Bu ada.mm Sir Pe. 
• ?'ol" u bir un matbaada. herhangi 

ıbi~~e.n daha kolaylıkla yapa
l:)o glnı unutuyorsunuz. 

nin onun karşısında böyle yapma· 
sına da imkan tasawur edilemez. 

Bu cıgara izmadtini dediğim gibi 
Sir Pelerin odasına bitişik olan o· 
dada buldum. Boyacılardan birinin 
içip atmış olması da mümkündür 

ama ben buna pek ihtimal \•ermiro· 
rum; çünkü pahalı cinsten .. 

- H erhalde Pettigrevi mis Far
renin öldürdüğüne de ihtimal Yere· 

mezsiniz? 

Yeni dostlar ! .. 
Yl 18.Şırdı: 

.: !'\~en daha kolay? 
ine( Sır Peteri matbaada. gör • 
inak ~~Yet tabiidir. Fazla konuş. 
l>ıcı ıtıyadında olmadığı için ka· 
't:ıs~un hiç ses çıkamıadan a
l!Qeı~~e ~.it.ınesinde hiçbir fevka
ot.eıd gormemiştir. Halbuki bir 
dı, e veya klUptc böyle obnaz. 

-oıab·1· ı ır. 

-Fikr' · istecliği .1mı size ille kabul ettirmek 
fetri:.t nu sanmayın. Maksadım te· -.\ld 1 .• 
buiına-- munakaşa ederek hakikati 

_ ga çalışmaktır. 
• Anlıyorum 8 . 
ıst,ri · ır sual sormak 
Sö\.oı .. 1:..· ~unu Sir Peterin yanında 

~ """egı .. · t:ı- . munasıp bulmaAım: Mis 
-~enın b'r . v 

den eh 1 _ı~ık odaya girmesine ne 
_ 13 .eıtımıyet atfediyorsunuz? 

ıraz so b . . · 
Evveıa b nra unu sıze söylerım. 
ltıalurn t u _&enç kız hakkında bana 
_ 1:1: \ermenizi rica edeceğim. 

her ver Y. hay: Fakat şimdiden ha· 
bir hk'eldYırn kı bu kızdan herhangi 
. ""'ı e .. h 1ıQc Yürü . §Up eleniyorsamz yanhş 
~ın rneı k}orsunuz demektir. "Sarı· 

e " den şüphe edilemez. 
..... ··s 
- '!!- arışın Melek mi? 

~\ t " . 
taktık. ~e · .o~a gazetede bu lfilcabı 
dan ve Slnının Anjela (1) oluşun· 
l~rının sanşınhğından kinaye .. Saç 
dİldcat Yaltt· d.ıı gibi san oldu~runa 

e ınız tab' •ı - ı:: il. 
Sonra? vet, sok güzel saçtan var. 

.-Nek 
bi!Seniz adar iyi kalpli olduğunu 
hata ;~ Vazifelerinden biri, bir 
PatronunPrnı~ olan müstahdemleri 

Yan ron böyJ 
1 

1~ çağırmaktır. Pat-
A~ı e enne bağınp çağırır 
ha\'lad er, Yani .ısırmaktan ziyade 
r..~ ığınt bilmİ'-'enler epey heye· 
-..ı.ı geç· • J 

lar. ırırler. Eskiler ise aldırmaz· 

..... l:lu \"az"f • • F . . Stn:ıı>ar ı enın mıs arrenı sıze 
Yaznad ile &östemıesnideki sım anla 

nn. 
..... l'ab· 

Sl} bu . ıatinin melek gibi oluşu a-

( Deı·amı ı 1ar) Mösyö Vincent koltuğa dü~er 

gibi oturdu. "Eğer ayın nihayeti. 
ne ka:iar mösyö Vantele şu beş 

bin frank borcumu ödeyemezsem 
mahvoldum, demektir.,, 

Dedi. Karısı içini çekti. 
- Bu faizin altın.dan kafkamı

yacağımız aşikardı. Maamafih bu 
işin de bir çaresi bulunabilir, zan
nedirm .. 

- Ne çaresi?. 
- Alt kattaki apartımanda otu. 

ran mösyö Guilleriden borç iste
ycbilirJin. O zengin bir adama 
benziyor!, 

Mösyö Vincent karısına hayret
le bakıyordu. 

- Sen çıldırdın mı? Mösyö Gu. 
i!Jerinin nasıl bir adam olduğunu 

__ .......,.; benden iyi bilirsin. O tek başına 

Aym sonunda açılacak olan Ne vyork sergisindeki bUtiln hazırlıklar 
hemen hemen bitmiş gibidir. Resim de gördüğünüz genç, şcrgi açılma
dan C\'Vel eğlencelerden ilk istifade eden biridir. Sergideki eğlenceler. 
den biri olan bu salıncak bir nevi paraşUttür. 80 metre yUkseklen, bir 
tele bağlı olarak aısağr inen bu paraşütle, tıbkı tayyareden ntlnr gibi 
oluyorsunuz. Fakat, tele bağlı olduğu için düşmek tehlikesi yoktur. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyan9osu 
Altıncı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 

llradlr 
10 bin 
liralık 

yaşıyan, hiç kimse ile görü~miyen 
acayip ve hasis bir adamdır. 

Hakikaten bu adam, kimse ile 
temas etmez, bakımsız, tozlu pis 
ve havasız bir apartımanda tek 
başına yaşardı, Bu adama müraca
at etmek hakikaten bir delilikten 
başka bir şey olamazdı. 

••• 
İki gün süren uzun bir tered

ldüt devresinden sonra mösyö Vin. 
cent çaresizliğin verdiği bir hamle 
ile bu komşusuna müracaat etme
ğe karar verdi. 

Kapıyı açan bizzat mösyö Guil
leri olmuştu .. 

Kısık ve sert bir sesle: 
- Ne istiyorsunuz? diye sor. 

du. 
Mösyö Vinccntın artık söz söy

leyecek cesareti kalmamıştı. Şaı

km ve ürkek bir sesle: 
- Affeder.siniz, diye mırıldan. 

dı. Eğer rahatsız etmezsem sizin
le biraz görüşmek istiyordum. 

- Buyurunuz. 
Mösyö Guilleri misafirini pis ve 

tozlu bir odaya aldı. 
- Buyurunuz, sizi dinliyorum, 

tdedi. 

Mi,\ 1"1He meydana çıkar da ondan. 
olduğu Clrren patronun fazla sinirli 
nıanı zamanlan bilir \'e böyle za· 
tuta~da kabahatlileri ondan uzak 
da l'a Patronun keyifli zamanın
zarn nına götürür. lçimizden biri 
Jla~ avans veya rnt'zuniyet talebile , 
lt lhi na nıüracaat edecek olsa evve: 
~iY,tis !~rrene başvurarak onun va- ı 

nı öğrenir -c . 

BUyUk ikramiye 200,000 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) 
iki adet mükafat vardır. 

Mösyö Vincent, çekingen ve 
korkan bir sesle vaziyetini anlattı. 
'Uç aydanberi bekle.eliği parayı eli· 

a ıgara içer mi? 

le tn~ali Yersiz bulan Döyl hayret 

- E tabına baktı. 
_ 1'\'et: Niçin sordunuz? 

l'llark ercıh ederek içtiği cıgaranın 
_ a~ını biliyor musunuz? 

ekSerj :Bunu hepimiz biliriz. Çünkü 
ist....ı·!a kendisine hediye vermek 

'-\.llgı . 
herjj • lllız olur. O cıgaradan başka 
icer·~~ kabul etmez. Türk cıgarası 

· enice - n ... 
değil rn~~lar zıvanasız cıgaralardır 

ı. , F l:':vet. 

'aı. ~~ong cebinden bir zarf çıkar
&ara ~ınden itina ile çektiği bir cı· 

ızrnaritini Doyla göstedi: 

- Bak lllarka ·ınız. Bu cıgara zivanalı ve 
51 Knight 'd _ E . n er ... 

Bun \et, Markası belli oluyor. 
_ \.n:rede buldunuz? 

lan Od iıs Farrenin boyanmakta o· 
asında - n ... 

llUı? Undan ne netice çıkarıyorsu· 

- ş· Yorurn'~.ilik hiçbir netice çıkarını· 
lllen·ı : 'Kırnseye bundan bahsetme· 

zı Sö l \•ar tru Y emeğe de bilmem lüzum 
de har~ ~ir Petcrin masacı üzerin· 
buki ~- hır Yanık izi gördüm. Hal
Ustelikır Peter nadiren cıgara içer. 
'Yanıb muntazam ve titiz adamdır. 
nar a,ında bir tabla varken ya· 

Yaca~arasını nıasanın il tüne ~
~ft._ lhtiınaı l'trmem. Diler ta· 

~t rnen~plarından biri· 
(~ 

'1~e • Melek 
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- Kaçmış, hem de yaya ola· 

rak. 
- O halde koşalım. Hemen 

yakalayalım. 

- Lüzum yok.. Venedikten 
:Fronzolaya kadar takip ettiği 
yola nazaran muhakkak Romaya 
gidiyor. Bunun için .de (Apenin) 
dağlarından geçecek .. Floransa • 
Siyena tariki ile Romaya vara
cakttr. Onu gerek Floransada, 
gerek Siyenada ve yahut ta Ro. 
mada bulabiliriz. 

- Niçin hemen yakalamıya • 
lım?. 

- Çünkü onu Romada yaka. 
lamağı d~ha muvafık buluyorum. 
Hatta Venedikten Romaya ka
çanın yalnız o olmadığını, Ro. 
mada belki başka birisine ide 
tesa.düf etmek imkanı bulundu
ğunu zannediyorum. Kimbilir? 

iskala Brino, Rolana daima 
itimadı olduğunu anlatmak ister 
bir harekette bulundu. 

Geceyi Fronzela otelinde ge. 
çirdiler. Sabahleyin de atlarına 

binerek yola çıktılar. 

Apenin dağlarında aştılar. 

Floransa, Siyena ve Braksiyano 
gölü yolu ile seyahatlerinin on 
birinci günü Roma civarına Bam
bonwı bir çeyrek saat evvel ay. 
rıldığı otele vardılar. 

Ayni akşam, .dokuzda Romaya 

girmiş bulunuyorlardı. 

lki arkadaş Romada, basit bir 
otel odasında idiler. 

Bu odada biraz istirahat ettik
ten sonra :tskala .Brino Rolana 
döndü: 

- Ustaci l de.di. Bu kardinalin 
m· 'kadar alçak, ı ezil bir mahlf.ık 
oıduğunu biliyor musunuz?. 

Re.lan kendisine bu suretle sö. 
ze başlıyan arka-iaşına baktı .• 
1skala Brino devam etti: 

- Biliyor musunuz ki bu 
mel'un herif, meşhur şair Dan· 
tenin mücrimler için hayalin
de yarattığı müthiş işkencelere 

kat kat layık olmuştur. 
Rolan gülümsedi.. Bu defa 

arkadaşının ne demek istediği. 

ni anlıyordu. Koldarını kavuştur 
du. Arkasını duvara dayadı ... 
Düşünceli başını göğsü üzerine 
eğerek dinlemeğe başladı. 

Yalnız dudakları arasından 

İskala Brinonun işitmiyeceği 

bir tarzda mırıldandı : 
- Benim Bamboya 'karşt 

icat edeceğim işkenceler kar· 
şısın.da bizzat Dante bile deh. 
şetten titrer. Ey Dante, muhte· 
rem adam 1 Bir defa olsun bana 
müsaade et te, işkence icadı h'll" 
ıusunda seninle müsavi olayııa, 

hatta sana tefevvuk edeyim. 
:tskala Brino geniş aldımları 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
ne alamadığı için borcunu ödeye. Möıyö Guilk:i yerinden kall:tr .. 
mediğini söyledi. Ay sonuna ka- Ve pencerenin önüne geldi. Camın 
dar bu parayı ödeyemezse çok fe· arkasından !dışarıya bakarken 
na bir vaziyette kalacaktı. camların ne kadar kirlenmiş ol-

Mösyö Guilleri gözleri yarı ka. duğunu farketti: 
palı ve başı koltuğunun arkalığına - Camlar da ne kadar kirlen. 
dayalı olduğu halde karşısındaki- miş, diye düşündü .. Ayıp ... Bari şu 
ni ldinliyor.du. l çocuk gelip te parayı alıncaya ka-

Nihayet ağır ve ciddi bir ses- 1 dar şu camları bir temizletsem ... 
le: 

1 
Münzeviliğin bu kadarı da artık 

- Kaç paraya ihtiyacınız var,' fazla idi. 
diye sordu. Bu karı koca çok sevimli ve 

- Beş bin frank, beni bu mUş. terbiyeli insanlara benziyorlaı+.:lı. 

kül vaziyetten kurtarmağa kafi Onlara bu yar<lımda bulunabilirse 
gelebilir. muhakkak surette onların dost

Mösyö Guillerinin sustuğunu luklarını kazanmış olacalctı. Belki 
görünce te!aşla ilave etti: de onlar vasıtasiyle başka ah-

- Bu parayı hemen vermenizi haplarda kazanabilirdi. Bu suret. 
istemiyorum. Bu paraya ay niha- le yeni yeni dostları da olurdu. 
yetinde ihtiyacım olacak. O zama- Bu ''dostlarım,, kelimesini kuv
na kadar belki beklediğim yerden vetle tekrarladı ve &evincinıden 

paramı alabilirim. Sizden sadece gülümsedi. 
rica ettiğim şey eğer ay ~ihayeti: 
ne kadar bu müşkül vaziyetten kur 
tutamadığım tak!dirde bana mua

• • • 
venette bulunmanızdır. 

- Pekala, ay nihayetinde tek
rar geliniz, o zaman görüşürüz . 

- Bana bu iyiliği yapacak mr. 
sınız ?. 

- Ogün gelsin de, o zaman dü
şünürüz. 

Mösyö Guilleri, fazla bir vaa.d
da bulunmak istemiyordu. 

• • • 
Mösyö Guilleri yalnız kalınca 

içini çekti~ 
- Zavallı adamcağız, diye dü. 

şünüyoı:1h. Fakat bu it;<lc asıl ga
ribime gider. şey, benim bu kadar 
ı"rt tav•ılarımdan korkmadan 
bana müracaat etmiş olmasıdır. 
Ben kendimi hayatta yapayalnız 
ve kimesnin dostluğunu kazanamı
yacak bir adam zanneJc:-dim. Fa. 
kat çok yanılıyormuşum.. Hatta 
bu adama ümit bile vere bilmişim .. 
Belki <le onu benlden para isteme
ğe teşvik eden karısı olmuştur ... 
Yalnız olsaydı her halde gelip te 
benden bu parayı ~stcmcğe cesa
ret etlcm(' >:~i v ~ işte kı da onun 
en bil/ H hatası olurdu. 

Mösyö Vincent ay nihayetinde 
muayen günde gene mösyö Guil
lerinin kapısını çalıyordu. Bugün 
apartımanı büsbütün başka bir 
vaziyette bulmuştu .. Her tara! ter 
temizdi. Misafir odasının pencere
leri açıktı .• 

Mösyö Guilleri misafirini bü. 
yük bir tebessüm ve nezaketle ka
bul etti: , 

- Buyurunuz, efendim, safa 
geldiniz .. Nasılsınız bakalım?. 

- İyiyim, çok teşe'kkür ederim. 
Size iyi bir havadis vereceğim. 

- Ya!. Nedir bu havaldis baka
lım?. 

- Beklediğim parayı nihayet 
alabildim. En sıkmtılı günlerimde 
bana karşı göstermiş olduğunuz 

nezaket ve dostluğu ömrüm ol· 
dukça unutmıyacağrm .. Fakat ar. 
tık bu paraya ihtiyacım kalmadı. 

Çok teşekkür ederim. 
- Sahih mi söylilyorsunus ?. 
Mösyö Guilleri bütün ümitleri

nin kmldığrnı hissetti. O yapacağı 
bu yardanın aralarında bir !dostluk 
uyandıracağını ümit etmişti. Bu 
dostluğun onu bu inzivasmdan, 

( Lı'Uf m şa>•fayı çeviriniz) 
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- Ilk defa çrktığı gündü, 
yolda benden hokka, kalem, ka 
ğıt istedi. istediği şeyler ise 
ıbcnde yoktu. O zaman dinsiz 
(bir sarhoş gibi küfretmeğe baş
ladr. Hoka ve kalem olmadığı 
ıiçin kendisine binlerce ekil kay 
bettirmiş olduğumu bağrra ba.. 
ğrra söyledi. Ve eğer bir baş· 

ilca defa aradıklarını bulamaz· 
sa iki kulağımı birden ke.secc. 
ğini bildirdi. 

lşte o zamandanberi dolabım 
da şarap ile beraber bir de hok
ka takımı bulunduruyorum. 
Çünkü Areten hokka takımı ile 
şarap şişesini daima beraber 
kullanryor ! 
Başka bir zamanda olsaydı 

Rolan saf gondülcünün sözleri 
•kal'§ısında kahkahalarla güler 
di. Fakat bulunduğu an çok 
nazikti. 

- Pekala, dedi. Işte mektup 
:muhteviyatının da senin için ne 
kadar kıymetli olduğunu anla· 
dm, dikkat et. Sakın kaybolma. 
ıın .. 

- Merak etmeyiniz .. Başpis
kopos kadar okumak bilsem ge. 
ne açıp bai<mam .• Emin olunuz. 

- O halde siz namuslu bir a
damsırua. 

- H'5 .. delil. anaık .... 
buraya kadar getirdiğim için ba
na yüz eku verdiniz. Arzettiğim 

izahata da yiımi ekU il5.ve buyu. 
ruyorsunuz .. Yüz yirmi ekil eder. 
Bu para beni namuslu bir adam 
gibi harekete sevketmeğc kafi· 
dir. 

- Çok güzel.. hemen şimdi 
yola çık.. Sabahleyin §afak sök
meden evvel bu mektubu bizza· 
gideceği yere teslim etmelisin. 

- Mektubu vereceğim adamın 
ismi nedir?. 

- Piyer Araten ... Onu tanıdı. 
ğını söylüyordun değil mi? Bi
naenaleyh yanılmak ihtimali de 
yok. 

- Başüstüne.. Şafaktan evvel 
muhterem şair Araten cenapla
rı mektubunuzu almış buluna • 
caklardır. 

- Ve alınca da sana yüz yir
mi eküyü sayacaktır. 

Gondolcu hemen yola çıktı ... 
Gecenin karanlığı içinde, gö
lün ortasına doğru son sür'atle 
giderek gözı:ien kayboldu. 

Rotan diğer gondolculara <lön. 
dü .. 

Sabaha kadar burada kalrga
lan için iki altın daha verdi ••. 
Sonra bu sahneleri tam bir ıa
kaydi içinde seyretmiş olan is. 
kala Brinoyı.ı kolundan tutarak 
.... • ., ,; 7 -Htttı -

• .. • .. .. • 
Rolanın gönder.diği mektup

ta ne yazdığını, ne gibi emirle1 
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NiOde'de büyük bir iktısadi 1 

inkişaf basladı 

H A. B E R - Akıam P09tmr 

Kemalpaşa da 
orta mektep Ankara Radyosu 

TCnKIYE n ~L>\"ODll-'"t'Z\"ON 
l'OSTAl.AHl 

kı Derman, E:Jnf 1'adrl, Hasan Gür. 
Rasri Cner, Hamdi Tohy. Ol<uJan: 

1 

Celal Toks~. 2& Ajım~ ..,. meteorolo
it lwaherteri. 20.15 Tiril miJsiii. Ça. 
lanlar: Veeil~ "qırt Erer. hte• 

9 NllAN - 19l-, 

HAl.K OftftB'lf 
9-üa 16; •kfaı11 f 

,. ........ t) 

ınt bl'.LILF~ 
ızo.:o 8tlı ıs> •r.-rw ;;;;;( 

Tt'WA. 11TA 

~~~Bugün s:ıat 15 de; G 
20.30 da Eı1u~rul Si J . Tek ve ark~rı 
(Stiman. ·altından) 3 fı 

(SeJ AtilA l'fevOsil - )ilçe Penctf 
Var~~t • He11 lıalkeYi hem m3ktep 

Vil.iyet bütçesi geçen Y'Karın en yüksek oiacak bir bina bulundu 
l'ıirf.:iue f'w'11os11 - A ıılmra fltıduosu 
oA UiA rzr:sıx~l.1: 

Hi39 nı. 183 Krs./120 Kw. T.A.Q. 
19,i-I 111. 1:11~ Kcs./20 Kw. T.A.P. 
;JJ,70 m. 916:i Kes. 20 Kw. 

Kaa. Ce~det Kou11. Okuya.arlar: Nu ::::========::::::::::::;;=::::;;; 
rakamı olarak yartm milvon liraut g~tİ M. Kemalpaşa (Huausi) - Ka-

l ı -v .ı&mı% hallrMna HMl•r~ber: 

Is lasyanda zahire hangarı J&pılıyor !!':e::~cli~:~~e::: :kı:ai. TCRKl\"E SA \Ti\ 1.1: 

lafa Çajlar. Safiye Eokny. 1 - Mu
han er peşrevi. 2 - Hacı Arir Iıeyin 
muhancr şarkı - lfutrt:m sok. 3 -
H•cı Ari fbeyin - lluhanel' şarkı -9 - 4 - 1939 - 15 • 4 - 1939 

de b1llunıan ve belıediyece yeni a· 
çılan Bursa yohmclakl un fabrika
ımıl'\, bioaar )laha m 'IMmdiıleri ta 
rafından. tetkik edilerek binanm 
llem ona mekte-p ve hem de Haik
eTi haline lronaJabilecefi neticesi~ 
ne varılmıştır. 

H.\FT Al.IK PROGRAM o. 20 
PAZ:\R - 9--t-1f39 

btimas elmete. 4 - Muhaner .. rlu 
- Erem şim•i t-llel' sözune. ~ - Ru
,en Kam - ~e taksimi. & -
Türkü - Babte chımnrını açtım. 7 -
Muhayyer sn semaisi. 8 - ·asibın 

- Meltnaet • llit-azkir şarkı - Görma
um eter. t - J~awtacı 0-rik. Rkn-

17.35 ~tüzik (Pazar c•~ı - pi.). 18.1~ 
Konuşma (Çocuk s ali). 11.45 110 
ıık (Şen oda muııtl - lbrah"m öı 
aür ve Ateş böcekleri). 19.1!1 Tiirl& 
rnuzjji (Fasıl hcyell) Çala!Hr: Ha· 

Ni_tde, ~Hulusi) - _u~umi, 9.418 lira tabaiut aywılmrpır. 
meclia damil encümen MpnDDdell Daimi racümtn izabklarma 
soma Jra,.-_ Bu içtİDNlda '9üi- Ferid Eea, Sabit Ecemıİıf, Bekir 
yetin lliiltür, baymdıdrk, •ihk Poyraz ve Şevki .Alprnıd ittifak· 
"tanm mtlyaflarr ayn ayn c• bı "91-iftir. 
önlDH bulundarularak 1Mr biıdlo Niitk tll 11hnda demiryoluna 
bütçe il:üanlariyle cnap veril .• b~ıaıtf'I. Bu tariıbtenbed Niğ. 
mittir. 4t iıtihsalit ve iktıaadi ehemmi-

BD yl1al bitçcsiade geçen ysı.. yeti büyik bir mla inkipf etmeli 
lana en lletiin 111kMll!!lr rik'me1'- tedir. 
teyiz. Bu ise; Niğdenin iktısldt, Her cUn yurdun dört bucığma 
zinıl iMipıı n haUmmnn tec!iyc elma, kuru üzüm, çn&r, buğday, 
ve iıtillml kaWliyctıerilliıı arttı- halı, garap, patates ve soğan va
lnu 1M1r....+teli• • gon vagon taıınmakta oldutu hal-

Bina içinde yapılması ıereken 

tadiJlt l:ma bir .amanda ikmal e
Jilerelc lıinanıft btiyftk tarafı Mta 

mellt"P' ve nisbden küçük olan 
kamı da Halkevi olarak ayrrlnnı
tır. 

öğrendiğimize göre, orta ınek- t 
tep CSftimöa'de'ki teırin.de taatiyete 
gefecektir. 

Orta mektep yalnn kuammn 
defD,. ~. Suaitthk gibi 
niabete ~iılr ft Jrasabemı•a ~ 
k n olan kaza1ann da otta mektep 
ihtiyacım önlemit olacaktır. 

Bir senedenberi kanştufumuz 
Hallrni knamrz için f aydah ça
llfrmlıtt gö.termektedir. 

Erzincanda iki kişi 
tipide dondu 

Çün•o .ASPiRiN tet1eler• 
denberl her türlü SOOulc•f· 

gtnlıklanna ve •Orılara kar19 
tesiri şaşmaz bir illç olcfu~unu 

lsbat efm1$tlr. 

A S P 1 R 1 N tn reslrfnden 
Nitckilll pçen yd blitçm de de lıtasyonamıu bir bancardan 

aynı tttiWe tatbik edjhpltd, Btt mahrumdur. 
yıhn biltçni 938 yılı bütçeainln De<rlet Demlryottarr ııanpr in. 
ı_sbia ~ fullıliyle 54S.t12.&2 Pim\ W-r IWl'f ~ ili 

Erzincan, (Huauai) - JUtın 

so11 g\illleri ptietli ıesmit ve vi
lAyc~ de ba:ıı zararlar yapmq
tJr. Rumekre'k köyünde otman 
Azis adında bir çift9 mahaul aat· 
mak üzere ıehrimitt ıelmit. itle
rini bitirdiklelı IODl'1l köyüne dön
mek iatemiırir. 

Aziz yol arkadatlarını bulama-
1Wtl. ~~ ôtmaa llcmfhe
sine uğramııtır. Hava çok fena ol· 
duğundan, tipi ve bora da bütün 
p&ietiyle devam ettiiindeıı. Azi
.zira hemprtll kardefini bırakma -
mak iAaaittir'. 

emin o1malc için lütfen ffi _ · rnarkı:, 
sına dikkat ediniz. ~ . . 

u:..ıJ: •trfta;e.~· ın,aat bitmek 
Ytlll ~ede kWtftt itlerine, here r, 

21!>.550.80, bUMJtlf idarelett ----·---------
Göz Hekimi 130.518.21, Nafıaya 109.737.50 

aailıık lflerine 4t.512.30, HADln
Jerine 20.000 ziraat •e baytar İf" 
terine 1 J.04t ft bedftı terbiye.ine 

Dr. Murat Rami Aytlın 
Taksim - TaUmhane Urfa •partman 

Telefoa: 415!3 ..... ,.ene: Paurda11 
ha,ka her ,On 1f • 11 • bd•r. 

Bütün iırarlara raimen Aziz 
yola çılunlf, tipinin d~ine rağ 
men köyünün cİY8l'ına kadar gel
mittir. yalaı.lbiJadaa ayırabilccelinl di

Jilnmilftil 

illi *' ihllllM 1 , 1 1 i hl'ill r• 
DJS DOKTORU 1 
Neeati Pak,i Fa'kat çok yorulan 'Aziz tipinin 

pddetin• dayanamıyarak lcloa
muthır. Kar yıiuılan Azizin ce• 
tedini kapiaaaıttır. Zavallmın ce· 
sedt ibir hafta •onra karlar eriyin-

ce meydana çıkmı1tır. kalmıııtır. lmıailin cesedi henU• 

çığ altından çıkanlH••••fbr. Birden sertJeten abi bir Hile: 
- O halde burada ne arıyorsu

nus, dire blliırda. Bot vaktim ol. 
madıtmı bt1mtyor muıunaz?. 

H•aüa..ı..ı.tanllk...-ka· 
m hasta......_ mua:r•• eder. , 
Kar1akô:r Thelnw1clafll Ne.12 

.............................. 1 •• 
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verctiiidl 80Dn, ataaı ıdince 

olaqacularmaa bildirecejis .. 

• • • • • • • 
Padoya ıelince Rotan, Bam

bonun bini tamamen buldu •• 
Tıpkı onun ıJbl kendisfne ve 

tskala Brinoya birer at tedarik 
etti. 

Vaktin kaybolmuma mey. 
ıdan vermeden takibe .devam 
ile yola çıktılar. 

Padodan, Ferrara ve Ferrar
dan Polonyaya hdar fırarinin 
takip etmeli ihtimali olan yolla
n ıeçtiler. Ve nihayet Bambo. 
dan ild taat aoma Frensolaya 
celditer. 

Okuyucularımızın cardilğü 

cibi burada yalm% bir tek otel 

vardı. 

Rolan bu otelin sahibinden 
Bamboya ait biraz malWn.at bu
lacağını Umit etti. 

Muanıll bqına ceçraif. ye
melderini yerlerke!l bit taraftan 
da o\elciyi iıtintaka bqladılar. 
Verilen iabat kardinalın otel. 
ide bulundufuna hiç ıüphe bı
rakmıyordu. 

Rolan. takala Brinonwı yil
süne baktı. Bu auki: 

- Ham oL Yakaladık, mi. 
..... lf: ec!fyordu. 

Y usun .,Wtin 
rda, laemn her 

teudUf ettikleri 

mUfkülatı n Yak'alan r~ 
muıla •IAbdar olmadığı ~n u• 
.ZUD uadıya anlatarak oR}'KU. 

la..-n yormü 18teadyonıs. 
Yalna bu yolcwlupn laka· 

la BıbNaaa dbmlıdda oldukça 
mw.lm dellfiklWer yaptıp 

kaydetna..ıen rs-UYecetu. 
t.aıa Brino mütemadiyen ta
kip~ oldllldan firariyi dil. 
ıüne dütUne kendi kederini bi· 
ru unutal11ftu. 

Biyanka akıma ıddikçe lren 
diDi npttdemiyor, ajhyoıtiu. • 
Fakat Bamboya karp hiuettili 
intilam etaba Jnay,,etli idi. Jto. 
lanın otelci ile olan konUfOWll 
elDMIDC1a Ba...,_un, Jannsn 
katlliftin barllda, bu otek!c bu. 
lundllpu ,,. nihayet onu ele 
&esiftlitlni anlat anlamu gc
niı bir nefeı aldı. Hemen ye· 
rinden farladı. Ayala kalktı. 

Fa1'at. Rolan, bak fİariyle ır. 
kadaıına ıUkunet ve itidal tav
siye ediyordu. 

Yemeğini sükunetle yedik· 
ten IOflra oteklye diSndıU: 

-Ben ve arkadaşım geceleri 
rahataıa edilmek iatcmeyiz. 

Halbadd, ba.a yolcular, •kin 
oldukları otelde gürültü, patır. 
dı etmelltea znk duyarlar. lh
tbnal bbd.n enet buraya ıelmit 

olan thad ·-
- O buaıwta müsterih olu· 

• 

Cimin nahiyesinde Sarıkaya 

kayünde !lir denkle lloyun otJat • 
qıakta olan İsmail adında bir ço. 
ban, dafdan kopan bir 'ıi ahında 

Son &ünlerde llaftlar ~Wmlt 
tir. Köylü ~kim ifleri1le 11iraı .. 
maktadu • 

KAHRAMAN HA YOUD ı:J9 

nu%. Kendiıl çok sakin bir sen. 
yördür. Sizi yemin ile temin e
derim. 

- lbtimal, fakat bbe her hal
de onun yattliı, odadan ıızak bir 
yer gösterirsinu. O nerede yatı. 
yor?. 

Otelci müıterek salona açıl
nuı bir kapıyı c&tererek bafil 
ıeıle : 

- tıte, •,urA.-\1. !dedi .. 
Rola.nm lcqla:-r çatıldı. Göz

lerinden ini b~r enc!ite belirdi. 
DO§ün.IU'& plin. otelci yat. 

tıktım sonra nazan di.1tbti 
cdbetmeden usulca Bambonun 
odasını girmekti. 

Jl'akat otelcinin işaret ettiği 
gibi, Bambonwı odası pek ya
kındaydı.. Hatta .Od~:-ini işit

mit 01ma11 ih~ımıUi bile vardı 
Hemen yerinôe.ı kalktı .. Iskala 
Brinoya &öz ucu ile bir işaret 
ver.dikten sonra otelciye: 

- Bu. ıünri ile mutlak tim. 
eli görilşmek ibtiyacı,dayım •.. 
Çabuk kapı91m vurara'k haöer 
veriaiz. 

Oteki ıaıJıın ve mütereddit 
bir vaaiyette: 

- Fakat!. Mösy<S •• 
llkala Brino devam etmesine 

müsaade vermedi. Hemen ko
l n lan yakalayarak kapıya doğ. 
ru eüriklcW. 

Otelci titreyerek itaat etti •. 

Ve kapıyı vurdu. 
Hiç bir cevap çıkmadı. 
Rotan: 

- Kırmız .• 
Diye bağırdı. Otelci telqa düı 

tU: 
- Aman dendim, mfeaade 

buyurun kapım krrılmaıın. Bu
rada yaptJracak kimle bulamam. 
Odaya girmek için betka yol 
var .. Arkamdan ce1ini%. 

Rotan, tıkala Brinoya kapııun 
önünde her ihtimale karfl bek. 
lcmesini ihtar ettikten aonra o
telciyi takip etti. Arka tarafta 
bulunan bahçeye ıeçtiler. Otel ... 
ci Bambonun açık bırakarak 

kaçtığı kapıyı cqrünce baiıra

rak odaya ko§tu: 
- Xasmıı. ıcfil herif ı.. Kaç. 

mı,.. Hem paranÜ vermeden, alı 
alçak, haydut, hırsız ... 

Sonra hemen ahıra ko~tu. Bu
ra:fa yolcunun atnu bulunca öf. 
kesi sakinlqti.. Otel ücretinin 
kalan at ile bol bol cdendiğini 

cCSrerek müsterih, hattl memnun 
olmuıtu. 

Otelciyi takip etmiı olan Ro· 
lan, Bambonwı maJnadını be. 
men ketf etti. Şüphesiz ~lerini 
d~ aeaini tanısq •e yayan 

olarak kaçnuıtı. Dilfünceli blr 
vaziyette ark.ldatının yaruna 
döndü. b1cala Brino aQl"du: 

- Ne oldu?~ 

Ur şarkı - Mcsrim im acce. 
lfalk tlrtmit - lfarşıdllı tara yofl 
21 KMnlelel ı;aaf ayan. 21. Netılll!WI 
11hlldar • B. 2Ui MDııit (l\iy.a 
~umhw" ~ - ~r: lhJU I'lr 
,er)~ 1 - \'ıtlter ıteier - M:ırş. 2 
J. Slrauu - Mai Tuna (Vah). 3 
W. 'Mmmorgdy • Çıpl:rt d_.da 
ıeee. (Senlooill pare•>· 4 - r.. ,,_,, 
cini - "La Tosca" adlı operasın 
teleks)·on. 22 Anadolu a~nn (S,
<tervisi). 22.10 Mülk (Ca:ıband • .ı> 
22 • .f~ - 23 Son ajans lıaberieri ve ~ 
ıınllt prornm. 

PAZARTESİ - l& • 4 - 1931 

tt.30 ProlJl'am. 12.35 Tnrk m~ 
lf - pi. 1) Jlfcm~ker saat a3"Bn, aıa 
ı-e ıoefeor'Olejl liderleri. 13.15 • 
Uüzlt (Qinceli pMklal'). 18.:ti P 
n.m. 11..35 (llaAS müıiti - pL). 1 
Konu1111a (Doktorun saati). ı9. 
Ttlrt. mllzfll {Fasıl heyeti - Karı 
protnJD) ffalrtı Derman, Eşref K• 
rf,. U.... GDr, lfewi Cner. Hamdi 1' 
bJ. lt.U Tir luaibiii (Bayan Pd 
ha Talay - Taolııuı' solo). 1 - T 
burl Cemil - Hicazkar pe~revi. 2 
Tanburi Cemil - Hicazı.Ar sa:ı seın~ 
sJ. 3 - Tmburf CcmU • Smtdili,.
saı semaisi. 20 Ajans, meteoroloji b 
berlcrt. ziraat borsası (firat). ,o.ı 
TDrt mblli (IUAsik proıram). 1 
da re eden: Mesut Cemil. Ankara r•r 
,.,. kBme heJ'eti. 1 - Neyzan Ot' 
... dede•in - Mutııener ıÜltbOI' 
peşrevi. 2 - Varda Kmta AJamr 
li&Pın. - lıluhaner siinlMlle prkı • 
Ey nihall işve. 3 - Selim - Mubantll: 
ıilnbille şarkı - Ey ıoncıü nazik. 4 -' 
Nikolos •lanın - Muhayyer lilr 
pılı • Var ım IMıelt. $ - aRbftti 
yl• - Jılaanet-kirdi fal'b. Yel 
al .-a. •-Rept Er•. Keman 
a1m1. '1 - l.nkl hıia • Uyak tark 
Ge,kaNt mar taL ı - .... be 
• 13ayati şarkı - Gw lıazin silnlSftJ J'> 

rlşan. 9 - Mulafa C9'"'1 • aBpti 
lrı • S.... • ı.blayor. 10 -
Yan • Ok libl baplu beni. 21 Meml 
ht saat ayan. 21 KonUfuıa. 2~.ı 
Esham, tahYilil. kamb110 - nuk 
•orası (lfyat). 21.25 NeşeU plUlat 
R. 21.30 Folklor • Halil Bedı 'Yanff" 
hL 21.46 llGzik. (llem1a resitali -
Proluik Mecdel Alak). l - Core 
• La folia (Varyasyonlar). 2 - )~ 
hesoar - Arie. 3 - KorsakoY - Kre 
ler • "'Scllehernzade• balesJnden bd 
parfa. Piyanoda refallat edea: t:ıtf 
Cemal Erkin. ~.95 MtizUı (Küçit o 
1r .. ıra - Şer: .Necip AP,.11> ı - Parl 
Liııcka - l>ıırılma ffantezl). 2 
Brabıns • Macar dansı Mo. 8. 3 - Rel 
UenHld - Viyana mlizttcleti - Pot' 
puri. f - Gerhard Vinlıiler Don• 
~ikila • lspan)·ol üvertirii. i - lılW 
,ıeJi - Çocuk oyuolat' .. 6 - Kutsrb 
vasan faateaW. 23.0o» lılüuk (Cet' 
oand - pi.). 23.45 - 24 Son ajans b• 
.Jerleri ve )'arınkl proıram. 

Yabancı Radyolardan 

Seçilmiı Parçalar 

Proıraaıdakl vaklUer TUrııl 
ıe saati Uzerine .,,-e öğleden son 
,·aki ıaat ola.rak verilmltllr. 

OPERALAR VE SEXFONl 
KONSERLER! 

4. Napoli ırupu: •1Alluı GarPb 
lu.ı'" <Puççin•>· 

6. Turino gr.: Cortot'nun lşılr.
lu1le orkellra konseri. 

8.30 Leipzig, Breslav: "'Falstaft' 
(\:erdi). 

9. Jsıokholm: 6 acı senfoni ( 
ethoven). 

9.10 FranllCurt: Mosaı1 proır. 
l>.45 l\Junih: "Akis ite Galatc• 

Ulaadel). 
1.a I.ondra (R.): "Pnrsifal" (V 

ner) üı;üncıi perde. 
Ol>A MUSiKiSi \'E KONSERi.ER 

6. Beromlbısler: Org konıte 
<Bach'tıtn pare-hır). 

7.50 Viyaaa: J{ulatet (Sai>erl). 
9. Blkret: Şarkı. 
9. EyM-1: Şarkı, piyaneı. 

IU. ftolna ır.: Triyo. 
PiYES, KONFER~NS V8 

,. KO. ·uşMALAR 
4. I.oodra: Bahfenlzde. 
A.30 lslokfrnJm: CT)'Ork 

ne wllnt. 
!UO ~alnndborg: "llamlcl". 

10.50 ltoma gr.: "L"caame". iKonli 
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Yabancı görüşüyle 
........_.,_,, swwws- --~ ~ .--...... ... _____. 

Hitler'in• 
planı • 

Bel.çikanın yarısmı, Alsas l o
reni, lsviçrenin dörtte UçUnU 
Danimarkanm , Lehistanın , 
Romanyanm ve Macaristanm 
en mühim kısımlarım ihtiva 
ediyor 

Alman harici teşkilat 
bürosunun vazifesi ! 

Yabancr görü§ler • yazan . 
Bitler Mein Kampf isimli kita· 1 l 

btnda şöyle der: "Bir nıilleti1ı ser· 1 EMMANUEL D'ASTıER İ 
bcsrisini temin eden şey dı'i11ya yii· mam bir araya getirmek jçin uğraş 
ZÜndc geniş bir craziyc malik olmak maktadırlar. Ekalliyetler dahilinde 
lır.,, 6 haziran, 1937 tarihinde rad· laşizm propagandası yapılmakta n 

Yo ile neşredilen bir nutkunda ise: bunlar muhtariyet istemeğe .evke· 
"Reich'in 60 milyon Almanı ile hu- dilmektedirler. Ani ilhaklara müsait 
dullarımız haricinde kalan diğer 30 ı \'3Ziyetler ihdas edebilmek için bu 
nıılyon Almana bir millet olllııkla· ı ekalliyetler içinde zemin ve heye· 
tını tekrarlamaktan b1km1yaca· can hazırlatmaktadır. 
fo~ ... diye bağırmıştı. Faşi&t lideri, eli kalbide sağa sola 

Almanya devlet reisi 21 mayıs, vaitlerde bulunur'ken1 bu harici tcş· 
935 tarihinde Almanyada mecburi kilat bürosu her Almana harita ve 
a~~llğin tesisi münasebetile söyle· stalistiklere dayanarak Avusturya 
dığı nutkunda: "Alma,ıya, Avustıw ve Südetlerden başka, , zorla kabul 
Yaııın dahili işlr.rine müdahale et· ettirilen bir muahede ile ana ,·atan· 
71ıek, onrl ilhak etmek veya rmri al- dan haksızca koparılıp alınmış 4 
tına, almak niyetinde delildir. Hat· milyondan fazla Almanın mevcut 
ld bunu aklından bile gl'çirmcz .. Al· olduğunu öğretmeğe uğraşıyor. Bu 
1non lıülrumeli milletlerin bir arada 4 milyon Alman ~u suretle taksim 
Ya§amalarına ait maddeler ve erazi edilmiş bulunmaktadır: 
hzıkümlcrine tamamile riayet ve lıi1r Alsas - Lorende l milyon 600 bin, 
"lııct edecektir.,, demi~ti. Polonyada ı milyon 600 bin. Dan· 

Fakat bu tarihten itibaren bir se- zigte 300 bin, Memeldc, 71 bin, Bcl 
rıe sonra 7 mart 936 tarihinde, ev· çikada 50 bin, Danimarkada 40 bin, 
\elden hiç de müzakere yoluna sap· merkezi Avrupada 103 bin ye ltal· 
tlıadan Ren rnmtakasını işgal edi· yada 264 bin, . 
}'ordu. Gene 7 mart 936 tarihinde Tabii bu ırki metalibi, idari, 
i-al harekatı devam ederken Al· harst ve ekonomik metalib takip e· 
ltıanıar ın führeri şöyle söylüyordu decek \'C bunlarda arazi meali'bini 

"Avrupadau artık hiçbir mıtali- doğuracaklardır. 
b,lltiı kalmadı.,, 31 kanunusani 937 Aşağı yukan iki milyar fraklık 
~lltsinde: "Silrprizler devri geçti .. , bir bütçesi olan bu teşkilatın şefi 

<lil·e ·rnve «liyordu. Maamaiih bu Emest Vilhelm Boble ~~ 35 
~inat Alman kuvvetlerinin 30 ya~annda bir adamdır. Bu zat Al· 
ttıart 938 tarihinde Avusturyayı iş· man tebeası olup lngilterede doğ· 
~al etmelerine mani t~il edemedi. muş ve tahc:ilini (Kap)da yapmış· 
O &ıralarda mareşal Göring Çekos- ur. 
lo\·ak baş\'ekilini Bcrline davet et· Bu teşkilatın muhtelif şubeleri 
11tiş ve ona: "Almanya, Çekoslovak meYcuttur. Bu meyanda il nurna· 
• razisi üzerinde hiçbir emel besle· ralı şube garbi Avrupa \'e ş;rnali 
rtıediği için Çek - Slovak hükumeti- Afrika işleri, III numaralı şube \·a
n.in endişeye dü~esine katiyen ma· sati Avrupa ve ilah ... işlerile meş· 
hal olmadığım da söylemişti. gul olmaktadır. 

liitler 26 eylfıl 938 tarihinde Ber- Yabancı memleketlerdeki 
linde Sporpalas'da soylediği bir A lmanlar ve Hitlcrin 
nutukta: "Siidct erazisi Almanya· 
1ıın AvTllPa kıtasmdaki son talebi· 
'ti İe§kif etmektedir. B" talebi so· 
ııımcudur. Fakat bu talepten asla 
ı·azgeçcmiyc.cclim.,. demişti. Son 
ı.fünih anlaşmasında ise Daladye 
\:emberlayn ve Musolininin karşı· 
ında a}•ni teminatı vermieti. 
Bugün Südetler işgal edilmiş ol· 

duktan başka Çekoslovakya deni· 
len bu bahtsız memleket dünya ha· 
titasından silinmiş bulunuyor. 

davası 
Şef Boble şöyle demektedir: 
''Biz ccmbi memleketlerdeki Al

manları Allahıu emrile Alman ola· 
rak dünyaya gelmiş teldkki ediyo
ruz. Onlar da Adolf l!itltr tarafın

dan girişilen büyük davaya iştirak 
edeceklerdir. Bıma mecburdıtrlar ... 
Bu dayayı teşkilatın haritaları ü· 
zerinde takip etmek mümkündür. 
Bu haritalar üzerinde kıımm ile 
işaret edilen hudut arasında kalan 
saha - ki Alman milletinin arazisini 

Bu httdi eyi Memelin i~ali takip 
etmiş bulunmaktadır. 

Alman hük\lmet reisi dünyaya te· teşkil eder - Belçikanın a5(lğt yuka· 
· k · 'd' n yansını, Alsas - Loreni, lsviçre· tııinat verirken belkı ço · samımı ır. 

Almanya bu i~lerdc 0 kadar sarni· nin dörtte üçünü, Danimarkanın. 
tııidir ki bu sözlerine inananların en Lehistamn. Romanyanm \'C Maca-

. . ristanın mühim kısımlarım ihtiv2 basında evvela l;:endısı gelir. 
- etmektedir. Cennen dil, kültür \"C 

Stütgart'ta dünyada benzerine te- mazi ini işaret eden muhtelif penbe 
sadu""f edilemivecek bir teşekkül me\ 

J renk'.er de Avrupanın yansından 
CUttur. Bu teşekkülün ismi (Auss 'azlasını kaplamaktadır. 
lond Dreganisation) harici teşkilat Şimdi Avusturya ve Çekoslovak 
bürosudur ki gayesi ecnebi memle· ya işi hallolunduğuna göre ecnebi 
ketlerdeki Almanlarla Reich'ın vah t~kilat bürosunun mesaisi ve büt-
detı"nı" temin euncktir. Bu gaye · •·t k" l' · ;esi Hitlerın mu ea ıp ama mı teş 
~lein Kamprda şöylece hüll a edil 'dl eden araziyi istihdaf etmektedir 

m"'ktedir: . Bu teşkilat. içinde en ufak mik· 
"Alman hükOmeti bu en ~ıyrnetl~ ·asta bir A1rnan r :alliyeti bulunan 

ırkın unsurlarını sadece hımare 1 

-nem'eketlerde bu c·kalliyctleri crı 
a1tına alabilmek değ.il. a~ni za~~~~ 'lürük bir propaganda ve tahrik va· 
(
1a yava~ yava~ hakım bı~ ~.e" . ;ıtac;ı olarak kullanmakta ,.c anlan 
:·ükselebilecek şeldlde yetı~tm.le~~l- 'Uuhtariyet i">temeğe teşvik ctmek
tııelerini temin için onları kendı bun tedir. 

~ e,;ne almak ıstırarındadır.,. Bu~ün Alman ekalliyetlerin in ,\ \'" 

Eknliyctler dahili ıde ::ııpa kıta ı üzerinde ne suretle da· 

faşizm propaganda . 1ılmış olduklarını bilmek, hiç ol· 
Du te .. kilat 30 haziran 938tarı·1 mazc:a Avnıpanın bu istila karşısın· 

1.ind~n itibaren resmen hariciye ve· 1 :la en zayıf noktalarım anl:?~ak 
l ltetine raptedilmi' bulunm:ıkta· 1 'Ja!>ımmdan faydasız olmaz. 
Clır. ıt~d'\ hes.ıplanna gôR cermen Alman eka11iyet1eri kıta üzerinde 
1,an \ c ırkından olup başka devlet şöyle yayılmı§lardır. 
tabiiyetinde bulunan 30 milyon Al· Polonya ve Danzigte ceman 

1,800.000 Alman, 1000 kadar Ar· 
man mektebi ve 100 den fazla Al· 
man lisanilc intişar eden gazete 
me,·cuttur. burada senato azası 

' Viesver Henlein rolünü oynamakta 
ve gizli hücum taburları teşkitatma 
malik bulunmaktadır. 

Slesvigde 40000 Alman me\'cut· 
tur. Bu ekalliyet kültür muhtari· 
yeti vesaire talep etmekte ve bir hu· 
dut tashihi istemektedir. 

1'Iacaristandaki 500.000 Almanın 
Şefi Scalassy memleketin Almanya· 
ya tahi olması için mücadele et· 
mekte, Almanya ile gümrük birliği 
temini için uğra~ılmaktadır. 

Romanyada mevcut 800.000 Al· 
man ve bilhassa Transilvanyadaki 
Hitlerci teskilat bugün tahaddils et· 
mi~ olan son \'aziyet karşısında me-
3ailerine tüsbütün hız vermişlerdir. 

Yugoslavyada ve bilhassa Alman· 
yayı Akdenizden ayıran son ara· 
ziyi teşkil eden Slovakyada 30.000 
Alman mevcuttur. Burada Vesten 
adında \'e sanayi ile meşgul bir zat 
ile doktor Bick isminde bir ~cf gizli 
teşkilatı vücuda getirmekte ve nazi 
merkezi te isine gayret etmektedir
ler. 

lsviçrede, Lüksemburgda ve Ho· 
landa da buna benzer t~küller 
mevcuttur. Alsas Loren şefleri aşağı 
yukarı hergün muhtariyetlerini iste· 
mektcdirler. 

Bütün bunları gördükten ve işit· 
tikten sonra insan kime inanaca~mı 
~ırıyor. Hitlere mi, harid teşkilat 
bürosu şefi Bobleye mi, yoksa yıl
dırım süratile inkişaf eden hadise· 
lerin Avrupa haritası üzerinde sarih 
olarak çizdiği ok işaretine mi? ------------

Mektepliler 
arasındaki maç 

(B~ tarafı 6 tııetda) 
namıyan hilcumlan ıağ bek HUse_ 
yinin cenahı üzerinden yürtiyünce 
bUsbüttin neticesiz oluyordu. Niha
yet forvet hattına çıkan Sallm şah.~ 
bir .gayretle takımının ikinci golU
nü de kaydettikten sonra oyun Işık 
lisesinin 2-0 gibi açık bir galibiyeti 
ile bitti. Takımların oyunu esnasın
da mektcbli seyircilerin teşvik se~
leri maçın canlı ve hareketli geç
mesine bir amil olmuştur diyebili

riz. 

DarUşşa faka 2 
Yüce ülkü O 

Sıra günün t'n mühim ve entcre. 
san milsnbakıuıına gelince stad müt 
hi.' teşvik a\•azeleriylc çınlnmnğa 
baeladı. Hakem izzet Muhiddin A

pak. 
DarUHafaka: Jı'aruk, • Muraıl, 

Muammer - Yahdeddln, N uri, \"a
l.-ub • Turan, Celal, Hikmet, Galib, 

Sabahaddin. 
YucaUlkü: Faik - Semih, :l\"C<'mi. 

Nizrrn, Galib, Faruk .. l\furad, Sil·" 
reyya, Baki, Niyazi, Abdi. 
şeklinde birer takımla oynamakta 
idiler. 

OYUN 
Oyuna rüzgar altına dilşcn Yucn 

UlkU takımı başladı. Rüzgarla bir. 
ilkte tehlikeli hücumlar yıı.pmağn 

ve rakibini ezmoğe muvaffak olan 
Darlişşafııkanm Uç ortasındaki uyu 
şamamazlık yUzündrn bir netice 
elde edilemediği görillUyor. 

Oyun bu §ekildc devam ederken 
DarU~şafaka sağdan ıilrliklediği bir 
hUcumla Sabahaddinln ayağından 

ilk sayısını kazandı. 

12 inci dakikada hakem biribirlne 
tekme atan iki oyuncuyu oyundan 

ı;ıkardı. 

Bundan acnıra çok aıkı blr hav& 

Şirley ev hanımı ! 
Koçuk yıldız büyUdo; artık annesinden hamur 
açmasını, tath ve yemek pişirmesini öğreniyor 

Şirley Tempt bugilnterde on yaşma basıyor. 

Dört senedenberi filin çeviren bu afacan çocuk, ar
tık koskoca bir kız olm~tur. Fakat, bir taraftan 
yine artist olarak ayda bWm paramızla 15 bin li
ra kadar para kazanırken, diğer taraftan bir ev ha
nımı olmya da hazırlanıyor. Belki annesi onu dört 
beş sene sonra evlendirir ve belki artık o uıman 
kocası ona artistlik ettirmez. Bunun için, aklı ba.., 
şrnda bir kız olan Şirlcy annesinde yemek pişir_ 
~~~~~-~~~~~~-

mesfnI, hamur açmumr ve gt!zel tattılar yapmur
nr ağrenmi§tir. 

Resimlerde küçük artist mutfakta keneli ken
dine çörek hazırlarken görültiyor. Evvel! bir kbe
yo un eliyor. Sonra hamur tahtasının Uzerlnt de, 
hamur yapl§masrn diye unluyor. Hamuru kAaede 
yoğuruyor. Bu tahtanın Uzerine boııaltarak merdane 
ile açıyor. Sonra topnk topak keserek ç5rek yapıp 
tepsiye koyuyor ... Fırında pişirip att~etıe yiyecek. 

( iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi 

Makine şeriti "Mavi - krrmızı .. 
,, ,, "Siyah • kırını,, 

Sabit toz mürekkep 
Yazı makine yağı 

Mikdarı 

2000 adet 
3000 .. 
2000 paket 

500 gi§e 
Takriben 25 Kg. 

2000 kutu 

Muham. Be. Muvakkat Temi. 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli 
1250.- 93 75 Açık 

Eksiltmenin 
Saati 

14 

224.- 16 80 Pazarlık 14.30 

40.- 3 00 .. 14.45 
379.- 28 49 15 

Sarı kalem ucu 5000 adet 
Açık 

272.50 20 44 Pazar 15.30 
Mürekkep lastiği 2000 şişe 93.70 7 03 

" 16 
Stampa mürekkebi "mavi,, 500 ,, 

,, .• ''kırmızı,, 20000 tabaka 393.96 29 25 Açık 16.30 
Sünger kfiğıdı Takriben 600 Kg. 

1 - Şartname ve nümuncleri mucibince yukarıda ciruı ve mikdarı yazılı 7 kalem kırtaei. 
ye hizalarında yazılı usullerle ayn ayrı satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri.muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarmda gösteril • 
miştir. 

ııı _Eksiltme 17-4-939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A. 
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV _ Şartnameler her gUn sözU geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de g5. 

rülebilir. 
v _ Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle adı geçen komisyona gel-

meleri. (2088) 

Cinsi 

Te!mik 5.leti 
Sarı toz yaldıı 
Çıralı tahta 

kalas 

Miktarı 

20 kalem 
~00 Kgr. 

18 M3 
14.426 M3 

810 çift 

:-.foh.Bedeli 

Lira Krş. 
1258 10 
345 . 
14~5 74 

3540 -

• • • 
% 7,5 MU\·ak· 

kat Te. 
Lira Kşr. 

94 35 
25 87 
107-

265 50 

Ek iltmenin 
Şekli 

A!;ık eksiltme 

.. .. 
" .. 
.. .. 

saati 

14 
15 

15,30 

16 Uzun ve kısa konçlu 
lastik çizme 

ı _ Şartname \'e nümuneleri muci'binc~ yukarıda cins ve miktarı yaıılı 4 kalem malzeme ayn ayn 

eksiltmeye konmuştur. 
II _ !\1uhammen bedelleri, muvakkat teminatları \'e eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III _Eksiltme 11-4-939 salı günü hiz:ılannda yazılı saatlerde Kabataşta le\ azım ve mübayaat şubesin 

deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv _Liste ve şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi yalnız nümu· 

nesi de görülebilir. 
v _ 1 teklilerin eksiltme için tayin edilen gün \'e saatlerde ~ 7,5 gih·cnme paralarile mezkur komis-

yona gelmeleri. (2023) 

içcrsinde didinen takımlar biribir_ 
lerlne başka bir !jey yapamadılar 

ve bu suretle devre ı!o DarUşşafn
ka lehine bitli. 

iKiNCi DEVRi;; 
Birinci devrede olduğu gibi ikinci 

devrede de Darliııtafıı.ka hô.klml -
yetine tabi olarak yUrUyen oyunda 
Cellıl· 18 pas çlzgliıl lizerinde yaka. 

1 
ladığı fırsatı gUzel istimal ederek ı 
takımının ikinci galibiyet &ayısını 

kayda muvaffak oldu ve oyun git_ 
tikçe httlanırken DarUşşa!altanm 

galebesile ıon& erdi.. 

Ka:-.ıağaç milessesatınm paçamı ne kısmında bir sene zarfında biri
kecek tırnak, boynuz, paça kıh ve işkembe kazıntıları 4500 lira tah· 
min bedelile ve kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. Arttırma 12·4-
939 ça~amba günü saat on beşte Daimt encümende raptlacaktır. 
Şartnamesi le\'3Zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka 
nunda yazılı \'esika ve 337,50 liralık ilk teminat makbuı veya mektubilı
beraber teklif mektuplanru havi ka palı zarflarını yukarda yazılı g(lndc 
saat 11 c kadar Daimi encümene ver melidirler. Bu saatten sonra ,·erile· 

cek zarflar kabul olunmaz •• (1967) 
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A ALMAN RADYOLAR/ 
Radyo aleminin sönmez iki yıldızı 

Hndyo SC\'Cnlerin <;ol.: hcğcndiği, tnkdirlc nlkı!;ölnd.ığı bir AJuıan len harikası ... 

Türkiye mümessilliği umumi sahş deposu: Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları ... 
Sirkeci Horaganciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Satı§ salonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli kar§ısı No 237 N. Stefanidis, M. Logotetiı ve _Şsı. 
GALATA : Bankalar caddesi 38, a lZMtT : Faik Nushet Belgin. ·, 
StRKECt Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat Işık. H KARAMAN : Ferit Özer. 
OSKÜDA:R Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya Özaçıkgöz ~ KARADENtZ EREGLtSt: Yusuf Çaştabanoğulları. 
ANKARA H. Ali Demircan, Yeni§ehir. ij KiLiS : M. Nuri Topçuoğlu. 
ANTALYA Ömer Hakkı Göksoy. ~ KONYA EREGLtS1 : Cevdet Apak. 
BODRUM : Veysel Bar ~i TRABZON : Ali Rıza, Miraç Işıllar. 
ÇANAKKALE : Mehmet Ali Kızoğlu. 910Dg~[NM7."i' il TOKAT : Uysal Kardeşler Ahmet Melimet. - -
DiY ARBAKIR : Mevh1t Evirgen. ~ I! URFA : Zeki Anlağan. 
EDREMİT : Hüseyin Rahmi Genç. H Konya : Hamdi Beştav. ~~FAe 
ESKtŞEHtR Recep İnöntepe. if Bursa : Şadi Erler ve Abdullah. 

Anadoluda bulunmıyan yerlerde acentalık için müracaat edenlere derhal tafsilat verilir. Müracaat yeri - Türkiye 
GAZİANTEP : Ali Özahı. ; Bartın Hacı Süleyman zadeler. 1 

•~,_~"'3 .... _._..-.. ........ 111111111111aıı1111ıı11111ıı111-.ıws-.- Mümessilliği Horasanciyan Han Sirkeci 7-8 

Karaciğer, ooocek, taş ve 
kumlarından mütevellit san· 
cılarını, damar sertlikleri vt 
~i5manlık şikayetlerinizi 

t.:HINAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid üril
\'e oksalat gibi maddeleri e 
ı ıtir, kam temizler, lezzet 
hoş. alınması kolaydır. Ye· 
meklerden sonra yarım bar 
<lak su icerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESl 

?#* , ................................... ... 

Almanya.da. yapılan , ·e 

Hğlamlığı bütün dün -

)'M'a tanmmı' 300 de

fa ı;almakla bozulma _ 

dığı tecrübe ile sabit 

olan 

POLYDOR 
f 

BELKIS PLATlN BAYA:-; NEDİME BlRSES 
incitti süzüm (knracı~ a - -805 harkı) 1 80S I ~yrıldı~ ~ulum ~enden 
· · k (U k k ) ! Kalk sıdelım daglara • cnı ancn · şa · şar ·ı ı 

Şiddetli hicr2.n ile Rast ga· İ l\ız ı;cnin aılın Emine 

l3ü1ü n 
ogrılar.a 

l\cır.şı »>• 

Aldanmayınu.. Rağb('t gören Jıer 

,eyin taklidi Ye benıerl ,·arıtır. 

GRIPJX yerine ba'ka bir marka 
verirlerse ııiddetıe reddediniz. 

, --, 
Giyime merakh 

Bayanlara 
A vrup:ıünn hususi surette ge

tirttiğim yazlık modellerimi lıir 

defa t:öriıııüz. isteyenlere pro -
,·asız patron çıknrılır. 

l)i plonı Tcr:i 

YAVUZ SEZEN 

BAYAN NEVZAT 1 ÜRGÜPLÜ REFİK BAŞARANI 

8Q52r .1 . • 'l.<cL T- k-) i 8060 Amnn Allııh 
.ıı t>mısın "cvn ur ·u ı 

BAYAN BELMA j ZARALI KÜÇÜK HALİL Paris Kadın Terzilik Ak.ıtleıııı· ' 1 sinden . Be) oğlu P.:mııakkııpı J 13 
Gözya«larıın (l'cak carkı) ı 1 r " " " · p d d t Gayret ııpnrlııııını. Türk Folnt>\'I 

8 O 54->:ıclarının her teli Hüzıım • B Q 5 9 .cncercn c pcr c ıcn 
~:ır. W Kaşların başka lıaşkn .----Ü.!;t•ü•nd.e ____ -; 

Gram o Co n c u 1 ardan ısrarla lste~lniz. ---~~----~-----------

m~ Ve B \GI saycsinclc bir çocuk gibi korkusuzca k~r. atlar, ata Ye bisiklete biner, kürek teker. :m . ... 
::HTcnis o~·ıı:ı.r, dans etler, güne~ b:ı.nyosunu alır. Yelhi.qıl bütlhı spor hareketlerinize rahat vo nc::e ile :::: •••• ı::ı 

:::: devam edebilirsiniz ı::: 

ı!·ı·ı::ı· ffii :::: 
1 FEMIL ve BAG"' 1 Artık lmdınlarn ayın üzUntulü gUnlcrlnl tamamen unutturmuştur. ~ !::I :m i'H O lmdnr pratik1ir ki; en ince elbi eler Ye dar mayolar altmcla bile :::: 

i.~.ı.:.· FEMIL ve BAGI sezilmez, lmllanan kadın 1,ıile rue\·cudiyetinl kat'iyyen nnhyamll7'~ i.=i.:i.=i.= 

1 
., lUikrob yunısı olan ~ki usul bez YC pamuk tampon1arm bayanlann 

=n .. : FEM L ve BAGI c.·: •• x.·. bütün hayatıanna mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarmın 

' 00 ününe gcçmı,u,, mı 
ifüBeynclmll<'I Kadınlar Cemiyeti ha.yanların A l.'LIK Tlı:-'llZLİKLERİNDE yalnız, FEMİL ve BAGU..'1 siji c::. 
nı·ıtakdirle kabul etmiştir. 1'".Ei\llL ve RA(a Büyfik Ticarethanelerde bulunur. Toııtan satış yeri: lstan. ~iiH 

ımil f bul t, Banka...,, nrlmsıntlıı. Rahmncılar sokak No. 5 CA~ J.ABORATUVARI. :: 
ıc ,. 

:e•= .. :: 
:::: .... 
:::: 
:::: .... .... .... :::: .... 
·ı:: 

~i~i 
···ı iii: .... .... 
,:.ı•• .. :: :::: .... 
:::: 
::n .... .... 
::ı: .... .... .... .... 
:::: •••111 .... 
:::ı .... .... .... 
·:n 
.. , .. .. .. .. :;~ı: 
!!· 

: •• ::ı" ··ı······:ı::-::········-· .. -·::.: .. ··· ... ············ ··• :ı:.ı:·· :xxı··· •. · *!::!i:!!!i~:! :n:::i:-:S!ii:::--.:i:ciiiiiii:liiiL=i:::rr.:53..T.5=.iiliii:: 1:11-:!!:t::::!t 

Nefis ve MOkemme Bir Gidad 
Omrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 
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Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 31-40 4 cü seri Kr . 
31 Rasin kUIJiyatı IV 60 

ı: 
:: 
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::~ 
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ÇAPAMARKA 
~ii~ 
ı::.: .:!i .... 
:.ı:: 
ı::: 

i!!i .... .... 
i::: 

·~ i=; 
1 - Muğla vilayeti dahilinde Muğla - Davas - Denizli yolu üzerin 

d--ki Diphan Muratlar ve Akçay köprülerinin betonarme olarak yeni
den inşaatı (134 000) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usullle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

32 
33 
34 
35 
36 

Metafizik 
lskender 
Kadın ve sosyalizm 
Demokrit 
Dinler tarihi 

40 
60 

100 
25 

125 

l!~·· 
.:ı ... ... .. .. 
ff li 
YÜ 

, ... 

l
,m 
... 

neş'e kaynağıdır ım Sıhhat ve 
2 - Eksiltme 14/4 030 tarihine mUsadif cuma günü saat (16)dn 

Nafia Vekaletinde §Ose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme ı:arlnamesi ve buna mütefcrri diğer evrak (670) 

kuruş mukabilinde ndı geçen relslikten alına.bilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz giln evvel bir isti

da ile Nafia VekUietlne müracaatla bu gibi inşaatı yapnbileceklerine 
dair ehliyet vesikası almalan IA.znndır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncU maldede bahsedilen vesika 
ile Ticaret Odası vesikasını ve (7950) lir.ı.lık muvakkat teminatlarını 

havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakları ka 
palı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktaziclir. 

(!052) (1957) 

R 

37 Filozofi ve sanat 40 
38 Et ika ıoc 

39 Heraklit 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

650 

Bu serinin fiatı G.50 kuruştur. 

Hepsini ahınlara yüzde 20 lskon. 
to yapılır. Kalan 5.20 kuru§un 
220 kuruşu pe~In alınarak müte· 
bakisl ayda birer lira ödenmek 

üzere üç taksite bağlanır. 

Kuruluş tarihi: 19151\1. Nuri Çapa Beşiktas Kıhcali Ç.\PAl\IARKA Tel: 40337 fü~ 
.. 
"H 
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1 R~JTG~~ ~ıui~~~~tısı Türbe, Ilozkurd Kıraathane. 

1 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak N~. 8. 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye l::ıdar. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme ile lGOO kilo kalafat ipi aimacaktır. Muhammen be· 

d:-1 (67~) muvakkat teminat 50.40 lira olup eksiltmesi 14-4·939 cuma 
günü ~aat 15 de müdürlük binasında yapılacaktır. İsteklilerin muvak
kat teminat Ye kanuni Ycsikalarilco gün o saate kadar komisyona mü
racmıtlnrı. 

Ş3rtııame ile nümuncsi hergün levazrm amirliğimizde görülebilir. 
(2073) 

il ŞEKE • 1 tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec-
zanelerde bulunur. 

ara 
lan 

tur. 


