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~--: 23872 ŞUBAT 1939 ÇARŞAMBA 

Buraos hükümetini hukukan tanımak hususunda Fransız 
Hariciye Nazmna geniş selahiyet verildi 

t..; fı'l'alıaız nazırlanna göre, Franko totaliter de vletlere kar§ı bir takım taahhütlere 
tir; İngiltel'e ve Fransaya vereceği teminatın hiç bir kıymeti olamaz 

~hurreisimiz 
~.Ve cumartesi 
~Çın iki büyük 
~ t Y•phlar S ~~Telefonla) - Rei
~ ıç;:ırııdelt: İnönü bu akşam ti...._ Ofdta curnartesi akşa-
lt ~1lan er.!'anına ve An

'ı, .._~ct d dordüncD, beşin
... -..-..~Ttl)1pnıer1ect-; memurlara 
""" 1~ ardır sa . 
ttl.L"' h •t 17 de Cankna-
..._~ ~.~ Ur Jc~ • 

~l oı oşkünde ordu 
~.llıllt u~?c:ık ve kRbul 
~ Tttiıeı::e1t'ı~ ıp bir çay zi 
~l ır, 

DnıgöDteıre 
Afrikadaki ltalyanın Şimali 

hazırlıklarından 

Endöşede 
Musolini 

intihap hazırhkları 

Müstakil 
mebuslar nasıl . 

seçilecek 7 
Partinin bir yerden bir 
değil birkaç mllatakil 
mebus namzedi adı bil
dirmesi ve müntehip 
sanilerin bunlardan birini 

P seçmeleri muhtemel 
azar günü Ankara; 15 (telefonla) - C. 

T orino' da bükük H. Partisi (~t":au:'ıi 5 ~,::;inde 

POSTA_ 
İLAN İŞLERİ: Tel. 20335 

Dünkü ve bugünkü hava 
Dündenberi haııa tekrar bozmıq vt yalmur yağmala ba§lam~ır • 

Bu sabah Yeşilköy meteoroloji istasyonundan aldılımız malt2mata ıörı 
5,8 olan hararet bu sabah 5,4 dt df4mıqtür. Yağmurun devam etmtsl 
ihtimali vardır. Dünkü hava ile bugünkünü mukayese tden resmimiz l• 
tanbul havasının, lıakiltalen bir "lstanbul havası,, oldulunı1 açıkça gö. 
iniyor. 

le ~tin de Rei.sicum
!tttle 'lan İnönü tara

... ~Q~:~.tay zirareti üc 
~ ~l 1 ıncmurlara şa....._ .... ır. 

~lard 
le lcab avete refikala-

llı et edeceklerdir. 
lli1 Uz İnönü bu top· 

....... ~~abulbu1u· 

bir siya~nutuk ~ı=ea=r=em=ı=a~=.h=as=ın=ın=9=40=s=en=es=in=e=bw=a=kı=ldı=j,=te=k=~p=e=d=il~=o~rl 
söyliyecek 

t General 
efer rr 

~~ '•ayyar 
~~~~.l 1 
~~ \ ~•8Jhino bir 
~ va açtı 
l'h.~ ıs_E 

' • ,_ h_ ltlekli general Ca· 
~-~·~ıe . ~~bir t Sftrasmda, hazi-
~ ~ har~va açmıştır. Gene
~ )aPtr~ cephe komu
-.;.,_~ bu h Ve kanunen 
~ Ususta tahkikat veril· 

ltldj ..• 
~. ~ tabsi ğıru ıddia etmekte 

~ l'a~Uan da istemekte-

Roma. 
15 .!!;!·>.;.lıf:= i~ ________ )a.A.. yı· ha ında bu·· -

bQytık bir ıalyaıd nutulıt 1118yliyerek --
ltaıyanm Fransaya k&l'II vaziyet a-

Iacağma dair bazı ecnebt gazeteler- y u• • k bı•r teJaAı.. kkı•yaDIIŞ• de çıkan haberler aallhiyettar ma -
( Dıvamı 5 incide) 

lığına düşülmüştür 
~ıAdama yer değil, yere ada 
bulmanın bir gaye. olması 

lazımdır (Yazm , üncüde), 

ÇERÇEVE ~-bizzat 
'tınektecti 

~~BER:·in 
yapıl an Calatadakl fırın Veni Meclis 

~e~ gözler müsabakası 
lliQ en büyük eğlenceli ve müki.f atlı 

\ nıüaabakaııdır 

"Ata.cı -- - . 
boka"rı.ıa . N_unıara: 35 Beyoğru N. E. 

'-._. -· .. ı.ıa •~tir~k eden bu göz sahibinin bize vazih adresini 
'· ·~ ıondermtsini rica ederiz.,, 
ı._ "- 4-irtacaimın mllkifatlann kıymeti 800 lirayı 
"• ._. ..,....etlad qkmdır. 
' "-tıett e 'bir radyo, krı.taı büfe takınılan, kıymetli ceb 
'-t ~etb.ı • ._balar, elblaellkler, lstenUen e17ayı alabil-

. ~"' "eren 20, 15, ıo lira gibi para kıymetinde kart-
6.; Ofn.. ve aalre. 

~kupon Müsabakamıza iş-
~o • ER tirak ediniz ve ku-
lt • 60 • 33 

·1939 ponlanmızı topla • 
. • l4.3,939 

maya baılayımz 

Bir cürmü meşhut 

Kırka yakın 
dükkan 

Belediye zabıtası 
memurlarına 
rüşvet 

veriyorlarmış 
Memurlarla dUkkln 

sahipleri bugün Adliyeye 
veriliyor 

Galata polis merkezi memurla
rından belediye işlerine bakan 
muavin Niyazi ile Kamil, Kahra_ 
man, Baha ve Zeki ismindeki 
dört polis memuru hakkında rüş 
vet almak ve vazifelerini suiisti
mal etmek suçundan tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bu memurlar, Galata mıntaka
sındaki bir çok dükkanlardan haf 
tada muayyen bir mikdar para al 
makta, buna mukabil bu maf 

(Devamı 5 incide~ ./ 

• • &; 
Prenses Fevziye ... 

Prenses F evziyenin 
doğunu 

Martın ikinci haftasında 
yapılıyor 

Kahire (hususi) - Mısır kra
lının hemşiresi prenses Feyziye. 
nin düğünü için hazırlıklara bav-
lanını§tır. Dtvamı 4 üncüde) 

lngiliz sefiri 
veda etti 

Ankara 15 (Telefonla) -
Cumhurreisi İnönü, dün İngiliz 
büyük elci.si Sir Persi Loren'i 
kabul buyurdular. 

İngiltere büyük elti.si Roma 
biiyük elçililine tayio olundulu 
cihetle Rcisicumhunımuza arzı 
\"eda etmişlerdir. 

ismet İnönü saat 17,15 de de 
Sovyct büyük elçisini kabul bu 
yurarak bir müddet görüşmüşler 
dir. 

İki kabul sırasında Hariciye 
vekilimiz Şiikrü S:ır:ırolhı h:ııır 
bulunmuftur. 1 

·. 

Bir Od ay .oma yellf Millet HeeU.l, bir mtı tırmanır tuman .. 
maz karınnıza çıkan peyh&J b&lnde 1dlnmnız1l reelmlendlrece'k. 

Acaba naaıl bir mauanyla yible,eeeğlsr 
Beklenen Heellsln terklblade 7enllllı: oJacainu .ayUtyorlar. Ba 

Mecliste gençlere ve iter tttrlü .. tlsu nhlplerine daha ~k yer veri.. 

lecekmlt. 
Demek ki Ttlrklye Blyiik Mlllet Meellsl, ~lterl llfllllen 

llemen ayıu 11Uarlarla örmelrt.e devam etttjl kadro kamqı tberln
de llk defa olarak esub Mr yenlletme eehdlne glrlflyor. 

Zamaam bir taraftan çlrtileü, öblr tanftU oldaraca lslllil 
karıı91nda her büayeye diifea bo~, gençlik sırrına ermek Ja)'J'etl 

deiU midir! 
Götlıe'ye göre deha, devamlı bir cmçlepıe JıMheelcUr. 
Bunun içindir ki gttıaömilze ll1ldm tellkld mihrakı, Btlylk 

Millet MecU.lnl yeni bir ölçtl tekDMbade yoğurmaya, milleti daha 
olgun bihiyettyle temsil efmeie karar vennlı obnakla kemallnl 

ifade etmlttlr. 
İmdi ... 
Dblmlzle kalbimiz anamda çıkmaz sokak bırakmadan lfl p.lus-

landınlnn: 

Gençle,tlmıe davuı bir yaş meeelesl dejll, bir kalltelettlrme 
problemidir. HaJk Parthl Bilytik Millet Meclisinin yeni hamlelerini 
daha keskin bapracak , .e umumi mUlet murakahe8lnl daha derin 
tıesıs edecek bir terkip cevlaerl tizerlade ~ıpnakla, kallteleıtlnne 
dav~m zin·Mlnl ele geçlnalt bulunuyor. 

18 mllyonluk bir camianın, ftklr, irfan ve &hli.k kıymetleri ba
kmımdan iyice elendlil n bötb ellllyetlerlle Uade edlldlif ennL 
yetini 'erecek bir mecU. hmet laini devrbtden tik ~la olacak-



• • • • •• , PJ>-ı !.ı ~A · 

Katalonyanm muhakemesi 
Yazan: NlzameddBn Nazif 

Hürriyetin makul derecesi mutla· Bu kahkarl inhizamdan bahseden· 
ka istipdada tercih edilir. Fakat lerin ikide bir tekrarladıkları cep· 
cahile, serseriye, serseme, rezile, ah- hanesizlik, silahsızlık masallarım 

laksıza bütün faziletsizliklerini ala- dinledikçe büyük l\Iustafa Kemal'in 
bildiğine kusmak imkAnmı veren meşhur sözü hatınrna geliyor; 
frensiz hürriyet ile istibdat yan}'ana - Ala! Süngün de mi yoktu? 
gelince aklıselim için istibdadı ter- Katalonyanın bir ayda tamamla· 
cihten başka çıkar yol yoktur. Zi· nan istila.si etrafında neşrolunmuş 

ra bu istibdat, belki iyiyi, temizi, bütün günlük resmi tebliğleri dik· 
olgunu ve zekiyi muhite çok fayda- katle gözden geçirdim: 
lı olmaktan ve faziletlerini alabildi· Katalonya kuvvetleri kasaturala· 
ğine yayıntıktan meneder; fakat fe· nnı bir defa bile kınlarından çıkar
na, şerir ve sefil için de kımıldan- mamışlar. 

mak, muzır olmak imkanları tahdit * * * 
edilmi~ olur. Hürriyet güzel şeydir, hep sever, 

l'libek tkttsat \'e Ttcaret mektebi talebe,lerlnılen S5 ktşlllk bir ka
file bir ay kadar süren bir yolculuktan &onr& Roma.oyanın Transllvan
ra \'tlpurlle t tanbula döndüler. Talebelere gene öğretmen Osman Fik. 
ret riyaset etmekte idi. 

Yüksek İkhSJlt \'C Ticaret lUektebl talebeleri sıraslyle §U ~birleri 
ılyaret ctmUerdir: Pire, Atlım, \'i~-ruın, Ll"yptlg, Dresdcn, Derlin 
Bükre~. ' 

Alelıtlak istipdadın makul hadle- ister ve kıskanmz. Fakat layık olan
ri aşkın bir hürriyetle olan mukaye- lara lAyık olduk.lan derecede. 
sesinden bu neticeyi alırsak "mü· Şimdi gözler Madride çevrilmiş· 
nevver bir istibdad,,1 böyle bir hür- tir. Cwnhuriyetçi İspanyanın bu 
riyetle mukayese ettiğimiz takdirde kadar dersten sonra mütenebbih ol· Türk talebeleri her gittlklerl memleket gen~lil,rJ. tarnfmclan ku -
<iaha ı;ok tercihe değer bulduğumuz mamasına imk!n yoktur. Fakat ha· cakJnnmı:;, gerek halle, gerek resmi mııknmlarca bUyUk dostluk teza. 
anlaşılır. ritaya bakınca insan ihtiyarsız söy- hüntı ne karşılanmı~hr. -

tf~ 
r Bilhassa Yunanistan vo Balkall Antantmma nıcD511P -::JJI~ 
gençlik te§klliıtı n yüksek tırtuıat vo Ticaret mektepleri ta~ 
gö terilen hUsnil kabul, talebeleriniz tlzerlndo iyi bir tntıb• b 
tır. a.eıı d~ 

Talebelerimiz gittikleri menılek etlerdeki Türk eJçiJlklerfıl 
azami yardım görmü§lerdlr. ~eıt.ıtc' 

Atına, Belgrad, Viyana, Budap~t.e ,.o BUkreste blrÇOlt ıore ~ 
toplantılar tertip edllml~ vo Türk dostluğu hararetli göSkrl 

zu teşkil etm\ştlr. gcO~ 
Resmimiz Türk talebelerini Budapcşte garında nuı.tbUAt ,·c 

mümesslilerl arasında gösteriyor. ~ 

Katalonyanm fildbeti bu mukaye- leruyor; ~ 
seden çıkardığımız neticelerin tek· Belki akıllan başlarına geldi ama liJJıJ 
zibine imkfuı bırakmamaktadır. İş· iş işten geçtikten sonra... 1 L) ~ ~ 
te Qç yıllık bir kardeş kavgasının Biz on beşinci asırda Bizanslılığın ~ ~ ~ "f" 
ikinci safhasının sonundayız. yaşamak imkanı olmadığını isbat 4 

''Engin hürriyetler diyarı Kata· etmiştik. Bu asır tamamile o dev- El kt 1 k ~ 'ı rket·ı Tramvay Şirketinin tesellUmUnden sonra H t ıarı 
lonya", feci mağlf1hlyctini en ufak rimize uymuş gibidir: e n ':tf ava pos a 
bir kahramanlıkla süsliyememiş bu- Bizanslılığa yaşamak imkanı ver· A h eyet'ı Ve k aA. 1 et ,· n ya p a c a gw 1 ,· ç ,· n haz 1 r l ı kla·ıer 
lunuyor. miyor. Milletler dizginsiz hürriyete Um Um 1 

Niçin? kavuşmaya değil tek millet olmaya ıaka 1 
Zira Katalonyada söz ayağa düş- çalr§lllaya teşvik edilmelidirler. Martm 16 sın da toplamyor ı· ı k 1 s 1 a h at Buyuk bir a müştO. Zira beline bir çift otoma· Nizamettin NAZiF Bu içtima büyük bir devam ediyor rP 

tik tabanca takan serseri, dizginsiz alAkayla bekleniyor 6 Telsiz memuru ıJııı•tfJ, 
hnrri}·etten, sadece, bulvarlarda ka· Üç mühim madde üzerinde toplanıyor Devlet havayolları idare:!'~ 
dm avlamak ve geceleyin namuslu Yu m rta ta c· ı r ve Tasfiye halinde bulunan elektrik b. • d ba laınası ,,,. )"., · sanı U · k · · · · 1 martta tamamen devletin elı'ne kısmının frenlen' c!:lrtJlameye uygun ne ır nısan a ş 1·1•

1Bf' • .A ın an çevirip soymak için istifa· şır eti heyetı umwnıyesı martın on ı.-- h tal · · ııazır JJ1> ııv 
de edebilirdi. Bakoninin yavruladı~ı k ( altısında şehrimizde heyeti umumi· geçecek olan İstanbul tramvay şebe· olmıyan ve hemen ekserisi acil bir ava pos arı ıçın ıaJııı1 ~ 
o lanetli Anarhosendikalistler, içti- 0 mi SyO n C U a rl ye toplantısxru yapacaktır. Şirket ke ve tesisatının bir taraftan devir tamire ihtiyaç gösteren vesaitin ısla· maktadır. Yeni hava p<>S beP b. Jıd 

h b 
isi ile m-gul olunmaktadır. Esa- hı. ve Adana hatlarında da ·:...1ıds! 

mat hastalıklara son vermek için a- mu" ·ı m ,· r tasfiye heyeti bu toplantının hazır· - ~1' b 1 ğ . . b fıaZll~ 
ramp bulundukları iddia edildiği lıklanm yapmaktadır. sen evvelce İstanbul tramvay §ebe- 2 - Birçok kavislerde aşınmış o- aş ıyaca 1 ıı;ın u dJf· .p 

t 1 t t 1 
ke ve tesisatının en hurda teferrüa· lan hatlarla bilhassa Lfileli, Şisha· senekinken fazla olmakta__,,ı bill''.Je 

halde her biri başlı ba~ birer iç- Q p a n 1 yap 1 a r Elektrik şirketinin tasfiye heyeti - Devlet ha a olları idart""'~A' tına kadar devletçe mütemadi kon· ne, bankalar caddesi, Beuazıt CPbe- v y iV" f;' 
timai hastalık halini almış olan o umumiyesi, bundan iki ay evvel ~ :.- sa hava emniyeti mevztlll ;çiD (.1 

renk renk cemiyetler, partiler, teş· ihracat nizamgal1}8Sİnİn tram.vay şirketinin hüklımetçe satın t~oller yapılmış, bunların vaziyetle- kesinde harap bir halde bulunan meşgul olmaktadır. Bllil~~ ıı; .A 
kfültlar fıkir ve ictihat hürriyetin· d·ı· I kl"f I d alınmasına ait iiarar verjlmeşi içip rı ta~:n tcsbi! ecli.Im~~ olduğun· :ve §irkct .başn~i.sinin ~sı~ tanbul ve Ankar~a ~lll';#tJ~ 
den sadece biribirlerini boğazlamak ta 1 1 e 1 o un u hissedarların şehrimizde toplanma· dan, şundı de bu ışte ıhtısası bulu· ta~J)'all bır zabıt ıle }lu harabıyctı yollan hususi telsiz ıstııJ 6' )-::: 
için istifade etmişlerdi. Dün ihracatı kontrol dairesin- smdan istifade ederek fevkalade bir 1lan zevat Nafia vekaleti namına W ~C--telilik!St't~tt o1unmı topralraitı ilaveten İzmir ve Adana?~ j:U: 

Bir harp, her ~eyden evvel, bir se- de ihracat tacirleri ve komisyon. toplantıya ı;ağrılmı~ ve bu fevkalade sellüm mu~elesi ile m~~l old~- '•ablol~nm .deği?tirilmesi. istasyonlar vücuda getiril çJ!:".-ı fi 
ciye ve disiplin meselesidir. Harbi cular beş saat sUren mühim bir toplantıda meclis idare azasının 13:'1ndan ~evır muamelesı suratle yu· 3 - Şırketın hükfun:tçe ~tın alı· yonların mevcudu dörde ·ııde 
kazanan tarafa yan gözle bakıp; toplantı yaptılar. ikisinden maadası tasfiye heyetinin rümektedır. nacağınm anlaşılması ilzenne stok· caktır. Tayyarelerin b~Jf· ~ 

_Ne yapmalı? kuvvet... Toplantıya iktısat vekllleti iç yapbğı işlerin gayri nizami oldu- ı 'afia vekaleti, şebekenin tesellü- lan sarfolunmu~. malzemesi kötü· telsizler faaliyete konııla(;j)"'ttlsiSr.ı 
Diyemeyiz. Kuvvetin hakka gale· ticaret umum mUdürli Mümtaz ğunu, heyetin, idare meclisine arıet mü muamelesi ikmal edildikten son· leştirilmiş olan mağaza ve atölyele- Havayolları idaresi, btl.~~., 

besi iddiası her zaman kolay kolay Rek riyaset etmiş, Anndoludan mcden ~bbüs ve i:şler yaptığını ra, hiç tehir edilmeden müstacelen ~~ tak~iyesile i§e yarar bir hale ge· tasyonlarında istihdaıtl ~....;ı# 
ortaya atılamaz. Bilhassa Katalon· ve Trakyadan gelen ve §ehriıniz. bilfillçonun bu !;ekilde heyeti umu· yapılması lazımgelen muazzam bir tırilmesı. re dört ve tayyare telSlJo'~·ııı 
yanın sukutunda bu iddia asla va· ~~=:c:ı~~~~ ~~:~1:~1~: rniyeye arzedil~iş olduğunu ileri ıslah işinin karşısında bulunmakta· Nafia vekAleti, bu acil ihtiyacı gö- lışacak iki telsiz rneınurur\.şpıı.ı 
rit değildir. Katalonya, muasır dün· müşavir Necmedclin Meta ve lh sürerek buna şiddetle itirazda bulun dır. Bunlar şöyle hül~sa edilmekte- zönünde tutarak şebekenin işe baş- la alacaktır. Mart ba~ı~da ~ f 
yanın asla affetmediği bir hataya racatı kontrol dairesi şefi Hakki mu§lardı. Bu münakaşalar arasın- dir: lamas_il~ ~~r faali~ete J:ı;ebil· olan bu müsabaka iıllt~ ,-e ıect'" 
saplandığı için, Bizanslaştığt için Nezihi de hazır bulunmuşlardır. da içtima ikmal edilemeden kaldığı l - Yirmi kadarı kati olarak öm· mek ıçın şırndiden azır yap· cck olan telsizciler elek .. Are,-e .J 
öavasını kaybetmiştir. H~ ... ls- Ruznameyi bilhassa yumurta gibi bu itirazı yapan idare meclisi rünü ikmal etmiş, diğerlerinin bir maktadır. 1 bilgilerinden başka ıntıh31PediJ~ 

:~~~=1:~= ~~: ~~~.~!~~S.t.!::uı:::: :.r~:i~~~~~~t .. :::";~ Kasaplar toptanc lan idare ~~:~~!~:~u~~~~ 
Franko, şüphesiz bir ı;ok yardım- ~~vee::!ea~~ :c~u:::t~ ken tasfiye halinde bulunan §irketin Hey et'ı n de ., ste m e d 'ı I er da ücret verilecektıt· ~~~eriııdeıı 

lara dayanarak ilerliyen, bir ihtilfil· leri tebarüz ettirmişlerdir. • her şirket gibi - Senelik heyeti u- !er aynca uçuş ikra!Il
1 

ci, onun cephesinde milli bir görü- Müzakereler bilhassa (tam ta· mumiyesini toplaması icap etmiştir. tifade edecektir. tşn 
nüş bulmamak da mümkün. Fakat ze) vasfını nlamıyacak olan sa· Fevkalade içtimada başlıyan bu va- D.. kil . t• d d. k d -0----:t. alda Frankotarafındamevcutbirmezi· nayimn.hsulU yumurto.larımı.zın ziyetdo1ayısilemartın16smdaya- un u ıç ıma epeyce e 1 o u Maarifi ve VilAyeı od~ 
yet var. Bu, gözden kaı;maınalıdır. standart §artlan noktasından da pılacak toplantı alaka ile beklen· k 1 M kt bi Jl1 d 
Ücretli Fas askerlerinden mürekkep bir döviz menbaı olması bakımın. mektedir. ve m Ü na aşa 1 cereyan etti fisM~da~e Gur!'ıı 1 

kolordular, ister ücretli veya yağ· dıın ihracı noktalannda temer· -o-- 'idi .,f',
1 

macı, ister ücretsiz ve idealist ol- kUz etmiş ve bu münnscbetle ni· Edebı·yat FakUltes·ınde Kasaplar, dün Eminönü Halkc·, Rapor kabul edilmiştir. Azledı . 1'( r .Al 
Vl• salonunda senclı"k toplantıları· Bagıw rsak,.ı, tavuk"U ve sakat"J · ·ııcs ı,ı". 

duldan kabul edilsin İtalyan lej- zamnamenin tadili teklifi yapıl· ... ... ... Maarif idaresi bırı oııt 1 mışt münhal Uç doçentlik nı yaptılar. ı ıann rey verip vermemesi mesele dartı uıı ~· 
yonerler, sağ cenah partilerine men- ır. Bu içtima çok heyecanlı ve sinde tekrar çıkan münakaşalar mektep müdürü ına · J3tlııv~ 
sup çeteler, Alınan teknisivenler, sa· Nizamnamenin diğer maddeleri ü · 't · uhtel.f fak'"lt le- 1 T' t Od E af b · ·· vazifesinden azletıni.ş:ı~~d"uıı"'.d 

J üzerinde de m·· k 1 1 
nıversı enın m ı u e gürültülü olmuştur. ıcare ası sn ~u esı mu· f j;l.l .. v 

'"lan ister az ister rnk olsun hakiki una aşa ar yapı • · ·· 1 bul d l'k· d'. · KA bebı· mu"du··run·· rn .. a.ar. 
1 1 

dA" bif "'.;: 
J• r-- mı§ ve ihraç olunan ve olunmiyan len?~e munha . ~nan oçent ı Evvelki seneye ait hesabatın uril azımın izahatiyle sUkfln l1Jl ov· trY, 
İspanyollardan mürekkep kolordu· yumurta tiplerinden numuneler ler ıçın yapılan ımtıhandap sonra tetkiki için seçilen üç ki§ilik he. bulmuştur. Mektep mildürU b t edere".~<' 
lar tam bir disiplin altında hareket hazırlanarak vekalete verilmek edebiyat fakültesinde üç doçentlik yet bu i§le uğraı:ıırlarken cemiyet Bunu mUteakip 75 imzalı bir evvel maarife murııaı:cıeeeıcı~ 
ediyorlar. Ayni kandan olup ayni k:ırarlyle toplantıya. nihayet veril açıldığından bunlar için de bir im· idare heyetinin geçen seneye ait takrir ve~erek ekserisi. toptancı tep binasını tamir t bir tP~· 
seciyeden, ayni şuur ve telfikkiden miştir. tihan açılmasına karar verilmistir. mesai raporu okunmu§ ve bunun lar~a~ mur~kkep olan ıdare he- bunun için de ınu~ris'U' ~ 
olmıyan insanlar yan yana geldikle- --o-- Bu doçentlikler ruhiyat, arap ve fars üzerine azadan bazıları cemiyet yetinın faalıyetinden memnun o. için başka bir binada . .,. r.i ~ 
ri zaman millet kunnuş sayılmaz· Belediye hekimler"ı dili ve edebiyatı doçentlikleridir. heyetini narh münasebetiyle hak lunmadığı ve binaenaleyh yeni i- saade edilmesini isteınıştı~ tıl' 
lar. Fakat ayni kandan olmadıkları larının müdafaasında ehliyet gös dare heyeti seçimi yapılması tek .. d . renniŞ fa}tat .11 ~ ~ 
halde tek şuur, tek seciye, tek telftk· Halkla yakından alAkadar -o---k termemckle itham etmi~lerdir. lif olun~u.ş ve teklif kabul olu· musaa e~ği,halde ınekteb~~t~· 

olacak Valimiz An araya Toptancıların himaye olundu- n:ırak gızli reyle idare heyeti se- sene geçtı d ~nı g #1!İ ~~ 
ki ile yapyalçın bir cephe teşkil e- ğu hakkındaki sözlere, idnre he· çimi yapılmışbr. nasına tasıruna. ı ta dŞ e.::''. oP'" 
debilen insan yığınlarında daha Belediye, sıhhat ve muavenet teş· gitmiyor mu ? yeti azası cevap vermişler. Çok Kemal Küçük, Ridvan, Kemal, raptırdığı ~a\tirild@tıl 
fazla millete benzer taraf bulundu- kilatının geni~letilmesi için bütçeye yeti azası cevap vermialer, "Ok Faik Soydanb:ıy, Ganim Fatih, nın Havra halıne g ~ 

f 1 tah · Vali ve belediye reisi Lutfi Kır !;l ... ıJl'. 
ğu söylenebilir. aza sısat koymaktadır. darın lstanbula ait işler üzerinde madıklannı bildirmişlerdir. Rifat Gedikpaşa idare heyetine mıştır. .._A,. e flJ , ..... tS 

Eğer, Katalonyanın muhtariyeti Doktor kadroları fazlalaştınlacak seçilmişlerdir. Binanın havra wuilld tı1ıfW"' 
beled

. hazırlanmış bir raporu hamile:ı An· y d ··saa e G '' 
için bütün hayatını vakfetmiş olan ve ıye hekimleri mahalleleri ır~ n & ~ """ !!!!!\ ~ ~ !!!!!\ • e ek azalıklara da Cevdet Be vilAyetten de ınu ~ ~ ~ 
Katalon idealisti miralay Maciya dolaşarak fakir halkla yakından a- karaya gideceği hakkındaki haberler ~ \!:o'W' u u {gl u u u ~~ 1 şıkta§, Ethem, İhsan, Zeki, Ali, Bu suretle müdür ~d .,.ua> r.U'~ 
sağ olsaydı, bugün Paris bulvarla- lakadar olacaklardır. teeyyüt etmemiştir. n D n Ç 0 C U@ U Sabri seçilmişlerdir. hem maarifi v_e hertlb;~ 
nnda dola~an halefi Kampanis'e, --o-- dalmış bir vazıyette 
sanırım ki bunları söylerdi. Romanyantn yeni Ankara " --- (~ t>o~u~ııd~ /> 

Cumhuriyet lsİ>anyası, Katalon· eJçiSİ Gazetemiz: entertiP1~~>1',, 
JBYI söı ayala düş~ için kay- Roınanyanrn Türkiye büyük elçi· din'in bir ıoz ç~sıııf ,~~~ 
betmiştlr. Katalon}~rıın sukutunu liğine Staikonun tayin edileceği ha miş, küçüğe HitaY !ııi tebril' (lt' 
özürlü göstermek için ortaya atılan ber verilmektedir. Yeni elçinin bu Arkadaşunızı ve cştllt bit' Otf> 
bütün. sebebler mutlaka bundan son- ay sonlarında ~ehrimize gelmesi k.. ..v uzun ve ınes 
ra gelır. muhtemeldir. l=ge 
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j iç • 
ıçe meseleler 

Hayat p&halılıifyle mücadelenin güç, güç olduğu kadar kolay 
taranan\'&!'. Biz kolaylamu bırakıp güçleriyle uira§ıyonu ve ne.. 
ticede munff&k olamamanın verdiği kcaelle Umlt.;lzllğo kapılıyor 
\'e pahalılıkla mücadelenin lmkinsızlığuıa n.nyoruz, 

Satırlamnd&n lhtfy114:lann tunlfinde en ön safta bulunanla.mı 
ihmal etmek gibi bir netice çıkanlmamak kayıt ve ı:artue ıunu 

söylemek lizondır ki ikinci, üçüncü \'e hatta sekizinci derecede gi-

1 

hl görünen lhUy114:larm, hayat pahalılığı üzerindeki tesiri, bir kill 
halinde mlitalia edilirse birincilerinden biç de geri kalmıyaca.k 
bir kıymet tqır. 

E\·lnl pahalıya maleden bir sermaye sahibinin kiracılardan faz 
la para Lst.er. E\ine yaptırdığı elektrik tesisatı için fazla ücret öde 
yen fmncı, fazla nrdlğl parayı ıııattığı ekmekten çıkarmak ister, 
Ot.omobllinl qm derecede fazla bir fiyatla satın alan bir eoför 
benzlıı ucmlamııt bile bulunsa her gün, tekerleğin her den-fııde 

blru daha eskiyen an.hasmın kıymetini ta,ıyacağı mu,terlden 
koparmaya U.\'&§ır. Bunlan ayn ayn, bu harekct~erinden dolayı 
ka.bahatll gürmeyo Imki.~ yoktur, O, lst~dlğlnl fazlaya almakta. -
dır, nttığını da fazlaya sat&caktır. 

Diln bir dost: 
- Hükiimet çimento flyatlarmı ucuzla,tırdı .. dedi. Fakat ha.. 

klkatt.e ucuzlayan hiçbir Dey yok. 
Sebeblnl 110rduğwnuz zaman bize nrdlği oo\·ap da şu oldu: 
- Çlment.olar, fiyat ucuzluğundan önce çuvallara konurda. 

Bugün kiğıt torbalara konuyor. Kamyondan indirirken gösterilen 
en kUçü.k bir dlkkat&lzllkle, hatta 5öyle bir sert kanayı,la yırtılı
yor ,.e dökülüyor. Bu dökillen çimentonun zararmr, gt'rl kalanla-

• ra ekleyince, çlment.oyu, eskislnclen daha pahalıya ıatmalmı~ olu_ 
yoruz. Çimento kiğıt torbalara konur ama büyle t.orbalara değil .• 
Bezil ve kalın kiğıt torbalara ... 

Görülüyor ki çlment.onun ucuzlaması, fabrlkalan, başka yol -
lardan belld mecburi bir tuamıf sürilklem13, fakat ihtiyaç aalıip
leri lhtiy114:lannı eskisinden daha çok bir fiyatla elde edebllmlye 
ba§lamr,Iarda, 

\'ine bir elektrik malzemesi satıcısı uttığr bazı mallann kea... 
dislne yUzde yüz, yüzde elll kir bıraktığını, buna mukabil baZJla
rmdan da k&zancmm sıfır olduğunu söyledi. 

Hele yalnız madde üzerindeki bu yüzde yüz elll kinn o mad
deyi yerine koymal< hini de üzerine alırlarsa yüzde iki yüz eJUyl 
bUe &§ttğmı ilave etti. Bu elektrik malzemesi satıc~mın elde ettiği 
ki.nn yüksekliği ~ısmda apartman sahibi olduğunu Hınnnnız. 

Fakat hakikat onun ancak dilkkin masrafını çıkarablldiğldlr. Çün
ktl elektrik malzemesinden birçoklarının mahalle bakkallarında 

bile ıaatılmaıııma göz yumulduğudur. 
Neticeye dönmek lstenıek eura.ya geldiğimizi görürüz: Ha.. 

ya.t ucuzlağrı, yahut hayat palıalıhğr bir küldür ,.o bunda hariçten 
gelen mallar Uuırlnde yapılan qkın kirm büyük bir hissesi vardır. 

Acaba hariçten gelen mallann fatura flyatlan kontrol edilip 
muayyen bir kirdan gayri aşkın kiirlann ününe geçllemez mi~ Ka
naatimizce bu gtiç. olmakla bera.ber kabildir. Ye bunun hayat ucuz
laj;a ibewtacle W7iik labmet.I dokun&e&ktll'. ····--··,---------

• : 
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1 • 
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Bostane1 açıklarında bir 
deniz kazası 

Osman Kavrak 

Bir genç ölümden güç 
kurtuldu 

Dün Bostancı açıklarında bir de
niz kazası olmuş ve bir genç saat
lerce sularda çırpındıktan sonra bir 
tesadüfle ölümden kurtulmuştur. 

Hadise kahramanı Tophanede o
turan 18 yaşlarında Tevfiktir. Tev
fik dün Büyükadadan Tophaneye 

gelmek üzere Yelkenli bir sandalla 
denize açılmıştır. Sandal Bostancı 

açıklarında gekliği zaman birdenbi
re fırtına başlamış ve rüzgar şiddeti-

ni arttmnıştır. Yalnız başına hem 
dümen ve hem de yelkeni kullana-

mıyan Tevfik sıkı ve ani bir rüz-

Feriköyünde oturan Ahmet dün 
sandal birdenbire alabora olmuştur. 

Dalgalara yuvarlanan genç derhal 

HAklm 
tayin 

namzedi 
edildi 

SenelP.rdenoerl ga~mii spor ya· 
zmlan arasmd::. bulunan kıymetli 

sandalın kenarlarına yapışmış ve arkada~ımız Osman Kavrak, geçen 
diğer taraflarında buz gibi sular i- sene hukuk fakültesinden mezun ol
çinde feryada başlamıştır. Fakat fır· mu~tu. Kendisi adliye vekfüeti tara

tına yüzünden çocuğun sesini hiç fından Rize hakim namzetliğine ta
kimse duymamış yalnız kazayı Bü- yin ediltr.İ§tir. Yarın Tan vapurile 

yükadadan bir balıkçı görmüş ve o vazife3ine hareket edecektir. Bütün 
sırada Yalo\-adan Büyükadaya ge- sporcuların pc:< iyi tanıdığı ve çok 

len Mahir kaptan idaresindeki Pen· sevdiği değerli ve çah~an arkadaşı

dik vapurile kaza yerine gidilerek mıza, yeni \-azifesinde de mm·affa-
kazazede kurtarılmıştır. kiyetler dileriz . 

Kasaplarm derdi 

-======================~ 

Emektar bir artist 
sürünüyor! 

Sahnede ömür tüketerek, hayat çürüterek, ter dökerek 
bize neşe, zevk ve kahkaha sunan Asım Babaya 

sanatın, tiyatronun, mesleğin, meşlektaşın, 
cemiyetin acı bir istihzası l • 

Traşsızlıktan uzayan beyaz halkt k:ılıkahalara boğan yüzün- Haydi sahne nankördUr, haydi 
sakallarının çevrelediği soluk de, bugün ağlatan, insanın içini bu sanat nankördür. Meslektaş.
benzi ve gömülüp kaybolacak gi. sızlatan öyle bir görünüş var ki !arı onların, yani 4sım Babala .. 
l:ıi c::ukurlarma batan f er . .;iz ı;öz· buna titremeden bakabilmek im- rın, Abdilcrin ve daha doğru ta bit 
ieriy:.0 bu yüz, bana bedi! sanat kansızdır. le tuliıat sanatı mübdilcrinin aç• 
hayatımıza belki bir asırlık öm- Asım Baba laalettay:in bir a-

1 
tığı yolda kendilerine hayat ve 

rünü vakfeden sanatkarların is- d.am değildir. saadet, §eref ve §Öhrct temin et-
tikbali gibi çok acı bir intiba bı- Sahnelerimizin en eskisi, en C· tiklerini düşünürlerse, bu facia. 
raktı. mektarı, en muvaffakı ve en sa- ya lakayd kalmak bir nevi 

Parçalanmıı, elbiselerinin di- natkarı idi. nankörlük demek değil midir? 
kiş tutmiyan yırtıktan arasından Vücudu pörsüyüp, artık ilcr A B ba b . . 
görünen pörsük vücut parçalan tutar yeri kalmadığı zamana kıL sım a. ugiln.kU ?yatra 
~'lrtık ayakkabılarının kenarla. dar Ye yani bir kaç sene önceye s~atını~ bır meselesı. h~~ıne •. ge.. 
rından dışanya fırlamış parmak. kadar sanatında kalmış buna tırılmedıkçe sahnede ömur tuke· 
lar, bu hazin manzaraya daha sadakatle bağlanmış ol~ Asım tenlerin yannıa:ı hep bö~le facia· 
derin, daha manalı bir elem sin- Baba için, Şehir Tiyatrosu dela !arla dolu olmaga mahkum kala• 
diriyor. letiylc bir hizmette bulunulamaz caktır. 

Bir asırlık mustarip bir mesai mı? 1stanbulda ve hatta Tilrkiyede 
yorgunluğu. Kim bilir ne zaman Sanatkarlar, sahnenin §imdi tiyatro denen varlıktan zevk aı .. 
danberi aç ve müftekir, perişan sürünen ihtiyar emektarına gün. mışlann kursaklarında Asım Ba: 
ve zebun sanatkarı yekpare bir ler, jübileler yapamazlar mı? banın sanat ekmeği vardır. 
bınçkınk haline getirmiş. Edebi- Onu ahır ömründe bari yalın Dün sahnede ömür tüketerek, 
yat yapmıyoruz. Bir roman kah- ayak sokaklarda bir lokma ek· hayat çürüterek, ter dökerek bl .. 
ramanını tasvir etmiyoruz. Ya- mek arkasına düşmüş bir halde ze neşe, zevk ve kahkaha sunan 
nm asırdanberidir, Türk ruhuna dolaşmaktan kurtaramazlar mı? Asım Babaya, sanatin, sahnenin, 
tiyatro ve o şubede zevk, neşe 1 Bu. f3:ci.aya, mcslekdaşları nasıl tiyatronun, mesleğin, meslekda. 
vermiş; bugüniln tiyatro inkıla. seyırcıdırler? şın, cemiyetin ne acı istihzası bu! 
bına rehberlik etmi~, uzun bir --

~~~~ ~~~cay~~~;ğ~e~~::~ Bugün müfettişler toplanıyor 
bu uğurda. ömrUnü vermiş bir 
sanatkarımızdan bahsediyorum M _ . e f ş 

Dillcri .. Tü:,k lehçesine dön.':11i- aarı urası 
yen, o gunku ruhlan saf Turk . 
ideolojisine yaramıyan sanatka-

rın yanında bir kaç Türk sanat ha zır) ık la rı 
adamı olarak bulunanlardan ve 
bas kaldırıp muvaffak olanlar- · 
dan, sahne diye bir varlık ku- b • t k 
ranlardan ~iri olan bu. asirdi~e e- 1 m e 
mektar artist aç, perışan, hıma. 

•• uzere 
yesiz sürünüyor. 

Belki de benden sakladığı yu
muk avuçlu elini bir kaç dakika 
önce bir sinemanın gişesine bir 
kaç kuruş alabilmek için uzat
mış olan bu sanatkar, yalnız za
manının §ah sanatkarlarından bi 
ri değil, bugün yeri doldurulma
yan, komedi ve vodvil artistleri

Gerek tedrisatın ıslahı ve gerekse 
Maarifin diğer işlerine müteallik tetkik
lere müstenit dilek raporları tabolunarak 

nin babası, en eskisidir. 
azaya tevzi olunacaktır 

Şehir Tiyatrosunun, tiyatro Diln lise ve orta mektep ınUdUrlc-
mektebinin, konservatuann, kil· ri arasında Maarif Şürası -
çilk büyük tuluatçı veya eserli na ihzari mahiyette tcsbit olunacak 
tiyatro, operet te§ekküllerinin dilekler münasebetiyle yapılan top_ 
ve böylece geçinen yüzlerce artis lantı geç vakte kadar devam etmiş 
tin gözleri önünde, onların da is. ve epeyce münakaşalı olmuştur. 
tikbali halinde bir facia olarak 
dola§an bu sanatkar. Kel Hasan. İlk ve orta tahsil idare işlerinde 

ve tedrisat programında yapılması 
istenilen tadilata ait komisyonların 
hazırladıkları teklif mevaddı kabul 

dan önce Abdileri ve sırasiyle Ha 
sanı, Naşidi, hatta Dümbüllü;ii 
yetiştiren, orta oyunlarında pişe
karı ibda eden bu sanatkar (A- edildikten sonra Beykoz orta mck -
sıra Baba) dır. tep mUdilrü Cevat Palandöğen'in 

Onu cumhuriyet tarihinin tu- maarif işleri üzerinde umumi hat _ 
luat sahalarında, çevrilen Türk !arı tebarilz ettiren raporu mUza -
filmlerinde bugünün gençliği de kere mevzuu oldu. 
hürr.ıet v~ muhabbetle sever ve 
tanırlar. 

Bundan evvelki neslin tiyatro 
sanabnda. duyduğu zevklerinde 
t-n büyilk hissesi olan Asım Ba
ba, rnh.Jıcnin nankörlüğüne, sah. 
ne arkadaf;lannın, evladlannın 
ve .n~~yet me~lekdaşlannın göz. 
len onunde hımayesiz bir halde 
sürünüyor. Ne elbisesi, belki ne 
:vıat~cak yeri, ne yiyeceği, belki 
ne ıçecek cıgarası olmiyan Asım 
Babanın, dün neşe ve zevk saçan, 

Bugün toplanacak müfettişler do 
ilk tedrisat işleri üzerinde alakalı 

komisyonların ihzar ettikleri teklif
leri mUzakere edecekt,ir. Bu teklifler 
arasında bilhassa azlık mektepleri 
muallimlerinin, resmi mektepler 
muallimleri gibi tekatitlük, kıdem 

zammı haklarından istifade etmele 
ri gibi noktalar mevcuttur. 
Ayrıca lise muallimleri de top _ 

lanarak psikoloji ve felsefe dersleri 
mlinasebctiyle tedris usulilne mille-

Natürel yumurta 

allik teklifleri müzakere etmişlet 

ve buna ait raporlarmı ikmal eyle • 
ınişlerdir. 

Bu iSuretle, Maarif ŞQruma ya... 
pılacak tekliflerin hemen ana hat"' 
tarı hazırlanmış bulunuyor. 

Ankara, 15 (Telefonla) - Maarif 
Şürası hazırlıkları hemen :Per vil&.. 
yette bitmek üzeredir. Hal3er aldı· 
ğımıza göre dilekleri ihtiva eden ve 
tetkiklere istinat eden raporlar ta. 
bolunarak azaya tevdi olunacak .. 
tır. 

Maarif Şürasr, Türkiye kWtur sa.
hasında büyük bir a10.ka ve mem .. 
nuniyet uyandrrmıs bulunuyor. 

Mahiyeti itibarile maarif mlahatı.. 
nm alakadarların müşterek faaliyet 
ve telklkleriyle yapılması manaa.mı 
tazammun olan bu hareket TUrki .. 
ye kUltür işlerine, bugünkU Ihtiyaç. 
lamı en ince tefcrriiatına kadar 
tcsbit edilerek yeni Ye umumi blr 
çalışmıı. planını hazırlamak demek 
olacaktır. 

~faarif Şürasmda mcvzubahs olan 
ruzname mevnddı ilk, orta ve lise 
mekteplerine şamil olduğu nisbette 
yüksek mekteplere de intikal etU
rileccktir. 

K ASAPIA.R ıtenellk lçtlmalarmı yap
tılar. Dertleri bu içtimada a.nl&§ıl

dr. M<'ğcr idare heyetlerini te!;kU eden top. 
ta.ncılan lstemlyorlannış. Ne garip ten -
düf! 

lar da tıahnıu;mlar, bak toptancılar nuıl 

bizzat kuzu gibi kesilirler. 

y UMURTA tacirleri ,.o komisyoncu. 
lan toplanıp yumurta ihracat ni-

zamnamesl lizt'rlnde görüşmeler yapmı~lar 
v~ nihayet yeni bir tip ihdas etmişler Ye 
buna da (natürel yumurta) adını koymu~
lar. 

llk pllnda tedrisat, lisan, kitaplat 
mevzubahs olac~k. idare iDleri da 
ikinci planda g<'lecektlr. 

Yine haber aldığmıWl göre, bazı 
öğretmenler kendi ibtisMları ve de 
reccleri dnhillndeki mekteplerde ya 
pılması matlüp ıslahat ve d~ği~ik -
liklcr münasebetiyle §ahst lntıba ve 
kanal\tlerinl bildiren raporlar ha.zrr. 
lamakta Ye alfıkalı toplantılara tcv 
di etmekiedirler. 

Biz halk da l!'lt~mlyorn1~ O halde yalnız 
alanlar deifl ıııa.taıılar da aynı dertle malül 
demek. 

Biz bu ı, l~ln bir tek çare görüyoruz: 

Biz naaıl olsa zaten yiyemiyoruz., k.asaP-•• -

*** 
Maaş vermiyen mektepler 

M AAŞ ,·ermlyen azlık mek~pJerinln 

derhal kapatılmuı karar altma a. 
lmmı!J. 

İ)1, ama, &nlarnadık, bu ceza mektebe 
mi, muallime mi olur~ 

Ha, §imdi anla15ılıyor, çörekler, pastala.r 
nsalre gibi gıd" malzemesinin nasıl yu _ 
murtadaa yapıldığı. 

Demt'k ki boyuna biz fıkarayı ümmet 
ıun'i J"UIDUrla )iyormatuzl. 



!l~r~~-~~~~~ü ~~ ~~m'!~b,!!!!!~_f 
mn ciddi bir etikle tab1 tutulmak terfi ve te!C'yyilz hakkından mah smda yeni bir tayin w terfi listesi ba~besi S. I. mem~ru. Ali Şetn
Jlzere tehir edildiği ve 1940 mali rum etmek ve yani onlan bedbin bamlaınıpır. Bu arada "*'1et em- •ttiıa ~e. 12. cı tüm~ mu· 
lsenesinde tatbik olunacağı yazıl- ederek konun zoru ile kıymetleri rine alınan memurlar da vardır. liı balT muhebeclu Rbe~liHA~oı.A~·ıacı •il

0
v. 

.......... ' · ·· ·· d UriltU mah t k teni" + .. - .. -· ud · · an "uı anı ,. 7, · .u.uvo.u. goz onu.1 e ç p ve me n ı.c:uuauu ş ur. Antep tahaillt tefi Seyfetti s 
~ec~sin yenile~em.e ~arar hatasına dütütüdür. Terfi ettiril~r dan, Zonguldak tahsilat tefi' H:: 

Yerilmiş ?uiunmasıyle. lıleclıs en Asker=:kte her terfi devresi &• tıtuabul hazıne avukatı ahmet seyin HUanil YılmutUr'k, Tekir • 
~Umenlennde bulunan bilcümle Rulm Esmerer, Borsa ve Oamanh daı defter.dan HUıeyin Hillnil 
ıAyihalan t tkiki t ı:ı. rasında mevcut olan staj ve tah· bankaıı komiserliği kambivo Md p Tun -"' d f d C al 
~ n e o oma IAman .1 lü U k .. b t f yd " · oray, c""" e ter arı em 
geri kalmJlbr. sı usu n n ço mus e a a. mümeyym Cemal Tokıöz, Boru Göiıe, Muheaebat U. MUd. m6- , 

Yeni tetükill edecek KecU. lan meydandadır. ve Osmanlı bankalı komiserliii meyyid Mehmet Tacettin Alpar 
bu llyihalardan diledik! . • . Devlet memuriyetinde her ter- kambiyo ve nukut Md, memuru fb. mu, Nakit iflerl Uca.. lılild. mü· 
klen el alıp bıı ~~ı yenı fi devresi filen o memurl_yetin 111- un lmer, Xwıtazam B. U • .M~. meyyizi Saim Koçak, Çc.rlu mal-

e un e 0,rma mutil dahilinde bir staj ve tamil memuru Ali Kmtafa Candaı, Ki- müdiiril tbrabim Güneft Tabailit 
~hiyetlni haiz bulunduguna kurr:u ihdaa olunmak ve bu su- liı hazine avultatı Salih Sipahi, llild. I. el mUme)'1i%i lluıtafa 
*öre ~m llythımnm da böyle retle hem memurlan m<-sleJd bil- ~~e ve,...ıJ kon. U. ~· mü~ey- Vural, btanbul Def. muavini tb
mtıtalea .ile yeniden~~ f!l.ev. s-ilerinde yükseltmek, h~m aya. 71~ .Kiınra!t Ant, ~ımır van~t rahim Seberman, D.D. Y. Bahke· 
tiıu olabileceği tabif gorülebilir. kat ve ehliyetlerini arttırmak müdürü Talit Tekeli, tıtanbul mü· lir mubaaebeai _.uru Ahmet 

Bu münasebetle, doğrudan dol h d b stajlan tıt aki ~e prir awkatr Rifat abmet Birand, Hul6ei Ataman. ı.tanbul milli 
tuya alikahlann ve uzaktan y~ ıe::ıde~ :erilııU§ ~yete P 1.~ A~emlar ıubeai tahakkuk tefi. Hil- emWc Müd. lnettin, Tekin, Büt 
Jnnc'lan bu hldlae ile meşgul olan· . ve 111 mı ~kçen, Tarlabqr tu'beeı u- çe ve mali kontrol U,. Md. mil -
J&rm. bnaat \Ye fikirlerinden de ~tıanyle liyakat ~e kudretlerini hakkuk tefi Emin Arif Sel'darçilu, mcyyizi Şakir özmen Eyüp mali· 
iituhem olarak çok mühim bazı o!çmek m~mldlndU~. Bu, m~ırte- tatanbul hesap mUtebauıaı Ruim ye Ş. tahakkuk memuru Ahmet 
"8sJ te ed eğiz· bın verEmıyeceği bilgiyi verır ve Soydar, Marusa deftercl.Tı Muı- Cevat Barlas Fatih maliye ıube-y!.t,raaa:;: li•!~ · böylece bir memur her terfi dev- tafa Ertan, Samsun defterdarı Ali si tahakkuk ~emuru Muıtafa Nu-

Papanın cenaze merasimi 
Dün Vatilranda PafHmVI e111t1u mtrumi Sen Pi1er • 
ralt tabut ltilistni11 malııfmiM kollUlmuıtur. R-,_;,,ıu, 
yatalında ıöıtınnılctttlir • .J&üasında memu resi aruuıdaki stajını muvaffaki- Rıza Sonıur, TabıilAt M~t. me- man Fahri özbir, Kadıköy ıubai 

tf7et.derecelerl, terfi esasları: ta· yetle ikmal ederek Baremin A. muru. Abdullah Avpr, tmnr Baı- tahsil memuru Hazım Eren, tstaa· d 
:nıamiyle tahall şeviyesine istinat ve B. cedvellerinin en üst me- ıbabane ş. tahakkuk tefi Osman bul inhisarlar Md. memuru Nec- 81 r k .,. NahİJ8 mu 
l!bnektedir. murlyetine 'kadar irtita ed bilir Nuri Erkan, tamir hesap miltebaı- det Beyender Betfktat ş . ta • O fiİ 

Lise tabstllnl bitirenlerin amir . . . e · srar Abdil~rahman Fikri Akurcal, baklnı'k mem~ru Yakup Lemi Ta· ç kitinin lalemDana ter 
le memur arasında bir dereceye Bu takdirde elimizde mUtehas- Hukuk llılüt- muhakemat memu- ner Galatuaray tabesi tahakkuk ujnyarak yanlanclı . ada J#. 
,ubek tahsilini yapanların da A, 818 memur bulunmuş olur. Bil. ru Recai TüalQtll, Amasyavari~t mc~uru Yatar Tömbek,. FeriköOündeoturanAhmet diln Valiler arası dl 
mirlik aeviyeainde memuriyetlere tün memurlarımızı kendi meslek. M.~d. ~ehmet ö.aer,~ukuk. Miif. Y ellideD tayia olananlar . . açd 
.. ı.. ... 1.;1-...ır.ı-ı ~ Be.re lerinde kendi vadilerinde tabU mupvır avukatı. H~ Rttıt Y~- u ...... L ___ ,_ ... __ Sai ıeceransı sarhot bir halde mnıe si· Dahili ._ .. ,...._ -.&&&& ...... eren m • man Hukuk müpvırliii milf&vır &Juaua mes~uauaıa m derken karanlık bir yolda OzeriDe 1' ~ 
Jlyihıpnda f.ahsilin memur ol· bir seyirle ihtisasa sevketmiı o- avukatı S&dıkArda. Zoniuldak tah Altaca, ortamektep meaunlann • . . . ı.-1rt.. dilrlerinhı terfii 
JD&k h•klrını verdiği nlsbette de luruz. lilit kontrol memuru Şahap Dem- dan Tacettin Abel ilkmektep me- ~ ki§! hfl~ etmiı ve :ı~ )'(l'" lerle umUJDl mllfı 
!ehliyet ve liyakatı veriyormq gi- Tahsilli de, tahsilsiz de burada ren Sinop ttrldat müdUrii Muata ~wılarından Aamı Yıldınm Snu, iünden ve vücudunun birçok yede- bir anket açlllll .e 
J>i bir tel&kki yanlışlığına dilfill· kendilerini göstersinler. fa FanlTmün, Mut tahıiltt x. lile mesunlanndan Necati Oeriı. rinden yaralamqlardır. 111 tamimi gön-:-_..w 
l!lilftllr. Bu, hüldmıetimizin yeni prog- Ke. Vehbi Abu, bütçe Um. lıld. ortame~ep at!sunlanndan Ah - Abnvdin feryadına yetifen, polis- .,_Nahiye!~ .• 

Univenlte lıtlsas tahsilidir. ramına &öre vazifelerin bilflll e- müdllr muavini Cahit Akıt. Or- ~t NAaamh Er0bılh, LlHBakmesunlaB rm· ler Tank, Ali ve Salih adındaki bu hali cidden ~ 
Dokt · f kt k fd · h li b · --L ı--:ı An uan met r un ır, oru or, mühendis gibi mütehas. e en ve . ontro an geçırlfmlş, ane ~ av11&atı .uw& .. - buğday koruma eski memuru ı.- üç mütearruı yakalamıtiar" Ahme- Maqlan as oJall 
sıslar yeti§tirilebilir, fakat sıhhat habr ve gönülden fazla alnının ~~· Varida~ l;1m. Md. 3. Ş. mu· ·ı ç-•-- ua1lim Lt b' eli de n ... ~1 .... _ _._~=-- kal~-. lerl ~, .. bir ~ ' te • 1 durü Nuım Kiper Darpane ve maı 1UUr10y, m me .. e ı .uç,~u nuı.aıK:aUaıc wı ~ 
ırılldürU, heyeti fenniye tefi ye ny e muvaffak olmut ehlllere dam bu ' ba•1r;- . mesunlarmdan Behice özdemir. mıjlaıdıı madığından h . 
ti§mlrmlı demek deflldir. Yani tevdif ve liyakat ve ehliyetin esas &'~ mat sı .--1agerı Vekalet emrine almmlar • lanlmıl bir 
ihtisas dahi mevzuubahs olsa, yi tutupnası hedeflerini tahakkuk et :!1ı1:o~unı ~i~zeray~ Dimli malmildUrll tbnhUn taraftan iJJnt __ ,....-ı::; 
ne memuriyet bqka, tahsil bam tirmek için en salim ve en emin sebat Um. M:d. ı. ci mllmeyylzi Gazioil~, Bahkeıir Varidat mUdü Prenses Fevzı·yen·ın mek, bazı naJıl79 
bqka teylerdlr. bir usul tefkil eder. muhtar sazen, M:aıbaae-bat umum rU ~emil Acar, Babaeski ~U- ne lise m~ 

Tahailin, memuriytte daha seri B cedvelinden A ya geçerken mUdUrlUP birinci mlimeyyid Be dürii Haydar Duman, PalU\ler dO"' O O diğ taı-afta1L dJ 
ve daha semereli bir muvaffaki bir memur devre arası stajına ta kir, Aboy, btanbul detterdar mu malmüd~ril Şnkl Kaur. g n ~derecesinde 
yet ve kavra)'ll temiıı etmek ba- bi tutulur. Bu staj, bilytik memu- avini Baba Hororotlu. Sıhhiyede '"er dairelerde 
lamından faydası ve ehemmiyeti riyetlere geçecek memurlann 0 Ankara, ıs - Sihhlye Veld - (Bt11ltnafı 1 Wldı) g eyl1I 
inkir göttırmes bir mtleyyidedir. memuriyetin btltUn "1!mul ve ica Naklen tayia olunanlar leti yeni bir tayin liıteai ha.zırla- llartm Rdnci haftumda yap. mln vadettiji !.ıı ff, 
Fakat, Devlet mekanizınaıgnın 'batı etrafında vaki olınah ve qa. mıf~.. • lacak olan dilfilnlbı merasim klnlannı ~ bit 
ielemeal için fnatl<kp olan tahailli ğı yukan memurun bakaloryası tp..ıa malmiidüril Ktmran Ku· I:i•te .ıudur. Aredier hUkılm~ prolfUIU teablt edilmle bulunu- ken~erlne iyi 
adam defil bulundufu memuri- manasını lktiap etmelidir. rultay, Surus malmildürtı Ali lal· tabıt1::'de: !~~ Ç:rum:zM~ yor. Buna g6re, tran Vellabclı nahiye mlldürJerlJli 
yetin derec;, nevi ve ehemmiyeti· Böylece hak ve adalet seyya. c:ı, Bulaıuk ~ildü~~ Fevzi P'u: ~: inhil::e eden •yere Ç':rmı: bil: DlcJe yolu ile Suriyeye inecek ve k~la~ dav~tl~ 
ne göre layik ve ehil adamdır. nea tatbik edilıııif olur ve bugün 1 :1'i~ ~:U ~';;~& lcGmet tabibi lıluatafa Maraıa. Mı.ili' krahnm Beyrutta beldlye- ve iktis&dl 

Bu tabailll ol111'8a mUneeaJım. BarwıadghwıQi•• benlen 1 re:.. Ta~ur Demlral.J> r Refahl - ftWft Jatlktmet .taJHbl ~ cek o~ dok ıın.tııqa ı.-ıeme cere 
'.hllat,. dik~a~ o1unma1ıdır Jd, es-~ ~~~n mem~riyete malmüaüril Celil ll:rç;tin, Erga>;h Ç.eH~ _Erzurum se~r frengi t~ : relecektfr. rette arttırma! 
kı devırlenn ıcabatının seyyieleri baglamak gıbı hır yanlı§lıgın da Ma. rvaimüdürli Yatır Eıen O- bıplicıne, Ovacık bukamet tabibi uNiiııMi met'lllıliılll ~ A tayız. Kavnu--
ne uğranııf bulunup bugilıı yaşla. öıı~e geçmiı olur. I vacık malmlldilrU Zahit oa:en, Samih in~ ~allya~ Kuruçay hil- ~krallık sarayında yapılacak yllkaek tahsil 

1 nnın veya bulundaklan fçtimaJ Binlerce memur mağdur bıra- Aıkale malmUdür6 RüıtU Hayta • ldi~et tabıbı fsmaıl Amasraya, Dilfilndeıı bir müddet sonra hasn mllltezim 
vaziyetlerinin icabı olarak tahsil kılmaz. kıymetler ve liyakatlar 1 otlu, Kuruçay malmildUril l1uıan bnµ~ memleket hastahanesınden premesle preııa lrana hareket e- yol& gitmiyecek 
Jerinl ikmal ede-'·- fakat d- çUrttttuma. Tahsilin gayeleri ih· 1 Arıkan, Eriiıı malmüdüıil Fahri ~ervaı kAfiHyona.R ·•tdrabomLA miicdaad1eıe deceklerdfr. rine arzu edileD 
J tin · ~"""• .... tisas'"- · . . ö 1.:- ş '- -·'-üdil ii A1-...1 roıaı ve a,. mesaur re . 
e milstafni kalamıyacağı bU- uucr., memunyet haneme sev """"' mar. wa&UI • ~ .&,Nur- reisliğine, lltanbul Hıfzınıhba la- çiıı en mllııas1P 

yilk liyakatıar ve kı1metler tqa- kolunm111 olur. 1 ra~n Tııkan, Denızlı merkez b'Xtuvan mütebuıua müdUril P'th (( l hl mak arzuswıda,-. 
yan memurlanmızm adedi rti- Yalnız Jlalettayin herkeafn m . bazınc avu~atı Eteın Mutlu, Zon- • h bul X ... t _._ . B _ Dmr OYDB 80 r um! Ufıettlf ~ 

se e guldak varıdat X memuru Mern- mı tan uuıu euavı m es k h b ld um m 
fikalılardan pek çoktur. mur ofa_bllmesi Kibi Hyyieli ve duh Aılaft, Tunc;li tahaillh K. seaesi mU~slıjma. tç~mai ft Ve 881 I 1anmın yit~ 

Buıılar, yeni Barem ı&yıhaslyle yanht !>i~ yola t•v.eccuh etmemi! memuru Halil Emre, Edirne tah- Muavenet itim ~edriut ıubelı mil Tepebaşmda Şehir tiyatrosu kar- ]erinden latifade 
bul"?lduklan yerlerde terfim, ter olmak ıç_ın memurıyet~ ye_?i alına ailit ıube tefi tamail ösay, An _ tehassraı Nurettin latanbul hıfzı': . andaki "Kammu esasi kahvesi metil mlltal~ 
fihsiz kalınafa ve muayyen bir cak1ar yıne Baremin çızdigi tahsil kara tahsilAt K. memuru Nihat sıhha laboratuvan mUteba~lıiı ı;ı . •• " • . duğu kadar en -
dereceden ileriye g~ememeğe esaslanna bağlanır ve aynca da Güral, Ankara muhatcbe mUmey- na, htfznllhha itleri clalre11 ıart (ll)lıs tarafından ba~ ft ıçende bllcllrmeııizl rica -·-........ , 
mahkfmı cdilmiflerdir.Halbuki bil memuriyet yapabilmek olgunlu. yizi Abdullah Ecer, merke~ mu- h.astalı:~r ıu~Uteba= ~ah kumar~ ~örülerek kapatıl· 
tlil memuriyet içinde bulunup u- ğunu ıöstermek Uzere stajlara haaebecilifl I. ci mümeyyizi Şev- ~ ':ie~{ d:!:.iektt .::U !ıne mqtır. Yanı ve Jarar admda iki 
zun seneler mümarese ve teertı- tibl tutulur. 1 ket Gilleryilz, Muhasebat. U. Md. d:n ~Gtfi m Bolu a. Hay.s:r~ kumarbaz da yakalanmqtır. 
beterle ve bilhassa .. at . I. d Ş. 2. el milmeyyi.zı Aıım ........ 1- linden Aaı 
llai il mu emır me. Barem U.yihaaının yeniden tet- Xöymen, Muhuebat U. Md. I. ci NUmune bu-.e m 111111111111.-ı----~--·-.. ~.-w..ııı_ .. ,. 

e çok muvaffak olmq me- kiki sırasında bu cihetlere ehem·! '· memuru FMırl Can, D. D. Y. Trabson verem micaclele diıpan· 
murlann müktesebatı, mealeld miyeUe göz çevrilmesini dilerken U. Md. Malatya muhasebeli S. 2. seri bqtalııiPliliae. Ayancık ~Bo. 
: tahai~ yapmış olmalan gibi istihdaf ettiğimiz nokta adam veznedarı thsan Hamit ö~ctiler. yabat) frenp mlcadele tabibi ile· 

teahilrle ifade olunabilir. yer değil adam b ' ~ An'kara levazun &mirliii mubue- te Kurdoilu S....un fıacl mUca-
Orta,lise veya yüksek tahsilini aziz '~ ulmak gıöı bec:iliii muhasebe kitibi Ciiisin deleal tüipqine, allıf propa • 

bitirip memuriyet hizmetine'--. : ---~~nın tahakkuku~ kl- Kuttan Musaacbat U. Mild mü- ğanda• umum IDldlrlGltl mite· 
h-.. 1-- bul . uag ~lll muhakemesıni ta- . .' N im b t · ha._ Bkenm lçtlmll muaveaet 
,,~ unduldan hizmetin ı. lep etmektir. 

1 
tercımı ed .. a ~t, ıtanbul Va. ileri dalrlli teclrhat beli mUte-

eablannı .kavrayıncaya kadar bo- MOd. mbaYını Alı Kemal Berk- h'•-blma. qıktaa !:.a Nadide 
calarlar. LAyihada dilşUlen hata 0 ___ man, tatanbul Va. kontrol memu· 
önce buradan başlar D11n:m hakkında yapılan ru Salihattin Beliren, İstanbul Mustafa ADbra Dolumevl ecacı 

· ~ nepiyat Tahıil Ş. ıeOiii Kbım Büyükçe· ve ayniyat mtıteh-1ılma, a~ -
Her hangi bir memuriyet mev lik, Tokat varidat mUdUrii Osman tan kimyager Methi merkez hıfıra. 

zuuba.U oluna olaun onun mu· Ankara 15 (telefonla) - Yeni Akverdi, Rize nridat müdürü sthba mil•-' kimya pbeai mtl-
hit olduğu tefenilat üzerinde ~em liyıhasının 1940 yılından Şil~r~. Yüctl, 8,. ci ko~ .muhale- tebaMıalıiuıa tayin edilmltlerdir. 
tam bilgı· edinebilmek ı'çı·n umu. itıbaren meriyete geçirilec ... ği becilıiı muhasebe kitıbı Va:ııf K • 1 ... t ._ __ tan 1 .__,_._ 

b lr'-- -ı-L• ~ y ı E k '"d" ı·· W•• dak OD}& mem eae u.. eı a.111-
JDlvatıe bir _. ~ d vresi a ... nucuu neeriyat maliye me-ı ı maz, vra mu ur uıu . 

.,,- ... a,, e esasının hafilin tek · 1 tiloıu Milnevver Pckelmen I ci mllteha.Mw Hqlmbl latlfuı kabul 
kabul" -·el bee ı rttır ce zıp o unmaktadır • • · . . n.:._::!n vve I& • · Yeni Meclisin •-•k dında b · 

1 
kor muhaaebeeiHfi muhasebe Jrt. edilmıttlr, 

Gri pi, nezleyi, baş, diş, ve ro1111 a ğrıhırını derhal J(eçlren en lf 

1 Kaşe 6. altılık kutu 30 k 
.ua&"1:wın hangi dereeesınden . "" ıı u c · 

alınmıı oluna olsun, müntesip h.~t belli olacaktır. Şimdiden ytt. ;;~---~-~jiii--İi~-~jİİiİİİ--İİ~~-~-~jiiii---İİİ~iiMİiiiİ~ii~iİiİİiiiiİİıİİiİ~ii~jiijjiiijiij~j~jiiiiiiİİiii~ii~jiiiii~~~-~,.,.~ bulundutıan memuriyet 118.hasın- rutUlec~k tahmin ve mütaleala. • ~ 
da liakal bir 1ene staj devresi nn yen yoktur. Her v•"•ı· &irmeel ._ !800 metrelik ATATVRK'b ook loJme&U ..... bJaUan Amerlkalı JleJllıteda ......... ~ 
geçirmeal iktiza eden yeni me- Aaa lld aeae en-el • .........., .... celerek bir oelı lldalf.planmm Ye 111il o.terlllla cbWk ..,..._cı.a ftllM -"' 
mur namzedleriııin bu stajı mil- ı Camlnln.w.e tüdlm ettikleri 

teakip ali.kadar veklletlerin im- Sporcu bir genç T D R K 1 v E TUrkçe .. ızll tihan komisyonlannda bir ehli- y E N 1 av 
yet olgunlufuna tabi tutulmalan Spor uğran:la 
ve ondan aonra ehliyetlerinin Ağır surette yaralandı 1 Da film AmerlWa nnoe lilltl BUGo· N t• 1 d •t•b n 
tud•Jd. devlete liyakatli ve ehli. A •!arakL1apdmJatu'. K A maz•ne er enA•. arefı yet.il memur almak ve bulmak ı- Dün Beyoğlu Halkevinin lpOr 
çin birinci hedef olmak llzımge- salonunda foci bir kaz:ı olmuş 
lir. Stajda muvaffak olamıyan- ve sporcu bir genç ajır surette ya 
Jar btr derece dunu ile çalıştın- ralallllllftıt, j 

yine muvaffak olamaınıflarsa tas yapmağa bql&llllf ve bu aırada 1 

fl)'e olunurlar. iple aa.llenırken yilbekten beyin 1 
Uyiha.·nn ikinci oJyük kusuru Ozeri yere düpıUştUr. Dilfil!J çok 

~tahlili olmfyan ve yani feci olm111 zavalb cenc blpndan 
~ 11arem1a t&JiD •tiii tahsil ağır yaralanarak kendini uybet.j Ba llertl 4 B .. . AK. TA F NA LAN .. aıı. terer.eıerlnden mahrum o1an .e m~. Beyofıu hasta11ane.mo t to e: IJUa artist • ıM MiROF ·AN MAY WONG • LLOYD NO ·..,,..... 
fakat e-Jıllyet ft liyakat bakımın. kaldırılan Agobua Jaaıvata &ehll-1--............ -.~--Paraa--jii-jt'flrkeUnhl"";;i-.";,nuaca-.-~-;;:•ı;,;m:•:;t.lllt~:.•eJ:;eeu:;;k~Gu~p;t.;.r , ....... Aee;ira;.lftlm~-1 ---~·_..-clü bUyUk Jn,metıer taşıyan me· kededir. 411 



llriye kendisini 
~üstakil adetti 

ktıneı: yakında Fransız fevkalAde 
la •mıserine bir muhtıra verecek 

ndra konferansında Filistin 
• • 

.._. •çın istiklal istendi 
1

• <A.A..) - Suriye Batvekili Mardam Bey, milli parti 
S ~lantısında verdiği izahatta, Suriyenin, parlAmento ta
~ lllla kAnunuevveı 1938 de ittihaz olunan karam. tevfikan 

t takU addettitinl ısöylemlıs ve hUkfunetin yakmda 
~~e komiserine bir muhtıra tevdi ederek Suriye 

lısttr • i'ranaa - Suriye muahedesinden doğan bülUn hak
'4..r &de ettiğinden ve fevkalade komiserliğe tabi biltiln 

'· e11nı ele alacağmdan haberdar edeceğini llA.ve eyle-

~de llfinıayiıler 
~ ~ <A..A.) - Surlyede son gUnlerde kanşıklrklar çık
~. ~ çıkan rivayetleri hariciye nezareti tekzip et.. 
~ ··ntt bQ bazı nilmayişler olmuş ve halkm büyük bir ek
~ tılbrıaYi§ıere yabancı kalm~tır. Bu nilmayi.şler müfrit 

t-ıı. . ~-l'ldir. -

~ ~11 İstiklAii 
~~da. li (A.A.,) - 1ngllh ve Fllistln Ara.plan mura.bhc.s
~ da b Usabah yapılan toplantıya Suudi ve Yemen mu.. 

''~ Jot.irak etmı,lerdir. 
.,. ' • Sir lienry Macmahon ile Şerif HUae)in araamda 

' 1llektup1ara istinaden Filistin için lstiklll iatemloler-

'~ 1110atepn Butler İngilb nokta.i ııazarmt izah et-

kı.ı. '~ ~ 'd~ Cenıbertayn içtimadan aonn. Arap murahhaslarını 
'~la Yarnn saat görUımU.tUr. 
~ lertr ll Yıl, Avam Kamarasında beyanatta bulunarak HU. 

' e l4ac Mahon arasmda teati edilen melıtuplarm bir 
~de •eııredileceğlni bilcllımJotlr. 

Ji'I'" t ansa ve Ingil-
ere Frankoyu 

~tanıyacaklar . 
4ft. ~tf OJar fı 1 incide 1'ads. lJ (~) - Lomlradaıı 
t~- aıc leltzlp edilmekte. bildiriyor: 

~11 lı SallhJyettar fngill% mahafili, t _ 
\~ illi t. tıkukan mı, talyanm eimall Afrikadakl hazırlık. 
l. '--ıs c.\.(ııııa1ı lan dolayı.sile endişe izhar etmek.te 
~ ~ bJ - Salahiyettar dlrler. Bu mahatll, Romadakl tn _ 
,,·:~ dl dirudlğtne göre, gillz sefiri Lord Pertbin Kont Ciya
--.:. 'ıt)~frı 1110Jlıatlk mUnaıe - noya evvelden haber verilmekaizin 
\L.,~ ~ teesaUsunu hazırla- Llbyaya İtalyan takviye kıtaatı gön 
~1' bfı.. ,ec,: Vazl!e ile İl- derilmeslnln İneillz _ İtalyan tuıu 
~ "I lbUıtı.ıi · Mumaileyh, larmm aakerl ve bahrl hareklt hak
~ ' ~ e •. •iyaat ve kanu kmda malfunat taatlsl suretindeki 
~' ~ hllktlınetinin hu _ prensip! ile kablll telif olmadığını '-'tt l;t~ hnk!nmı verir slSylemif olduğunu beyan etmekte
~ ~~ ?.ııan bir mUddet için dir. Bundan bqka, IJbyaya takviye 
;.. "-..~· ~: •efirUğtne tayin kıtaatı gönderilmeal, Şimal! Fran • 
i_~ ~rlar mecli- sız Afrikaaı içlıı bir tehdit teıkll et 
~ ~'te l1Jha ald muvak mektedlr. 
~ ~ ~et vermek ve Kont Clyano, libyadüi İtalyan 
~ ~ı. da lnıutere ht1- lataatmm"Fı'&naanm Tunuatakt aa 
\"'>. 'l!urgoa hllkfmıeti kerf kuvvetini tezyid ve Tunwnı~ 

t~ ..,:. huıuslannda cenubunda aaker tahflt etmesinden 
~~ 1Yet verilmlt • dolayı takviye edilmlı olduğu ceva-
~ e bmı vermlftlr. Kont, normal vazi -
~ S h:re Jlazrrlardan yet iade edilir edilmez takviye kı -
it.,~ ı._~ e~ 6ınethı1n tanm. taatmm almacafmı lllve etmiştir. 
~ ~'oıı tedirıer. Bazı na Lord Perth, İtalyan gazetelerinin 
~ ıe..,.:n totaliter dev - Franaa aleyhindeki neırlyatmm ve 
ı.ı.._' <~ lltlere IÜi§m1§ Relazlonl tnternuyonal gazetesinin 
~'>t ~l'lllıa etrnekte ve bu ileri ıUrmUı olduğu garip mUtale -
~~ ~:~lt t l'raııaa ve lngU- batin Fransız • İtalyan mllııuebatı
" ~ ~fnııCJlıinatın hiçbir nı olduğu kadar İngiliz _ İtalyan mu 
'~ ' ilerı •Urmek _ nuebatmı da lhlll edeceifni de 
"1.~ ~ h~lar Jae Fra.n &ayteml§tlr. 
'-~~ ~kan defil de Kont Ciy&DO, ıimdlltt gerginlikten 
~ '' 1l1abf larıdırıar. Fransanm mesul olduğu ve İtalya 
~ llıtı .. ~~ .;.,uerde söynlen hllkt\ınetlnln İtalyan gazetelerinde 
~·11111 ~betı bineelnln mun intıısar eden bUtUn makalelerden \ S , bu ~~--leelsine dair ,meıntl tutulamıyacağı cevabını ver-
t ~ ~ OhıJ ... ıaaebetıer rea mlştlr. 

\......'Ot....~ ıeı:;:•kla beraber Ciyano, bUt11n husust meseleler 
\...~ ~llıi~et etmektedir. ' bakkmda mllııakqalarda bulunmuı. 
·~ ~' az...~ lapa.zıya hWtt\ _ i'akat herhangi bir ıekllde katı te -
'-.~ • lc!at o1rnıy daki Dıllnaae • mlnat vermekten imtina eylemi§ • 
,,~o Ue Bcaktır. tir. • 
~ llt ~ ed CBrl reıınıı nıUna t 

~-~eıı... .... e:~eıı lıladrit hUkA- M ... 
.... ~·'«il ... "il u inorka adasının 

\ ~'&aebeuerinl lda.. bombardımanı 
i ~~u ı:;l:Paııyada sulh Roma, 14 (A.A.) - Havas Ajansı 

!\...' !ttı ILIUıııo olaca1t.. bildlrtyor: 
~ ~ ~l&rd Kontroltl fmklnm olan bazı ha -
~·~ a taleplerini berlere gare, P'ranko Devıoııehlre 
\,, ~ ~ esnada ztrhlmmm ziyareti e~umda )ı{i -

·~~ haU DıtlınessUı norka ada.ıımm İtalyan tayyarecile. 
0Iınıyacak- ri tarafından bombardnnan edilml§ 

olmumdaa dola71 Bomaya bopıut -

RA RD - Akfam posta.. 

li!U§'rtıDr@ir~@L~@rMrfil/alm 
Devletler siltthlanmaya 
yeniden hız verdiler 
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1 
Fransa 115 bombardıman tayyareai yapbnyor -lnıriliz tayyare İnşaab, bir kaç hafta içinde Al-ı 
man tayyare inşaab seviyesine çıkacak - Amerika, fabrikalarına 3000 tarYare sipa~ veri
yor ve Panama kanalının müdafaa sistemini takviye için muazzam para ayınyor - Lehistan, 
~ donanmasını kuvvetlendirmek için harp gemileri yaptırıyor. 

intihabat 
hazırlıkları 

( BQ§tarafı 1 incide) 
mebus intihabatı münasebetiyle 
vaki çalışmalar devam etmekte
dir. 

Gerek Parti adına, gerekse müs 
takilen mebus namzedliklerini ko 
yanların müracaatları halen de· 
vam etmekte ve şimdiye kadar 
müracaat edenlerin yekQnu bini 
geçmiş bulunmaktadır. 

Almanyanm 
kruvazörü 

ilk saffl harp 
denize indirildi IÇERDE: 

• Dahiliye ve.kAleti belediye ve 
Hitler bu münuebetle aöylediği nutukta töyle diyor: darei hususiyede ücretle çalıp.nl 

hakkındaki inzıbati kararların 

"Kara ve hava ordumuzla beraber klletegönderilmcsi lüzumuiıu a
1 

kadarlara bildirmiştir. 

memleketin ihtiyaçlarını karşılaya- ~~!~ ::~: 
cak bir donanma vücude getirdik,. :::~~~:~;~~:d 

Müracaat edenlerden iki19r fo. Hamburg 14 - Bugün saat 13,10 arasında tarihle hepsinin üs/ün- hal terfi ettirileceJitjr • 
• Ecnebi bir şirket ma:ıcmeıer111 toğrafla hal tercUmeleri isten- da yeni "Bismark., saf hharp gemisi de yükselen bir adam görüyoruz: 

mekte ve müracaat mahalline ıö. "Blohm • Und • Voss., tezgruılann- Bismark. Bu kahramanın haya hariçten getirerek bir yünlü 
cat fabrikası kurmak için hijkQme 
ınize müracaat etmiştir. 

re tasnif olunarak dosyalanmak- dan denize indirilmiştir. tı tarihin başlı başına bir dtvre-
tadır. Bismarkın torunu Loevenfeldt, a· sini tqkil eder. 

Umumi merkez müracaatların · · b d nanevi şampanya ile Almanyarur. l' mi Almanya ıçın, u a om 
s?nunu aldıktan sonra tetkikle- 35 000 nluk ilk kruvazörüne "Bis· dahiU ve harici mümkün olabi-

• Ankara konservatuvan 
koluna bir mütehassıs i · · 
vekiller heyetince kararla~ış rın 3 başlıyacaktır. · ~o . . . . 

Şimdiden namzedlerin kimler mark., ısmıru vermıştır. . len hn türlü mukavımetlerı kar-
olduiunu tahmin etmek ve hanıi MMe. Loevenfeldt, göyle demış· şı mücadele etmiştir. Bismarkı, tn; Şehirde çocuk bahçesi kurula 
m~busların tekrar namzed gösto tir: aynı hımımetlerı karşı mücadele yerleri tesbit ve tetkik etmekte ol 

rilmiyeceklerini söylemek hem "Führenin emrile senin adını Bis· 1eatnmebkı·r m1::1b~f;:ı~~!~:~:~m'la:O komisyon faaliyetine devam e 
mevsimsiz, hem de hiç bir esassız mark koyuyorum.,, tedir. Şimdiye kadar Nişantaşın 
dır. Hitler Göring, Himmler, ba~u- iyi kimse anlayamaz. Almanya ve Aksarayda birer arsa istiml 

Daha Partice bu cihet mevzuu- mandan Keitel, amiral Racder, bir bu biricik adamının kiyaset t't 

bahs olınamıştır •. Yalnı.z intihabat çok rical ve 50.000 den fazla bir azmini takdirletlı anar. Bir Prus ed!1;frti~tıddettenberi şehrimi 
hazırlıklannın ıkmalıne çalıııl- halk kütlesi geminin denize indiril- ya devleti adamlılından impara- bulunan ziraat müsteşarı Celal A 
makta.dır. · nasında hazır bulunmuşlar- torlulıın yaratıcıklına yükulm -'· 

VilAyetlerdeki hazırlıkların bit- mesı es Bismarlnn geçirdili istilıa~~ bar dün akpm Ankaraya hare. 
miş olduğu ve hemen her yerde dır.. " " •ledi i vü- etmiştir. 
müntehip defterlerinin asıldığı Hıtler, bu ~~na:ebetıe SO) ğ yamz bugünkü Almanyamn •Dün hava kurumunda yap 

•.,ı::ı lıyor. nutukta demıştır kı: cut bulmasına imkan vermekle il 
,. kal-"m"' şı'mdiki milU deuutin bir toplantıda, 4 martta ver Bu suretle intihap dairelerin& ,,.... "'$ lan ta b losu '-ft--~lıldan · 

ı&ör~ n• mlkdar. mebus 91.Cacliar "MÜStlllıtJlı AlllUm ltu11atlleri - Jıususlü için de icap edm ptla- o yyare a ıuu.u 
Cfa tanak1cul< etmit bufunuyor. fthı yenldm tııkili'tnmdan altı n Jıazırlanu~tır. meşgul olwunuştur. 

Haber verildiğine göre, gele. sene evvel iktidarı ılimizı aldığı- Yeni saffıharp filosunun ilk • GClzel sanatlar birliğinde dün 
cek ay sonlarına doğru ikinci mız zaman başlamıştır. Sil4h kuv zırhlısına vermek için o büyük nelik umumt toplantı yapılmış, Y 
müntehip intihabatı başlayacak vetlerimiz Almanyanın emniyeti· Almanın isminden daha parlak bütçe tanzim edilmiş ve idare hey 
ve bunların mazbataları tanzim ni korumak ve hüktlmete, haklı bir isim bulamadım . ., reisliğine Konya mebusu Sevket 
olunduktan sonra mebus intiha- menfaatlnini muva/fokiyetle mü çilmiştir. 
bına gaçilecektir. dajaa etmılc imkanım vermekle Fransa 115 bombardıman •Hukuk ve iktisat fakülte!i 

Müntahibi sani intihabatından nıükellt/lir. Keskin bir harp aleti tayyaresi yaptınyor heleri fabrika ve iktisadi m 
sonra Parti umumi riyaseti tara- ola1alt Almanvanın müsellô.h kuv Paris, 14 (A.A.) - Havas ajansı· lerde tetkiklere ba~lamışlar ve d 
f ından mebus namZ3dlerinjn ilin ,; b'ld' 'ld'~' ö f 1 . ·ı c·bal· tütün fab • 

"
etleri sıılhu da koruJ•acaklardır. na Vaşingtondan ı ırı tgme g re, pro esör en ı e ı ı 

edilecefi anlaşılmaktdır. · B ı · ta · ı d' 
Kara ve hava ordularımızla Fransız hükQmetı a tL'Tıor yya- smı gezmış er ır. 

Müstakil mebusluklara da yor beraber -"'mleketin ihtiyarların1 re fabrikasına l 15 hafif bombardı· • Universite serbest konferansl 
verilecektir. Ancak intihab daire- "K • • d .. ı-- 18 

kar"lıyacaL a.:1 donanma vucuda man tayyaresi sip:ui1ş etmiştır. serisinden olarak ün ...... ~. • !erine göre müstakil müracaat- r "' "' 

far tek olarak değil bir kaç tane getirdik. Otuz beıer bin tonluk lngi!iz tayyare iqaab da profesör Dobrets Cerger tara 
olarak gösterilip içlerinden kabi- yeni saffVıarp filolamtıızın birin- Londra, 15 (A.A.) _ Sunday dan "sanayileşmedeki inkişaf t 
liyeti intihabiyesi fazla olanın se. cisi olan bu muazzam gemi ini- Express gazetesi, lngiliz tayyare yülleri,, mevzuunda bir konfe 
çilmesine müsait bir tarz takip yük Almanyomn parladılı bir İn§aatırun birkaç hafta içinde AI- verilmiştir. 
olunacağı söylsnmektedir. zamana luadüf ıdiyor. Utandı- man tayyare inşaatının seviyesine • Denizli gençlerinden mnrekk 

Parti Canel Sekreteri doktor racai bir ıilllt det1ruindın sotİ- çıkacağını yazmaktadır. yüksek tahsil talebesi 18 §Ubat 
Fikri TUzer, mUracaat edenlerin 10 naıyonal ıoıyalist, miUtti yülr Yaz sonlarına dolnı inpat Al- şamı Perapalas salonlarında bir 
bini a•tı~ını ıo"ylı'yerek, namzed- ..1-ı.:zı L-:,.: _,__ tertı"p etmı· .. ıerdir 

-:r 
6 sıltiyor tll onu•"'" "' mnı ... man in§aatıru geçecektir. Bazı ~- ~ · 

lik yolundaki mUracaatların ka- siyasll saha"'1mda iayas ıötür· perlere göre Almanya 
0 

zaman in- • Hariciye vekileti umumi kA 
bulUne devam olunduğunu ve bu meı mullaffalıiyılln• dofıu ıö- gil • ta1 . tmekte güçlük çeke- Numan Rıfat Men~ollu d 
güne kadar yapılan bUtUn neş- ~yı ' 1P e akşam Ankaraya gitmı§tır. 
riyatın hiç bir esasa istinat etme- türüyor. cektır. DIŞARDA. 
diğini slSylemif bulunuyor. lıtı bu fO'lll dnrulı, buıünltü Amerikanın milli mlldafaa • Ho~, hariciye nazın Patj 

suzluğunu bildinnlştır. 

Diğer taraftan meselenin dUnkU 
Pert - Ciano müllkatmda. da. mev
zubabsolduğu bildirilmektedir. 

Frankoya yapılan para 
tekliflerinhı hedefi neymif? 

Roma, 14 (A.A.) - İtalya mat_ 
buatı İngiltere ve Fransa tarafından 
General Frankoya yapılan para ve 
kredi tekliflerini tiddetle takbih 
etmekte ve bu teklifleri, General 
Frankoyu kazandığı zaferin seme
relerinden mahrum etmek için ya. 
pılmI§ te§ebblls olarak tavaif etmek 
tedir. 

Tribilne diyo~ k1: 
"Altın oyunu demokra.sııet1n es

ki sistemidir. 

büyük Almanyamn tnneUni lru- l 
ran eski adanılan dirin bir min- P Anı .. buraya gelmi~tir. Mumaileyh, ya 
netle anmalc mıcburiyetindeyiı. Vaşington, 14 (A.A.) - Millı Holanda hukuk.;inaslanndan G 

Y 
. . t l ,, kurucuları müdafaanın takviyesi için reisicum usun hatırasını tebcil için yapıla 

enı ımpara 01 u5 un bur tarafından hazırlanan lAyiha merasimde hazır bulunacaktır. • h parllmentoya tevdi olunmu§tur. landa hariciye nazın, öğleden so 
Bır cUrmU meş ut Bu proje yeniden 372 milyo? dolar- Lord Halifaksı %iyaret etmiştir. 

. . lık tahsisatı icap ettirmektedir. Mez- • Hitler diln akşam saat 16,30 
Baıtarafı 1 ıncıdı kQr para bilhassa munzam 3000 tay- 1 H burgdan ayn 

b ıed. diğ r husust tren r anı 
lara e ıye cezası veya e yarenin inşasına ve Panama kanalı· tır B' nra da "'~~ı Gö 

Sluda " yummaktadırlaıı . . . . • ıraz so 4
- --r-

~':':ıan ihb!~ üzerine beş me- nın müdafaa sıstemını kuvvetlendır gene hususi trer.le Berlinden ha 
UdUri te davet edilmiş meye hasrolunaqıktır. . • etmiştir. 

:~:kftr d:kAnlar öğrenildik- Bu llyihanm müzakeresı sırasın· • Fransız cumhurreisi- ile ba~ 
ten sonra resmt elbise giymiı si. da silfilılanma programına muarız Lebrunun Londraya yapa 
vU memurlar buralara gönderil- olmıyan cumhuriyetçiler ~ resmt ziyaret hakkında bu ak 
mielerdir. Bunlar diğer arkada§· istifade ederek Fransa ve lngıltereye neşrolunan programa göre bu ıi 
larının başka yerlere tayin edil- tayyare satışı meselesi hakkında hü- ret 21 martt.a cılacaktır. 
diklerini aöyliyerek bun~ son- kfunetten istizahlarda bulunacaklar 1 • N~redilen bir karara gö~ ı 
ra haftalıklan kendilerinin ala- dır. yan faşist partisine yalruz ad ır 
caklannı bildirmltler ve dUkkln. Polonya harp . gemisi mensup ttalyan vatandaşlan 
lardan para toplamağa batlamıı- yaptırıyor labileceklf:fdir. • 

Onlar paraiım birinci derecede ~r. . Fakat, arkadan gelen Varşova, 15 (A.A.) - Matbuatın • iktisadi bir anşlus temin e 
!mil olduğunu ve otoriter devletlere diğ~ Blvil memurlar da paralar bildirdiğine göre, Polonya donan· maksadile Almanya ile Lichtens 
k&r11 mUcadelede kat! neticeyi ve. verilirken ~t1rmU meehut yapmak mas için yakında iki büyük muhrip arasında müzakereler cereyan 
receğinl h!ll zannedip duruyorlar. tadırlar. Böylece kırka yakın dt1k ve iki seri hücumbotu inp edilecek· ne dair dolapn p.yialar h,mımeı 
Fakat ı•panyada ı..-VIHlyan altm ol kl.n ve fınndan para alınm11 ve . .._,-: _.ın--1 ... .-.a:. 

D _,,_ dükkan sahiblerl de mUdUriyete tir. ı.au.ıP ~ID.UI· 
mamııttr. Orada muzaffer olan a
sil ve mağrur bir milletin kahra • 
manJJtı ve tmaııfthr. 

celbe.dilmiştir. Suçlu memur ve Bu dört yeni c<lzQtam, tamamile • Ma'31' ~graf .ajansı, • 
dilkkincılar l)ugtin adllıe1-e tea- Gdynia deniz teıgMılannda yapıla· istifasına dair verilen ~beden 
Um, ..AllAAAM-.11- '/' • .. - cakbr. Jiı ~ ı / 
~"" " .. 



Galatasarayın genç kalecİs! 

Sacit Öget 
Tekrar futbola başlıyor 

Dünya kayak 
• 

şampıyonası 
Müsabakaları Lehistan Cumhurreisi açtı 

Alnıanya birinciliği 
kazandı 

Zakopane, (Polonya) (A. A.) - tir. D!lııya kayak ı;ıamplyonasmm a. 
1939 kayak dilnya. pmpiyonası Le- çıl~ı 7 pare topla Hll.n edilmiştir. 

hl.stan cumhurrelsi Moscl1d tara.!m- Müsabakalar 

dan açıhn~ır. Yağmurlu bir hava 
olmasına rağmen bu törene sahne 
olan Karokief stadında 5000 seyir
ci hazır bulunmu§'fur. Milsabakala-

~ ~ \'e istidatlı ra i§tirak eden 13 milletin ekipleri 
kalecisi Sacit Öget tekrar antren alfabe sıras.iyle cumhurreisinin lL 
manlanna başlamıştır. Kendisini . 
Milli Küme maçlannda takımın. nünden geçtikten sonra Lehistan 
da yerini almış göreceğiz. kayak federa.ı5yon reisi bakan Bo-

Sacit geçen mevsimdenberi Kır bovski sporcuları selA.mlıyan nut -
mızı-Beyaz spor mecmuasının kunu söylemiştir. Bu nutka cevab 
sekreterliğini yapmakta idi. Ken- veren enternasyonal kayak federas 
disi ayni zamanda bu işine de de 
vaın edecektir. yonu reisi binba§ı Oesegaard bu 

Gazeteci arkadaşımız. genç ka- mllsabakalan Uzerine alıp organi-
Ieciye muvaffakiyetler dileriz. ze eden Lehistana teşekkilr etmiş-

Yeniden spor 
birlikler 

klüpleri 
kuruluyor 

Umum Müdürlük Valilere 
tamim gönderdi 

ve 

bir 

"Beden Terbiyesi kanunu, 50 istişare heyetinde bulunmasına 
den fazla Beden Terbiyesi mü. imkan yoktur. Bu heyetleri bir 
kellefiyet çağında vatandaş bulu an evvel teşkil etmeleri valilere 
nan köy, kasaba, şehir ve müte- bildirildi. 

Zakopane, (A. A.) - Kayak 
dünya eampiyonası müsabakaları 

sona erm.iitir. Erkekler arasında 

Almanya 10 dakika 25 .saniyede bi
rinci, Fransa 10 dakika 50 saniye
de ikinci ohnuııt~ 'üçüncülüğü İs· 
viçre ve dördUncillUğü !talya, bc
ııinciliE;'i Norveç, Altıncılığı Lehls. 
tan kazanmıştır. 
Kadınlar arasında: 

10 dakika. 45 saniyede Ahnanya 
birinci, 11 dakika 22 saniyede 
Fransa ikinci olmuııtur. 

Üçünclllüğü Büyilk Britanyıı, 

dördlincillUğU lsviçre ve be§incili
ği de Lehistan almı~. 

iki gü reşçi daha 
Ankaradaki kampa 

gitti 
Yillt güreş takmıIInIZI hazırlamak 

iiçn Ankarada açılan kampa şimd,lye 
kadar birçok tanmml§ gilreşçilerl -
m.U gitmiş bulunuyorlar. 

Diln de milli takım güre§çilerimiz 
den Adnan vo Kenan bu kamp için 
Ankaraya gitmiglerdir. 

Fransadan 
Bulgar 

çıkarılan 

oyuncusu 

Portekiz lsviçreyi 
4 - 2 yendi 

Dün, ka~ılaşae.aklannt haber ver 
diğhnlz lcı\içre ve Portekiz milli ta .. 
J.-ımlıın Lizbonda kesif bir seyirci Ö· 

nttndo oynamışlardır. ln.c;ı 4 - 2 ror 
tekiz kaza.ıımıstır. 

Mn.c;1 2:'>000 kil}l bUyük bir a!aka 

ile takip etmiştir. 

--o--

Artls\tftk 
patnnaD 

D ü nya 
şampiyonluğunu 
Bu sene de lngiliz Megan 

Taylar kazandı 

Dıinya §ampiyon1uğunu ıem mu
hafaza eden Jngiliz dilberi 

Megon Daylor 

15ŞUBAT-~ 

~ ·w•D•ı.-.• :11! 
Yüzdeki lekel er 

Yüzünde siyah benek, ufak 
noktalar gören bir kadın derhal 
telaşa düşer ... Bu lekeyi buradan 
silmeli? Acaba üzerini biraz 
krem ve pudra ile kapayarak gös
termemek imkanı var mı? Bu tec 
rübeyi yapmağa kalkıştığınız za. 
man iyi bir neti9e almazsınız. Bu 
siyah ben, ertesi gün daha büyü. 
müş, daha koyulaşmış olarak yi· 
ne ayni yerdedir. Onu sakın ko
parmağa kalkışmayınız. Daha bü 
yük bir tehlikeye doğru gidebilir 
siniz. Orada ufak bir sivilce hat
ta yeri yüzünüzde ilelebed kala• 
bilecek kocaman bir çıban çıka
bilir. Kadınları çok ürküten bu 
siyah lekeler doktorluk bakımın
dan, erkenlik ve sivilceler cinsin. 
den ufak bir çıbandır. ötekiler. 
den tek farkı çok çabuk açılma
malarından ibarettir. 

Lenfnvi, cild mesamatlan açık, 
derileri yağlı bünyelerde de maal 
esef sık sık göriinür. Deri altı gud le t~.A 
delerinin ürazları çoğalınca me- kenin kenarlarına. c;o cslC Ş'ıll'-
sameler şiqer. Hava temasında bu 1 bastım ,., ince bir bez c _.ıı 
mayi pıhtılaşır ve siyahlaşır. Ni- yardım eder. • tıljl\dJJV-
hayet güzelliğinizi bozan, gece Siyah lekeler çok }tapllltıılf 
rüyalarınıza giren, görmiyeyim di yüzün her tarafını bıJlllJ} 
ye sizi aynaya bakmaktan mene- ellerinizi bol .~u~ette ~if }l~ 
den korkunç bir hal alır. Sabunla yüzunuıe bfıı.)'(illlldJI' 

Bu siyah lekeler çok inadcıdır- saj yapmak ço.~ .. ssb ci 
lar. Tıpkı bir tarlayı kaphyan masaj için, yuzu Jıtlsıı: 
muzir otlar gibi, birini kopanrsa maksadiyle yapıt01ıe c1tte tıl 
nız yerine bir kaçı birden çıkar. çalardan istifade et~)., ~t ;Jl 
Boyuna büyür ve çoğalır. En ziya kündür. Sabunlu s jtl"'&tl İ' 
de musallat oldukları yerler çene damla tentür dö :soıı t dlltı'...ııı 
ve burun üzeridir. . · · bir J<ll "1P--

edersenız tesırı bU ı• 
Bu lekelerle uğraşmak için bir tırmış olur. Yalnız !~' .Jrt 

Prag, - Kışlık buz patinaj saha
sında yapılan kadınlara mahsus 
artiııtik patinaj dünya gampiyona
sma kaydolunan 18 mifıetten yal
nız 14 U i§tirak etmiştir. 

birinden ayn olarak yapılacak üç kullanılacak sabunun uııe1' Jv.ı 
çeşit iş vardır; dahilden tedavi. olmamasına dikkat c ~ s'b~ 
hariçten tedavi, husule gelmemi, tir. En iyi kullanılnc P~b 
veyahut zail olduktan sonra tek. acı badem yağı ile ;~il fi 
rar zuhur etmemesi için alınacak let sabunlarıdır. )'.il tı ıc P~ 
tedbirler. masaj yaptıktan son r>f ~ 

Dahilden tedavi vüz üzerinde kuruyuıı i)'lct tıı~ 
Siyah lekeleri husule getiren se bırakılmalıdır. Sab~Jl e Jıif ,ıı 

bcbleri ortadan kaldırmak için ya duktan sonra içersı0 )~ 
pılacak tedbirler şu suretle sıra şap ilave edilmiş 1<3 ı,..,,/ 

İştirak etmiyenler ara.'!mda Av -
rupa şampiyonu Cecillia Collcdge 
de vardır. !anabilir: yıkamak lazımdır. rdt>~ &:~a" 

1--JBaharlı, yağlı, 'Ve nışastalı Sabunlama işi te ,3pıııt· ilsJ · ·idJt mahallelerde spor grupları Mıntaka istişare heyetlerinin 
ı :.nılmasını mecbur kılmaktadır. vazüe ve salahiyetlerini gösteren 

Yine kanunun bir diğer mad- b' . d hazırlanmakta.- Franeada yerli bir klüpte oyna -
r1 • •• Halk I · k di ır nızamname e -..esme gore ev en en men dır. Nizamname merkez istişare makta olan Bulgar beynelmilellerin 

Blribirlnden bir kudrette o1an 
Alman Ligdis Veicht, !ngiliz Dap • 
hne Va1ker, Çekoslovak Eva Mik_ 

lova ve Amerikan Hedi Stenuf a· 
ra.smda Megan Taylor daha ilk g1Ss 
terilerdo başa geçmiştir. 

yemekleri, eti, siyah etli oalıklan tuvaleti sırasında. ) ııtf ısı 
yemek listesinden kaldırmalıdır. nüzü yıkadıktan ~e sitl~ 

2-Deriyi sıkıştıran tuvalet los mikdarda gül suyu. ııc Jıif tıil' 
yanlan, kremleri, pudralan kul. karıştırılmış mahh1 }llld sublanna ve arzu edenlere kapalı heyetinden geçtikten sonra son den Baykt13ef Fransa dahiliye ne~ 

veya açık salonlarda beden ter- "klini l kt retince hudut harlcl edilmiştir. 
b. i ua·· ı·· ~ .. il .. ş_ a aca ır. 
ıyes umum m ur ugu e muş ------------------------- Prag, (A. A.) - Kadınlar ara. 

smda artistik patinaj dUnya §ampi
yonast 10 bin seyircinin önilnde so
na ermiştir. 

!=a:~a~:e te==~~:=. Sindeların cenazesi nasll kahdırdd 1 
güre§, yürliyü~. salon oyunlan :ve 
milli rakslar gibi beden terbiyesi 
hareketlerini yaptırabilirler. 

Beden Terbiyesi umum mUdlir 
lüğU, kanunun bu maddelerini 
derhal yürülüğe korunası için Da 
biliye vekaleti yolu ile valilere 
müracaat etmi~tir. Valiler bölge 
!erde kanunun bu maddeleri mu
cibince beden terbiyesi ve spor ya 
pılacak, mektep salon ve enstitü-
l~rde Devlet kontrolunu koyabil
mek için şimdilik ihzari vaziyet. 
ferin temini yolunda tedbirler ala 
eaklar9.ır. Ve gene valiler mınta. 
fuı.ıanndaki spor teşekküllerinin 
6~cn terbiyesi kanunu hükUmle
nne uygun olup olmadığını tet
kik edeceklerdir. 
Mıntakalarda da istişare heyet

leri kurulacak, fakat bu heyetleri 
ıhıntakalar kendileri seçecekler
dir. 

Bu vaziyete göre, hariçten bir 
kimsenin diğer bir mıntakanın 

Yugoslav milli takımı 
Berlinde Alman takımıyle 

oynıyacak 
Belgrad 14 (A. A.) - :Ayın 

26 sında Berlinde Yugoslavya ile 
Almanya arasında beynelmilel 
bir fudbol "maçı yapılacaktır. 

Glazcr, Bugel, Lehncr ve Ko
kotoviçin Berline gidecek olan 
milll Yugoslav ekibine iştirak e
decekl~ri muhakkak addedilmek
tedir. 

Dünyanın eşi emsali gelmemiş ısantrloru J\\"111hıryalı Sindelarm 
cenaze töreni on bin kişi huzurunda yapılmış \ '6 kendi klübU olan 
Aush"a futbolcuları futbol kıyafetiyle cenazeyi takip ctmislcrdir. Ta.. 
kırn kalecisi Zöhrer SindcJann en ı on oynamı' olduğu topu da bir 
yıı..stık il tUnlle beraber götUrm~tU r. 

Resmimiz arkadaştan tarafmd nn ~lçcklerle ıiliılenmlıt tabutun ce. 
na.7.C ara.basma kaldmhna.k Uzere bu lunduğtı sl1"Bila almmıştır. 

Avrupa da lik maçları 

İngiliz bayanı Megan Taylor, uh
desindeki eampiyonluk unvanını 

bUyUk bir muvaffakıyetle mildafaa 
ederek eskiden Vlyanalr olup ı;ıiın

dl Amerika tabüyetine girmiş olan 
rakibi bayan Hedi Stcnuf önünde 
tekrar dünya gampiyonu olmugtur. 

Fransız temsili 
/ 

takımı 
19 Şubatta Çekoslovak
lara karşı oynıyacak 

19 §Ubatta Faris ekibi namı al
tında Praga giderek ora.da bir 
müsabaka yapmasr takarrür e
den Fransız muhtelitinin bugün. 
kü vaziyete göre şu elemanlardan 
terekküp etmesi düşünülmekte-

dir: 
Kaleci: Hiden (Rasing). Mü

dafiler: Dupsins (Rasing), Tario 
(Redstar). Haflar: Zabalo (Ra
sing), Y crdan (Rasing), Diau 
(Rasing). Forlar: Astau (Ra-
sing). Smovyi (Redstar), Zatelli 
(Rasing), Haysoer (Raning), 
Veynau (Rasing) • 

ihtiyatlar da: 

FRANSADA: 
Ekselsyor Rubc.O Ma.rsey 
Fc. Antib - Fc. Soşo 
Rasing Lens - Fc. Ruen 
Rasing Strazburg - Sc. Fives 
Havr Ac. - As, Can 

1 

Novara - Genuva 93 
-2 Fc. Milano - Ambroslana 

O.O Sampierdarena - Fc. Napoli 
0-2 Juvcntus Torino - As. Roma 
3·1 Fc. Tricste .: Fc. Modena 

O-O Venstok (C. A. P.), Mule 
3.1 (Redstar), Ozen (Rasing), Lo_ 
2-0 renz (Redntar) olarak .düşünül-

0 O mektedir . 

3-0 Fc. Lukka - Fc. Torino 
ü-1 Almanyada 

0-0 Muhtelit!n en orijinal manza· 
1-1 rası aşağı yukan takviyeli bir Ra· 

sing muhtclitini andırmasıdır. 

lanmamalıclır. yon yaparsınız. .::,ri ısı ti~ 
3-Kanın deveranını kolayla§- muk parçasını nıu~ .. pe ~~ 

tıracak tarzda hafif spor hareket- alkol ve eter ma.hlfı ~,il sil 
leri yapmalıdır. yüzünüzü bu panıUtv 

Dıştan tedavi · ~ ... 1 
Bu hususta tatbik edilecek ba- Kor y ıcu ted:; ~~~ 

sit, fakat çok müessir tedbirler Siyah ıekclere ltab şŞ~ğl · 
şunlar olabilir. rumak için her sab ,.uıtı 

Siyah bir lekeyi elinizle sıktı- kibi yazılı mahlfıllC • 
ğınız vakit dikkat ederseniz, yağlı çok tavsiye edilir: 
bir maddenin cildden çıkmış oldu Su 1000 granı:. ud 30 
ğunu pek ala farkcdebilirsiniz. Bi karbonat do s 
Bu sıkmadan sonra leke adeta Şap 10 gram. . oO gradlf 
zail olmuş gibi görünür. Çünkü Tuvalet sirkesı :1 Jll· 
cildden guddeye kadar uzanan Gül suyu lOO grtt tı tıtıl~ 
minimini kanal içersindclti mayi Bu mahlfıl ıncsıı.nı~,va~ 6 
tamamiyle çıkmıştır. Demek olu sıkıştınr, Tozun ,.egiı111esil1 
yor ki sıkmak suretiyle lekeleri birlerin deri altına 
ortadan kaldırmak mümkündür. ni olur. "'lı is" ~ 
Siyah lekeleri tazyik su. Cildiniz çok ya~tifllde 
retiyle tedavi etmek istiyenler, de şu mahlfılden 
bu noktaların üzerine fil dişi ve. niz: ~~· 
ya kemik bir ispatül ile basmalı- Çiçek suyu ıo~050o ~ 
dır. El ve tırn:ıkla tazyik etmek 90 derece aJko ıxt 
çok mahzurludur. İspatül sağ el Gliserin 37~ grıı ~Jll· 
ile tutulur. Sol el bu tazyike, le- Asit solisolık 3 I 

Buzda hokey dünya şampiy~~~;; 
Enternasyonal hokey fcdcrasyo- 1tah•a Lotonyayt _1,,de 

• · e=-- o nu Zürihte yaptığı toplantıda divan ıni§tir. Bunnu nctıc 0 uııcıı 
t '-'il :l intihabı yaparak eski heyeti ipka 9 uncu ve Le on .. 

JI 
etmiştir. 1941 dUnya ve Avrupa tur. :sıı:ı:d• 

şampiyonasının yapılacağı memle - Zilrih, (A . .A.) -da }.l~' 
ket gelecek yıl tı:.yin edilecektir. dünya şampiyonasın unı~tit'· 

-ıob e c Ayni günUn nkı;ıamı deniz aşırı carlstanı 6-2 rnııg ·ete )fil 
memleketlerin ekipleri ile Avrupa suretle umumi tasn~ıtcre ~ 
ekipleri karşılaşmıı;ılardır. Bu kargı- dünyn yedincisi, tnı;ı 
la§malar arasında Balda yapılan ci olmu§tur. :sıı:ı:d• 
Kanada • İsviçre maçı en çok seyir- Z" 'h (A. Jı..) - ,,e dil 

urı , rnrn ~c 
ci cezbetmiştir. Maaınafih 14000 Avrupa şaınpiY~~~s jçitl fs\

1
dl' 

kişi, milli takm1lannın 0-7 gibi bil· çilncUsünün ta:pnı da po ~ 
yük bir hezimetine şahid olmuşlar Çekııslovakyn arasın ı.arŞıl be 
cır. Kanadalılar ber vakitki gibi sahasınd:ı ynpıla~ o bCrtl 

eenubi Amerikada 
beynelmilel maçlar 

St. Detiyen - Racing Paris 
Olimpik Lil _ Fc. Mctz 3-2 Rerllıı, (A. A.) - Almanya !uL 

çok yüksek bir k:ıbillyet göstermiıı- temdide rnğıncn - c 
terdir. ncticelcnmlııtir. dıJ bo) 

Romanyanın yen i Birleşik Amerika ekipi de Zürih. A) - ı;ııt o el') 

Cenubi Amerika milli k::.r~11!ı~ -
maları bu hafta da dC\'!UD. etmiştir. 
Uruguvay Paraguayı 3-1, Şili Ek
vatoru 4-1 yem:ıi.,tlr. Bu turnuvaya 
Arjantin "lr"e Brezily:ı iştirak dme
\ !p nyn birer nıfurabııkn yaı ımş'ar 

lr. 

lsviçrede: 
E:.ı haftc yapılan futbol k:ır§ıla§

mn1:ırmda, Nord:ıtcu J .. u:crnc 2-1 
p l:p gC' lmi~tir. 

ltnlyada 

b61 şampiyonasındaki milhim knr -
şılaşmahnn neticeleri şunlardır: 
Her~'ı - Bs. c. Nem 3-3 
Drcstncr Sc. V. • Y. F. R. Laypzig 

2-9 
Hcrtn - Brcsdcn 5.2 

noıonyıı . Ll•·crno 
La.zlo Ro::na - Fc. Bari 

1-1 Ar.ıntör Fiyat - Voker \'iynna 2-1 
1.0 Rapld • Viyana 3-1 

le 1ı:arşıla11tığı Çekosl')vakya takı - Bal, (A. · d:ı 400 J. 
a tren ·o· r u ' 'a ı:;ampiyonasın ılıı$ııll n mını ancak ikinci tcmdidin 7 inci .. la ]<ani ' 

Fransa futbolUnUn metodik kal • dakikasında atttb'l bir sayı ile mağ- nünde I...chi~nı ~-O gnlıboiiıı' 
kınmasmda mühim rol oynamış o • 
lan Rasing:n lngillz antrcnöril Kimp 
ton Ramanyalılar tarafından angaje 
~dilmiştir. 

Irıb edcbUmlştir. Batde yapılan ya milll ta nn n''1l ·~ 
tir Blı S

ur!'tle .Alıfltld~ slttJlc 
karşılnfiltlalardn 9 unculuk v~ 10 un · . tnn .. 
culuk için tcselU maçları yapılmı~- ı;incl.sl ve ı,eıh9 
tır. mu§tur. 



~Şt13~1939 ~ HABER - Ak~am po!i!tast 

Hükm~i =ş~ah=siy=et~i =ha~iz~==bir=-:o=M-=u=av=en~et~~~ 
T 

(8, sandığı teşkil olundu 
" ı tarar, d" k 1.ı) liizın un Ü sayımızda) 

~erı doıd et Itıtiddeti yirmi se. 
lllışı buı Urtnak şeri tile yaşı alt 
~a anıard · . esetk d' an ıdarece teka -
ıatıı e ılen . e teıt . 'eya kendi arzu. 
lahsıa oıuaUdlUğünU isteyenlere 
"e b nur <:ı ayat Yı " ';,/Ukaclar ki, ağır 
Çtilc d Pratıcı hizmetlerde 

t ' el'ıti eıertııa r Pirinç d''k'' h b.aıı e d" o um a -
bıı dehaneıokunı işlerinde ve 

tlıeu g eruc ve zehirli ve 
h... • az kıs . 
"~aiti . nıında, asit fabrika-
~.. 8.Sıt • 1 
~~vaQ.d.1 ;,. •• 1§ erind~ barut ve 
~ı._ ..,fılaki . ' 
tiıı ""llltfalti .} 0 ve bomba fabri-
ı.. ~ 'ie ta lrıevaddı infilakiye işle-
°"i'it Y~·ar le ; lşJe..ık e fabrikalarında e-

tiıı.dft ·"''de "'emil · · -~ " ve d ' " erın sıntine -
~ l'tııçlar d ha.blbotunı gibi kapalı 

.t.:. a ılina 
Oc , 111de, d . e raspa ve boya 

i·a • cnız f b . 
tıç l!tıaJind a ri.kasınm zehirli 
ıııu~iletin· e) Çalışan işçilerle dal 

dd t ın bu h' 
~ e h.:rj bi ızınetıerde geçen 
hlh.. • .ı\ııcaıı: r buçuk misli hesab 
"lle•ı altı a 'd lıa,' er için J an noksan olan 

(a~d dde 2() ı:anı Yapılmaz. 
ı.. e 8e\'lt-ta TekaUd aylıkları te
~ a ı rı'lı· t~, ~ ı~ v inde almmakta o -a""'_ eya . . -

Madde 26 - Filli hizmeti 15 se
neyi doldurduktan sonra ölen men. 
supların ve sandıktan aylık tahsis 
edildikten sonra ölen mütekatile -
rin birinci derecede zevcesine ve 
evlatlarına, bunlar bulunmadığı tak
dirde ikinci derecede dul anasına, 
muhtaç veya malul zevç veya baba
sına yetim ayhğ ıtahsis olunur ve 
bunlara yetim denir. Vefat tarihin
de müstahak olmıyanlara bilahare 
maaş tahsis olunmaz. Ancak hami
le olan zevce doğurduğunda evvel
ce yetimlere tahsis edilmiş olan ma· 
aş son efrad adedine göre tadil ve 
tahsis olunur. 

Madde 27 - 26 mcı madde mu_ 
cibince hizmetteyken veya tekaüd 
aylığı almaktayken ölenlerin dul ka
lan karı veya muhtaç koealarma 
tekaüd aylığmnı yüzde 50 si hayat_ 
ları müddetince dul aylığı olarak 
verilir. 60 yaşmı doldurduktan ve
ya tekaUt edildikten sonra evlenen 
mensupların dul kalan karı veya 
muhtaç kocalarına dul aylığı veril
mez. Maluller bu kayidden müstes
nadır. ~ "lll! ( :t evnuyelerin aylık 

ti;h Yevınh· !il Dul k ı k k d 'ah " hes b J e er için bir ay a an arı, ocasm an yirmi 

bırakmadan ölenlerin (B) hesa
bındaki mevduatı temettü ile bir
likte kanuni mirasçılarına verilir. 
Bunların hiçbiri yoksa mevduatı 
sandığa kalır. Ölüm tarihinden iti
baren beş sene zarfında aranmıyan 
haklar (B) hesabı lehine müruru 
zamana uğrar. 

Madde 31 - Yetim aylığı çocuk
ların on sekiz yaşını dolduklarmda 
kesülr. Ancak çocuklar lisenin son 
sınıfında bulunuyorlarsa on dokuz 
yaşını dolduruncaya kadar, bunlar. 
dan yüksek tahsile geçen veya yük
sek tahsilde bulunanların bu tah
sillerinin devamı şartile (25) yaşı

nı ikmale kadar aylıkları verilir. 
l\Iadde 32 - (B) sınıfına ayrıl· 

mış olup da herhangi bir suretle 
kaybolan memur ve müstahdem _ 
lerin yetimleri hakkında bu kanun 
hükümlerinin tatbikı gaiblik kara
nnrn verilmesine mütevakkıftır. 

Madde 33 - Vazife başında vu
kua gelen kazalardan malfıl kalan 
(B) sf:nşfı mensuplarına hizmet 
müddetlerine bakılmaksızın son al
dıkları aylığın yüzde 70 ini geçme
mek tiz<'re nizamname ile tayin edL 
lecek dereceler üzerinden malüli -\.~lllııllr.\:dilir) üzerinden he- yaş daha gençse kendisine dul ma

bıı , e tekaua :ak kendi talebleri aşının yarısı verilir. Şu kadar ki, yet maaşı tahsis olunur. 
•arı Ylı~ ik' U icra olunanların evlilik hayatı on seneden fazla te- Kaza neticesi ölenlerin bırakacak 
l'! tır A 

1 sene al madi etmiş olanlar bu kayıttan 
\>o • ""ltsi t mış olmaları !arı dul ve yetimlerine aşagı-daki 

Q h~ akdird müstesnadır. 
~~ıı~ l?ıet ........ e aylık mikda- hükümler.e göre aylık bag-lanır: 
tn"l bıı ... Uddeti h ı Madde 28 - Ölen mensubların 
~la 'Ylıltt . er ne o ursa A) Dul kalan karıya veya muh-
ı. e e_q,_ an bır evvelki avlık veya mütckaidin muhtaç ana veba- k 
~'ad ~ ol " taç ocaya hayatı müddetince ve-

h. d~ Ur bası işbu kanun ahkamına göre dul :"lla 21 · ya tekrar evleninceye kadar öle -
IAN. r lçjh ...... - Bu kanunda yazılı veya yetimlere bağlanacak aylık • . _ 

'"l ı " .,,e nın son ayhgınm yüzde 30 u. 
f da ?nur ve .. t hd !ardan veya verilecek tazminattan !la h reye . . mus a em. B) Öz evHitlarmdan herbirine 18 
~. U\'iy"t t'Itdıkleri zaman nü- dul karıya Yeya muhtaç kocaya isa_ d l 
" ~ " cıı-d yaşını o duruncaya kadar bu aylr. 

d, __ aşı '.Q; anları d ı bet eden miktarın yüzde 20 sini a-
"111; ·atı n a yazı ı o- ğm yüzde 15 i. Çocuklar ana ve ba-""· atıııa esastır H.. · t .. lrr. Ancak buna hak kazanmaları :"'lJa. iça dog~du;;..: uvıye cuz - badan yetimse herbirine yüzde 25 
, • • 0 .. ay lı lm için muhtaç ana veya babanın dul 
'~t.1, ın lSg yazı o I - nispetinde aylık bağlanır. Ana ve 

ııı..~~i t 3 nn-.... 1 A k • veya yetimlerle birleşmı-si "arttır . 
,:'llQ eka.. -....ara I s crı .., babadan yetimlik sonradan vukua 
hı.""~! b llt kanu 62 · · Ana veya babadan her ikisi de muh • "<llı llittn.. nunun ıncı gelirse tahsis olunan aylık o tarih-
la •• 'e~ lı 1.J. tatbik ı Fiil' t taç bulunurlarsa tahsis ' edilecek .~ e8 b 0 unur. ten başlıyarak yüzde 25 nispetine 
a~~-.\~s1••1 .. ar tnda 6 ay ve ondan mikdarı yarı yarıya alırlar. -.., , ,. çıkarılır. Çocuklnr lise veya yUksek 
ta aı eqik .1 eene sayılır ve 6 Madde 29 - (B) sınıfı mensup- tahsilde bulunuyorlarsa 31 inci mad 
~~. !rlliddctıer nazarı itiba- larınrn veya mütekait iken ölenle· de mucibince muamele olunur. 

~Ut ıı rin 18 yaşmı henüz dol.durmamış öz Madde 34 - Dul ve yetimlere 
<lakı al'lı\ı - 1'ab.ııis olunacak te-

Cet,, arının . . -•et-' nıspetlen aşaı;ı-
evlat)atIJldan. herbirlne ölenin ö
lümü zamanında almakta olduğu 

hizmet ayhğının ve mütekait ise te_ 
kaütliiğüne esas tutulan hizmet ay

verilecek aylıkların yekunu ölenin 
alması icab eden tekaUd aylığını 

geçemez. Vazife başında vukua ge
len kazalardan dolayı ölenlerin dul 
ve yelim1erine tahsis edilecek ay. 
Irkların yekunu ise esas o1an aylı

ğın yüzde 60 mı geçemez. Her iki 
halde de fazlası mütenasiben aza -

~e !( lt~llı osterilmiştir: 
1~1ı t:ı- "c ı 
dı• aual' h §Çilerin 
~ı ı. aıt k •a. .. "'-'ih azan -
-..ııı~ e le 

Tckaüd etli- lığının yüzde 10 u nispetinde yetim 
lecck me. aylığı verilir. Çocuklar ana ve ba
m~ ve işçi 

1 
ha.dan yetim kalıyorl~rsa yetim ay 

lenn son ay- lığı yüzde 15 nispetinde tahsis olu

oıa İ§t' adar 
ıraıt se. 

15 
l~ 
l( 

la 
19 
20 
2ı 
22 
23 

hklarınm yüz
de nisbetleri ve-

rilecek para 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

nur. yüzde 10 nispetinde ay!Jk bağ. larak bu hadlere indirilir. 
lanmış olan çocuklar sonradan ana Madde 35 - (B) sınıfında bulu· 
ve babadan yetim kalırlarsa bu ta- nanlara bir defaya mahsus tazmi -
rihten itibaren aylıkları yüzde 15 e nat a~a~ıadki ahva1de verilir: 
çıkarılır. Yetim maaşı alan çocuk - A) Fiiıt hizmet müddeti 20 sene_ 
lardan lise vey:ı yüksek tahsilde yi doldurmadan vazife yüzünden ol
bulunanlar hakkında 31 inci madde maksızın malfıl olanlara. 
mucibince muamele olunur. 

Madde 30 - Dul veyahut yetim 

(Il) 20 sene hizmeti bitirmeksi
_.. Devamı 1 O uncuda 

YAZAN: L. Buse :1 35 Xılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Bu havalideki delikanlılar için • 
ınsan başı 

avlamak büyük bir 
-4'11-

Bazı kabililerde de, mesela Tugeri 
!er gibi, kebap edilmiş insanı iştiha 
ve lezzetle yedikten sonra kemikleri· 
ni ziyan etmiyorlar. Bunlar yedik· 
leri insanların kemiklerini de ziynet 
makamında vücutlarına asıyorlar! .• 
:'l.lelanezyada yamyamlığın diğer 

bir şekli daha vardır ki bu adet, ye
ni Kinenin şimal taraflarında bugün 
dahi devam etmektedir : 

lnsan başı aycılrğı! 
Bu Metin de menşe ve mahiyeti 

dinidir. Zira bir insan başı avlama
nın, mesela bir evin, yahut bir ka· 
yığın uğurlu surette ikmal edilmi~ 
olmasını temin edecek itikadı vaı
dır. Bir ev yapılır veya bir kayık 
insa olunurken onun sahibi bir in
san başı avlarsa o ev veya o kayık 
uğurlu olur! Bu havalideki delikan· 
lılar için insan başı avlamak büyük ~ .. 
bir şeref tir. 

Delikanlı kabilesinin kadınlarına 
güzel ve şanlı görünmek için insan 
başı avlamaya mecburdur!.. Ne ka-

şereftir 

Sulk!\ yerlilerinin ('isu mnskeleltr (Bu mac;kelerln bllytık ıfhlr 

meme müsaade buyrulsun: 
lnsan eti yedikleri için bu adam· 

!ardan nefret mi etmeliyiz? yoksa a· 
cımalı mıyız? Bütün dünyaya so· 
rarım: 

kıtvvetlcd olduğıına. inanılrr. Bu maskelere 
lruvrntli tnı;anlar olurlar) 

değen ~ocul,Jar gayet 

Kendilerine saadet getireceğine, 
kendilerini habis ruhlardan, sebeb 
!erini asla anlayamadıkları müthiş 
hastalıklardan, felaketlerden koru· 
yacağına, ruhlarım günahlardan ve 
fenalıklardan temizliyeceğine ina
narak, insan eti yedikleri için bütün 
bu Melanezya yerlilerini baştan aşa· 
ğı öldürmeli miyiz? 

Siz böyle bir idam hükmüne evet 
diyebilir misiniz? Zannederim ki 
yeryüzünde buna e\·et diyecek tek 
bir in.::an dahi çıkamaz. Peki. im.an 
yemek gibi en menfur bir cinayeti 
bu adamlara irtikap ettiren nedir? 
lnsam bu kadar feci bir mahluk ha-

!ine koyan hikmet nedir? Buna te
reddütsüz şu cevabı Yerebilirim: 

ltikatt 
İtikat, yani, insanın kendi muhay· 

yilesinin, kendi vehminin kuvveti!. 

2~ 43 
25 44 
26 45 

1 Kızol H A B E R ' 1 N R, E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N l · 88 1 
...-....................................................................... __ 

Yeryüzündeki insanlar yeryüzün· 
de mevcut olan değil, olmıyan fena 
kuvvetler tahayyül ederek, onların 
gayri hakiki korkusile titremişlerdir. 
Yani, dünyanın neresinde olursa 
olsun, insan oğlu kendi saadetini 
yapmak için kendine hadsiz hesap
sız Iitırablar vermektedir. l\Ie!anez
ya insanlarını da baştan başa pen· 
çesinde h."IVt'andıran, esir etmiş olan 
gene im:amn kendi muhayyilesidir: 
itikatları, inandığı kendi rüyaları, 

kendi k~buslarr .. 
Fena ruhların fenalıklarından can 

lannt kurtarmak kaygusu! ... 
Melanezya insanlarım, insal'llığm 

hurafeleri daha doğmadan evvel sa
rar. Daha dünyaya gelirken l~uşa
nır, bunalır. Melanezyada birçocuk 
daha dünyaya gelmeden evvel hura
felerin ve evham korkularının lok

ması olur! 

27 46 
:!% 4': 
29 48 
ao 49,5 
3t 51 
a< 52,5 
33 54 
~ 56 

~~ ~5 Ve d 58 
• i . dar lci aha fazlası 60 

t t ~1llde h ' bu kanunun h''k" ' ta . esab e . u um-
, lJ hııııı ....ıı. dilecek müddete 

' ~nıı~ ~"-Uecek 
t · :ı a~oUarx 1 nıa~lar, Dev· 
Q ~4~~ bir :ın daresınde ayni 
, lçf4 leli daı::ın~a kendi kamı.. 

•ı h .... _b esınde au ... ı "d t .....,, ed.iJ JU• mu -

1 ~;eıııe2, ecek tekaüd mır. 
23 

~ aıt - (13) 
a< \o~ a~'lıltlar h heııabından bağ-
lıııı.~· l?e§in er ay peşin ola

Aıaıı. gel"! aı "erilen aylık ölUm 
'> d.e 24 llllnaz. 

tııı. t -lier 
ıı İli e1ca~ ne BU.retle ~lur-
"lt ~l~ Y'e ~ara hizmette 

aııı~ı:Ylığın l'~~.ınTerine tahsis e-
r a.. ııı t~1 . ., de ellisi tahsis 

•aııa 11...-rrırrı .. 
~ tada olarak uı edinceye ka-

e 25 verilir. 
ı ~alt - (B) 

~ .. 1)) an llla1rıu he!abrndan 
!a11 

11tıarı .dYet, tekalid ve 
vf:!.., ı arca 

-~'! t ·•len en veya san-
~. tıkip ed aylığın taallük etil-

en ay b 
neından lıaş. 

Melanezya insanlarına huzuru 
zehrcden, onları heyecanlar içinde 
yaşatan garip itikatları hadsiz hesap 

sıZ'dır. 

Mesela Melanezyalı bir kadının 
daha gebe olduğu anla~ılır anlaşıl
maz dünyaya gelecek çocuğu fena 
ruhların şerrinden kurtarmak ve do
~umu uğıırlu \'e kolay yapJbilmek i
çin birçok merasim yapılması la
zımdır. 

Yeni Pammer adalarmda ilk defa 
gebe olan kadına köyün sihirbaz:ı 
hayYan dişlerinden. deniz istirid
yerlerinden yapılmış sihirli bir mus
ka takar. Kadın bunu göğ"üne. ya
hut sırtına takıp taşımaf?;a mecbur
dur. Sonra gebe ol3na hemen birçok 
vemeklcr memnu kc<;ilir. l\tescla 
f ngiliz yeni Kinesindeki Motu·.:\Io
tu kadınları gebe olunca Taro deni· 
len ve yerlilerin e"as yemeği olan 
kökleri ve yabani yer almaşım yiye
mezler. Kunilcrde ise gebe kndın
lar gebe oldukları andan itbaren 
yılan ve kert~nkele yemezler! 

(Devamı ıııır )_ 
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kağıtlara yazılmış. Bakın karşılaı- bekliyordu. Hangsi bir ~ Kara Abdürrahmanın içinde zaten, tırm. Mürekkeb, harfler ayni... mııtı ki bir aes emretti· _.ı. 

doğuran bir azab vardı 
- Yok canmı ! )llikfllll"-

- Kapıyı kapatınız· 

şeamet 
SWeymaıı pqa rintmeıreb blr 

adamdı. Abdllrrahmaıu teselli etti: 

halde bu felaket Sllleyman pqanm 
başına gelmiş olabilirdi ve haykır
dı: 

- Süleyman mı öldU? 

Benua, Rokuruıı cebinden çıka. 

rıp uzattığı telgraf milsveddeaile 
Hangsiye gelen mektubu karşılq
tırdı. Rokur: 

- Bana müsaade binbqım, de
di, bunları size bırakıyorum. Yarm 
sabah görti§Uriiz. Bakalım bu gece 

Şimdi gelin. ul .,,,,, 
Japon itaat etti. )!eçb _.ıe fi/' 

aralarmda on bet acımı ııı 
dı. ~ 

Rolrur blizilldüğil k~ 
dandı : .,.ttr- 0-- Son zıupanlardakl 90fuluk sa

na tesire bqlımq, knklara delil, 
tekin olmıyanlara kanpyor gtbı.tn. 
Bırak bu aagmaJın. 

Bllttln av heyeti toplandılar. Pa- , Ağlamağa değe~di. AbdUmıJunan, 
p.nm ceMdlnl aanp ata koydular. NilUferin bu feryadından UztllmU§ 
Bqlan önde, kara Abdllrrahmanm, ve onu teselli için kendi awımuıtu. 
ıönWlerinl kanatan acı haykmela- - Ana, dedi. HUnklr haber alır
nm Te ağlaYJIDU dinllyerek ıehre sa belki o da ôlUr. Onu dUıUnerek 
d6ndWer. sus, ayaklarmı öpeyim eus artık. 

Evet, htlnkinn en çok sevdiği 

SUleyman paşa ölmüştU. Süleyman 
paşanın kahramanlıkları halk dllln
de efsaneler meydana getirmiştir. 

"Beyaz atlara binml~ başlan nur • 
!ara mlistağrak uhrevi birtakım 

kahramanlarla blr hristiyan ordu -
sunu,, bozduğu lı.akkındaki efsane
vi hikA.yeler çoktu. 

- Bu taraftan kapIY1 ~ ... ~ 
muvaffak olacak mıyız? ıu tel'I~ 

teki kapıdan gözetıenıee• 
- Gille gille dostum. Taliin açık ~• 

olsun. edelim. rdJll pr Yarın aenlııle Bolayır ile Seydl
kavak arumda bJr ava gidelim. O
lur mu, HU ellencene bak! 

- Orada ne nr ki pqa? 

Abdilrrahman sayıklar gibi IÖyle. Ağlarmı, hakkındır. Hak'kımdır, hak 
nlyordu: kİnıızdır, ama, htlnkira bir usullle 

- 1ate hlallkablelwku ! Ben blr söylesek bunu. 

I 

Yalnız kalınca Benua dakikalar
ca düıündü. Nihayet zili çaldı. Vik

Meçhul adamın kapattı ~ 

- Yabani ku menbaı bir yerdir. 
/.va doyam AbdQrrahmaıı, pek! 
mi? 

fellketle karırlııecaktım. KePl AbdUrrahman ve Nilllfe.r, aarar. 
ben gebereydim. HUnklr nekadar mış benizleri, ağlamaktan ıifmiD 

aeverdl! O timdi nekadar meyus gözleriyle hünkar huzuruna çıktı -
olacak. lnaan ne mauız bir ıey ya- !ar. lçeriye girdikleri zaman hliıı • 
rabbl! kirm da yUztlnll ıolmuı buldular. 

tor içeri girdi. 
- Gel Viktor. Sana bir 

nın mukabllindeki ka~nı~lr t)d'J"' 
ğını tuttu ve kapıyı b1J1 slr" .,,, 
la belli belirsiz araladı. ~ 

vazife ledi. Aralık dışarsının glS dl. ~ 
kafi gelecek kadar de'!tı · 

- Hayhay! belki l~ ~
Fakat bu haleti J'ulılye bu gece 

:Abdtın..ıımanı daha 90k tazyik et
ml§, ~ Kara, ıeceabü uykusuz 
geçlrmlf, hattl. g11neı dolmadan '° 
:tap cıbrak tehrl dolapuf, tdnlıı 
gam•• kuavetlnl bir ttlrlU dalıta
mamrwtı. Kendi kerıdJne ~ kere 
söylemnlfU: 

Saraya geldikleri zaman AbdUr- Biribirine bakıştılar. Acaba htlnklr 
rahman biraz kendine gelir gibi ol- haber mi almııtı? 
mut ve derhal yanındakilere: Orhan atılıp söyledi: 

- Slı cesedl muhafaza edlıılz. Bu - Bilmem. Bu gece hiç uyuya -
haber birdenbire hllnldra verile- madmı. 'Fena rüyalar gördüm, çok 
meı. Evvell haıırlryalım ıevketlt\ -
yu, llODra .Syleris, dedi. 

bitkin bir hadeyim, ama, sizler de 
ağlamıp benziyorsunuz. Yoksa 
bir bidise mi var, söyleyiniz bana, 
çabuk söyleyiniz! 

SUleyman pqaya bliyUk bir ce
naze merasimJ yapıldı. "Cesedi Bur· 
sada ali Osmana mahsus Şekerciler 
çarşısında in§a ettirdiği camide tür
besine defnedilmlycrek, Bulayirde 
vücuda getirdiği blr ikinci camie 
defnolundu. 

(Devamı var) 

- Allah Allah, aankl anam veya 
babam 6lecek. Ne var !~de bil
miyorum ki. 

Böyle yaptılar. Kara AbdUrrah -
manm meyus 'Ye ıitkfn gözUl yUzU. 
nU ilk defa ı6ren Nllllfer oldu ve 
ıordu: 

Nilüfer, bin bir dereden su getl· (1) ''Sllleyman p&§a ftltuhatmm 

O &1lıı SWeymaıı papyla sUzel 
blr av heyet! kurdular. Hazırlandı
lar. aUthJıncblar ve yanyana konu. 
ıaraJr, dereden tepeden bah.Jederek 
Bulaylrle Seydikavak arumdald av 
8&huma ulqtJlar. Yalım yabani 
kaz yoırt uld, doğan da boldu. Hal
buki o zaman en güzel avda dolan 
avıydı. Hem SWeyman pqa avlar 
içinde doğan avma bayılırdr. 

- Ne oldu AbdUrrahman, sen 
ağlaımp. belllfyonaın. 

riyor, her kelimesinde titrlyen du - semeresini blrk~ sene sonra ~öre
da.ldan blr an kenetleniyor ve göz. blldl. Bir gün Bulayır ile Scydlka
lerfnden Ya§ boıalryordu. \"ak aralamıda yabani kaz saydında 

Abdtlrrahman cevab veremedi ve 
bqmı Nllllferin kucajma koyarak 
ybıe blr çocuk slbl hıçkırarak ağla
maf a bqladr. Garibdir k1 Nilüfer 
de aflJyordu. Zaten aon zamanlar
da ona dokunaalar ağlıyordu. Kaldı 
ld Abdtırrahmam ağlar görmek, NL 
lllferlıı yilreğinl dağlam11tı. 

Hilnklr Orhan çok zekiydi. Ab- bir doğanm uc;umuna takip eder. 
dUrrahmanı da ağlarken görllnce, tren, bindiği attan au,,erek derakap 
derhal dilşUnmil~tU, .AbdUrrahman 1 \'efat etti. 1859.,, Hammer tarihi, 
henUz Geliboludan dönüyordu. O clld 1, sayfa 219. 

Kara Abdllrralımaıı blr yabani 
bz IUrilsOııUıı arkama takllııiren 

SWeyman Pi.la da bir dolanı takibe 
koyuldu. Gitti, gelmedi, daklkalar, 
11aatler geçil, Süleyman pqadan bir 
haber gelmemişti. 

Kara Abdllrrahnıanm Jçfnde za
ten ıeamet doğuran bir azab vardı. 
Y anmda.kll ere haykırdı: 

- Bire arayın haydi. Pqa bir 
.kazaya mı uğradı. Ne durursunuz? 

Hep dağıldılar. Kara AbdUrrah
maıı at llzerfnde iki ellnl bir huni 
gibi ağzına koyarak, aamimt bir a
vaz ile haykırarak arıyordu: 

Çapraz eğlence: 

- Söyle Abdllrralımaııcığmı. Ne f 
rar evJAdım, bir teJAket mi oldu? 2 

- Evet ana! 
İlk defa Abdürrahmaıı NlJllf~re 3 

ana diye hltab ediyordu. ÇUnkU için- • 

deki yara 'Ve ate3 bir kardeş yarası ~ 
ve ategl gibiydi. 

6 
- Ne oldu, söylesene bana! 
- Hillk sana ve ıevketıt\ hUn-

kAnma uzun öllmrler versin ana! 
NllUfer bir feryad kopardı. 
- Söyle. Ne var, evlidmuz mı öl

dü? 

., 
8 
9 
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Bugünkü bilmecemiz 

-Evet! 
- Kim, hangisi! 

Soldan safa: 

x 
x 

1 

1 
l . 

- Sllleyman! Snleyman! - SUleyman, ana! 1-Sühulet, 2- UçüncQ gaip za 
Fakat bir bendin yanma geldiği NUUfer kendini yerlere çarparak mirinin aslı - bir nota - Isviçrenin 

meşhur bir şehri, 3 - Hayvan ölü· 
zaman tllyleri Urperdl, ba§t döndll, ağlıyordu. Demek SUlcyman çok se· 
kendini tutamadı ve atı üzerinden vlliyordu. Ama, hakikaten tarihte 
yuvarlandı. Gözlerini sildi, tekrar en bUyUk elmalardan biri olarak sü • Adalar denizi havzasında eski 
baktI. Evet, hendek kenarında ya- zf.krolunablllr. bir medeniyetin adr, 4 - Ananeler 

tan Snleymanm kendisi ve k<Stede Osmanlı hudutlarmı Rumeliye ka· • bir nevi ölçek, 5 - Vücudumu· 
hAlA deprenen de atıydı. dar sllren ve Türklerin Avrupaya zu muhtelif yerlerinde tabii örtü, 

Fırladı, pa§anm g5ğsnnn açtı, hikim ve muzaffer bir halde yUrll-
6 - Birisinin yerine fazla sevgi -

kalbi.ne kulağını koydu ve hıçkıra- melerlnl temin eden Silleyman pa. 
rak haykmtı: ı pydr. Hayatında bunun kadar dil- kavga, 7 - Yıldırım - köçekler on· 

- Ölmtll, yarabbi, SUleyman öl- rllst bir kahraman göriilemez de - suz olmaz, 8 - Kanaat verme • 
dil! (1) nllebillr. eki et! 9 - Balmş, 

Yukardan aşağı: 

1 - Yüzbaşılıkla, binbaşılık ara· 
smda eski bir rütbe, 2- Olmaktan 
ismi mail - elle olanı ekseriya kav
gaya müncer olan hareket, 3 - Sa· 
fımıış, 4 - !nsaniarın el i~1erini 
üzerine alan suni vesait - olmıyan 
efsanevi bir dağın adı, 5 - Alman 
ca evet, 6 - Mahsul (henüz biçil· 
mmeiş halde ) - Erkek, 7 - Şem· 

siyesile meşhur büyük bir politika· 
cıya sahip millet, 8 - Meşhur bir 
Alman limanı - ışık, 9 - Vilayetten 
küçük parçalara verilen ad (eski 
Babıali dili tabiri) , 
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vereceğim, mühimdir. 
- Emredin binbaşım. 

- Biraz evvel burada gördüğün 
Japonun adı Hangsldlr. Vlktorya 
sokağı 37 numarada oturuyor. Ja
ponyalı bir uıağı var. Bu uşağı, bel· 
il etmeden bir gözetle. Eşk!linl tes_ 
bit et. Dışarı çıktığı zaman belli et
meden peşinden git. Fakat dikkatli 
ol, adam farkına varmasın. 

- .Merak et.meyin. Bu iıleri çok 
yaptım, bilirim. 

- Evet. Fakat bu adam çok kur
nazdır sanıyorum. Anla§ıldı mı'! 

- Anlaşıldı binbaıpm. Nerelere 
gittiğini, kimlerle gÖril§tUğUnU öğ_ 
reneceğim. 

- Sade bu kadar değil. V aktile 
bizim casus takibiyle uğrqtığunuı 

zaman kullandığımız fotoğraf makl
hesini de yanına al ve Japonun re
slınleri lazım. Nekadar çok olursa 
o kadar iyi. Resimler muhtelif poz
larda olsun : kal'§ıdan, profilden, 
arkadan... Öğle yemeği hazır olur 
olpıaz hemen bu işe git. 

xm 
- Dikkat, .M. Rokur. Geliyoruz! 
Otomobilini kullanmakta olan 

Hangsl bu sözleri, gözlerini yoldan 
çevirmeden, yavaşça söyJemJştl. O
nun ayaklan dibine bağdq kurarak 
oturmu§ bulunan Rokur da ya'Va§ça 
cevab verdi: 

- Ham dolsun! Kuıkıvrak dur -
maktan vUcudum uğuşmuıtu. 

Otomobil yavaşlamıştı. Japon mı· 
rıldandı: 

- Bekliyen adamı gördüm. Yal_ 
nız durup işaret veriyorum. 

- Arabadan çıktığınız vakit ka
pıyı açık bırakmayı unutmayınız. 

Hangsi cevab vermedi. Arabayı 

yol kenarına yana11tırıp durdurdu. 
Fenerleri dört defa yakıp söndlire
rek iıaret verdi ve arabM:taıı çtktı. 
Rokurun U.stilne örtüyü attı. 

Yirmi metre kadar ötede bütün 

-Dllca~•ın·eımr rmr•••• 1111_ .... , ......... , 
Bugün tepedeki yerime geldiğim vakit, 

o henüz yoktu. Gayriihtiyari bana bu ta· 
biat parçasında bir eksik var gibi geldi.. 

Birdenbire ve harabelerin ortasından es
ki bir şarkının yanık nağmeleri yükseliyor. 

Sessiz tabiat üzerinde perde perde yük
selen bu hafif fakat ahenkli sesi garip bir 
hüzünle dinliyor.sonra gözlerimi kaldırıyo· 
rum. 
Yukarıda Melike yansı yıkık bir dıvarın 

üzerine '1kroış oturuyor. Çıplak ayaklan 
boşlukta sallanıyor, bugün bu kızda yara· 
maz çocuk ruhu yeniden canlanmış gibi. 
Birdenbire kızın bu vaziyetini bir kroki ha· 
linde tesbit etmek arzusu aklundan geçiyor. 
Fakat bu genç kızı böyle adeta tehlikeli de· 
necek bir vaziyette bekletmeği doğru bul· 
mu yorum. 

- Melike, in aşağıya bakalım .. Sen yaş· 
ta bir kızın böyle dıvarlara tırmanması a. 
deta ayıp. 

- Vay siz miydiniz? Böyle hal hatır sor· 
madan emir vermek size yakısmıyor, bay 
ressam. 

- İhtiyatsız kız, hemen oradan in, yok· 
• gelir seni zorla indiririm. 

- Bu sizin gibi ~:hirlilerin yapac:ığı is 
değil. 

- Gelfyorum ha •. 
- Sakın geleyim demeyiniz. Durunuz da 

-82-
tneyJm. Siz buraya çıkmağa kalkarsan!% 
muhakkak düşer, bir yerinizi kırarsınız. 

Melike yıkık dıvar parçaları üzerinden 
bir kedi çcvikliğile iniyor. Şlmdi gülen, a· 
!aycı bir tavırla karşımda::lır. O bugün kı· 
sa entarisi ve omuzları üzerinden sarkan 
altın ışıldı yeni örgüsile tam bir köylü kızı· 
dır. Genç kızın dudaklarındaki tatlı tebes· 
sürn beni kendim:ien geçiri}'Or, onu azarla· 
mağı unutuyorum, sadece: ~ 

- Sakın bir daha böyle yerlere çıkma· 
yınız, bayan Melike, diyorum. Bu çok teh· 
likelidir. 

- Hiç de tehlike3İ yok. Ben şimdiye ka
dar yüzlerce defa çıktım. 

- Fakat, Allah esirgesin. ya ayağınız 

kayarsa! ... 

- Bizim köy kızlarının ay2ğı karmaz. 
Kahkaha ile gülü>·o-. Melikenin bu ne ~

si ka-~rr.,.ıl, onu a"a ı-.r.~'l!: h."''·'· n:' .. ':i 
niy:!tıe~min !O:ı kı'.'Jntı'a:-ı da dzğ 'ıyor. 

,.Bizim köy kızla,nın a•·aıtı ka:maz .. , 
M:-like bu sözleri ne kadar ha!.imane bir e· 

da ile söylüyor! 
Fakat bu sözü dinlerken niçin Melikenin 

annesinin hatırası dimağımda dolaştı.! ls· 
tanbulda geçmiş birçok gizli aşk macerala· 
rınm kahramanı olarak anılan annesi.. 

Hayır, küçük Melike, yanlış düşünüyor
sun.. Hazan sizin köy kızlarının da ayağı 
kayar. 

Fakat ben gençkıza hayatının bu faciası· 
nı hatırlatmak istemiyorum. Şayet hatırla· 
tırsam, bu berrak gözlerde, günahk!r bir 
kadının ayak kayması eseri olma!\:t:ın do· 
ğan bir bulut uçu~acak. 

Muhakkak ki ino:;an ruhunun çok vahşi 
taranan var. M Jikeyi ve anne.:.ini dil -
şilnürken ba1k:ı bir takım fikirler de a!dım· 
dan g_;iyor: Annesinin günahlannm blltün 
a~ırlı~ı ya\115 yava~ Melikenin zayıf omuz· 

)arına dü~üyo:-. Onunla evl!nmek i ti) e:ı 
t: .. :- e · 0 '· mu'·a! ':a': te:e·1:iüt gö t? e::·'•. 
mu· .,· 1'a': ka 'a ımn içe-isind:! bir ta'. •m 
~n·li~ .. ·~r dolar:ac:ı.1< ve nihayet "k0 ranna 
b:U bezini al, anasına bak kızını al,, ata 

sözünü söyliyerek dudaklarını büzecektir. 

Hatta açıkça itiraf edeyim ki bu ve buna 
benziyen düşünceler benim bile içerimde 
Melikeye karşı temiz olmıyan hisler uyan· 
dırdı.Temiz ruhlu modelime bu dilfünceler 
yüzünden gözlerim:ie şehvet ateşi ile baka· 
biliyorum. 

Garip b!r buhran içerisindeyim. Geçen 
günkü ejder gene damarlarımda uyanmağa· 
ba~lıyor galiba ... 

Fakat Melike bütün düşündüklerimi göz 
]erimden okumuş olacak; çünkü dudakların 
daki tatlı tebessüm söndü. 

-Haydi bay ressam .. iş başına .. kaybe· 
decek vaktimiz yok. Allahm günü bu hara· 
belerde dola~mam artık. Tablonuzu çabuk 
bitirm~lisiniz, yoksa yanm kalır. 

Bu tehdit bir kırbaç gibi beynimde şaklı· 
yor. 

- Nasıl tablom yarım mı kalır? 

- Evet. Acele etmezseniz maalesef öyh. 
o!ur. 

- Fakat bir tablo bir gün içerisinde bit 
m<>-ki.Ac?le e:iersem eserim bozulur. 

F.r~ı':ı~mt a':imı ve i~~ b:':ı::hm. Genı
kızın bu te1viki çok ydnde o!du. ş::ndi 
gay~t iyi çalı~abiliyonı.-n. 

(Devamı Var J. 

biraz daha açtı. Qözetl ~ 

Hangsi meçhul a~~h ıof' 
gelml§tJ. Bu baştan ay-~ 
renk giyinmiş, orta bOYlU. ~ 
nı gözlerinin önüne tadat eJJi ~ 
biriydi. Ylizil karanlıkta b 

yordu. Elini uzattı: 

- Mektubu verin. 
Japon kekeledi: ..,,... 

oDU 
- Mektub mu'! Ben ~ 

SözUnU tamamlıyaınadJ. :~ 
otomobilin büyük fenerle ,r-J' 
yandı. Hangsi kanıaşab .., ; 
yumduğu sırada nıec;bul 

1 
.,.~ __ 

nun kafasına hızla bir ~ , 
Japon yere yuvarlandı. ~)il" 
mobile kogtu ve araba d 
ket etti. ti!_ 

r..otur iki el ate§ e~ -,,, 
otomobilin projeırtl:SrleriJI yp lı',. 
ri kamqmq bulunduğu lli1 fi' 
şunlar bap glttl. Otolll~ 
tlkametlnde son ırilratle ,,r 

Komiser, Japonun if11~ 
tu. O yüzükoyun yetde ',A: 
Rokur eğildi. YUziln\l ç,-.~ 

- Yaralı m.rısmıs '! .,;t' 
Cevab yoktu. Hangsi 

dl. , 
- Eyvah! ~ti' 
Ceb fenerini yatarak""-""" 

le yokladı. Kan ve yara Y*~'"; 
hat bir nete. aldı. JaPo0 ,.-~ 
Baıma l:uvvetle vurııı~ ~.JI 
dı. Sadece baygmd~. ~ t»r 
gözlerini açtı. İnledi· ııo .,-
dl: do~-

- Kendinizi yorıııaysıı ,.ı ,,~"' 
zlyette sorulan kllsik : ee.,.., ., 
"Neredeyim?" ... Derb it ~; 
reyim: Nia haricinde~dl- ~~ 
komiser Rokurun koll tJC1JI ~ 
~tmeyin, tehlike yok· I' 
dunuz. ~,1" 

Hangsi doğruldu. 
tUrdU. Mırıldandı: _ ; 

- O nerede? 19,-
- Otomobiliyle Nil 

de kaç~. 
- Ne oldu? 

,t. 
~,..,,,,, 

- Onu ben de b t ~ 
Fak• S:-.~..e 

Size soracaktım· ... ob~•t 
-·1 oto ..... - ,_ıflll nun ıııra!ı degı · ~ 

delim. YUrilyebUece1' 
- Tecrllbe ede:>iJ!l. , 
_ Haydi bakalJJ!l• 1' .f 
Hangsi. RokUJ'Ull ~.,.. 

ğa kalktı. Onun 1'
01
': ~ 

kadar yUrilyerek ~ 
da onun yanına ot ,.d1J: f 
?a15ma geçti. Japaıı stJ ,,...,, 

- Otomobil kuııs:~ 
- TabU. Merak ~ etdıcll-~ 
Otomobill ııarel'e ııocl• ııe 

ıllrat.le Nla 1.ttik:S~: 
ler. Rokur ıak& 'td r-~t 

- İki ifık gtbl :JJlu ue 
delim. Sizi fazla sa ! 
1ız etmemek }A.stJ!l· Jl. ~ 

_ Daima oeşeliliJ11.S tr 
ssr

- Ne yapalJıll· )IU~ tdl 
.,.ibl kabul etıneU· yt .->"" 
illı:ıere UsUlUP 11~, ~ 

., şif11~ -e•
ne mana var · ilk ~P-
'}U ı,ı bfras a)-dIJl aıııatJIS· 
,alım. Evveli sis eıııedlJO· 
Ben bir ıeyler gör - f af). 

(DttJ011
•• 
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' 8tz iöÇariiaV8sliİi ı~ri sürerBk ~Ühimce 
'""" miktarda para topıamıştı 

Meğer kim imiş ? 
~ Oiclıı.llluhakeme bir ay de- na çıkamuı. &izli kapaklı bir tek evet biz yaptık, evet itiraf ederiz!. 

Yazan: Mih. Zoşçenko Çeven : Ferah Fer ruh 

~Muhakemenin de- nokta bile kalmamııtı. Kararname okundu: 
~ l.t..ı.~?tat harici ola· Hakkımızdaki cezanın çok büyük "Tarafeynin iddia ve müdafaatı· 
'~) adındaki olacağını bi.ijyorduk. Yani dünya ile nın istimalinden ve bilcümle evrakı 

'8L." ~ lnti§ar edecelini allkamuı kesmeğe çok vaktimiz kal davanın mütalea ve tetkikinden son 
~hadi lazeteler bu işi manuş oluyordu. O zaman Ankara ra icaı keyfiyet ledelmüzakere müt
• ~. "i File 0 larak sütunları- istinaf mahkemesi de dilde destan i- tehimlereden bazısı ink4r töhmet 
Sı:.alıııı Türkiye değil di. Kararlanndaki isabeti ve tem- etmekte ve bazısı ifadatı ınazbutala 
ll~ .... ~~~pa dah! yizce mutlaka tasdik ile tezahür et· nru tevil ve talil etmek istemekte 
~~~yetle ve me- mesi halkın dilindeydi. Hınçak da· ve vekilleri dahi bir derece müdafaa· 

fifa S ııe;· ~mçaklar hak· vası da bilhassa bu münasebetle da bulunmakta iseler de ... ,, diye baş 
~ ittihamiyesi· bu mahkemeye verilmişti. layan kararname bir iki saat sürdü. 
~ n... 30 vardı. Bunlar Be ,, di t üsl . Çok uzundu. Bütün kulak kesilmiı· 
... ~.~ nisan 309 da An n A<'n ecess erıme nazaran tik. 
~="'istinaf . mahkeme heyetini çok aleyhimize .. . • .. ~tevdi Dıahkemesı c.e- bir kanaati 'C'dani edi . bul· Kararname, muddeıumumt Anfin 
~~undu ve bütün dum. Mahkf":e h~ dınmı~. b' tahlili veçhile hAdiseyi birkaç bakını 
~ ~ v~laf!' mütead meçhQl buakmamak i~~ • ~ş: d~ ~etkik edilmiş bir halde tebellür 
\~oı11bdu. rilmiı olması- Tahkikat çok incelendi. Deliller, ve- ettiriyordu. 

ıı... ~ UZUn süren sa· sikalar, ~usadd.ak ~1.er a~ Kararname bütün suçlular hakkın 
$_ ~ netice çok bed- ayn, kelıme kelıme, sarih bır §ekıl- da ayrı ayn ve tasnif edilmiş §ekilde 
1' ~ ölüm kar- dt o~:ı~up, tetkik olundu. Mahke- tanzim olunmuştu. lstinaf dairesin· 
'-hı~ if1a tmi ecek- meyı takip eden ve hukukla allkası deki ifadeleri ve mahkemedeki itiraf 

.:.......... birib' ~. : olmıyanlarm bile gözlerinde bize ve ifadeleri alınmakta ve delillerle 
ant itıni~= :aı:: karşı bir kin ve husumet görüyor- kat1ılandmldıktan, dava vekilleri-

ldQ lanki birib: · · el dum. nin müdafaa esaslan çürütüldükden 
L..~ ediyor1=.' H; Hakikaten seyyiatmuz büyüktü. sonra tahlil olunmakta ve bir hükme 
~hatta Ropen Ce- Bakalım mahkeme ne karar verecek bağlanmaktaydı. 

~'dahile \ilaf olmadığı bir ti? Uyumak değil bir damla yemek Yaftalar vukuatı, çetelerin faali· 
~ ..... ~~lece çözülüyordu. yemek bile nasip olmaım§tı. Uç dört yeti, muhaberatı mesadiye, teşkilAt, 

1.~~ çok mülev- gündür ancak su içiyordum. Midem ihtili.l meclisi mukarreratı ve bun· 
~~dana çıkıyordu. ve her şeyim berbat bir haldeydi. lann tatbiki ve nihayet Hmçak iş-

eroe lira haıır n..-... -= - ü .~1 halk lerinin başından sonuna kadar cere-
ııı....""'.'l lbektu l ~-.ul.QI gun gaze~ er, kararnamed 
ı....""'lS ~.-~.~ ~t mahkeme salonunu doldurmuştu. yan eden safahatı e mu-

·&U~ Aomı e- fassalan teşrih olunmaktaydı. 
a.a.=:ı Ag ba b' 'IMı Salonda çok büyük phsiyetler de 
~ l°ani ~r . ~ sısö görülmekteydi. Bütün memleketin Kendi hesabıma bu kararnameyi 
--~ bir hud~~ e.ba~ aylardanberl takip ettiği bu mesele çok esaslı buldum. Bugünkü zihni· 

t\ ~ bir ~t daııa artık sonuna ermi~ bulunacaktı. yete göre bazı noktalan yavandı, fa-
~ '-.~ Ghırord Bugün hepimbiıı mukadderatı taay- kat, nihayet Al:Jdülhamit gibi müste-
~ ~1L da yün edecekti. bid bir padişahın saltanatı zamanın 

ltını.=--~~ -='·tardvasıru H . • . ..r. ... -ı ..... bak h 1 da da bit kararnamede hükfunetin, Ilı!...~~ llUA 3 pa· tpımı.zın,,u.um; rncane 3" 
da .. ~ pada ve 0 • Clldul\lmUm takdlr>r' etmemek .sal~ıww, hu ~ me~ ve .J;e· 
~~· buıUQd .. :ır..._ ümk' .. d~'ldi &,. • nasına yer ayırmak ıarureü mazur 
~ ~cıb.::-''4&1.1Ul zaman m un "51 • ~· yorgun, pen· .. "l bil' 
~~ to.ı..._~ Bizi Hmçak şan bir haldeydik. Heyeti hakime goru e ır • 

~oyalıyor, Av- yerine geçti. Gözlerim kararıyor. Mahkeme 37 suçlu hakkında itti· 
' '- Jliba kunDaıc gayesile başını dönüyor, beynimde derin bir fakla, Sinekerim hakkında ihtil~fla, 
~ Yet aralarında uiultu var. Salonu, halkı, heyeti hl· 4 kişi hakkında da sülüsan ekseriyet 

'e ' ~dulunda ıüphe kimeyi karmakanpk ve korkunç bir le mücriıniyet 14 ki~ hakkında S 1~ İngiliz kasa rüyada gibi görüyorum. la beraat karan vermi§ bulunuyor-S bir kenara istif içimden bir his ta§!Yor. Fırlıya- du. 
~~ ih~aı bqlama· cağım ve haykıracalnn: Bundan sonra vekiller kısa kısa S ·~ne bu para· - Artık asınız bizi. Hergün, her birtakını müdafaalar yaptılar. 
~ "1a u bildirilmiş, dakika biraz daha ölmek daha ağır, (Devamı tJar J 
~~~cevaplar atın 

b......~ bu para gelsey 
~ ~ lllUvaffak ola· 

...... -- h.ı .....:..:_ 
tu~ itı~lll cer.asını 300 KAHRAMAN HA YDUD 

Her tatil ben mutlaka ufak bir 
ıeyahat yaparım.. Son zamınllr

da en aık ıitlfim yerlerden birisi 
Luıadır .• Çilnkil Etrafınnm hava-
11 ve ıuyu her yerden daha iyidir. 
Etrafmda muazzam çam ormanla. 
n vardır. Doktçrlann, ciferleri 
biru zayıf olanlara en fazla tavai· 
ye ettikleri yerlerden biri Luıa· 
dır. 

Sonra, ıene doktorların dedi. 
fine ıöre, Luıanm havaaı Bronıi
de de birebir celirmit- .Bu ıözle
rin ne derece .dofru olduklamu 
bilmiyorum: yalanım varsa cünahı 
doktorlann boynuna. •• 

Bunlann hepli, iyi hot ıeyler 
ama, Lucaya gidip ıelmek ççk 
aynaau:. Bu, seyahat deii}, ideta 
itkence .. Çünkü trenler her vakit 
afzma kadar doJ>dolu.. Oturmak 
töyle dursun, insan ayakta du. 
racak yer bile bulamıyor.. Açik 
gözlük edip oturacak bir yer bul
sanız bile ıene rahat etmenize im· 
kin yoktur. 

Çünkü, müsaadenizi bile alma. 
ğa lüzum cörmeden celip kuca
fmu:a otururlar .• Omuzunuza yas
lanırlar .. Sırtınıza binerler.. Arbk 
itiniz yoksa bu çendereden ken. 
dinin lrurtarmafa çalıpnu: ı. 

Son seyahatlerimden birindey
di. Lucadan Leninırada ıetiyor. 
dum .• Tren, her vakitki cibi tık. 
hm tıklım idL 

İltaıyonlardan birinde, trenin 
afzına kadar dolo olmaıma raf
men, bir adam bindi. Bu, orta yaı· 
lı, bıyıklı cldukça tık bir adam. 
dr. 

Ayafmda da Ruı çizmeleri var
cır:.,. ~ wa.ıa ~ -
bir de kocakan bindi. K'.ocüarmm 
hiç bir fevkalidelili yoktu.. Şu 

lildiiimiz alel&de kocakarılardan 

biriydi .. Kocakarının elinde büyü· 
cek bir ıepetle iki çıkın vardı. 
Aıhna bakarsanız, vaıona illr 

giren kocakan oldu. Kocakannm 
ardından da bıyıkh adam girdL 

Kocakan önde yilrilyor, elinde. 
ki kocaman ıepetle kendisine yol 
açrycrdu. Bıyıklı adam iıe, elini 

kolunu aallıyarak kadının ardın

dan yürüyor, ve hiç durmadan ko
cakarıya kumanda ediyordu: 

- Hey, diye bağrıyordu, ıu 

aereti düz tut! İçindekileri yere 
dökeceksin! .. Dur timdi 1 Onu, ıu 
kana penin altına yerleıtir ! Sana 
söylüyorum be, aepeti ıu uranın 
altına yerleıtir ı Ah aeni kocakan ! 
Elindeki çıkınları yolcuların kuca. 
ğma koyma bel Muvakketen bap
nın üıtüne kqy .. Şimdi ben onları 

üıt raflara yerleıtiririm.. Biraz 
bekle! .. Hay Allah belim versin, 
ne antika kan imitıin be f • 

Vagona yeni gelen bıyıklı yolcu 
nun bu sözleri, trendeki diğer ycl
cuları fena halde ainrlendirdi. 
Çünkü bıyıklı yolcunun bu hareke. 
ti, açıkça, "lı kanunu., nun ihWi 
demekti .. Çünkü, bıyıklı yolcunun 
kocakarıya bu ıekilde muamelesi, 
''yaşlı iıçileri tahkir,. maddesine 
giriyordu; halbuki bu hareket ka
nunen yasaktı. 

Yolculardan bir kıımı hoınut

ıuzluklannı alenen izhar etmeğe 
batladılar: 

- Bu ne kepaazelik-, diye, ıöy. 
lenmeğe baıladdar. Sapsağlam, 

güçlü kuvvetli bir adam elini ko
lunu sallayarak yüriisün de, yet
mitlik bir kadın bu kadar çıkınla. 
n, bohçalan ıepetleri tek bepııa 

taıısm; bu revayı hak mı? Hiç bir 
vicdan insanın böyle ihtiyar bir 
hizmetçiye bu tarzda bir muame
lede bulunmasına müsaade etmez f 
Bu, iıtiamann peklll11chr. lhti· 
yarlığa hilrmetıizliktir. 

Vagonun içindeki yolculardan 
en sinirli olanı kendini tutamadı ... 
AJU1i• bllrarak ~ JP1"ıımı 
yanma pttl .. Ve onu yakUmdan 
yakalayıp tartaklamağa batladr: 

- Arkadaı bana bak, dedi, artık 
bu kadarı fazla oluyor •• Biraz 
kendine gel ı Aw ve ihtiyar bir 
kadına böyle muamele edilmez 1 •• 

Bıyıklı yolcuyu göisünden ya. 
kaladıklan zaman beril, kireç ci· 
bi oldu.. Karımnd.ıkinin elinden 
kurtulduktan ıonra : 

- Ne oluyorsun~? diye çıkııtı. 

Ortada fol yok yumurta yok! Ne· 
ye bu kadar teliı ediyorıunuz? ... 
Ben burada "!ı kanunu,. nun her 
hangi bir ihlilini 4e görmüyorum. 
Sonra burada istismar fal&A da 
yok .. Bu münhasıran bana ait bir 
aile itidk. Hizmetçi zannettiğiniz 

bu kocakan benim annemdir. tı 
kanunun.da anneler hakkında hiç 
bir kayıt yc1ctur .. Hiç hakkınız ol. 
madığı halde benim aile hayatıma, 
müdahale edemezsiniz 1 •• Rica ede
rim, bu manaıızhklara bir nihayet 
veriniz!. 

Bıyıklı adamın bu sözlerinden 
ıSonra kumpartimanın içinde, de· 
rin bir sessizlik oldu. Yolculardan 
hiç biriıi ıöyleyecek bir tek ıöz 

bulamacblar. Herkes biribirine ba. 
kııtı .• 

Yolculardan bir kısmı mahcup 
olara1c: 

- Vay ana1UU, diye söylendi
ler, kendimize ait olmıyan bir iıe 
kanımııız. • Meğer bu kadın bu 
nun hizmetçiıi değil, anneıiymif .• 

Bu iıde hepsinden ileri giderek 
bıyıklı adamı göğsünden yakala· 
yan ıinirli yolcu, kolay kolay teı. 
lim olma.dt: 

- Bize ne, d,di, biz kocakannın 
onun nesi oldufunu ne bilelim!.. 
Kadının göğsünde afit yc'k ki işin 
doğruıunu anlayalım l içeri ıirdiği 
zaman, ' 'bu benim annemdir!,. 
falan diye ilin etmesi llzmı ıclmez 
miydi?. 

Fakat aradan bir müddet ıeçtik 
ten sonra bu ıinirli yolcu da ıliku· 
net buldu •• Penr.erenin kenarına o· 
turarak, bıyıkh yolcuya hitaben: 

- Maamafih, kabahat biz de, 
dedi. Binaenaleyh affınızı rica e. 
derls •• Bu kadının anneniz olduğu
nu bilmiyorduk .• Biz büıbütün bat 
ka bir ıeye zanip obr.u§tu'k. Doğ· 
r:usunu isterseniz biz bunu hizmet 
çiniz zannetmiıtik.. Onun için af. 
fınızı dil em f. 

Bıyıklı yolcu, trenle Leninırada 
gelinceya kadar homurdandı, dur
ılu: 

- Doğruıuu bu düpedüz ke· 
(Lfıtfen sayfayı ÇC\ lrlnb) 
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..... ~Oldu.~ 
l ~ . Astı 1De9ele E· 

'°'~ ~J>lann bu' su· 

büyükleri bulunabilecek .• Velha· 
ıd tatulı bir evlenme meraıi. 

mi yapacafız .. Naııl, beğendiniz 
mi?. 

hayrete dütllrecek kadar mil
himdir, dedi. 

Empery~ citlerini liribirir.e 
çarparak cn·ap verdi : 

de her ıeyi hazırlamlJ bulunu. 
yorum. 

~ ı:~ oldulu· 
.... bet ladi ttA Ropen Ceva· 

&~lle~ko-
1_,bot,~: 
~~libi buda 
~ 1ıit ~Ofrcıuı • 
'-._~ ?Olba~ tebell~ et-
~~ ett;ıı.,_. Hmçak 

~ ~"'&Ull ve teekillt-
~~buki :-u söy-

~ ~~ 
~~Yeye~li· 
~·~ta
~ i~ Ve tedavi edilmek 
~~ ~lunduiunu 
11.·~Çok aadım. ı

bu kadar acı 

~~~ 
~ ~ "1llıdu. 31 de~ 

.,.., \ tGıı karar tebliğ edile
ilıth:.~nda belki ya-

~ .::·~ık. Halle da 

~~~kadar merak 

~~~le Iİmdiye 
~arın ifadeleri 
~ iti b~~~eri. tabit: 

~meyda-

Emperya boğuk boiu'k tekrar
ladı: 

- Bam.bol •• 
- Evet... Kendisinden vaad 

üdmı. 
- Bunu size vaad etti mi?. 
L Bu sabah .• 
- Evleneceğin kızın kim ol· 

dufunu biliyor mu?. 
- Evet ••• 
Emperya elini alnına götü. 

rerek bir müddet dütündü. Sa· 
bahtan beri karplqtığı bekle
m:dili h!diseler kendiıini p. 
prtmııtı.. Bet dakib evvel 
Bambonun ıöyledilderi h!li ku
laklarmda çınlıyordu. Tehdidi
nin altında daraiacı cizliydi ... 
Şimdi de müthiı kardinalın ye. 
rinde Sandrigo kendiıine: 

- Bambo, Biyanka ile izdi
vacımızı takdis etmiye razı ol· 
.du, diyordu. 

Her halde, bu iki adamın ta. 
kip ettikleri yol kanp'k ve için
den çıkılmaz bir yoldu .• 

Sandriıo devam etti: 
- Bu itin halledilmit bulun· 

CJuğundaıı filpheye diltmek mi· 
nasu:dır. Çünkü Bambo bana 
hayatını medyund\Jr .. Sanırsam, 
bu ıon ıözüm de sizi yeni bir 

Sonra da Emperyanııı ıorma· 
aına lüzum bırakınldan bir 'kaç 
kelime ile Piyav derbendlerin. 
den onu naili kurtardıiım anla
tıyordu. 

Bu hikiyeden Emperya Bam
~nun naili bir haleti ruhiye 
içinde bulunduiu bir zamanda 
vaad etmit olduğunu anladı. Bu 
yerine getirilemiyecek bir vaad. 
den hapa bir teY delildi.. Em
perya titriyordu. 

O bir takım projeler hazırla• 
mıya çalıfıyordu. 

Bildifi hakikatleri Sandrico. 
ya haber vermelimiydi?. 

Elbette haber vermeliydi ... O
na her ıeyi ı8ylemeli, Bamboya 
'karp kendisini muhafaza ve 
müdafaa etmesi lizım ıelecefi· 

ni de ilave etmeli ve bulunduk. 
lan tehlikeyi anlatarak ona kar· 
ıı muzaffer olabilmelerinin yo
lunu aramalıydılar. Ya zaferden 
ıonra ne olacaktı. 

Sandriıoyla Biyankanm izdi. 
vacı .... 
Bamb~nun, gözil linünde ya· 

pttığı darafacı, izdivaç mera· 
siminden daha korkunçtu. • 

Bir türlü karar veremiyordu .. 
Kendiıini topladı.. .. Ne duru. 
yordu.. Kucatma atılmalıydı .... 
Derhal ayafa kalkarak Sanclri-

- Anlıy~r~m ve dinliyorum. 
- Tamam.. &u haltle Rola. 

nın Venedia: zmdanlarmda u
zun zaman yatmaıma ıebep o. 
lan yalan phadetinizi ortaya 
çıkaracak olan kiirttan bahset
mek istediğimi anladınız.. Bu 
veıika sizi darağacına cönder -
miye ıebep olabilir .• Jan Davila· 
nın bizzat tarafınızdan öldürül. 
düğünü bildiren bu kağıdın ben 
ce büyük bir ehemmiyeti var
d.r.. Elbette hatırlarunıi.. Bu 
kağıdın içinde yazılan ıeyleri ...• 
Apiı yukan da ıöyledir: Aıil 
ve necip Davilanın katili Rolan 
Kandiyano değildi .. Bu, elyevm, 
Büyük kanal civarmdaki ıara. 

yında oturan ve Emperya teı· 
miye edilen kadındır., , 

Bambo bir dakika ıük\it etti. 
Emperyanın yüzU korku ve he· 
yecandan altüst olmuıtu. 

Sanki tiddetli bir !Oğuk 'kar. 
11amda titriyen çıplak bir inıa· 
na d8nmüıtü. 

Bambo devam etti: 
- Nihayet ·sözlerime ıcn ver 

mek isterim madam .. tıte be., 
onlar meclisinin yüksek buzu. 
runda imzaladıp bu ihbarın 

bir kopyeaini yamnmda da sak· 
lamıı bulunuyorum.. Bundan 
baıb bunun ifp edilmesi için 

Bugün itcal etmekte bulundu· 
ğum kardinallik mevkii de bu 
ıöylediklerimi ne kadar kolay
lılda yapabileceğimi ıize vazıh 

bir surette anlatabilir • 
Bu sözler, Empcrya ü.ıerin· 

de büyük bir tesir yspmııtı .• 

Gözlerinin önünde Sen Mark 
meydanındaki darağacına yürü· 
mesi teceasüm etti .• Bcğuk bir 
sesle kekelemiye batladı: 

- Bunlar birer korkulu rü
yadan ibaret delil mi? Yalvan· 
rmı ıöyleyin bana .. Beni ele ver
miyecekıiniz değil mi? dedi. 

Sonra vahıi bir kah'kaha bı
rakarak ilive etti : 

- Fakat bu aöyle~ikleriniz 

benimle beraber sizi de darata· 
cına ıürükleyebilir. 

- Belki bu düıüncede haklı. 
ıum madam.. Fakat iyi bilineli· 
ıiniz ki bugün kartınızda bulu· 
nan ben yalnız bir ıey düıünü
yorum .• Yalnız bir §eyde mu. 
vaffak olmak istiyorum.. Ondan 
baıka g ö z Ü m d e biç bir 
ıey yok... Cumhuriyet hük\i. 
meti alt üst olsa bile bence ebem 
miyeti yok: değil hayatım.. Ya 
istediğimi yapacak yahut ta ketr 
diınle bcr~bu Jaeı:kesi ölüme.._ 
rülcliyeceğim .. 

- Şu halde benden ne iıtiyor-

• 
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Hükmi şahsiyeti haiz 
sandığı teşkil 

bir Muavenet 
oıundu 

(Baştuarı 7 incide) l te yapamıyacak derecede malül o- ı cak tedbirleri almağa Icra Vekilleri 
zin ~O ya~mı ikmal ettiğinden dola- lup da idarece daha az aylıklt bir Heyeti c;aJahiyetlidir. 
yı hizmetten çıkarılacaklara. vazifeye tayin edilenler bu yeni va- ' Madde 44 - Yaşı altmışı doldu-

C) 15 sene füli hizmeti bitir • zifelerinln aylıklarını almakla be _ ran (B) sınıfı mensublanmn hiz -
meksizin ölenlerin karı veya muh- raber eski aylık ile ~eni aylık ara- met terine idarece nihayet \'erilir. 
taç kocasına ve çocuklarına. sındaki fnrk mikdarını ve hizmet Şu kadar ki, bunlardan ıhtısasları 
M~~de 36 -:- Yukardaki madde müddetine göre 35 inci madde mu - dolayısile bir müddet daha çalt~ma-

mucıbınce verılecek tazminat (B) cibince hesab edilecek tazminat ve ı d "d ·· ··ıenı · cak - arın a ~ arece goru erın an 
hesabındaki paraların iadesinden ya 20 inci madde mucibince teka- "'O k d · t"hdaml M"l ve ynI d h .. • . • . ı yaşına a ar ıs ı arına ı -

a zaman a er fiilı hizmetse- Ud aylıgınr da birhkte alırlar Her ı· .,.. 1 .. d f \rek·ı· ııa.· tl"d" _,_ b . . _ . · ı h u a aa ·ı ı sa .u11ye ı ır. 
ne'""'o muka il almakta olduğu ikı aylıgın tahslsı esnasındaki ye_ , ,, dd 45 B k bük. ·· 

lık U • • .ı.\4a e - u anun um -
ay zermden bir aylık nıspetinde kfın malfıliyetten önceki aylık mik-
para verilmesinden ibarettir. Bir darını geçemez. Ilu tarihten itiha • 
defaya mahsus tazminata istihkak .ren (B) hesabı aidatı yeni vazife8i
kesbeden dul karıya veya muhtaç nin aylrğı Uzerindcn kesilir. Bilaha. 
iocaya tazminattan yarısı ve 18 ya. re tekailde sevked!lccek olursa o 
ımr geçmiyen her öz evliida aynca vaziyette devam eden hizmet sene. 
dula isabet eden parannı beşte bi· lerine göre son aldığı aylık esMı 
rf verilir. Ancak çocuklarrn hep Uzerlnden hcsab edJlccek ikinci bir 
birden alacakları tazminat yekfınu. teknild mnaııı eski tekaUd aylığma 
nun yUzde 50 sini geçemez. ilt\ve edilir. 

Ölen, dul bırakmamışsa yukar -
aakl fıkra mucibince dulun hakkı Madde 40 - Sandrğı (B) sınıfına 
olan tazminat ilaveten çocuklara dahil bulunan memur ve müstah -
tahsis olunur. demlerden tcknUt maaşı alanların 

Madde 37 _Dul kan yeniden ev- tekaüt aydıkları bu kanunwı rner
l~rse dul ayliğmm 2,5 senelik tu- iyete girdiği tarihten itibaren kesilir 
tan tazminat olarak verilip san _ Peşin verilen aylıklar geri alınmaz. 
C:!ıkia alakası kesilir. Sandıktan alAkalnrı kesildiği zam:ın 

Madde 38 _ Malfıliyet için Milli hizmet mUddetlerine göre bu kanun 
lf"\ldafaa Vekaleti sıhhat i§leri da- daki haklan verilmekle beraber es. 
!resince tasdik edilmek fiartiyle en ki tekaüd aylıkları da yeniden işle
tız resmt Uç hekimden mürekkeb meğe başlar. 
bir heyeti sıhhiye tarafından rapor Madde 41 - Aylıklar verildiği sı

verllmcsi l!mndır. İhtisasa taalluk rada sandık aidatını tevkif etmiyen 
eden hnstahklann tam teııckkUIIU ita ~mirleri ile mesul muhasipler bu 
hastanelerce muayeneleri yapıla -
rak malO.liyet derecelerinin tesbiti 
l!mndrr. Bu maHiliyctlerl her üç 
l!lenede bir ayni ııernit dahilinde 
yoklan.arak maHHiycUcri yeniden 
tesbit olunur. Malfı.liyetlcrl zail o -
lanlar hakkında 1683 sayılı TekaUd 
Kanununun hükiimleri tatbik olu • 

paralan % 10 fazlıuıile ödemeye 
mecburdurlar. 

Onuncu maddenin ikinci fıkrasında 
yazrlı paralar her .sene alakalr daire
lerin bütçelerine konur. 

Madde 42 - Bu kanunda g~en 

muhtnclık Askeri ve mUlki tckaild 
kanununun tarifleri dairesinde tes_ 

nur. bit vo tevsik olunur. 
Maddo 39 - Vaı.if esini veya va. 

zlt'cslne mukabil bir işi daimi suret- Madde 43 - Milli Müdafaa Ye· 
kili, her bfs senede bir defa mecbu-

pazeliktir .. İnsana rahat rahat se. 
yahat etmek imk~nını bile vermi
yorlar ... Hemen göğsUnden yaka
lıycrlar .. Anne, rica ederim, aya. 
ğmr şu çıkının üzerine koy t Böy· 
le yolculardan her şey umulur .•. 
GöğsUme el atan bir adam pekUa 
bu çıkınları .da aşırabilir. 

Kompartimandaki yolcular hiç 
ses çıkarmadan, b:kıklt yolcunun 
sözlerini dinliyorlardı. 

Evet o haklıydı. Kocakarı biz· 
• metçisi değil, annesi idi. Binaen. 

nleyh istediği gibi hareket edebi
lirdi. 

ren ve lüzum götilrse evvel sandığın 
mali vaziyeti ile tahsis formüllerini 
mütehassıs1anna tedkik ve teftiş 

etirerck hasıl olacak neticeye göre 
sandığm mali vaziyetinde darlık \"e 
muvazenesizlik görürse kerfiyeti 
Başvekfilete bildirir. Bu takdirde iş 
bu kanunla Hiikılılmetçe sandığa 
yapılması lfızım gelen yardım nisbe
ti artırılmaksızın sandık mensupla
rının aylık, ücret ve ye\ miyelerin -
den yapılacak tevkifatın arttırılması 
veyahut aylık ve tazminata aid nis
bctlcrin eksiltilmesi suretile sandığı 
daima muvazeneli bir şekilde tuta -
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!erine göre (A) sınıfı için muteber 
olan hizmet müddeti füen {A) kıs
mına ~ 4 aidat \'ermek suretile baş
lar .• 

(B) smıh için muteber olan müd
det ise (/\) sınıfı ile bu kanunun 
ne~ri tarihinde tesis edilecek olan 
(B) sınıfında geçirilecek olan müd
detlerin mecrnuudur. 

(A) sınıfından (B) sını(ına nak
ledilenlerin (A) sınıfm~a geçirdik
leri müddete aid aldıkları maaş ve 
ücretin % 10 u hesaplarına borç kar 
dedilerek sandığın (A) kısmındaki 
mevduatı ve buna mukabil bütçeden 
% 3 ler borçlarına mahsub edilir .. 
Bakiyesi her ay maaşlarından kesi
lecek % 5 aidata ilaveten ve aynı 
~arla aynca '7o 5 tevkif edilmek 
suretile tahsil edilir. 

Borçlarını bu suretle ödemeden 
idareden a}-rılan ve tekaüd aylığına 
hak kazanmamış olanlara bu kanun 
hükümlerine göre aidatını istirdada 
hakkı olduğu takdirde kesilen bütün 
paraları temettüsüz alarak iade ve 

bunlardan tazminata hakkı olanla· 
ra arrıca tazminatı tediye olunur .. 
Borlarıru tamamen ödemeden te

kaüd maaşı tahsis edilenlerin borç
lan bakıyesi bu maaşlarından keza
lik % 5 kesilmek suretile tahsil edi
lir. 
Ger~ yetimlerin maaş tahsis edil

sin ve gerek edilmesin ölenlerin borç 
lan terkin edilir ... 

Madde 46 - 2 haziran 1926 tarih 
ve 895 sayılı kanun kaldınlmıştır. 

Muvakkat Madde 1 - Bu kanu-

nun şümulü dahilinde bulunan fab
rikalarda çalışanlann ve 8915 numa
ralı kanunla teşkil edilen sandıkta 
istihdam edilenlerin 895 numaralı 

kanunun mer'iyeti tarihinden son -
raki müddete aid hiı.ınetleri (A) sı
mf mda geçmi~ sayılır .• Bunların% 
4 aidatı hesablanna borç yazılarak 
bundan 895 numarılt kanun muci
bince kendilerinden kesilen paralar-

Nafıa Vekaletinden: 
1 Nisan 939 cumartesi gfinü saat 11 de Ankarada Nafia vekaleti 

bina~mda Malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko 
misyonunda ceman 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi tel
gra( makine5inin kapalı zar( usulilceksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 229.35 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatr Ankarada Nafia vekaleti malze
me müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplannr muvakkat teminat \"e ~rtnamesin
de yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a kadar makbuz muka
bilinde komisyona vermeleri lbımclır. (4i7) (916) 

istanbul Emniyet Sandığı DirektörlUğUnden : 
Emniyet sandığına borçlu ölü bay Kosti varislerine ilan yoluyla 

son tebliğ. 
Murisiniz Amavutköyde Ayano fri sokağında eski 46 yeni 44 numa

ralı bahçeli ahşap bir evin tamamını birinci derecede İpütek göstererek 
8·11·929 tarihinde 7353 hesap numarasile sandığımızdan aldı~rı 750 
lira borcu vermediğinden 17·2-938 tarihine kadar faiz ve komisyon \"C 

sair masraflarla beraber borç 1318 lira 95 kuruşa vannı~tır. 
Bu ~beble ve 938·266 nwnara ile yapılan takip ve arttırma netic.e

sinde mezkQr gayrimenkul 700 lira bedelle talibine muvakkaten ihale e
dilmiştir. lşbu il~n tarihinden itibaren bir ay içinde sandığımıza mü· 
racaatla borcu ödemediğiniz takdirde kati ihale kararı verilmek üzere 
takip dosyasının icra hfildmliğine tevdi edileceği malCırnunuz olamk ve 
son ihbarının tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (982) 

la deniz kısmında çalışanların Te
mini istikbal sandığındaki mevdu -
atı faizsiz olarak borçlarına mahsup 
edilir ve bunlardan borçlu kalanla
.ı:ın borçları aylık1arından sandık a
idatına ilaveten ve aym şartlarla % 
5 kesilmek suretile tahsil edilir. 

l\Iuvakkat Madde 2 - Evvelce 
tekaüde tabi ve umumi muvazeneye 
dahil Devlet hizmetinde bulurunuş 
olupta tekaüdü icra edilmeksizin 
bu kanunun şümulüne dahil mües -
SC$Clere ücretle geçmiş olanlardan bu 
kanunun neşri tarihinde hizmette 

bulunanların yukarıda zikri geçen 
hizmet müddetleri bu kanunun hü
kümlerine göre tekaüdlüklerinde fi-
il hizmetlerine zammolunur. V c 
bunların Devlet hizmetinde geçir
dikleri müddetlerin her senesi için 

hizmetten ayrıldıkları zaman aldık
ları asU maa~ann iki misli sandık 
aidatı mukabili olmak üzere umumt 

nun nesri tarihinde müstahdem o
lanlann mülga lstanbul kara kısmı 

Temini istikbal Sandı~ına i~tirak 
müddetleri için rnezkQr sandığa ya-

tırdıkları para, hizmetten her ne 
suretle olursa olsun ayrılışlarında 

üç misli olarak sandığın (A) kıs -
mından aynca kendilerine tediye 
olunur. 

Mm·akkat Madde 5 - Deniz Te· 
mini İstikbal Sandığından tahsis 
edilen maa~lara bu sandığın sahibi 

mevduat haricindeki paralan ka~ı
lık tutulur ve bu paralar ayrıca bir 
hesapla idare edilmek üzere tekaüt 

sandığına denedilir. Bu maaşlar 

müstehiklerine üç senelik maaşları 

tutan nisbetinde tazminat verilmek 
suretile tasfiye edilir. Ancak bu kar

şılık kifayet etmediği takdirde nok
san kalan kısım Milli müdafaa Ve-

kaleti Deniz kısmı 1939 }'ılı bütçc-
bütçenin tekaild tahsisatından bu sine konulacak tahsisattan ödenir. 
sandığa tediye olunur. 

Muvakkat Madde 3 - Bu kano. un 

nun ne~ri tarihinden itibaren 10 ge. hükümlerine ~re (A~ mil ~in 9'ı 
ne zarfında 60 yaşını doldurmuş 3 (B) f • · t1f 5 · bet' d 
olmak veya malfiliyet sebebile vazife 

ve sını ı ıçın 1 o nıs ın e 

Hazinece sandığa yapılacak yardnn-
den çıkarılacak (B) kısmı mensub- tar ı haziran 1939 tarihinden başlar. 
larına diledikleri takdirde hizmet 

müddetleri (20) seneyi doldunna- Madde 47 - Bu kanun neşrini ta-
mış olsalar dahi tazminat yerine 25 kip eden ay ba~mdan muteberdir. 
senede almaları lamn gelen tekaüd 
maaşının her hizmet senesine aid 
kısmı için 25 te bir hesabile tekaüd 
maaşı tahsis edilir. 

Muvakkat Madde 4 - Bu kanu-

KAHRAMAN HA YDUD 

Madde 48 - Bu kanunun tatbi
kma Milli Müdafaa ve :Maliye ,.Ve
killeri memurdur. 

ıunuı?. 

· Bambo ayağa kalktr .. Emper • 
yaya doğru eğilerek ilave etti: 

- Kızını Sandrigoya değil 

bana vermesini istiyorum. 

Emperya yüzünü elleriyle 
örterek bir kcltuğa yıkıldr. Ba. 
şmı elleri arasından kurtarıp da 
baktığı zaman Bamboyu göre
medi. .O sükUnetle oradan'uzak
laşmrştr. 

ziyaretçi clduğunu biliyorum . 
- Şimdi ma.damrn yanına gir 

miştir, değil mi? 
- Hiç şüphesiz .. 
- Bu adamla madamın neler 

görüşeceklerini bana <linletebi
lecek bir yer temin edebilirsen 
sana elli düka altını ,var .. 

- Elli düka altını?. 
- Evet .. Beni tanıdın mı?. 

- Evet, monsenyör .. 

atinde mahir bir komedyacrydı .• 
Çehresi derhal sakin bir ıekil 

almı~. biraz: evvel mevcudiyetini 
ıaran kor'Jrnyu izaleye muvaffak 
olmu~tu. Dudakların.da sakin 
bir tebe11üm belirtmeye çalışa

rak gözlerinin pembe yanakları. 
m ıslatan yaşlarını alelacele ku· 
rutarak haydudun yüzüne de· 
rin bir aşk ve alakayla bakmıya 
ba~lamı~tı . 

kızını krskanıyordu. Birdenbire 
~evap verdi: 

- Bir rahip! Bu ka.dar mü~. 
külpesentliğe lüzum var mı?. 
Bu i'i herhangi bir rahip yapabi
lir. Bahusus o kadar aceleye de 
lüzum yok .•• 

- Rahip meselesinin nazarım• 
da bUyük bir ehemmiyeti vardır. 
Izdivaç merasimlerine pek ilik. 
kat ederim. Ben Venedikte şöh

ret kazanmış biriyim. . Fakat 
beni burada pekaz kimse tanır ... 
Tanıyanlar da haydut clarak ta· 
nırlar .. Uzerimde toplanan bu 
fena fikirleri ata.bilmek için mem. 
leketin en. büytik kilisesinde 
itibar ve hürmet kazanmrı bir 
rahip tarafından cvlendirilme
mizi isterim • 

Bambo ayrılırJ:en şunları mı. 

nldanmıştı: 

- Nihayet üç gün daha sab
rcdebilirim .. Artık daha fazla
ya tahammUlüm kalmadı.. üç 
gün sonra tekrar geleceğim. O 
zctman Biyanka her halde benim 
olmalıdır . 
Kapıdan çıkarken Bambon~n 

önünde kendisini teşyi etmek 
istiye:-ı hizmetçi eğilmişti. 

Saraydan çıkmak üzere, mi. 
safir1erin beklemesi için ayrılan 
geniş salona girdiği zaman öte· 
ki kapının açıldığı koridordan 
Sandrigonun geçtiğini gördü .. 

Bird~nbire arkasrna döndii... 
Kendisini teşyi için arkasından 
gelen hizmetçinin eline bir şey 
ırkıştırarak: 

- ;iu on ekilyU al ve bana cC"' 
wp ver .• !Ju geçen ac!amı tanr. 
yor musun?. 

- Hayır monsenyi>r.. Yalnız: 
madamın görU§mek istiyen bir 

- Bu akşam sarayıma gelir· 
sen vaadettiğim servete kavuşa. 
bilirsin. . 

- Geliniz monsenyör .. 
Uşak Bamboyu sürükl.e.di.. 

Bir kaç dakika sonra Bambo dar 
ve küçük bir odada bulunuyor
du. 
Uşak par:nağ·nı dudaklarına 

götUrcrek göz ucuyla arl:asın

dan hafif bir mırıltı işidilmekte 
olan bir duvar halısı gösterdi 
ve mırıldandı : 

- Gitmek istedii;iniz zaman 
şu kapryı açınız.. Orad:ı "Sızı 

kimseye göstermeden saraydan 
çıkarmak üzere sizi beklediğimi 
göreceksiniz, diye ~ekildi. 

Bambo gürUltü yapmam ya 
çalışarak ilerledi, duvara asılr o. 
lan halının yanma yaklaştı ve 
dfnJemiye başladı • 

• • • 
l!!mperya, ~amanıntn §airterl 

tarafından söylendiği -gibi san· 

Sandrigcyu bu sefer yalnız 

güzel değil, bütün 'kadınları çi. 
leden çıkartacak kadar zarif bul
ou. 

Şimdi her zamankin<1en .ziya· 
de Sandrigoyla anlaşmıtk isti. 
yordu. Kanlı kardinalla arasın. 
da müthi' bir mübarezenin baş· 
layacağında hiç ıüpheıi yoktu. 

Sandrigo: 

- Sizi görmek için ne kadar 
acele ediyordum bilseniz.. .diye 
söze ha§laım~tı .. 

Emperya cevap verdi: 
- Ben de sizi bekliyordum. 
- Biyankayla izdivacımııı 

takdis ettirmek isin bir rahip 
aramakla meşguldüm . 
Şuhmeırep kadın hafitçe sa. 

rardr .. 
Bu dakika.da onun içine nü

fuz etmek kabil olaaydr, ıphe

yok ki bir ço'k nd cereyanlı~ 
1a ka11ılt§tlırdr. 

O pek kıııkançtt .• Şimdi de 

- Kimi dilfünüyorsun?. 
- Venedik kardinalını .. Kcn· 

dileri de izdivacımızı takdis et. 
miye razı oldular .. 
Şuhmeırcp kadın kekeledi: 
- Ne dediniz?. 
- Bizzat kardinal dedim .. 
- Eambo mu?. 
- Ta kendisi .. 
Sandrigo muıaff cr bir eday

la ıüldü: 
- Hayret ettinit değil mi ? .• 

Ancak bir cumhurreisi oğluna 

yapdabilecek bir merasim benim 
Jçfn de yapıla~ak .. Artık izdiva; 
merMlmhnde ttıemleketitl er'l 
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MüSHiL SEKERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi :nüabil ıekeridir. BilUınum ec
zanelerde bulunur. 

:-cı..ı lflktan Muhammenbedel .9'i.ıımuvakkat 1ı,.Nezle - Grip ve üşütmekten . hasıl olan' 
~~::ve=uneıerı!~ ~i~ hastalıklarda hatırınıza gelecek ilk isim 
~~eye konm111 ve muhammen bedellle teıblnat. 
1ıı., ll .... tir g<5eterilmlttlr. 
~ li de liltnıe 27-2-939 tar1hine rut1Jyaıı pazarteai gUnU 
~~ Rtbataeta Levazım ve mUbayaat 111beelndekl altın ko-

~ lII .... R.~~kt!r. 
~'i:._~leri parasız olarak her gOıı aözlt. geçen 1Ube... 

l\ı..~ .... ~ gibi nUmuııeler de garllleblllr. 
~ bfrııC:ilerin eksiltme gUnQ muayyen aaatte teminat pa. 

ınezkQr komisyona gelmeleri illn olunur. (852) 

~ ... 
M..._ ~ Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 
,~ Lira Kuru§ Lira Ktm11 Sekli saati 

hi.. 1, fdJı:__~ 10.650 - 798 75 Ka. Zarf 15 
l~ 2 ~QIUZÜı "2 ve 8,, numaralı tekneleri için prtnamesi muci· 
~' ~ lnotör kapalı zarfla satın alınacaktır. 
~ ı-~ 3·4·939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
~· -nazını ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-
~-~.' C Jii ~ ~ ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 

'1 ...._ ~t teminatı yukarda yazılmıştır. · 
1'tı 'Saw:_-.'JCl.er hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
~ Dltıı~ ~ ~n. 7 inci maddesi mucibince taliplerin tamim edecek· 
'it ~ht 0toğrafıler münakasa gününden 3 gün evveline kadar Ci· 

' ..... tclbeınize vermeleri l!ıımdrr. 
ıııil...~ ~-~eye iştirak edecekler yüzde 7,5 güvenme parası mak· 
~~aaa~tenıinat mektubunu havi mühürlü teklif mektupları-
~lk. bir saat evveline kadar "saat 14 de,. mm<lr komis-
~ lllakbuz mukabilinde venneleri IAmndır. (965) 

~ llakil vasıtaıan iç~ ~ ıa.wn görill~ 112. kalmı 
~ ~ 620 lira tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmu!!
~' ~ levazım müdOrlüğilnde görülebilir. İstekliler 
~ ~ tında yazılı vesika ve 46 lira 50 kuru!!luk ilk teminat 
~ lllektubile birlikte 28-2-939 salı gQnü saat 14 buçukta 

unmalıdırlar. (892), 

--~---~~----------• • 

ÇQR ·TEX 

Baş - Diş • Romatizma Kadmlarm Ay Sancılanm 
Derhal Geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk Ambalajlan 

Dl lsrarla arayımz. Taklitlerinden sakının 

••• ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, nezleyl, Romatlzm•P.• ~ ve bat •inlarmı hemen ,geçlrea yeglne kafelerdlr. Madeal btularda oldalandaa taht ve terldlll 
NbltUr, hmlne ve maıkuma l6Ue11 dikkat. Her eesanede teklik nt.. 'J,S lnmqtv. 

Ademi iktidar 
va Bel Glavşekll§lne Karşı 

HORMOBiN 
·---·-Tabletleri her eczanede arayınız. PCMta katuaa lW Bormobln_I ____ _ 

PASTiL KATRAN HAKKI 
Haldkt Katran Putllleri, hem 
cıgaradan vazgeçirir, hem ök
ıUrUkleri kökUnden keser. 

Saç Bakımı 
GOzellltin en blrlncl •-· _ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve aç dökWmealn 

tedavi eden tesiri mUcerreb blı 
lllçtır 

PATI 

l 
lç ve dıt baaur memelerinde, basur memelerinin her tllrUl iltl
haplarmda, cerahaUenmlf flatllllerde, kanayan baaur memelert-111---------= nln tedavialnde dalma muvaffakıyetle lifayı temin eder. 

--~~~~~~~~~ 

• Birinci sınıf operatOr =. 
Dr. CAFER TAYYAR 

Porls Tıp fakllltesl mezunu. 
Umumi ve sinir, dimal cerrahisi 
ve (akdın Dolum) mütehassısı 
Erkek •e kadın amellyatlan, dl· 
mal, •e estetik: (yüz buruşuklu· 
ju, meme karın aarklklılı ve 
çlrkinJlk) ameliyatları. 
Herıün sabahlan 
Muayene a den 10 a kadar Mec· 
canen, Beyollu Parmakkapı Ru· 
melihan No. 1 • 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan a.so a kadar: akfam

ıan 17 den aonnı Ulell Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttlt(on: 23053) 

Türk Hava Kuru.mu 

Büyük Piyangosu 
Beşinci keşide: 11 Mart 939 dadır. 

BOyPk f kramly" :>0,000 llradır 
Bundan batka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralı1' 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır .•• 

Bu tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyin.is. Siz 
de piyangonun me!Ut ve bahtiyarlan arasına girmi~ olunnmi-



Btr Amerikan katlm ldmyagcrt görltnmcz cam yapmaya muurta~c 
olmuştur. 

Bundan yirmi sene evnl, Nobel fizik kimya miikiıfatını alan pro
fffiir tn·in~ l.angım..ir de ancak bir molekül (blr cismin en ufak par
~ası !;alınlığında cam yaııablleceğinl keşfettiğini Heri sümıULJ, fakat bu 
kesi( ameli sabada netice \ermemiş ti. nr. Clodgett ismindeki bu kadın 
ldmya;;er bu kc ırtcn hareket ctmlı; Ye bir molekül inceliğinde film Ui
\"esi ile bir camı görünmez hale getl rmeye mu\"affak olmuştur. 

Cıımın ı;örilnmeetne 1ebeb, aras mdan ,eçen fiıklardan bazısının la-

Bir A~?tnm ~ocufu ne bir y!!rll ~ofun blrlblrlerlne 'kar8ı te
ce&Süslerlnl gösteren bu resim Kongoda almmışhr. Zend ı,:~uk diğeri. 
n1n ıan saçlarına ~ öteki de onu boynundaki 'bocuklan giY~ 
den gOsihVOI'· 

Et!ıcl Vatcrs AmC'rikanrtı meşlı ur bir zenci artis1idir. Bundan ) tmıl 
he' ene C\\ el, 1-"'ilfulclflyada bir ot el hademesi olarak i"c başladığı za· 
man, 14 yaşında olmasına raj;;'llwn, l ,G:; boyunclakl bu kız herkesin a
likıı.sını ı,:eknıi5, bir kn.JıH·ıle arkada5ları arasında ~arkı söylediği 1.a. 

maa birinciliği L;aıegmı~ta. 
Dandan sonra, herke in tCS\ iki ne sahne hayatına giren zenci kız. 

mDılkhollen1cn ti~ atrolJrıı. ~~iyor , .e blr1nrl sınıf bir artl"t oluyor. 
t~thr-1 Vaten nıuhtelif tarilılerde birçok bü,)·Uk eacrlu t.eaWl •&mit
tir. 

rılmu111ır. Halbu'ki, yeni canıc1a bu m~Jırur kaltlınlmııttır ve önünüzne 
duran bir e.amı görmenin bnkfuıı yoktur. Yalnız el dcğdlrlnce farkına 

varabllecckslnlz. • 
Görünmez camın her sahada büyük istifadeler temin edeceği zanno· 

lunuyor. Meseli sokaklarda dükkin lann ca.mckinlan bu camdan yapı
lınca lı,:erdclı.1 c::ıyayı gayet net bir halde görmek kabll ola.caktır. Göz
lük camlan artık Jl)ıktan parlamıya cak, fotoğraf adesclerl ~imdi 1,ıi;'lD 
yalnız yüzde 75 ini tesblt edebildiği halde o zaman yüzde 99 nlspctincle 
ıııia haaau olacaktır. .... 

~------

~ Amcrlkada, JJarrarcl ftnh-enıtesı ıınınm pror~rft ıretlS ~ 
terin cumhurrelsl Runelt tarafından yilksek mahkeme dh"~.ı; ıt' 
talin edilmesi senat-Odakl blr ti.li koml!lyonda bilyilk nı~ t"' 
bebiyet verml3 , .e bu komisyon izi smdan Misis Ellzabeth 
lcsöre karşı şiddetu hlicumlarda bu lunmu,tur. tJl .,ıt ,,J 

Kadın, Amerikanın meşhur sim alarmdan biridir ve pdde ,....,.,,, 
cenah aleyhtan ola.r&k tanmmıstır. 1984 de "kınl tem~ıeıne ~ 
isimli bir ldtab . n~rctmı, ,.e bunda Amerikan cumhurrcısfnlıl uııtıll' ~· 
nazırlardan tkcsi, senato azismdan Borah'ı ,.e 1300 kadar 111 ~ 
merikalryı "TehllkeJI kızıllar" olarak göıtcnnlştL .ttt' 

A rkada/jlan Ellzabeth'in c;ocukl uğunda da c;ok hldclctll ,·e 
11 

,,'iJı" 
krz olduğunu, onda bugünkü fikirlerinin, Rusyaya gidip l<J!I• btJa ~ 
kahhktan sonra b&§ladığmı ıöylliyorJar. tyl harp çalan ı;(Uabfl ~ tfl" 
bir slya.."i protesto hareketi olarak bu çalgıya, Amerikab tıııftdt• ,. 
L ln hikbn ol&<'.&ğr güne kadar elini 11timılyeceğinl Uiıı c ,6sflıl 4' 

Mn. Elb:abeth Dilllng profesör Frankfurfor aleyhinde~ 
ra.~mda onu "kmllarm oyuncağı,, olarak itham etmı,, cunıb 
kansının da "tehlikeli radikaller,, olduğunu söylemlŞÜJ'• 

--- -- · - I - fl~; 
nu salınc Ameıflw1a Baltlmor sokaklarmda cereyan d~~ 

bir hırsızın ba.51na gelenleri göstermektedir. Bir elbl84'C1 et~ 
<-lbise ~:ıl:ırak paltosunun altına 11aklayıp !:•karken bırsıı~ o~· 
lld tez~alıtar giimıü5 \ "C arkasından atılarak adamı sokJığOlyl~ 
'.\"akalamışlardır. Tezgahtarlardan blri hırsızın ~aldığı elbıııe n . ~, 

kiının k('.narma attıktan sonra onu yere yatırmış, dlğcrl _,t• 
~elcmi4!1tir. a~" 

Ilu sırada )·oldan ge!:.enler, ellerini ceblerinc sokUP• 
retmi~ler, a!:ık gö:ı bir fotoğrafçı da bu resmi teJanlştfr. 

OZKU 

e:oF,..a~5 -
PallnaJ mü<>bakslan bUrnn A,· ruı>anm en hcyttanl• ln; eğlencelc- ":fJ{;.1:a/r7,r7 

rini te~kll etmcı.1cdlr. Belki bütUn sııorlann icinde hareketleri göze en L----=---------..:::..:::1~----

~üzel manzaralar takdim eden bir spor olan patinaj, f':iaDlplyonlannı da 
derhal birer rneljhur sima haline gctlrmekteclir. l'ine, yfü.mo rniistcsna 
olmak Üz(•re, bütün sporlar lçinllc en gc•n!: yaşt.a f':iamıılyon çıkaran, pa
tinajdır. Mesela, bugün mc~lıur bir artist olmuş olan Sonya Heni olim. 
ııiya<llarlla ~amııiyonluk kazandıJ:rı zaman 15 ya~ındaydr. 

Iluraclald resimlerde görülen patluajeı da 15 yaşında İ!l\içrell bir 
kızdır. Matmazel Artan J.enyan lmı lndl'kl g.-nç lcrım da, diinya Ş!Ullp .. 

,...ıaı- • - ealr etarsa yeni hfr ~nya Heni olnıw Uıtbuall ı.uv. 
vetlldlr. Çlinkil kendisi ~ebre itibariyle çok gttzeldlr. 

tı\Z ~· 
• KILLARI KATIYEN DOKULMEZ VE aozlJLl\ ıaı? pi)" 

OLAN SALON, BOZKURT, VE HALK sakal fı~= ald4,ııP• 
sada ısrarla arayınız, ve başka marka verirlerse sa 
almayımz. ~ 

Sahibi ve deposu: ~at ~~ 
FEUMl ARDALI l\IBIIMET B07.k.lJRT, MarJ'U 

şişeci han No. ı. Tel: 22811 


