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u - -ı.>ftı.:._~lai '1ltrinin Jumlıqunun yıld~nü#fiitliir. Bfl """'°"""' JrNJNldetİfJ lıır t111oftndalti 1Ja1iıi#ı.-
~ ~d,,, j'OPılmaktadır. Başvekıl de radyo ile bir nutuk söyliyecektir. Merasime dair .tafsildt be~inci 
~ .. , ır. lJurada sjJorım en temiz ıezabürlerine sahne .olan halkevlerinin spor faaliyetlerine ait bir kaç 

~· 
h Buu-ün-ya-pı-ıa-n -ma-çt-a -ı-... c-·unı-.. hü-.rre-.. ısı-·nl'l-z ... 
~ Amerikaya radyo ile 

~ Jllgarlar Perayı bir hitabede bulunacak 
Ankara, 19 - Cutnhurreisi-

t 
miz lsmct lnönü yakında dost 

P
-. mag"" lu" p ettı• Amerikan halkına radyoda bir 

hitabe irad edecektir. Bu mü· 
a.. nasebetle birkaç gün evvel se-
vw-ahıa f 1 •k• • sin Amerikada nasıl duyuldu· .... r şere sayı arını 1 ıncı ğuna dair radyo istasyonunda "''ren· d k.k d 1 tecrübeler yapılmı~ ve muvaffa-

~ ~n son a ı asın . ~y!~.~t!"~~.1 ki~~::,;:~;7m1:~e1:;_,i1 
!'-~ Türkiye ile Amerika arasındaki 

-~"\A~fVVVVl~AA.tVU~"""~ 

JiABER'in , 

Güzeı gözler müsabakası 
Serıerıın· b·· ··k -ı ı· ··k" f 1 en uyu eg ence ı ve mu a at ı 

müıabakaudır 
~-~~..._.---~ 
• 

' ' ?\umar:ı: 39 Dh·anyolu: N. Gentöı 

'l'llrııza clağıtacağmırz müki.fatlarm kıymeti 800 lirayı 
~ iL. aşkındır. 
~, """ ~ --
' ... "-tıe~tlnde blr radyo, kristal büfe takınılan, kıymetli ccb 
'-t '1reu' llluıambalar, elbiselikler, istenilen e~·ayı alabil-

mevcut dostluğun teyidine bir 
vesile olacak ve ayrıca Türk ef· 
kan umumiyesinin demokrat, 
sulhperver, beynelmilel taah· 

ı hütlere sadakatin müdafii Ame
rika hakkındaki duygularını te
barüz ettirecektir. 
Mesajın tarih ve saati burada 

ve Amerikada halka evvelden i· 
lan edilecektir • 

................. 11111 ........................ .. 

İsmet İnönü 
·tiısır kralınıR doğum 
yıldönümünü tebrik etti 
Ankara, 19 - Cumhurreirisimiz 

ve bayan İnönü tarafından Ankara
daki üçüncü ve dördüncü derecedeki 
memurlara dün akşam saat 17 de 
Çankaya köşldinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Saat 19 a kadar devam 
eden toplantıdan evvel İsmet İnönü 

(Devamı 4 ün .. üde) 

Fransa Hagnana 
filo gönderecek 

Sovyet Başvekili Fransız 
, . 

sefirile mühim bir 
mül8kat yaptı 

... 
Frankonım muva1 : 

Cebelitartk 
tehlikede ! 

f akiyel kazanma si -
le lntillerenin Ce· 
belüttmılc müstalr 
kem mevltii /span -

yol Fas.ndan ve ispanya araifsin"d en 'tehdide maruz kalm~tır. il' '(l'azı.sı 4 üncüde) 

Suriyede İfalyan 
propagandası 

Kabinenin · istifasında 
Fransızlar bunun tesiri 

olduğuna kani 
Pacls, 19 - Suıiyede kabine is

tifa etmiştir. Cemil Merdam h\lk\ı.
meti reisicumhura gönderdiği bir 
mektupta "siyasi vaziyetin inkigafı 

dolayıaile vazifesinde devam etmek 
imkanı kalmadığını" bildirmekte • 
dir. 

Nasyonalist blok, bUyUk millet 
meclisi için bir içtima tcrtib etmek
tedir. Suriyenin bütun mcbuslan 
bu fçtimaa davet edilmektedir. 

Paris, 19 - Suriyedcki kangık 

vaziyet ve Cemil Merdam l::abincsL 
nin istifaya mecbur kalışı Mdisesi 

Fransız siyasi mahfellerinde büyiik 
bir ehemmiyetle takip edilmekte • 
dir. 

Bu mahfillerde d~niliyor ki: 
"lstifa, Akdenizde vaziyetin çok 

nazik bir safhaya girdiği sırada o. 
luyor. Fransız - Suriye anlaşm"ııT
nıu tatbikı Fransl\ ile Suriyeyi &IA
kadar eden bir meseledir. Fakat İ
talya da bu işe karı~maktAdır. 1. 

(Devamı 4 üncüde) 

Denizbankta 
yapılan tahkikat 

İngiliz komisyoncusu 
Krepe de para verilmiş 

Baro reisi Hasan Hayrı 
istifa etti 

(Yazısı 2 incide) 

Hariciye Vekilimiz 
Bulgar Başvekili 
ile 5 saat görüştü 

sonra Belgrad temaslarından 
Yunan Başvekili mühim 

beyanatta bulundu 
Hariciye vekilimiz ŞUkrU Sara

coğlu dün akşam ekspresle Bilkre
fe müteveccihen şehrimizden hare
ket etmiştir. Hariciye vekilimizi 
Sirkeci garında Balkan antantnia 
dahil memleketlerin şehrlmi.zdeld 

konaoloslarlyle Bulgar bagkonsolo_ 
su, vali LOtfi Kırdar, Polis mUdU.rü 
Sadreddin Aka ve kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından uğurlanmıı
tır. 

ÇERÇEVE 

Duran 

Şükrü Saracoğlu §elırimhden ha.. 

rekelinden evvel Fransız hastane· 
sine gitmiş ve tedavide bulunan 
eski Fransız sefiri M, Ponsot'yu .z:t,. 
yaret et.mlgtir. Eski lngil.iz elçisi 

Sir Persi Loren de hariciye veklll .. 

mizi ü.yaret ederek kendi.aiyle gö.o 

rüamUetur. Hariciye vekilimiz bu 
akşam Bilkrc§te olacaktır. 

(Devamı 4 üncüde) 

saatler 
Yenlcaminin, lı Bankası tara.fma. bakan cephesi maliim. Bu C8phe 

kenarmcla, ldiı;ük bir tq kulübenin tepesinde iki tane kocaman saat 
\'anlır. Sirkeci nya Asmaaltı elbetlnden gelen, köprüden Beyazıda. 
doğru ~ıkan, Sultanhamamınclan Galata lstikameUnde yürüyen herk• 
bu saatlerln önünden geçer, onlara bakar, yaJdlnl öirenlr, saatini 
iyar eder. Adeti bu yer lstanbulan Romuıdır. Her yol Rom~a çık
maz mı! 

Bu saatlerin baktığı ııahada belllba.,h bir halk zümresi kaynaımaz. 
Orada bütün meslekleri, sınırlan ve tipleriyle koca bir ~bir kümclen
mı,ttr. Talebe, &\'ukat, memur, tüccar, asker, esnar, muharrir, dı... 

lencl, polis, yankesici, hep oradan geçmeğo mecbunlur. Bunlardalı her
birl nkttni bilmek ister. Zamanın dı_şında ne nr! 

Ne mi var':" Yenlc&mlnln saatleri! Bu iki saat glinlerdenberi ölil. '~ nJ \'eren 20, 15, 10 Ura gibi para kıymetinde kart-
ev etJuı \'e saire. · 

~h•1ta:~1cu-- Müsabakamıza 
. 
1§• 

Mebus seçimine dair 
Biri tam 12 ye S kala, öbürü de 1 l 5 geçe durmuı. E;>'\'ah ! Artık ne 
Ada Yapuruna, ne Vni\'ersltcye, ne mahkemeye, ne gueteye, ne ma
iazaya, "ne de daireye yetişmek se\'daıııma dü,cnler yüriiyü~lerlni kı· 
, ·ama sokamıyacak. 

l.J. ponu 
~0:V\BER 
lt. 6().37 

-1.&aa • 14.3.939 

tirak ediniz ve ku-
ponlarımızı topla • 

maya başlayınız 

Parti Sekreterliği 
tebliğinin manası 

- Yazısı 3 üncü say/ ada "Notn-..sütunumuzda -

Bir insan öldüğü , ·akit nuıl gömülüyoNa, bir saat de durunca 
onu gö:ıönündcn kaldırmak llzmı. Zira ölüye npoea hayat Te .... t.e 
rağmen zaman )'1irümektedlr. 

YeıılcamJdeıı her ıeçltlnut•, n lld öll saate bütlqa fena om,.. 
rum. Onlar sanki bana tam&Dlll taaffllae &erkedllclllf,DI ihtar edltor. 

Necip Fat1( KISAKVREK 



2 

Balkan paktının bir kat daha 
kuvvetlenmesine doğru ... 

Yazan : Nlzameddon Nazif 
Hariciye Vekıhıniz, dün gece, 1 Bunu, ·bu sabah KöscivaIV'.A 

~~be üzerirıı:len Rusçuk yoluyla Yunus Nadiye verdiği beyan~: 
Bukr~e yollandı. Şimdi bu satır- teyid eden bir hAdise suretinde 
lan yazdığım anda ekspres Türk ayedebilirim. 
• Bulgar hududunu geçmektedir Köseivanof, gazeteci arkada· 
v~ bu Y~~ılar HABER karilerinc şınuzla konuşurken, bir mUddet 
~ıtap ettıgi anda Bulgar Baıveki· evvel Sofyadan avdetinde Bulgar 
lı ~öseivanof Filibede karşılaya sefirinin Anadolu Ajansı memu· 
cagı Saracoğluna Bulgaristanın rile konuştuğu diplomatik ve do. 
Balkan Pa~ ~a'k~ndaki nihai ka lambaçlı ifadeyi kullanmamıştır. 
rarlarını _ bıldırmıt. 1bul~nacaktır. Köseivanofun bu beyanatı, bu 

_ Saracoglunu.~ Sır.:ecı garında sütunlarda bir kaç gün evvel Bul 
ugurJamşını gorenler, Balkanlılar gariıtanı Türk noktai nazarına 

a:ası doat~uğ~n Balkan milletleri· göre mütalea edişimize tamamile 
nı nasıl bır aıl havası içine sok. intibak eden bir Bulgaristan gös· 
muş bulunduğunu ve Bulgaristan termektedir 
gibi Balkanların hakikaten çalış- Bizimle ol~n dostlufunu Bal 
kan bi~ milJeti tarafından kuru]· kanlardaki diğer dostluklarından 
muş bır devletin bu &amimi hava· üstün tutan bir Bulgaristan. 
d~n uzak kalmak israrını göster· BC5yle bir Bulgaristan, ancak 
mıyeceğini, böyle temiz bir '1eme aldın ve mantığın hUkmll ve irade· 
la~a~d ~al.am?'acağını Bulgar mil si altında bir Bulgaristan sure. 
leti?ın ıçtımaı ~a~lamlığı ve iktı. tinde telAkki edilebilirken böyle 
aa.dı kalkınması ıçın elzem olan bu bir Bulgaristanın Balkan paktına 
atmosferden müstağni bulunanu· girmek arifesinde bulundufunu 
yacağuu dü§linmüşlerdir. israrla söylemek artık kabildir. 

Memleketinden Bükreıe yolla 
dün gece Adeta dayızadesine mi. Yalnız, Bulgar Baıvekiline ıu 
safir giden bir insan nefesi, bir nu söylemek isteriz: 

insan itimadı ve sadeliği vardı. 
Reisicumhurumuz İnönUnlin es· 

ki yaveri Fikretin Istanbul Valisi 
Kırdarın, profesörlerin, avukatla. 
rın, İstanbul Müddeiumumisi O· 
natm, saylavlann, bir çok hariciye 
memurlarımızın, bir çok sefaret 
ataşeleri ile, üç müttefik devlet 
konsoloslarının böyle ıbir uğurla
mayı ''en sıkı protokollu bir rasi· 
m::,. haline kolaylıkla sokabilme· 
leri pek mümkün iken garda, sa. 
d :::e bir aile havası vardı. Bunu 
Jıi~ kimse yadırgamadı. Hatti bu 
gibi enterbalkanik tezahürlerde 
<laima az çok sıkıntılı ve çekingen 
bir hali olan Bulgar konsolosunu 
bile dün gece tamamiyle bu hava· 
nm içinde buldum. Mevhum düş· 

ma:'llar arasında gibi değil, yadır· 
ga:na..:lan ve yadırgatmadan arala. 
rına katılabileceği bir ailenin er 
kllnından imiı gibi idi. 

Ho.van l>nvnsın 
Parlsle"I 

kahul resmt 
Patis, 18 (A. A.) - Türkiye bU

yUk elçlslnln refikası bayan Davaz, 
büyfik elçilik salonlannda, Fransa 
reisic~hurunun refikası bayan 

Lebnınun §ercflne bllyUk bir kabul 
resmi terUb eti:'- ! !l. 

Davette biltUn elçiler ve nam
lar re!ikalarile blrliltte hazır bulun. 
muşlardır. Diğer davetliler arasın

da ~yan ve mcbusan reislcrile bir 
çok parllmento lzAsı, riyascticum. 

hur ve harlc}ye neznretl erkanı, a
kademi azaları ve Parisin tanmnuş 

§ahslyetlerl de göze çarpıyordu. 

--<>-

Kelkllte liurtolu .. 
bayramı 

Kelkit, 18 (A.A.) - Kelkit kur
tu".u~unun 20 inci }'lldöniımü dün 
parlak bir surette kutlanmıştır. Kur 
tuluş bayramına, Gümü~hane valisi 
He vil!yet erkfuu ve civar kaza ve 

köylerden gelen binlerce halk iştirak 
etmiştir. Merasim~ istiklfü marşı ile 
başlanmıştır. Hatipler tarafından 
bu mutlu günün manasını tebarii 
ettiren nutuklar verilmiş. bu vesi!~ 
ile milll şef ve bü)iik!erimiz hürmet 
ve saygı ile anılını~tır. Törene milli 
kıyafetleriyle iştira.~ eden halk tara· 
fmdan milli oyunlar oynanmı~ üç· 
yüz atlının iştirakile de bir cirit o
yunu tertip edilmiştir. 

"Balkan Paktına girmit olmak,. 
ile ''Balkan Paktına dahil gibi .. 
olmak arasında ''bir doıtluk ve 
beraberlik karannda israr etmek,. 
ile "bir doıtluk vo beraberliği za· 
manın ve hldiselerin bazan müs· 
bet olabildiği gibi, bazan da menfi 
olabilmeıi muhtemel tesirleri al· 
tında bırakmak,, arasın.da farlı 

vardır • 
Bilkret toplantısını takip ede. 

cek pakt toplantısında konferans 
salonuna Bulgar delegeıi için de 
bir yer ayrılacafına artık inanda 
bU-.w gUn\cı-.lç7l:ı;. 

Kom§ularma verdiği bu itimadı 
tekzib edene Bulgaristan hata 
eder.Zira milletlere böyle bir iti· 
mat telkin etmek devletler için 
bir taahhüd imzalamaktan daha 
mühimdir. Böyle bir ahdin nakzı 

siyasi değil, milli hata addedilir. 
Nizameddin NAZiF 

Karahisar - Gi
resun yolu 
kapandı 

Egrjbel mmtakasmda 
birbuçuk metre kar var 
Şib.!nkarahlsıır, 18 (A. A.) -

DUndenberi devam eden kar yağı
şı sonunda kasabaya 20 santim, Eğ
ribel mmtakuma da bir metre 

krrk santim kar dUşmilatUr. Bu yüz
den Kara.hisar • GiNsun yolu ka. 
panmı~trr. 

-0--

.,~aarif ŞOrasrna hazırhk 

içtimalara 
Maarif ŞQrası hazırlıklarite meş 

gut olan orta tedrisat müdürlerin· 
den mürekkep komisyon dün çalış· 

malarını bitirmiştir. Bütün orta· 
mektep müdürleri pazartesi günü 

·aat 9,30 da İstanbul kız lisesind~ 
bir toplantı yaparak komisyonun 
hazırladığı raporları gözden geçire 
ceklerdir. 

llk tedrisat müfetti~leri de mesa· 
ilerini dün tamamlamışlardır. En· 
cUmenletin tertip ettiği ruzname ö· 
nümüzdeki haf ta orta. lise. sanat ,.e 
muallim mekteplerinin müdürleri· 
nln iştirak edeceği bir içtimada gö 
~,üleccktir. 

Vekil:er Heyeti dun 
toplandı 

Gece halka bir temsil verilmi~. Ankara, 19- Vekiller heyeti dün 
milli şefe ve büyüklerimize bağlılık öğleden evvel Başvekil Refik Sar 
ve tazim telgrafları çekilmiştir. damın baskanlıitnda toplanmı~tİr. 

RARJ!R - AQ&m postan 

ı 

•Baro 1ıaysiytt divanı dQn toplanmıı. Denizbanhn bir datıasını 

takip etmek üzere altı bin lira ücret alan baro reisi Hasan Hayri "hak· 
k~n;Ja se~ametle tahkikat >•apı labilmısi için,, istifa etmiıtir. Taf· 
sıfatını dığer sütunlarımızda göreceksiniz. Resmimiz divam içtima ha-

lindı göstermektedir. ,,; 
• 1 çki auylıtarı "Yeşilay,, cani yeti içkisiz dı eğlenmenitt "' ,11 

vakit geçirmenin mümkün oldulıınu isbat maksadile her sent elli"' 
tertip eder. Bu seneki ellenti de dün akşam Gardenbarda yapıl,,.#' 

Haliç vapurları 
idaresi 

On senedenberi ilk defa 
olarak 

Geçen sene iki bin lira 
klr etti 

Sekiz sene mütemadiyen zarar 
ett.iğini öne sürerek belediye his. 
seslnl vermJyen Halle ıirketlnln na
kil vuıWarma, 108.000 lira vetıt 
borcunun tahııW için belediyece bun 
elan Uç sene evvel YUiyed edilın1f
ti. 

D e n i z b a n k t it Garsonlar 

l t hk•k mektebi yapl 80 8 ) at kurulamıyo~ed 
lngiliz komisyoncusu Krepe de para verilmiş Çünkü devam mecburıf 
Baro reisi Hasan Hayrı istifa etti konulamadı ,,, 
Denlıbankın bugüne kadar olan Catile bu, tabii hakkımdır, sanırım Garsonlar cemiyetinill uJtJJI oı~· 

muamelA.tmı tetkik eden heyet veri· Baro reisliği kürsüsünü işgal ede nelerdenberi Uzerınde ındP ~ 
len bir habere göre yeni bir nokta il· cek adamın bütün ha:ratmda dürüst ğu garson mektebi ideali dl fi'' 
zerinde tetkikler yapmaktadır. Bu, ve her türlü §aibeden bert olması ve tam tahakkuk edeceği sırfb ~· 
Kanadadan alınmak istenen fakat hakkında ufacık bir dedikodu bulur mete uğramı§tır. Buna sebe rP~ 
sonra müzakerelerde uyuşulamıyan maması şart olduğu kanaatini taşı bnl maarif müdilrIUğUn\llS 4,yt ;J· 
iki vapur İ§inde banka tarafından yan bir arkadaşınızım. Ash olsun ol talimatnamesinden ild ıoad 

Belediye ıirketl ele aldıktan son- vasıta yapılan M. Krep ismindeki masın mesleki bir hata teşkil etsin mealdir. ~t tf' 
ra da Haliç !elet.meal gene zarar İngiliz komisyoncusuna verildiği etmesin, böyle bir dedikodu, üzerine Ganıon mektebi için c:_ .. t11• ~ 
etmekte devam e•- 1• ve evvelld .... ı·dd'a 1 hakkı dad K ral d ••-ıı:ıı-- ol-......, """ 1 0 unan para n ır. o· hali baro reisliğinizi muhafaza et m an y'pılan tau- --~ 
ne gelirle gider ba,.baaa aetlrllmiı:r. mı·~yon h .. rı. ........ ..nphel' ktal d j ln1n .1-•- 1 dd ... f gıw .,,,)• 

" " • .,. => "''""''61 !il.. ı no ar a mek istemiyorum. Sizlere geniş tah es Y=C ma ~ ıı 111 
ti. Son faaliyet yılmm bllA.nçosu ha_ olduğu gibi bu hususta da tahkikat kile ve takdir hakkı verebilmek ve mak iatlyen her gab!J gar9:1b Jıll ' 
mlanmq ve bunda idarenin on se- maktadır t bin ya 8&"'- il" yap • içinizde ufacık bir güphe ve tered e den bir diploma oe 
nedenberi ilk defa olarak 2000 ll- B · • · a.:f tti ıunm"'"mt ve 26 mcı ınadde 0-ı~ aro reuı 11w a e dilde mahal bırakmamak irin reisli ..., .-rS ııı 
ra klr temin ettiği glSrUlmU11tür. l bul bar d ~ len meslekte bulunan ı> .... .,e_,~~ 

Haliç vapurları ve iskeleleri be- stan osu haysiyet ivam ~inizden istifa ediyorum ve celseni ,,,. ~ 
lediye eline geçtiği zaman birer azalarını seçmek için ağır ceza mah zi a~ak ve ruznamenize devam et· mektebe gelerek ııntihaıı 1 tııı 
hurda halinde bulunuyordu. Bu Jiln kemesi salonunda toplanmıştır. Top meği reis vekiline bırakıyorum.,, ri ve muvaffak olaınn·a~~ tı:Q~\\'ı· 
er veya geç Dlr çıkriıaza gireceguu ı;~~ş;~' -··-- - . . . . · I zerlne_sai~d;' buİ~~ b;~· ~la· wan1HıSWlu~~~; ti.~ 
hesab eden vfrket her geyt yUz us. i lu. Maarif mUdilrIUğil :Uı. f~~ 
tU bırakmıatJ. Ycnl idare her 1ıey- Celse açılır açılmaz Hasan Hayri n münakaşa edelim, müzakere ede- llmatnameslnl tasdik e ~a~ • ~ 
den evvel bu vapurlan adetl yenL Tan kürsüye gelerek söz almış ve lim demişlerdir. Fakat baro reisi blSyle bir mecburiyet 1'0~ıği fçil' ~ • 
!ercesine tamir etmek ve iskelele- kendisinin baro reisliğinden istifa bunlara eliyle mübhem bir işaret ya· dinde sal!hiyet garıne ı;u ~ I ' 
ri ıslah zaruretiyle karşılaştığın _ ettiğini bildirmiştir. Hiç beklenmi parak cübbesini giymiş ve derhal iki ml\ddeyi çıkartınıştıt'· ııbtri u11,, 

dan tabii bUyUk masraflara girml§ yen bu vaziyet karşısında bütün~- salonu terketmiştir. Bundan sonra yette Uzerinde aeneıerdeçıtse'• , 
ve zarar etmek tabll olmuştur. Fa- · vukatlar hayretler içinde kalmışlar· riyaset yerine reis vekili Meki Hile· raşılan garson mektebl;ııdl1'' : , 
kat şimdi ilk zamanm bUyUk mas- dır. Baro reisi sözlerine devam ede· met geçerek istifanın müzakere edi le gelmiştir. Fakat açı ~l ,,,.a blJ'e 
rafları ortadan kalktığından zarar rek istifasının sebeblerini ~yle an lip edilmemesini reye koymuştur kln yoktur. ÇilnkU şu ııı~e .11" 
ihtimali de uzakl&§D1l§tll'. Belediye !atmıştır. Ekseriyet bunun bugün için müm· nin çtkanlması garson tçitl b' tıl' 
ancak bu ıene yaptığı klrla ilk de. "-Sayın arkadaşlar. kün olmadığını aynca, bir toplantı kimsenin uğramams.91 

• ,ıe•te e) 
fa olarak Haliçten alacağı olan 108 ''Sizleri böyle toplu bir halde bul· yapılabileceğini söylemişlerdir. Bu· sebebi teşkil etnıektedırtıı eÖ6~ıt 
bin liradan 2000 lirayı tahsile mu- duğumdan dolayı çok müte§ekkirim. nun üzerine ruznameye geçilerek muvaffak olmasını teın ıool-'.1 • ddede .J " 

vaffak olmaktadır. Bu kadar blr l3ugünkü gazetelerde Denizbanktan 'mysiyet divanı intihabı yapılmıştır. hususlar bu iki ma ıar "' .ı11e 
b
'i bUJl ,,-eV"' 

kA.rla beledlye hissesinin elli sene- altı bin lira ücret aldığıma dair ba· 637 azası olan İstanbul barosu. bulunuyordu. 'l'a 
1 ~cUöı.ı 

de tahsill icab etmekle beraber bu- zı yazılar çıktı. Bu hadiseden size kanuna göre, 50 kişi için bir azalı kınca mektebin de ıoe 
na meydan kalmıyacağı diletıııill • kısaca bahsetmek isterim. Deniz· :>lmak üzere 13 kişilik bir haysiyet sebeb kalmamıştır. k 
'Jlektedlr. bank aleyhine sekiz sigorta kumpan divanı seçecekti. Bu 13 azalığa 52 _.o--; tindl yası tarafından dava açılmı§ ve namzet gö5terilmi,ti. Her avukat EminönUnde 15 

meanuu yüz yirmi küsur bin liraya :lefterden ismi okundukça· kürsüye işleri --"~ 
bali~ sekiz dava ile gene mecmuu sek 3elerek rey pusulasını gümüş kupa· . ~ il ıJle~~c( Bekdiye, Emınon ta o!at' !t ~· 
sen küsur bin liraya bali~ olan za· ; a atıyordu. ırnak ed 

Şantaj had· sesl tahakku'c 
rar ve ziyan ve müsademe davası o Geç vakte kadar süren reylerin açılması için yapı ııııelet ~~ 

Bahç~apıdaki Orozdibak müesse· !arak beş dava için benimle evvel5 tasnifinden sonra aşağıda isimleri tak işlerine devaın e d3 b cır: 
sesinden tehdit suretile 1250 lira al ·stişarede bulundular. Sonra da da· ;azılı avukatların İstanbul barosu n:inön\i hanının .ark:~iye ~i~<f 
mak iddiasile mahkemeye veriler mi istişaresini ve mahkemede müda ' ıaysiyet divanı azalığına seçildikleri Latıf hanı sahibıle ştıt :eelı,eor 

etmedi 

T,(.ıtfi yapılan muhakeme netİ'""~ı'nde da b:r ı"htilaf çıkflll • . ...,}Slt \1 """"' :aasını teklif ettiler. Hiçbir mahzur :ınlaşıldı: d istıı.v ~!lı 
lün beraat etmişdir. Muhakem" ~örmediğim için kabul ettim. 200 kü Sadettin Ferit Talay, Halil Hilm• ou vaziyet karşısın 

3 

·ıe b 
".fttfinin müessese:len tehditle para ,;ur bin liralık dava için on iki birı Uyguner, Kenan Omer Oner, Sıd· !ini yüzde yiI1'Ili fazlası tıs.!' 
~•oparmak şeklinde bir suç işlediğini ~ira ücret takarrür etti. Mukavele Jık Sami, Celal Sofu, Hasan Ferit ratırmı~tır. . u1ood~ 13i' 
'lahit görrnemişdir. Omer LQtfi der yaptım ve yan ücreti aldım. ."'erker. Necati Yalım,. Kızılay ş~besi.~ı~eb edilırıiştl~~,. 
'ıal serbest bırakılmıştır • Dava'ar derdesti rüyettir. Huku~ Diğer 6 kişi müsavi rey almışlar da müteahhıde ı trtı3sı~( 

-o- mü~avirliği teşkilAtı olan resmi mü tı. Bunların seçilmeleri için cumaı kaç züne kadar y~:tald d"·ııııi~ti'' 
d 

· ı · · · - ·· to 1 t ya ılacaktır nar.aktır. Arka tar bitiı1 .. hld' 

S b 
. T k "hl"f 1. ~ss~lerin ve devlet aıre erınııı .esı gunu gene P an ı P · nn. ı·stı'mlnı. ı"c:leri de ..,:;te:Jl•" 

} .rı op~~ 1. '· a 1 :ıariçten avukata iş vermeleri mev ~ " w" 

.. ~s.~ zıraa~ ~~kılı Sabrı 1°.prak.~r . :uata aykırı değildir. Böyle daire vr: Valinin Şahir meclisi Yıkılma isleri yafl11 
Jlumunün donumyıh doıayısııe aun müesses .. ~ttan iş aıan avukatıarır verilecektir. ___ esf'ısi 
:incirlih."U~. m~arlığında meza? birincisi-ben olmadığım gibi sonun azalarına çayı ~b 
oa:ınd~ bır ıhtı~a~. ):apılmıştrr. lhtı· cusu olmağı da temenni etmem. Bu Vali ve belediye reisi Lutfi Kırda:- İ d ha 1 a,.. t se. rıararfl 
falde zıraat enstıtusil \'e orm:ın·mek i ben avukat Hasan Hayri olaral :lün al;:)Ml vali konağında şehir 1 
tehi ta1ebe1eriıe_prore ·örıer \'e me- o.ıaım. • meclisi azalarına bir çay ziyafeti Yerli sanayıe ll 7 ...... 
mu:far bulunmuştur. Ziraat vekili Otuz bu kadar senelik avukat sı vermi5tir. O'Uy"r (11 .. "o .. d e'.~d 
:\1uhlist Erkmen ve Ziraat fakü'tesi Vali yann lstanbuldaki yüksek ı 

11 
;ı- ~1 t>"' bulonaıı ti ıı. · e 

namına gönderilen çelenkler merhu nemurlan viUlyctte bir içtimaa da· şmnmizde ıııar<1ca~ ~)'1 
mun kabrine konmuştur. ir 0 n {t 0 tn 8 m C a vet etmiştir. Toplantıda bazı vit~ ~1 ticaret odası~_,111 yerl

1 
• ıerdı« 

r.s:\\ n ";>';). ıı- e tıııı!l I ~ ~' s il • 1 • " "1 • t• • 1 .,-ntauw uıııŞ ·eti' u u ,ı • u u ..u v .w u )'Ct ı~.erı g0:-u5u.ec!..< ır. ,•caret ana rıw.> b311se dJl1 '· 
----------- :ararlı old~nd:Uaşıııal3'.re1' ~ 

3unlara göre. bU eı~ete gı~~ er 
fade ~erek ın~ .. 11:;ırııı rel 
maddt!lcr rerli Ill"' • • ttt c' 

. e tıP' : . ıı,1 
mcktedır. beft gl5r iddı • 

Verilen ~iı tıa ·ilderde b~ (.lP"t\1 
dası yaptı~~ tetk tıazırıı.ıdJS ·~ti!· 
varit görmu~ v.e göndetıll1 
lktisat ve~etıne 
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~ 
~claic' 
~~hsa h·· -t urme 
Q llt•daın 

b,r lakın, .kanuna uymıyan 
b~ra ~a •ın ışler görmüş ve bu· 
~a t~ınağa ~alışmış oldu· 
.tfıııeıc 1 Yor, DcYlet onu mu· 
• 1>01.' ceıalnndırmak isliyor, 
• e aı~ arıyor. Gazeteler o· 
'•r, 13 nda oldu~unu lıalk:ı 
( iı :na hiç şüphesiz bir 
~~İl} iok. lfanunun menettiği 
flur td~sanıarın cezalandırıl· 

~I •lrncsi lfmmdır. 
1h... od 
l~'l lıtıla Yaşıyıın veya \'ak· 

1°~1l ~lan bir kadın ,·ar. Ga· 
·O tada adını yazıp resmini 

'°ıııı ar da dc~il: :kadının 
'dla nun, nhbalıl:ırının, ilk 

~ldtıkı rı, ndresleri, ne He 
~1111 arı da neşrediliyor. Bu 

l t~? ~nların da bir kabahat· 
,' l'ıııc( t1ar vasıtasile suçluyu 
~lıtr Sliyorlar. l;rl ama bu, 
it bir etnıcden de kabildir. 
~ ~ bJ.Trıeıtekt ııır vardır. O a· 

ttltrı llüınat istenilsin; icap 
t&J 

1 
a~a.~tırılsın. llu, poli

~) dır; polis lüzumlu 
~lele rı.ta sirişir. Fnknt bun

" tdc teşhirine biç şüphe
ı~. •01't "IQ.ı lir, Suçluyu uzaktan 

"•n t ti 01 anınıaktan La~ka bir 
~teıınıyan insanların adını 
• ıı d l'llektc, tahkikatın iler

c bir fayda tasan-ur e· 

'ôl"li . 
~· \: Yeyırn ki ben suçluyu ' ~. . . . __. -· ~ d sını <Jıı ne yakından 

ltn b~ Uzaktan. Kim olduklıı· 
-.( ~l·ı~ltliyorum. Fakat gaze

te lah asında onların adları· 
• 'oıııa. aınmüı edemiyorum. 

daJc[ın Yerine koyuyorum. 
'4'<.ıı iUI lldıı.mıar onlara ~üp· 

~ili ~ınsıycbilir. "Falanca 

1_lıtra.b lr suçlu aranıyor; iş
,;'Ca er Bezen kadının tey
)1 sı i · 
ı:~ ftyı nu~ ... Gazeteler yaz· 
""'i ia crı sokak ortasında 

t i htctclerc Yazan adamlar, 
(o~~ rıın için o adnnılorın 
t lltlar ını? 
lınrr· 

;!l·cu ıl:eti... Elbette, mat-
t ~'ll'ın df;uzel bir şeydir. Fa
l h~ ba.lıatt hürriyeti vardır. 
~ la1'ıın °lmıyan adamın, a~ 
~ted.itcııii~u.çJu!arın adı ora· 

(ı ~a ını gormeden yaşa-
~l"ııı tdır. Matbuat hilrriyc-

~ cları'. ~erkesln şüphesini 
~4tın endllerine tuhaf hı· 

doı;ıtC\'rildiiUni görme· 
~ lıdır,Jıtıak hürriyetine ma-

t~ ~1 l' 
1 (ı.tnı

112~~ken bittnbi en zi
t ~ dQ l\onig veya Göynük 

, ~4~~nilrorum. Fakat da
~~ııı le er flÖstermek knbil· 

~acı1arısı ile kaynanasını 
~ıs nın ilk kocasının, 

!\ • ][0 tnın ve bunların nk
!e .. :ıularının adları he· 
t,11? falarınıı düşü~·or. Ne 
~ •••• G • ~ 
~ ~ın1 trçı halk böyle şey-
~re ıcvJyor; h:ıtta bu su· 
llıın lldları düşenler ara
t~ oı:lanıar bulundusu itl-
, ~tı1 ~a ona da inanırım. 

~"ııttllin ~r sehcb değildir. 
• iı:ısı Usust hayatına ka· 

lltliıı:· crınck de lazımdır. 
,,. ~ıııı b. 
""; 811 • ır cinayet işlen· 
~1~l ııl:ltınun cezasını sö

ı, tııee de alakadar olsun; 
ı.. • ~a~ru, hatta hayırlı te
~'lllarııı ~t bu tccessils bir 

itte.... Usust hn,·otlarını ... es· " ıııe lınhane olma· 

ıbn 
l ~ti rrıl·eu . 
:-tt~ lnh rnı? Cok iyi, tok 
~ &len sa hürmeti ö~ren-

1 1. nır •:ı.~ah a hürmeti iste
tılllesı sın husust ah,·ali· 
~t· nı b'J b t't 1 tıi ,~ ı miyen kimse· 

'lı~ ·~ııe hı~t~emck hürriyeti· 
'l~l"\ı ır tnana \'erlle

t1 Orıı~ su 'tcriJir: kendi n-
k ~ U .. tın i 
'"~ • i.iı k· 5~eıliklcri dcd i
tı~11ııa kc ının l.ıerikinin 

tlı, '1Q a.rışıp lıunu tir.a
rrıl'elidir. 

~lltullah ATAÇ 

-- - - .,....._., 
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Genel Sekreterliğin 
CÜmhuriyct Halk Partisl Genci Sekreterliğinin dünkü gazetelerde 

bir tebllğf çıktı: Ke.ndllerinin parti adına mebus namzedi ıösterilmesi
nl l tlyenlere, hanı;\ eçlm daire inden mebus ı;ılanak arzu~unda oldu. 
ğunun, bunun yanında kendini han;I dairelerden seçilmeye kabiliyetli 
gördüğünün yazılmasını bildiriyor. 

Bu tcbllği şekle ait bir eksikliğin gidcrilmec;l için yapdnu~ bir lh
tanlan da.ha başka, dalıa dçrin bir mana \e filmulle tel!i.kkl etmcU. 
ylz. Bu tebliğde Halk Partisinin mebus 11tçimi haklundakl prensiple. 
rlni~ müntehlblere takdim cdHecek namzed listesi gcnba~kur tarafm. 
da.n hazırlanırken dikkate alm~ak ana n.sıfları da okumak mümkün
dür. 

Başka bir yerde de söylcmlfjtim: Türkiye tek partili değil, tek par
ti olan bir memlekettir; eğer baldo ,.e iı.tikbaldc en ufak ihtimallere 
yer n~rir .rasyona.lizmi olma.sa bu te ckküle parti adı ,·ererek, millet 
ölçüsü Ue yayılnu, olan bütünlüğüne ka~ı küçük büyük bir aynlık ifa
desi yaşatmamak daha doğru olurdo. Türk mllletlnln insanlık tarthl
no nıayıı olan ;,uuru, 1914 musibctinde ı.ürçen taliin dizı;inlerinl çelc
mek Içlo bir ba' \'e bir el olarak toplandı~ .... ı:;ündenbcrldlr ki lçt~nai 
hayatunızm her saha ve safhasında bu Yalıdete mukadder olan tabii 
seyrin netice \'e eserlerini görüyoruz. Son üç denenin seçim Jcannu. 
Iarı hep ayni olmakta de\'n.m ettiği halde, umunü \'eya lm;mi, yalnız 
mebus seçinılcrinde değil, ikinci dereeo Intfhablannda. da. llalk Pıırfi
slnin namzetleri mllli \&.zifelerlnl hep, ittlCaklanlan alır oldular. 

Bl~ok siya.si seçimlerde gürültüye boğulmu' kulaklar) bu Ittlfak
lamı siikfın ,.o nizam teznhüründcn bir alakasızlık duyar gibi olmu5-
lardır; faka.t bunda ancak milletin milletten doğmuş bir şefe bağWık · 
itminanı \'ardır. Tilrkfye tarihinde geçirdiğimiz bu on be' büyük in
kılap yılının bu sükuna. ,.e itminana bo~lu olan muyaffnluyetlcrl ya
nında gelecek nc~lllcr hesabına zihni tmnahyan bir tek endişe , ·arsa, 
bu kolay ve emin eeçlın tarımın siyasi ~imlerle ijleylp ı~ıldıyan lnti
hab terblyeslnl bizde az ~ok dumura götürmesi olabilir. Buna karşı 

sun'i tedbirlere mahal yoktur. Biz bunu parti tcşk?\itmın yukardan 
a5a&lya inen otoritesini aşıığıtlan yukarıya. !:ıkıp yine partinin ~ıklet 
merkezinde ka~ıhyacak olan gcniıJ ,.o kayıtsız; bir intihab hareketi ilo 
önllycceğiz. 

Yalnız §U nr ki yıllardır geçen lntiha.blarda hafütan gördüğümüz 
derin te llmlyetle an:ularmm tam bir temsUi karı.ısında halkın gö ter-
dlğl huı~ bakarak bazı yanlı' hüküm koyanla.n gördük. 
Mahallilik Utizamlannı mllli kıymetlerden üstün tutacak 
herhangi bir namzedin intihabı kendi zati kıymetinden :ılya<le partiye 
tı.afe cdilmeıslnln maJısulU olduğunu tebarüz cttinnek zamrett, ktsmi 
lntthablann bu.ılariyle birlesen siya..'li ihtiyaçlar, seçim i~lerlnl mücer. 
red namzcd llinmdan ibaret bir basitliğe ll'<'a. eder ,ckllde mtitalcaya 
k~an teJI18.yilllcri de beıllememiı; dr.ğildir. ı~tc dün ~uduğumuz t<'b. 
lif milletin yeglne mümcsslll olan l\lecllsl tcrklbde böyle bir zanna ... -· _ ... ,,... ~ ... ~ ..... 

MeclMılii &ımic b1~W'&ıldi.!e1 mtncft 'tCth$ll nzlfeslne lltlhak etmek Is-' 
tlyenlcrle seçim hareketlerinde §imdilik mUşahJd olanlıır görüyorlar J.d 
parti yalnız namzedinin §ahsi mezlyetlerino bakmakla mtıra etmiyor. 
Da meziyetlerin arasmda bir de ışunu anyor: Kendi adına kendilerin
den rey lstiyeceği ntanda.,ıara bu reyi partiye olduğu l<adar partinin 
namzcdlne "cnnlş olmak emniyetini duyuracak bir tanışıklık... Büyük 
Şdbı lntthablyle balkın lnttha.bmı blrle~tlren "ha.tt-ı \'asıl" buradadır. 

Parti, yalnız partinin ni.lfuz ve.ı kuvntine dayanan bir namzede, 
kendi §ah iyetl bir eçlm unsuru olarak kullanılıp partiye kuwet ge
tirmiş blr namzedi üııtün tutuyor, demek; partiyi harcayan na.mzed 
yerine partiye kendinden bir şey katan narnzed! Siya.si \arlığın mckn
nlzmuı lntlha.b oldu,"UJla göre tilrlil lntlhab tecrübelerinde kazanm15 
,.e ka.bmda. gene bu imtihana. girl~mcye hu:ırlanmış bir na.mzcd ..• Bu 
~art altında. .seçllmlıJ mebuslardan YÜcut bulacak bir tesekkiilün tem_ 
il kudreti elbett.e kanunun teyld çerçeYC8ine sığmayıp taşan bir ku\'

nt olur. 

İ~ltlyomz 1d partiye, namzetlik mUracaatlan bu dene için de 
ehemmiyetli bir yekün tutmaJrlıulrr. Du yeli.im, her ~eyden ünce llalk 
Parti inin lrucağındakl münevnr sayısmm nasoıl bir irtifaa çıktığını 
göstermek itibariyle kıymetlldlr; sonra &iya-.i st~ime halkın aliil<asmı 
ı:östermek bakmımclan bir husu lyet arz('dcr. Daha sonra bu rakam 
arnşmda bUc namzed ayırmanın nckadar 'a.bsi endi~ler fevkinde ce
reyan ettiğinin teminatını bulıı.blllriz. Fakat, ne olursa olsun, :iimdi 
hali. mebus sıfatını haiz 338 7.atm adına bir de binlerce yeni J<,teklllc
rl katarak elimize alacağımız liste, yalnız bir kemiyet değil, muanam 
bir keyfiyettir de ... Böyle bir keyfiyet I~indc çalı~aca.k en yilksck ,.e 
kendinden emin bir temyiz Ye tercih ameliyesi için clalıl en büyük , k
dan .htlra.haU, namzedlerin kendi intihab kablllyetlcrinl son~ncu bir 
kayıd olarak tanunakta buhınM.'Aktır. DUtün liyakat \'O hizmetleriyle 
bcra.ber adları namzed IIı..teslne girmede ~ccilccnlcr, intihabın bir cep. 
heli olmadığını düşünerek memleket için de, kenclilcrl için de .en müs
mir teselliyi hakiki münkhlb ollln halk kütlr:sino ~anlmakta bull\('ak
lardır. ''Halk için, halkla. beraber'' ~lariylc yürüyen parti bu tebliğin
de bunu söylemiş, bu &lara kunet vcrmls oluyor. 

Bir harp olursa!. 

hazır; fakat ... 
Krediye muhtaç esnafın Sandıktan uzak kalışı 
ve Sandığın kafi randıman veremeyişi neden ? 
Halk sandığı 16-12·938 de açıldı. 

iki buçuk aylık mazisi olan sandı· 
ğm, bu kısa müddet zarf mda esnaf 
teşekküllerinin ve sanayi erbabının 
küçük sanat müntesiplerinin matlQp 
olduğu derecede alakalarını celbet· 
memiş bulunduğu görülüyor. 

Halbuki esas mukavelenamesinin 
dördüncü maddesinde şirketin mak
sadı: "Halkın ve bilhassa ticaret ve 
sanayi erbabının küçük kredi ihfr 
yaçlarmı tatmin maksadile muay
yen vadeli ikrazlar, küçük ticaret ve 
sanayi erbabının mesleld inkişaf· 
!arma yardım edebilecek her nevi 
kredi muameleleri ifa ve 8·6-1933 
tarih ve 228·1 numaralı kanunda ya
zılı esaslara uygun bilcümle banka 
muameleleri., olarak tasrih edilmi~ 
bulunduğuna göre, kısa da olsa bu 
iki buçuk aylık müddet içinde mev
cut sennayesinin msfına yakın mu· 
amele yapması icap ederdi. Esnaf, 
küçük ticaret erbabı, sanayi erbabı, 
diğer bankalardan kolaylıkla kredi 
teminine muvaffak olamadıkları i· 
çin böyle bir teşekkülün faaliyete 
geçmesini dört gözle bekliyorlardı. 

Halbuki umulan netice hasıl ol· 
madr. 

Esnaf teşekkilllerile yapılan te· 
maslarda, sandığa karşı vaki alaka· 
sızlığm mahiyeti şu esaslarla izah 
olunuyor: 

ı - Kefil müskül~tı. 
2 - Kredi miktarımnıazh!:"I, 
Halk sandiğr, l~alettayin banka 

muamelatı rnaksadile kıinılmuş bir 
mali teşekkül değil, doğrudan doğ· 

ruya halka yardım hedeflerile ku
rulmuş bir himaye ve te~vik müese
sesesidir. 

Esnaf, küçük ticaret erbabı, sana· 
yi erbabı krediye muhtaç olduğuna 
ve ortada bu gaye ile teııekkül etmiş 
bir sandık mevcut olduğuna naza· 
ran neden müşteri sandıktan uzak 
kalıyor ve sandık kafi derecede ran· 
dıman veremiyor? Bu suallerin ce· 
\·abı iki mühim neticeyi ele verir: 
1-Esnaf teşekküllerinin ku:--!uş 

ve faaliyetlerindeki yanlışlıklar, 
2 - Halk sandığının lstanbulun 

dağınık mü~terilerile irtibatını tesis
te alınması icap eden tedbirleri ih
mali, 

Bu vaziyetlere nazaran sakatlığın 
nerelerde olduğunu teşhis etmek 
ve bu suretle İstanbul esnaf mm, kü· 
çük ticaret ve sanayi erbabının muh 
taç olduğu kredi i~ine matlüp olan 
rotarını vermek icap eder. Sandık, 
ayni zamanda ve mesleki inkişafa 

yardım etmek gibi bir gaye ile de 
muvazzaf bulunduğuna göre en ha· 
yırlı bir teşekkül olması lazımgeli
yor demektir. 
Şimdi gerek mü~terilerin \'e gerek

se sandığın ve bu husus ile alfıkah

ların noktai nazarlarını dinliyelim. 
Bunlardan bir kısmı memnun değil
dir ki, bunlar sandıkla hiçbir müna· 

sebette bulunmuş olmıyanlardır. Bir 
kısmı da memnudur ki bunlar da 
sandıktan kredi alabilmiş olanlar
dır. I3u noktai nazarlar sakatlıkları 
tavazzuh etmiş bulunmak bakımın
dan mühimdir. 
Sandığın esas mukavelenamesin· 

de açılacak kredilerde kefil esası 
mündemiç bulunduğuna göre, niha· 
yet mali müessese olan sandığın mu· 
kayyet bulunduğu bu vecibelerden 
feragat etmesi mümkün değildir. 

Kefil göstermek zarureti vardır. 

Bazıları sandığın gösterilen kefili 
kabul etmediğini söylüyorlar. Baıı· 
lan da bu kabul edilmiyen kefil me· 
selesinin neden doğduğunu şöyle i
zah ediyor: 

"llk gösterdiğim kefili sandık red· 
detmişti. lkinci defa gösterdiğimi 
kabul etti. Çünkü ilk kefili bana ka· 
bul ettiğini söylediği halde bankanın 
sorgusuna menfi cevap vermiş. Bu 
da esnafunız arasında bir tesanüt 
olmamasından sırf aramızda haki· 
ki manasile bir cemiyet münasebet
leri mevcut bulunmamasından ileri 
gelmektedir. ~e gösterdiğimiz kefil 
bizi iyi tanır, ne biz gösterdiğimiz 
kefili iyi tanırız. Aramızdaki müna
sebet ayni meslek sahibi adamlar ol· 
mak ve merhabalaşmaktan ibaret 
kalıyor. Kefilimiz bize karşı kabul 
ediyor, sandığın istihbarat bürosuna 
karşı reddediyor. En mühim dert 
buradadır. • • 
Ccrniyetıerın rolü aidat toplamak· 

tan 'itf~ kaltftaktılliıt: B n .. Uendi 
hesabıma bu hakikati öğrendikten 

sonra sandığı haklı buluyorum.,, 
Esnaf cemiyetleri erkammdan bir 

zat ta diyor ki: 
"Esnaf cemiyetleri, mavnacılar ve 

gemicilerin senelik toplantısında \'e 
kasapların gene senelik içtimaların
da görüldüğü gibi kendi idare he· 
yetlerine itimat etmemek ' 'aziyetin
dedirler. Bu itibarla cemiyetlerin 
bugünkü varlıkları; matlüp olan 
hedefleri tahakkuk ettiremiyeceği
mizi gösterıyor. 

Esnaf arasında sıkı bir anlaşma, 
bir birlik olmadığı için cemiyetler 
esnafın mesleki inki~flarmın mü· 
tevakki! bulunduğu tedbirler üze· 
rinde duramıyor. 

Bunun \'erdiği netice çok acıdır. 
Xe esnaf cemiyetinin faaliyetinden, 
ne cemiyet esnafın ihtiyaç ve dert
lerinden malümatt~dır . ., 

Halk sandığının hissesi ile alaka· 
iı teşekküllerden birinin erkanından 
buluııan bir maliyeci de diyor ki: 

"Halk sandığı birinci derecede kü· 
ı;ük esnaf, ticaret ve sanayi erbabı· 
nı tercih vaziyetindedir. Kapılan es· 
ııafa açıktır. Yalnız kredi vermek 
değil ayni zamanda mesleki inkişaf· 
!arına fiilen yardım etmek ve ica
bmtla komisyonculuklarını yapmak, 
mallarını sağlık ve onlara her türlü 
yardımda bulunmak mecburiyetin· 

Ekrem König kaynanasım 
çağırmış 

dedir. 
Fakat bu İ~ kafi derecede bu gibi 

himaye ve krediye muhtaç olanlara 
duyurulamamıştır. Kimsenin malQ
matı yoktur. 
Sandığın propaganda servisi ol· 

madığı gibi buna aynlmıs tahsisat 
ta yoktur. Halbuki önce bu işin a .. 
lakadarları arasında duyulması la .. 
zımdır. 

Sandığın bir arah~ esnaf teşek· 
külleri ile temasa geçtiğini öğren•. 
dik. Ticaret odası, kendisini fiilen a• 
lakalandıran esnaf teşekküllerinin 
bu gibi ihtiyaçlarına kar§ılık ha· 
zırlanan sandığın tanıtılmasına la .. 
kayittir. 

Umwniyetle esnaf, küçük tacirler, 
::ıanayi erbabı kolaylıkla kendilerine 
yardım eden bir müessese kuruldu
ğunu bilmelidir. 

Bu biraz da sandığın idare mecli
sinin hatasıdır. Propaganda yapma· 
ları icap eder. Buna biraz para ayır
maktan kaçınmamak ~lazımgelir. 
Bankacılık yapacaklar. Hedefleri 

içtimai ve millidir, büyüktür. Bu i~ 
idare meclislerinin ilk kuruluşta faz
la çalşnalarınt icap ettiren güç ça
Iısmalardır. Bu itibarla meclisler 
ekseriya müdürlere salahiyet verir
ler. S:ındıkta da böyle yapılmak ge· 
rcktir.,, 
Bunları dinledikten sonra şu ne

ticelere vasıl olabiliriz: 
1 - Esnaf, küçük ticaret ve sa· 

nayi erbabı, cemiyetlerinin kafi de
recede itibar veya irtibatları olama
ması yüzünden, bu teşekkülden ha· 
berdar değildirler. 

2 - Cemi)'etler, münferit müra
caattan karşılıyarak şahsiyeti ma
neviyesile onları kefaletleri altına 
alabilecek kadar müesses ve itibarlı 
değildirler. 

3 - Cemiyetler umumi heyeti ve 
ticaret odasının bu işle alfıkalı ser
visi bu hayırlı te~ekkülü kafi dere
cede müsmir kılacak teşebbüslerde 
bulunmamaktadır. 

4 - Sandık kendisini tanıtmak 
ve yaptıi:rı işlerdeki hususiyetleri te
barüz ettirmek için propaganda, i· 
U1n vesaire gibi işleri ihmal etmek .. 
tedir. ' 

Ewelbcewel esnaf t~ekküllerinin 
cemi~'et halinde, kendi mensupları
nın kendi şahsiyeti maneviyesinin 
kefaleti altında sandıktan yardım 

temin ettirmeli; cemiyetlerden mak
sat budur. Bu takdirde kefalet me
selesi de kendiliğinden halledilmi§ 
olur ve icabında fazla yardıma muh
taç olup da münf erid müracaatla az 
kredi alabilene cemiyetin tavassufr 
le daha fazla nisbctte yardım yapı· 
labilir. 

Bu i~in bugünün en mühim mese
lelerinden biri olarak ele alınması 
lazımdır. Esnaf muhtaç; ~andık yar
duna hazır; fakat biribirinden ha
berdar değiller. 

lstanbıd MUHABiRi 

S İYASETTE yeni bir falcılık modası 
türooi. Bir Jıarb oluna. kim kimle 

birle ecek! Bütün dünya. matbuatı tah .. 
mlnler yapmakta.dır. Almanya İtalya ilo 
hlrle§ecek, Jngiltcre Fraruıayla birleşecek, 

bugünkü ajanslara nazaran İnı;iltero ıtal
;rayla bll~ecck. Bu heııaba gi>rc, Alman
ya, İtalya, Franııa, İngiltere blrie,ttek de
mek oluyor. 

Yemekte siyaset 

I• NGİLİZ B~nkllJ Çemberlayn, ak
~am yemeğini Alman sefaretha

ne.inde Alman ,.o İtalyan sefirleri ile bir
likte yemi~Ur. Salahiyettar mahafll, siyasi 
,·ııziyctte hurnr ,.e r;ükün temini mesel<'. 

Y EXt Sabah, Ekrem Könlğ'ln, oğlu 
,·a.c;ıtn lylc ka~·nanasını Parhc dn-

Genç bir okuyucumuzun 
sahne emekdarımııa 

gösterdiği alaka 
Birkaç gün evvel ''Günün mese

lesi., sütunlarımızdaki yazıdan, sah
ne cmektedarı Asımın ıstırabını öğ

renen genç bir okurucwnuz, zengin 
!erimize ibret teşkil edecek büyük 
bir kadi~inaslıkla alaka göstermis 
\'e gönderdiği beş liranın sanatkara 
verilmesi için ''Habcr,,i tavsit etmiş
tir. lleniiz askerliğini bitirip İş ban
kasında Yazif e aldığını kaydederek 
daha fazla yardımda bulunamadığı 
için üzülen okuyucumuıuaı bil tik 
yerinde alaka$ını memnuniyet \ 'C 

takdirle .karşıladık. 

İyi ama bu harb .kiminle kimin arasın
da olM'.ak! Harb vukuunda. bütün milletler, 
seferber bir mlllctlcr cemiyeti kuracak ol .. 
duktan onra harb ne kelime? 

Biz !lanınz ki, hazc.rdekl milletler ce
miyeti A"lbl her koyun kendi bacajmdan 
aaılacakl 

inin bu yemek e!ınaııımd& görü~Ulüp gürü
öülmcdiğbıl suale §ayan görmektedir, Bo 
sual o biz ceYab '-erelim: 

Rir kah,·cnin kırk yıl hatın yardır, 

d('rler. 

:ıuademkl yemek l cdllcr, o halde kork
mayalım, Bu llkbaharlb da. sonbaharda 
da harb yokl 

,·ct ettiğini yazıyor. Mektubun bir parçn ı 

şu: 

"Seni lstaııyonda bir ecnebi k:ırı;ıhya. 

cakhr. Tanıyabilme. i Iı;in göğsüne bir ~1-
tek tak!,, 

Bize kalına kayna.na göğ<;üne Ekrem 
Könlg'in bir resmini asınalıılır. Pariı.te ı:l
~ek modadır, kan;:-mama. ı için <>n doğrusu 
bu suretle sun'i bir kabak ç.i~cği ia'kmak
tır. 
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Bulgnrlstanm 'A.'. C. 23 taknnı 

bugUn saat 11,10 da ga~ riCedcr"lc. 
rin en kuvveW takımlarından (l'o
ra) Beyoğluspor takımıyla kal'§t
~tr. 

DUn Şi:Jlf)i gUzel bir oydndan 
Mnra yenen Bulgarlarm, Penıya 

kartıı nasıl bir netice nlacnğmı mc
:nık eden beş binden fazla seyirci 
tadyoroun her tarafını doldurmuu

tu. 
Hakem Adnan Akının idaresinde 

takımlar sahaya çıktıkları :zaman 
Penı söyle dizildi: 

Oıı.fn-Ino • Hristo, t ta.vro - Çiı:o

' le, Oııponl, lstclyo • Can baz, nam. 
blno .. Eutley, !furad, Tafea. 

Oyuna Bulgarlar başladı. Üst Us
te akınlarla Pero kalesini zorla -
maya başladılar. Beııinci dakikada 
sol açıktan ortaya gelen c~pe bir 
pnsı merkez muhacim, eağa uzattı, 
sıı.~ iç de ant bir &Utle Bulgar ta.kı

mmm ilk golUnU yaptı. Bundan son.. 
ra Peralılar Bulgarlara iki hücum 
yaptılar. Bunlardan birisinde Bam_ 
binonıln ortaladığı topu Murad bo
zuk bir kafa vuruşuyla gol yapa. 
mndan avla attı. Bundan sonra Bul
garlar yerden oynıyarn'k tekrar pe
rayı sıhıştırmayn başladılar. Yirmi 
dördüncU dakikada Pcraya bir kor· 

Bulgarlara 2.1 yenilen Pen on biri. .. 
dakikada Bulgarlar hakimiyeti ken- kişi kalan Pcra takımı 28 inci da· 
di lehlerine cevirdiler. Ve oyun Pera kikada çok mühim bir tehlike atlat
msıf sahasına intikal etti. 12 inci tı. Bulgarların hakimiyeti son dalci 
dakikada Bulgar sağaçığmm sıkı kalara kadar devam elti. Peralılar 
bir §iltünü Pera kalecisi güçlükle ara sıra hücuma geçiyorlar, fakat 
kurtardr. bunlar Bulgar müdafaasının enerjik 

18 inci dakikadan sonra, oyun kar oyunu karşıSlnda netice ,·ermiyordu 
5ılıklı fakat neticesiz hücumlarla Oyunun bitmesine bir dakika kal<> 
devam etmeğe ba5ladı. lki tarafın Peralıların böyle bir hüoumunda sa 
da bazı sinirli hareketleri, halkın dan gelen topu l\Iurat kaptı ve kar 
coşkunluk yapmasına vesile teşkil şısındaki müdafii geçerek sıkı bir 
ediyordu. şiltle Bulgar kalc:ıinc soktu ve takı-

23 üncü dakikada hakem kasdi mmın şeref sayısını yaptı. Oyun da 
tekme atan Peranın en iyi oyuncu- böylece 2-1 Bulgarların galibiyeti
su müdafi Hristo}'U c1 ·-:ırı çıkardı. le bitti. 

Bundan sonra Bulgarlar tamamen Orun Bulgarların dunkü maçın· 
hfı.kim oynamağa basladılar. On Jan daha az hcrecanh olmuştur. 

Hariciye \İekil"nin 
e~ :) a ı 1 

_.... Baştarafı 1 rncidı takım zevat haz:ır bulunmuşlanlı~. 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar baş- Metaksas, dün saat 19 da Bcl-

vekili ve hariciye nazın Köseivanof gr:addaki Yunan scfarethanesin'3:: 
bu ak53m Filibeye hareket etmi5tir. matbuat mümessillerini kabul ede 
{arın Filibeden geçecek olan Tür· rek şu beyanatta bulunmuştur: 

kiye hariciye vekili Saracoğluna mü· "- Bana yapılan dostane da 
Ifild olacaktır. lki devlet adamı Gor- vetten istifade etmek ve Yugos. 
na Oroşovitsaya kadar beraber seya lavyanm resmi ricali ile temaslar· 

ncr oldu. Kornerden gelen topu hat edecektir. da bulunmak imtiyazına nail ol
Bulgnr soliçi çok üni ve fevkalade Be§ saat sürecek olan bu seyahat makla çok b•htiyarım .. nana karş 
gUzel bir kafa vunışuyla ikinci de- esnasında Köseivanof ve Saracoğlu gösterilen &empati tezahürleri be 
fn Penı. kalesinden içeriye soktu. Türk-Bulgar rnünasebatını teferrü· ni son derece :.'1ütehaasis ttmiştir. 

MağlUb vııziyctten kurtulmak için atı ile tetkik edecekler ve herhalde Bu tezahüdtr, Yugoslavya il( 
Pernhlıır bUtUn enerjilerini sarfe. Bulgaristan ile Balkan antantı mü· Yunanistam yekdiğerine sıkı lJir 
derck Bulgar kalesine mütemadi nasebetlerini de görüşeceklerdir. scrette bağlayan ananevi dostlu· 
hilcumlar ynpm:ıya başladılar. ao Sofya siyasi mahafilinde, pazarte· ğun ifadesidir • 
uncu dakikada Bambinonun güzel si günü Bükreşte toplanacak olan Derin hürmetlerimi Naibi hüku 
bir şUlU Bulgar kalesinin direğine Balkan antantı hariciye nazırlarınır, met Prens Pola arz:ctmek şerefine 
vurarak yüzde yUz bir golü böylece konferansına büyük bir alaka göste- nail cldum. Başvekil Tsvekovitch 
kaçtı. Devrenin s~n kısımları tama. rilmektedir. ve hariciye nazırı Tzintzar Mar. 
'men Peranm hl\kimiycti altmda B Yunan Başvekilini:ı elg- koviç ile görüşmeler yapmak fır-
gcçti. Pakat Bulgar mUdafaasınm 

Il rad ziyareti satını elde ettim. Ve bu görüşme-
çok canlı oyunu gol yap ıı:asıruı ~ Belgrad 18 ~A.A.) - Yunanis- ler esnasında bu iki zatın mümtaz mani oldu Birinci devre boylccc • \ . . 

· tan bacvckili Metak as ile rafıkası vasıflarını takdir etmek fırsatın· 
2-() Bulgarların Ü!;tünlUğü ile bitli. " 

bu sabah saat 9 da Buraya gelmiş· elde ettim. ll<i nci devre ler \e istasyonda başvekil Çetko\'İÇ. Bu görüşmeler, ç~k büyük bir 
İkinci devreye Peralılar Mkim harici)·e nazırı !-.larko\"iç ve daha samimiyet havası içinde cereyan 

bir oyunca ba~ladılar. Fakat onuncu birçok zevat tarafından karşılan- etti, Biribirile dost ve müttefil 

bugUn 

Galatasaray 
Fen~r maçında 

lzmirli Basri de 
oymyacak 

Bugün öğleden sonra oynana
cak Galata saray, Fencrbahçe ma
çında Fencrbahçe takımı Anka
radan klübüne almış olduğu iz· 
mirli Basriyi de oynatacaktır. 

Filhakika Basrinin lisans mua
melesi henüz tekamül etmemiş ve 
Ankaradan istanbula bildirilme· 

mışlardır. olan Yugoslavya ve Yunanistnı a· 
Saat 10,30 da l\Ietaksas, meçhul lal<adar eden bütün meselelerde 

asker abidesine bir çelenk koymuş· ve diğer müttefiklerimiz olan Ro 
tur. Saat 11,15 le de Markoviçi zi- manya ve Türkiy.:: ile itimat esası. 
yarct etmi~tir. na müstenit te~riki mesaimiz bab· 
Oğle zamanı Yunanistan başveki- sinde aramızda tam bir noktai na

li naip prens Pol tarafından kabul za rbirliği bulunduğunu müşahe 
edilmiş ve yemeğe alıkonulmuştur. de ettik .Size pe§in olarak temi:l 
Oğlcden sonra Markoviç, Metak~s· edebilirim ki pazartesi günü Bük
ın ziyaretini iade etmi~tir. reıte akdedilecek olan Balkan An 

l\Ietaksas, bu ak53m ~erefine ve· tantı konseyi dört dqst ve mütte. 
rilen ziyafette hazır bulun fik devletin sıkı tesanüdünü ve 

muştur. tam ittihadını bir kere daha teyiC: 
Yunan Başvekilbin edecektir • 
beyanatı Tamamiyle memnun ve mutma 
Belgrad, 19 (A.A.) - Hariciye in olduğum halde gidiyorum ve 

nazırı Tzintzar Markoviç, dün sa. dikkate şayan teral:kilerini müşa-
miştir . at 20 de Hr.riciyc nezaretin.de bade etmelc bahtiyarlığına nail ol-

Fakat Fener idarecileri telefon- Yunan Başvekili Metaksas ile re· duğum güzel payıtahtıruzdan çok 
la Ankaraya müracaat etmişler, 

Genel Direktör general Cemil Ta
hir bu müsaadeyi şahsan vermiş 

•c telefonla tebliğat yapmıştır. 
Böylece Fenerb:ıh!;eliler ceza

lı olan kaptanları Fikretten açık 
kalan boşluğu kısmen doldurmıya 
muvaffak olmuş sayılabilirler. 

fikası şerefine bir ziyafet vermiş- iyi intibalar götürüyorum. 
tir . Sözüme nihayet verirken, asil 

Bu ziyafette Bnşvekil ve Dahi- Yugoslav milletine en dostane se
liyc Nazırı Tzvetkovitch, R~man- tamımı bütün Yunan milletinin 
yanın Belgrad büyü kelçisi Cade. selam ıile birlikte göndermek ve 
re, Türkiye orta elçisi Ali Aktay, Yunan milletinin bozulmaz dosth· 
ve refikası, Yunan sefiri, Bobik;ı ğu hakkındaki teminatı tecdit et. 
Rosetti ve refikası ve diğer bir mek isterim.,, 

En Müthiş ·Aşk, Heyecan ve Fedakirlık Filmi 

1 PEK Si e-- ında 

er =Ateş ç 
Baş rollerde : MADELEINE KAROL - HENRI FONDA ·~ 

AYRICA PROGRAMDA : AMERtKALI REJISöRLERtN memJeketimizdc çC"İrdi 

sözlü Y E N İ T U R K İ V ~ 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler ~ 
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Almanya zahire! - Bugün SAKAR y A Sinemasında 
foplayor 2 b .. -k r·ı M · · 2 b .. ··k ffskirt 

Paris, 19 (A.A.) - Havas ajansı 
nm Berlin mnhafili, Alman ma
kamlarının ihtiyat hububat tedari· 
kinde devnm ı::ttiklerini bildirmekte
dir. 

Ecnebi gnzetelerinin Fransanın 

1935 tarjhli Fransız - Jtalyan itilfıfı 
mucibince ltalyara Somalide terk· 
edilen araziyi i~gal ettiğini bildir
meleri üzerine sa1fthiyettar mahfel
ler,, Fransız askeri makamlarının 
sadece ltalyanm henüz işgal etme
miş olduğu bu arazinin muhafaza
sım sabit protestolarla temin ettiği· 
ni beyan etmektedirler. Bu arazinin 
muhafazası §İmdiye kadar seyyar 
1ruplar vasıtasile yapılmaktaydı. 

Hitler - Musolini - Frnnko 
mülal<atı? 

Berlinin salahiyettar İtalyan ma· 
hafili, yakında Bitler, Musolini ve 
aeneral Franko arasında bir müla· 
> 

'.at yapılacağına dair hariçte çıkan 
:ayialan esa ız bulmaktadır. 

Mezkfu mahafilde kaydedildiğine 
r!Ö:e, bugün için filhakika Franko· 
nun lspanyad:m ayrılması mümkün 
:leğildir. Ve harici siyaset bakımını. 
dan da bilhasc:a Fransa ile Burgo~ 
hükumeti arac:ında mühim siya i 
-nüzakerelerin yapı' · v, bir sırada 
Hitlerin veya Musolininin lspan· 
vaya gitmeleri varit olannı. 

Ci'outinin takviyesi 
Paris, 18 (A. A.) - Pctit Jour

nal'in Mnrsilyndan bildirdiğine gö
re, uzak şar'k postasını yapan Chc
nonceaux vapunııın dUn Cibuli Us

sUnUn takviyeslno tahsis edilen 
malzemeye nezaret etmek üzere 
225 asker bindirilmiştir. 

Diktatörlükler ittifakı 
Tokyo, 18 (A.A.) - Havas A -

jo.nsmm muhctbiri bildiriyor: 
Emin bir menbadan öğrenildi 

uyu ı m... eysımm uyu nıuva ND~ 

YARALI KARTAL 2 AŞK ARASI 
KLARK GABLE. MYRNA 

LOY - SPENCER TRACY 

tarcr/ından Fransızca 

AJk ve za.f er man.zumcsi 

-----

Fro.ııchot Tono • .~~ ~ 
V·.-ıl'.ll" o· Sullavan • ııo· Ş 

"(" 
taraf ındaın Fra1ı~ rqffo 

A.1k ı;~ 11cı:ıf 

"'-~ u-~ o n-=mlll!s A-R=-A•Y~s in-em-o ~-ı ~~~181 
Pierre Fresnay ve Nadine ~~ 
FrMAlnKkDIENIDi t 

1 KORSANLAfl. 
~nramanıhc \re 1\§K rumının"Müesair, "Heyecanlı.., t~ 
~ ıı,oz lm:~§h;;eı ~vzuu iJc seyircilerin ala~~ ": h,ııe'1 
kaz.anryot'lar. İlaveten: FOKS JURNAL son dun>'..-.. , 

Suryede ltalyan 
propagandası 

~· ' .. ~ 
İsmet lrı~ ı 

aa~~ ~ 
b,'3 

davetlilerini ayrı 3>11 

tir. . 0ret 
{ Ba~tara/ı 1 incide) Meclisi !Zı.ıttt1', 

Ankara, 19 - C 1~ dt'! tat ya, 'Fransayı S~ri~ cdcki U'3lerin· t - ~ 
ılen mahrum ctm"'k ia!Jyor. Bunur met Inönü diin ~a ıı1' 
itin Eari radyosu on gtinden!ıo.ri gelerek reis Abdulh~ , 
yı:ıptığı Arapça nı:şriyalta Surl~ e görüşmüşttir. tebf'I 

K alın' d hükiımetile Fransn araflında muza- Mısır r rıı!'Lltl ei 
kereye taraftar olanların ar:ıemı ?-.Iısır kralı Fa tile~ 
açmağn çalı~maklad·r.,. yıldönümü m~n.a~~r.tııjcStt 

hur 1smet Inonu tc3tt 

uzak ~rk hava kuv\'etleri kuman 
dam Sir Babington 21 şubatta Sa· 
ra,·aka giderek Sara\'ak sultanı 
3rook ile görU~ceklir. 

Haôer ahnd1ğına göre. İngiltere· 
nin him:ıyeci altında bulunan bu 
lilkede büyük Britanya Singapurun 
rark istikametinde himaye<>ini temin 
lçin bir çok tayyare meydanları te
-.js cvlemektcdir. 
B~bington, Ge\enlerde Ceylftn. 

Honkkonv ,.e Birmanyayı da r.iya· 

arasında telgraflar 

iLAl'l ı!ı'--i 
"Kumaş toptarıtı ~ıısıl 

bitİtıe 'l'.itl 
miktarının tes ·cat ı, 

k' l 6'• 
bat,, hakkında l 111i)'esitı 31 
Müfüriyeti urnu z · 19 

• .J'l · olan 8 • ·Atı' sal ~ı mı§ ·ııuı~ 

O uınaralı l ·cı'' ve 229 n }ltıt ı f 
kere f er:ığ ve ya i}ıtir•Y', 
'"eg ... inden ınezkCır euııe1' 
... r t• mak veya istica aııta 

"atıtl ô' 
da bulunan ze ıııı1arıı .• , 

d ıs ıı ·dı:ı-

jine göre, birkaç aydnnbcri ti~ 
taraflı bir askeri itilaf projesi ha 
zırlamakta olan ltalya, Almanya 
ve Japonya hükumetlerinin mü
messilleri bu projenin metni hak. 
kmda bir itilafa varmışlardır. ret etmişti. 

tas Harun a SitıJfll 
Bay TecJ:ior. ~. 

Bununla beraber Japonya hü· 
'ciımetinin şimdilik bu itilafı im
uı etmediği ilave edilmektedir. 

Tokyodaki iyi malftmat alan 
mahfellerde şurıısı da ilave edil -
mektedir ki, bu anlaşma, komin
ternc yani Sovyetler Birliğine 
karşı bir müdafaa anl~ması §ek 
linde görünmekle beraber, haki • 
katle diktatörlüklerin dçmokra • 
silere karşı müşterek isteklerin
ue tesanüdünU temhir eden çok 
:;en.iş bir :ıskerl anlnşm:ı imkanı. 
nı at;acakttr. 

G izJi bir celse 

Hh~içi . iyi müdafaa 
Paris. 18 (A.A.) - lyi haber 

alan mahfellerde söylendiğine gö· 
re Fransa hükumeti Hainanana 
harp gemileri göndermek imkanı
nı tetkik etmektedir . 

Moskovada mühim bir 
mülakat 
Moskova, 18 (A.A.) - Hall: 

k~iserleri heyeti reiGl Molotof 
Frans~rn Moskova büyük elçisi 
Neggiri kabul ederek kendisiyle 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Scna.to 
bütçe komisyonu dün bir saatten 
fazla süren gizli bir celse yap • ı 
mıştır. Celse tamamen anti.ko • 
mintern paktın tak,·iyesi işine 

Göz Hekimi 
Or. Şükrü Ertan 

caat etmelerı. 1 

Türklüğü ~ 
ve ya~~~~,, 

Eski ··aasırct, •.. ı:;~t 
}tarrırı t.>dı.ıl 

teleri ba~u iııadefl /\ t e 
hatıratına ıst k ve f,~ f 
rinden başlıyara tı1nıırMl1 

,,. rnuı.:ısa ~ 
oğlu es"'ı ·ıe de --1ıı 

. hatıraları asırv 
genın 1\rıttl 

rekeye k~d~~n giı\İ ~ııl 
sürtnü~ bır . uıritU' tı« 

l b.ftdiseıerı. l~~l' 
can ı .... a.niall lt 
raklı iç yUZU ı;ad,ı° .ıl 

Eser bir ro~ Cfl W'\t t 
fakat içinde ka nın~fl b 

hasrcdilmi§Ur. 
lngilt,.rc:ıin mü ·'daa 
t db

. l · '\fo. s. Tel. 22566 (Dr. Osmar 

parçalar bulun: 
:;a,;alog"ilu Nuruosmaniye cad 'd'r k (1 r. 'dıresı 1 • 1 Pek ya e ır era I Şerdfettin ap:lrtrmanı. 

Londra, 18 {A.A.) - tngilterenin wa._••El*lilWDm••••••• 



llalkev.leri 
bayramı 
lfaıtevlerlııln kurulUfUDUD yıld6nllmlld0r. .Atatllrk 

-- 1la1bı berılJilne yeU,tirUJD.mde, milleti yeni ama
~'- lcablarma glSre kitle baUncle uydurmak, onan bll
u7""lllal bu yolda iDkllaf ettirmek .,. ~ cevherlııln btıtlln 

nıeydana Q1karmak yolunda ~ bu bıkıllb mil
~ 1932 tubatmda ilk defa temellerinbı atıl,ıtmm bu. 

11ldGnllmll fevkal&de merulmle 1Ufdau her taratm-
...__ edbecektlr. 
_...,... lllerulm tam 1&&t 15 de .Ankara halkevlnclen .Ankara 

btıttın yurcl ve btıt11n cltınyaya yaydılJ latlkW JIWll 
bulunmaktadır. ~u put! pnel 'bqtan veklU ve 

t. Doktor Refik -Saydamm nutku takip etmektecllr. • 
~da btıttın yardda haltevlerlnde oldufu gibi, ıehri
~evlerlrıln aalonlarmda ve her hoparlör önünde top. 

0 lıılnıerce vatandq bu nutku dlnlemektecllr. 

~ ... 
• b4ar mevcut olan 209 balkevi etrafmda - yapılan 

rısre - 8 mllyon vatandq toplanmakta ve faydalş.n
ltr · · Burun yeniden açtlaca.k olan· 158 halkevi ile mlkadr. 

)l bulan bu inkıllb ocaklarmclaıı faydalan&eU, onun 
..._ ıtılından JIUfade edecek )'1µ'ddqlar hJç tttphesfl ki 

llaıı.~ artacaktJr. 
~ ~ dil edebiyat, ve tarih, -'1zel B&D&tl&J', tem.lll, 
~ 1ardmı, halk denhaneleri ve kuralar, tlltllphane 

t.a~cUlllk, mllze ve r.ergi n.am1an altmda faallyetlnl 9 
~ etmettecllr. 
~ dll, tarih ve edebiyat pbeleri Tllrk Tarih cemiyeti 

dil cemtyetJnbı tanzim ettlif program esaslan dahilinde 
• Bas derlemeleri, anketlere brtılık bulmak, ata 

laılııiıer, mllU maullar, folklor tetldkleri, eak1 eserlerin 
leabit ve bunlan harab olmaktan muhafaza, Tllrk bll

~tıraıarmı ve yıldlSnllmlerlnl kutlulamak bu tubenln 
,._ nıevsuunu tqkll etmekteclJr. Halltevlerlnln dil, 

~eblyat pbeleri pçen sene bu yolda !5000 e yakın 
~ konterau tertib et.mittir. · · 
·-~:•• Dd binden fazla konferans ve toplantı tertib e
~erinfn g1lael sanatlar tubelerl billıaua, 1'91m, mo. 
l\ ıevJdnbı memlekette yayılmam, mimar! 1nınılan aç..:s TOrt muslld tetkikleri ile bunlarm tanrtıımuı yo-
~ faaliyet aarfetmektedir. Bu tubeler her sene muh
~lerinde y\l&lerce 1erg1 açmattacb:r. 

erhıfn en faal ve faydalı tubelerlnden bJrlnl c!e tem_ 

tewktl etmektedir. Gerek kapalı eahnelerde, ıerekae 
,., l•hlrlerdekl meydanlarda ıem.lller veren bu ıube-

tierln~~;;~~;:ı .. ;~am~~- AiJ ~;; --
kukla gibi milıt oyunlar da bu tubeler vasrtaalyle yaoa

\ı.. '- • · Teman ıubeleri 933 senesinde ~11 'temsil vermftler. 
~ ~ 1931 de ueo ve geçen aene de Jld bln klllura yük
~ 4Ynca 1549 da Jdlltllrel fibh gene bu tubeler vuıta
~ l~terilmittir. 

'l'nrk pnçllii arasmda en temiz ve yUbek maıwılle 
ça)qan halkevleri spor pbelerl mel&llerlne dalma 

~ llzak, fakat verimli bir nrette devam etmektecllrler. 
18rlnln tçtbnat yardım tubelerlnln faaliyeti b'1tlln va
lllalOmu bulunmaktadır. Bu pbeler bllba11a taban 

btıı bııı1Ulan hJmayeye muhtaç gençleri, çalJIUUYU&k va.. 
1llıan ihtiyarlan, khnaealz kadmlan lntlhab ederek 
~ hPlllaktadır. 

-~::t lıalkevbıde bir kltab ve bir okuma oduı vardır. 
ı..a eten bu Jdtab odalannda bugUıı ııso.ooo kltab var-
~ hlnıda okuyucu mlktan U9.H9 iken 1931 de 1598191 
~ 1938 ele ile iki milyona yaklapo11tır. 

rlnln taycWilk tubesf muvaffakıyet! neticeler al. 

' 'l'urıt k&yltllllntln her B&hada yl1Jaıellf ve lnldpfmda 
~,.t çok faydalı olmuetur. 

llltlae ve İergller ıubelerlnln de millt kUJtllrUn Der
.: kıymeW eaerlrlmlshı saklaıımumda verimli ça-

llttar. . 

UlfdESr~@l~@FiJidlR 
Almanya ve Romanya 
petrollerinin cazibesi ! 

Romanya 
faşistl~ri 

Milll Bankayı soymaga 
hazırlanıyorlarmış t 

Bükrcg, 19 (A.A.) - Eski de-

Bükreşte bir Alman heyeti 
Romanya hükOmetile 

müzakere .Jap:yor 
IÇERDE: 

• DQnyanm sayılı büyük transat
lantildtrinden 48 bin tonlut Konte 
di Savaya bugün limarumua gele
cektir.Gemide seyyahlar vardır. 

mir muhafız teıkilatının auikaı;t Londra, 18 (A. A.) - "Financl al Timea" pzetealnln muhabiri ya- • lstanbul ıümrük idaresi ıüm· 
rük anbarlarmdaki 605 bin liralık 
sahipsiz eşyayı muhtelif hayır cemi· 
yetlerine dağıtmıştır. 

tcrtfbatı hakkında poliıç~ yapıl • zıyor: 

makta olan tahkikat yeni bir hadi· Halen Romanyada bulunan Alman heyeti. petrol ahalannm ket-
seyi daha meydana çıkarmııtır. fi ve işletilmesi haktı mukablllnde Alman lmallt ve iatlhaalltı mUba-

• Kızı)ay Beyoğlu şubesi kongresi 
toplanmış ve idare heyetinin bir se
nelik mesaisi tasvip olunmU§tur • 

Bu plana nazaran muhtelif ekip- deleei için bir aıılqma müzakere etmektedir. Yeni kuyulardan çıka
lcr bomba ve alev maldnelerilc nlacak petrol Almanyaya sevkedlle cek ve layınetlnln yllsde 20 al A1-

~Wcrefin mühim noktalannı ele manya tarafmdan 46vll olarak ten iye edilecektir. 
• Dün Bakırköy ortamektebinde 

talebeler tarafından bir koro konse
ri verilmiştir. Genç kızlar bu kon9el' 
de çok muvaffak olmuşlar ve davet
liler tarahndan takdir edilmi§lerdir. 

geçirirken dört kip 4e mllU ban· 350 s· k 1 
kaya precek ve oradaki altınları ın as er e 
agıracakta. 

eomba aımaıı suvıusu Franko, ispanya Cumhuriyetine 
19 lrl~ndalı açlık son darbeyi indirmegv e 

• Madeni eşya sanatkArlan cemi"' 
yeti umumi heyeti dün topalnmq. 
idare heyetinin çekilen yeni atası 
yerine iki aza seçilmi3tir. grevı yaptılar 

Londra, 18 (A.A.) - Bomba 
atmak ıuçundan dolayı Brixton 
hapishanesinde mevkuf bulunan 
İrlandalılar açlık crevine ıblfla. 

mıılardır. Bunlann uyıu on do
kuzdur. 

toçpe'de Cork belediye refıi 

V ney ele on ıene kadar evvel cene 
bu bliahanede 7 S ıUn açlık ırevi 
yaptıktan ıonra ISlmfittü. 

Belçikada kabine 
buhrctı11 

Brilkıel, 18 (A.A.) - Kral L'!
opold, dokuz cündenberi devam e
den kabine buhranmı halletmek 
için buıUn bizzat milnkerelere 
kanımııtır. Liberal liderlerle u· 
zun uaadıya cörUımUı iae de bu 
görUpnenin neticeli hakkında he. 
nüz mahlmat almmamııtır. 

Yeni kabineyi tegkile memur 
Pierlct, muhtelif ricale yapmakta 
olduğu lıtipreleri kcmıiıtir. Be· 
yanatında yeni bilk\lmetin Fll
manlar ve Valonlarla olan lhtilifı 
tasfiye etmek için geniı bir prog
ram hazırlama11 luımıeldiğini 

söylemiıtir. 

Çekoslovakya Yahudile : 

hazırlamyor 
Omfileri çok, çünkü Cumhuriyet 

• Beynelmilel jeoloji ve jeofizik 
birlilinin komite reislerinden Dani· 
markalı Dölakur §ehrimize ıelmiı. 
rasathane müdürü Fatinle ıörüetük 
ten sonra Ankaraya citmi§tir. Mem
leketimizin bu birliğe iftirakinl tek· 
lif etmektedir. 

• Cwnhuriyet halk partisinin Cer 

müdafilerinin silahı ve 
cephanesi pek azdır rah~ semt ocalı binası akpm 

Burıoı, 18 (A.A.) - Havu A klnunun baıJanııcmda KaaJonya meruimle açtlmqtD'. 
janunm muhabiri bildiriyor: ya aevkedilmlı olan en kıymetli • Belediye fen ~ti tetkik tubesi 

Franldıt mahfellerinde dahili upurJardan mahrum bulunmak- mildilıil Arif Hikmet i.npat pıbesl 
harbin bitnf'1nin artık bir uat tadırlar. mıldütlülüne tayin edilmiftir. 
meaeleal olduiu MSylenmektedir. Ayni zamanda umbuğye~ile • • lstanbulun pl~ hanraylan 
;e .. ~"~4,W' ti~ ı~.liii ı."'lqdjJ.~'- :::~ . ~ Proetun iki aenelik mukaveleainfn 

. . tll!61P ~- maddetl mayısta bl~. nlat 
tanınmaaı keyfiyetinin neticeyi ta- lerın teslim olmalan ihtimalini ka- mütehassısısn işi bitmedilinden 
cil edecejini de ilbe eylemekte- bul etmekle beraber üç muhtelif uk ı . n--.J:-w:. 
dider. . . m ave esı yen ıı:uuu~ı.u. 

Bununla beraber Franko nihat ı~tikamette henUı: ifp edilmeyen DISARDA: 
çifte hedefli ceniı mikyuta bir • Lehistan hariciye namı Bekin 

ve uid bir taarrua huırlamakta- ta b la k dır dır. Kumandanlık makamı Fran. arrus UU: ma. ta 1ar • Londraya gideceğine dair dolapn 
ldat kunetleri tenlik etmektedir. Sulh llmıtlen rivayetler Varşovada salAhiyettar 

Paria, 19 - İngiltere hllkametı mahafilce ne tekzip ne de teyit edil· 
Kumandanlık 352.000 kip, 1000 İspanyada IUlhll telia için teeeb. mekted' 

kadar top, bir kaç bin kamyon ve b"-1 ır. ... erine devam ediyor. Fakat • r .. ı.oslovakya genelkurmay reisi 
mühim miktarda malzeme ve cep· Frank ulh ~ o • n reddetmekte, İnglJte- general u-:cı· reisicumhura bir met 
hane toplamaktadır. n1n &-u"'J 

"'"' . re ileri •llrdllfll makul prtJan tup go"ndererek sıhht 'lr.llnvetinden Aü&'ka.dar mabfellerde söylendi- kab ·-·J 
ule yanapnamaıttadtr. aolayı vazifesinden affım rica et· 

ğine göre Franko, merkez mın~- Difer taraftan İspanyadan gelen 
kumda, Katalonya muharebe11n. haberlere g6re cumhurl et hUkil mi3tir. Reisicumhur generalin bu· 
de olduğu gibi tiddctle taarruza met! daireleri Madrldden ~ 1 nal _ talebini is'af eylemi§tir. 
geçmek istemektedir. ya nakledllmlftir. ÇUnkll a ~a~ • Eski Yugoslav başvekili Stoya· 

İyi haber alan mabfeller böyle pek ziyade bombardunana marwı- dinoviç. müddeti yakında bitecek 
bir taarruza bqlanclıfı takdirde dur. olan Ayan azalığından vazgeçmiı. 
bunun w:un ıürwyecciini beyan Burgoa, 19 (A. A.) _ Frankonun fakat mebuslukta kalmala karar 

de tehlikede ı etmektedirler. Cumhuriyetçilerin muavini general J......... ---- vennigtir. 
Presburg, 18 (A. A.) _ Slovak tcıiı ettikleri cephe, fiddetle yarı mllmeuill Leon Be~e ~ ·;;;:~ • Amerika milli kömür bi.rlili, A• 

köyJUleri dün 3ehrln yahudi mahal- lacaktır. Çünkü Cu·ıburiyetçilerin blr mUJAkat yaptıktan sonra birkar merika kömür sanayiinin 1938 de 
leainde nUmayi§Jerde bulunmuıılar. elindeki malzeme daha azdır. Ka- 'J{ln için Burgostan ayrılacaktır. B~ G8 milyon ve 1928 denberi de 446 
dır. Bu yüzden kavgalar olmua ve talonyacla uğradıklan hezimet nun için mllzalterelerln neticesini milyon dolar kaybettiğini bildirmit 

-:----------------~-_!..__:.__;:___....::._ __ ...:_ ___ .:.• _man_e_vı..:·y:_a_tl_arıııı_:.._ıa_nm2ıtı.:.:.r~ve:_;ikinc· Bonne'ye blldlrmek Uzere Berardın tir. 
nazartesl gllnU Franaaya avdet et- • Karpat Ukranyasmm eski bar 

~ede 3 milyon otomobil var 
~ lllllnatallt nezaretinin son neerett.ıtt bir iatatJatf#e na. 
~ lngUterede 3 milyon 8' bin s96 otomobil vardır. 

~"il~ lnıllteredekl otomobillerin aayıaı ilk defa olarak 

~' l'oııu geçmiftir. 
~er!Jı 1 milyon 944 bin 394 U hususidir. Bu suretle, tn
"'1 bWerln llçte ikls1n e yakin bir 1uammı hUIUll olomo. 
~ 10r demektir. 
., llrrnıda huaual otomo bfJJer 200 bin kadar artmıetır. On 

llaıaran.a ytlzcle 120 bir fazlalık vardır. 

~oşları ayıltan makina 1 
at S lerglafnde en ziyade merakı celbedecek teYlerden bl
~ ~~ho0Jan ayıltmafa malısua bir matine de bulunaca· 

~ telefon bblneal ı~kllnde tllçDcllt bir odaya girecek, ' ;:-tik deute ylnn1 bet "çent" llk para atacak o anda 
~ Barhoıhıiu kemali •llratle geçecebıff. Sarh~ılar bu 
~tnıek laterler mi bilmeyiz, fa9.t bu ketfi yazdıfı bir 
~diitmfz J'ransız m uharrlrlnln dedlfl gibi flteseler bile S faydalanmalarına imkln yoktur: çtlııkll para atıla

Ukla bJr ıtırın bulamıyacaklardlr ı 

Ayakla yazılan şiir 1 
A YAK parmak~nnı el gibi ku llanarat resim yapan khnaelerden 

babsecllldiği olur. Bu gUn de, Af ayalı ile matinede yası ya
zan blr lngillz çocuiu bulunduğu haber verlllyor. 

Peter Odel 11Dlfndek1 bu çocuk 10 yqmdadır ve dofduiu ıtınden. 
beri iki elinden de mahrumdur. Buna mukabil, nt ayafmı bir el gibi 
kullanmaktadır. Peter, bu IUl'Ctle yaa matinesinde yazdıfı bir ıilrl, 

ayni ııekllde yazdığı bir mektupla beraber Londra radyoeuna g6nder
mlt ve tiir radyoda okunmU§tur. 

.MUnekkldlerln bu liirl "modern aanat" m bir phe1eri telltkl e. 
dip etmedikleri hakkında henüz bir malbıat yoktur! 

Kadınlar hangi yaşta olmayı 
tercih ederler ? · K ADINLARIN, yqlannı doğru olarak llSylemetten çeldncllklerl

ııl bllmlyen yoktur. Fakat, bir Yat llSylemeye mecbur olclukla
n zaman kendllerlnln umumiyetle, kaç yqm.da oldufmıu llGylerler? 

Bunu anlamak maklladlyle İngllterede yapılan. bir latatiatlle ,are, 
otuz yqmda olduldannı 16yllyen kadınlar eberlyetl tetkll etmekte
dir. Yine ayni iatatlstfkte kadmlar m yq1arı 10nıldufu saman O ve 8 
ile nihayetlenen bir rakam 16ylemey1 tercih ettlklerl yuılıyor. 1, 1, ve 
8 De blten rakımlara da en u tel adtlf edflmekteJIDll. ,,...-- - . 

meal ihtimali vardır. Berardm me- vekili Bordy, umumi aftan istifade 
9al arkadaşlarmm Jordana ne yap_ ederek hapishaneden çıkım~ ve Ma
tıkları mtbakereler netlceıılnde ha- caristana gitmiştir. 
z:ırlanmıt olan bugllnkll mUJlkata • Çekoslovakyada hükOmet yahu
hunst bir ehemmiyet atfedilmek. di subaylan tasfiyeye bqlaımp. 
tedlr. Muvazzaf hizmette bulunan bütan 

Hakiki a!<şam 
gazetesi 

G ı nun en son haberJerini 
verendir 

lstanbulda 
' u va~lyette olan 

tek aszete 

yahudi subaylar tekallde sevkedll· 
miştir. 

• Mısırda Veft partisi liderleri 
Nahas paşa ile Mükrim Übeyt pap 

· Hint müslUmanlan kongresinde ha
zır bulunmak üzere 1 martta Hin
distana hareket edeceklerdir. 

• Almanyada maarif nammm em
rile Münib üniversitesindeki katolik 
ilfiltiyat şubesi kapatılım§tır. 

• Sovyet Rusyada K~ 
ve Sovkhozlarm büyük muvaffaJd· 
yetlerini halka göstermek için laükA
met bir ağusos 1939 tarihinde Mor 
kovada Sovyetler birliii için bir sl
ı;aat sergisi açmaia karar vermiftir. 

HABER'dı·r 
• Sanfransiskoda entemal)10Dll 

sergi dün reisicumhur Runeltia 
radyo ile söylediii bir nutukla acıt· 
rruıstır. Sergide 36 memleket tmlll 
olunmaktadır. - · 
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--~işli dün Büigariarakmr ... 4 - yenildi 
gollerini ilt Oyun 

ve 
çok 
s ı k ı 

B.ılgo.ristanın en kuvvetli takım
larından A. c. 23 dün ilk maçını 
Şişli ile yaptı. Taksim stadında 3-4 

b!n ~dar se.) irci vardı. H~kem 1z
ze't Muhiddin Apaktı. Şişli takımı 
!iU kadroyla çıktı. 
Anncmı.k - Hüsnü, \'la tnrdi • Ar 

ı:e\ lr, l'u ur, lUartnynn - Diran, ?ılik 
rob, 1\lellh, Nubar, A"ob. 

A. . 23 tal.mu: 

heyecanlı 
oldu 

Misafirler 
il 

UÇ 
devrenin başında yaptılar 

karşısında hiç de kolay gol çıkara. düzgün olan orta ınıvvette b~ 
mıyacaklarını belli ettiler. Esasen kını ... Muavin ve mUdııf:ıa bll 

~orved hatlarında santrfor, sağ iç iyi bir futbolcü yok. . o>'l)D • 
~ e sol açıklarının iyi oyunlariylo Kalecileri takımın en ıri 
kendilerini gösteren Bulgarlar yL 
ne bu hattın kısa pnslr ve sıkıııık 

bir oyun oynaması yüzünden bu 
devrede müessir olamamağa baş • 
!adılar. Tabii bunda düzgün oyna -
maya başhyan Şişl,i müdafaasının 

dA bUyük rolil oluyordu. lştc bu su'l>cmıan ld - Balıkçl.} cf, Sp:ısof -
Pctror, \'ito ki, Buşef • Todoref; 
Angclof, Pa~.a~ıer, A tragof, Yor -
danof. 

Müdafaalarını Beşiktaşlı emektar 
Hüsnünün ve forved hatlarını da 

eski Gtin<'şli Mclihin iltlhakile tak
\'lye ettikleri halde fazla mUessir 
olamıyorlardı. Bilhassa mUdafaa 
hatları çok bozuk oynuyor, Bulgar
ların kısa paslı sıkışık oyun sis • 
temleri kar§ısında dahi bocalıyor .. 
du. lıııtc ;Bulgarlar bu vaziyetten is_ 
tifade etmekte gecikmediler. 14 ün 
eli dakikada tamamen deınarke ve
ziyctte olan sol açık santrforun sağ .. 
dan kaparak kale yakınından or
taladığı topu ağlara takarak birin .. 
el golil yaptı. Bu golUn hemen nr .. 
kasından santrfor sağdan aldığı 

bir pasta güzel bir vole şiltle ikin
ci golU ve dört dakika sonra da yI. 
ne HUsnUden topu kapan santrfor 
nın birincl golde olduğu gıöi kale 

r"-"fr."'!'!'n""'~~'!Wl!i~"""'""~~~~-Mİ~~:.:-~r.--~r>.,--~~-·~ retıe tamamen hakim bir vaziyete 
geçen Şişlililer fiçüncü vo dördün
cn dakikada Diran ve Mclihin boş 
kale önünde ve üç dört metreden 2 
muhakkak sayı . kaçırmalarından 
s onra 17 inci dakikada bir penaltı
dan Vlastardinin ayağıyla ikinci gol 
lerini de kazandılar. Bu sıra.da tu. 

!Daha mnç nbşlamadnn evvel Bul
gar takımında beş tane milli takım 
oyuncusu bulunduğµ ağızdan ağıza 
:·:ayılmıştı. Hakikaten oyunun Jlk 
nnların.da Bulgarlar kendilerine gös 
terilen bu nlül:anın J erinde oldu _ 
ğunu ispat etmek istercesine acrLve 

ııa§ırtıcı paslı bir oyun oynamağa 
b:ışladılar. Her yabancı takımda ol
duğu gibi kar§ısındakilcrin ilk an. 
!arda bocalıyacağını zanneden Şiş
lililer kendilerini pek geç toparhya
bildiler. 

yo.nua.dan "'01;"~\~ .. t;":lı ""~ ...,, ı.s'\..,;,.ı "\; 

köaeden içeri atarak 'UçUncü golü 
attı. 

Beş dakika içinde olan bu goller. 
herkeste Bulgar takımı lehinde mü
balağalı bir hissin yer almasına se .. 

beb oldu. Fakat gollere rağmen 
Şişli takımı daha hAklın oynuyor, 

Bursa da 
yalnız forvcd hattının sol tarafı - ~ ....... ~~...:..:.....;..;;.:;;;;::::ı~ 
nm çok bozuk oyunu ile birçok fır
satlardan istifade edemiyordu. Bu 
sırada Melihin uzaktan fakat çok 
gUzel ve fı.ni bir §iltünü muvaffakı
yetli bir plonjonla kurtaran Bulgar 
kalecisi şöhretinin boş olmadığını 
ispat etti. Devre sonlarına doğru 
3.0 mağlUb vaziyette olmasma rağ
men Şişlililer ndamakıllr baskıları. 

lki taraf top pesinde.., 

Kayak yarışları 

kilde daha haklın oynıyaa Şi§linin çinde Şişli müdafaasının büyük ha-
3-1 mağlubiyetiyle bitti. taları yüzünden Uç gol kazanan Bul 

ikinci devre Bursa, (Hususi) - 1stanbuldan 
§ehrlınize yeni kayakçılar gelmiş

tir. Aynca Orman Fakültesi tale
besinden de 14 ki5ilik bir grup şeh
rlınizde bir gece kalarak Uludağa 

çıkmıştır. 

Bu devrede Bulgar takaı asıl 

kıymetini gösterdi. Beş dı&ldka i-

Uludnğda bulunan talebe grupla. 
narasında Dağcılık federasyonu ta 
rafından te§vik mahiyetinde ola -
rak hususi müsabakalar yapılmıştır. 

600 metrelik iniııtc birinciliği An
kara Beden Terbiyesi EnstitUsün
den Hayri Gör, ikinciliği Salahad
din lzbul, Uçüncülüğil Mehmet Ali 
li Hascrgin almışlardır. 

Yedi kilometrelik mukavemet ya 
rI§mdn birinciliği beden terbiyesi 
entitüsünden Turgud, ikinciliği Melt 
met Ali, UçUncUIUğU de Zeki Taner 
kazanmışlardır. 

Bu mtls:ıbakal:ırn kayak bilgileri 
ve teknikleri daha yUksek olan An. 
kara yUksek ziraat enstitüsü tale
beleri girm"mic:Jerdir. 

nı arttırdılar. Bu sırada Diranın ilk 
gilzel bir ortasında lopu kapan Mik
robun yerden bir \'Uru'juyla ilk gol
lerini de kazandılar. Devre <bu şe-

Galatasaray 
lisesi 

rFutlQ>ol ta~nm u 
Işık lisesini 2 -O yendi 
Bulgar to.kımıyla Şişli arasındaki ı 

maçtan evvel Galatasaray ve Işık 

liseleri arasında dn bir karşılaşma 
olmuş ve bunu Galatasaraylılar 2-0 , 
kazanmışlardır. 

lsianbulsporun kongresi 
F~aliyete devama ittifakla 

karar verdi 
neden ~rhly<' ... ı genci tlir~ktür- la, klüb\in fnaliyctinc tlc\am el

mğUn\in talebeler hakkımla ·verdiği mcslne lmrnr \'frilmiştir. 
son karnrlıı ,;ok sarsılnn \'C takım İstanbul porluların blı.l memnun 
çıkarnmamak, faııHyctlnc de\'am c- eclcn bu karnrmclan sonra eski ida
clememck y:ızlyetine diişen l stan. re heyeti icraatı takdirle karşılan
bulsporl\lltır dün lokallerinde sene. mı \'C ycnlclcn 1\lilmtaz Turhan 
ilk konı;rclerlnl akdettilcr. b. sk:ı.nlıj:;•mcla. lıryc•t bü.}iik bir ek.. 

Büyük bir Jmlabalığın l5tirnk et-
scriyctlc scçllmi~tır. 

Babasının kızı! 

garlar iyice oynıyan bir mUdafaa 

Galatasaray 
klubü 

Bir basketbol turnuvası 
ve bir de manialı 
mukavemet kosusu , 

tertip etti 
Galatasaray 19 mart pazar gUnU 

Mccidiycköyündekl ''Galatasaray 
stadında 5000 metrelik manialı hlr 
mukavemet ko3usu tcrtib ctJni5tir. 

"Staple chase,, UJ,bir ed.llen ma_ 
nialt koeu saha içinde ynpılneak, 

pist üzerinde bulunacak dört mani
adan ikisi su dolu hendek, ikisi de 
tahta mania olacaktır. 
Takım halinde yapılmıyacak bu 

manialı )toşu bütün atletlere açık 
olacaktır. 

Bu müsabaka memleketimizde ilk 
defa yapılmaktadır. 

Galatasaray turnuvası 
Galatasaray klUbü tarafından ha

zırlanan ve bUlün klUblere açık o
lan basketbol turnuvası 5 mart pa
zartesi günü ba5hyacaktır. 
Turnuvayı idare etmek Uzere ku

lüb murahhaslanndan bir komite 
ı seçilmiştir. Turnuvaya iştirak ede. 

cekler 26 şubata kadar Galatasaray 
klübüne müracaat edecekler ve bu 

• müddetten sonra kayıt kapanacak _ 

tır. 

~~~ 'h1ırFfle,~H~PJt1~~~1rAHt~?1WI: 
raz eden Bulgar sağ hafı hakem ta
rafından oyundan çıkarıldı. Ve he
men akabinde de Şişli kalesine bir 
penaltı .oldu. Bulgarların santrfor
larının güzel bir vuruşuyla d8rdUn
cü gollerini yaptılar. 

ltalya 

rozzO 
10~ ~ lngiltere futbo ~ 

hayran... ~ 
Şi§lililer oyunun bundan sonraki ırlln1'n ~ 

kısmında daha seri ve muhakkak ltalyan futboıüniln bUo ili~ 
müspet bir netice almak azmiyle 
oynamağa başladılar. Bu sıra.da te. 
sadüfen direğe çarparak kurtulan 
Nubarm çok güzel bir &litünden 
sonra Diran kornerden gelen topu 
durdurmadan sol kô!'icden ağlara 
taktı. Bu gol 38 inci dakikada. ol • 
muştu. Oyunnu son yedi dakikası 
da Şişlinin mütemadi akınları altın
da geçti. Oyun da bu suretle ŞL5ll
nin 4-3 mağlfıbiyetiyle bitti. 

Bulgar takımı forved hattı biraz 

Romanyada 
Futbulcular atletizm 
imtihanı verecek 

zel neticesinin en büyük 
6~eıı.lt 

lan M. Pozzo Teu Sccci g:rııdj; 
Turinoda intiııar eden \'C bılııııı 
de muharrirleri arasınd~o ıc~ t' 
ğu Stempa isimli gazete) ıcııte, j , 

makale vermiştir. BU Jllll Jllctll,.ı f 
yan tek seçicisinin yakın ıııd:ı~ 
lcrini göstermesi bııkı.ılltJllcJtte 
orijinal bir manzara a~~i: 
Pozzo ezcümle dc:ınişU ~ııı e 

. }. \'l'uP 
1

':"..ı} 
''İtalyanlar bugUn ş gıı·Jı 

gilzide futbol~Uleri JllCYn;;;-ı#'~ 
leri gibi dünya futbol .,,. t.ıı11 

• }nlllS'll 1~ 
dıı en ön safta yer a rııtbO ..rııı 
fak olmuşlardır. ltnl)·Bll ~· .... 
kısa denecek bir zntıl~l e 
bu kadar süralle teıca~ıırı fc\~ 
Merkezi A•TUPS. tnkJtıl ~ :ıj\'c1'l 

d ttıı- I>. 

de yardım ettiler .. P·
11 111' ,~ 

1.. e ııocs ~ıı' 
ki l talyan futbo un utUn dil 1JI' 

Gelecek mevsim R omanyada sini gördüler, bugün b l)rııf1 !ıl~ 
bütün futbolcular husus bir atle- da biliyor ki artık. l~ ıJl$iltr p 
tizm imtihanına tabi tutulacaklaı-. nün en hakiki rakıb b:..i µon 

B 1 
i}C w ıı cfC 

dır. una göre en aşağı tut aca c- Evvelce 1ngtıterc ak l'ı: t 

1 d 
...... _ . ~ • da olıtl ııt 

arı ereceler şöyle olaccu~tır : dıgen de Rolllll nıarııı 
100 metreyi 14 saniye, 1000 milli temas yaptık· J3Urt"da ıııc l iti o ,,. c~ 

metreyi 4 ldakika, 2000 me- t rcyi 8 Ieri de gösterir . artı rağttl t 
dakika 20 saniye. Uzun atld· küçük büyi.ik iddıııl ıııııtı11 fi' 

1 
...... erek ıc 

ma 4 metre 70 santim. \'üksek at· lnlyan futbo u b ındall 1'l 
bnkıın 1115 

lama 105 s 9ntim. gerek sisteın ~ buıunıtı11 ı:ı ' 
Bu dereceleri tutamıyan fut- futbolUnden aı:ağl .. zUl<Ur car ft 

bolcuların lisansları rcfôze edilme. dır Aradaki bU go k fçlll ıı r • altıTla Jllcc 
etmek ve~'ll a:. tırıneğc ııııı'' ğe karar verilmiştir. 

Bu imtihanın iyiliklerini yazma
ğa lüzum var mı?. 

Diksi Dean 
lrlandaya gitti 

programını degı§ ının cSll d 

d 13 yeni progrn c,·c 
ur. u b'r çcrÇ tfC'11 

daha muntazalJl ·~rterinin r· l1 
de lngiliz antre~ode atındıl& .. al 

· · etı'cesın .. 01' ~ 
mesıulcrı n ı ln ı. lnııık ç 
hıı muvaffak o . cyiı· 
mak mecburiyetınd Jelli' 

ıtııJ)'tll1 ~ 
tngiliz mahareti, ucuda 

1 eyler v 
ı •·ctir.dc güze ş t 
ngiltere milH takımmin ve E- " 

vertonun eski meşhur merkez mu cektir.,, ont1I1 ~ l r poz% -r.ııı 
tiği ba topmutıdıı, nıznamcdc en 1\ongrc mukurreratmdıın sonrn 
mUhtm nınıldc.} 1 teşkil eden l•lülıiln CumhurrcJsiıııize, ve de\ lct rlcallle Mis Cull Kuk "babasıhın lcızı" un
faali.) t't1nc de\-nm edip etmeme i , ~ı·ncl dlreldörlUğt' tnz.lm telgrafla. vanmı hak etmietir. Me3hur Avus
\'C binnctlcc ı.mbün l•apanıı> kapan- n tt'l•ilmesl l•arari.rle kongreye son tralynlr bokBör Corc Kl}kun kızı o-
ma.ma.sı hususu konuz;ulmuıı, ittifak- vcrilmi,. t ir. lan Culi iyi bir yüzücUdür. 

Turnuvaya Galatasaray, Müben -
dis

1 
Beyoğlu Halke,i, Rumelihisar, 

Bozkurt, Kurtuluş, Sen Mişcl ve Y. 
M. C. A. taknnlan iştirak için kay
dedilmişlerdir. 

Tertib edilen turnuvayı kazannn 
takıma Galatasaray tarafından bir 
kupa hediye edilecektir. 

hacim Diks Dean Ingiltehden ay- Yukıırdııki soz e adar Jl') Jf ı 
rılmış ve lrlandaya gitmiştir. liz futbolUne ne ~ c 11c J<ad 

Kendisi Sligo Rovcr t;ıkımmd:ı lngiliz ant:enörl:rı~rit• 
lisansiY.e edilecc.kt.lr.; - madı oldugunu gO.S 
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• 
mı 

t~ çak konll§ur... -
,..."'lllf n lllrıumt olarak kabul e
~ llıll~lan bu hüküm acaba doğ 

'lrA.>ı 'ti ed" ~~-~~ ar ı raz ıyor ve: 
~· diyorlar, erkekler ka 
~ Çok konuşur .• 

ııdaka:ın çok konuştukları 
tl'(eltı 1 ~ükınU veren her hal 
~Ok erdir. Onun için, erkek

~~Uku konu§tuğunu iddia eden 
~!' rn de, pek tabii olarak, 
~ ın tararından verilmiştir. 

• ll~leyi ele alıp tetkikkat 
\~~1 bil~ayet reye koyan ve ne
l~la dıren, lngilteredeki bir 

tııeıı rl enstitüsü,, dür. Fakat, 
<t ~e ede olduğu gibi, bunda 
~ l'lnda pek ittifaka vara -
~acaklar ki, erkeklerin 
daJti h .n çok konu~tuğu hak
t-erihn.U~Uın 29 a karşı 31 rey 
<:otk .. ı. ıştır. 

"11.ler· 
~ ~ı lddi ın daha geveze olduk-

\il~·ar a eden kadınlardan şöy 
' . ~ ı..C>ıııa 

ı "\ı~k t o kadar çok konuşur 
~~! Ularında bile çenelerini 
,.ııa trkat. liakikaten uykula -

~llıladı ~kle_~'in kadınlardan çok 
Sotltagı gorülınü§tlir. 
\~ en'fbakacak olursa görü . 
~ •• tııesı aııa konuşmak icap e
~%-ekleri hep erkekler al -
~~ ~eseıa, avukatlar ara
\ ~ltiı lar ancak yüzde bir, 
lbı. heı.1 ~er.,, Fakat, kadınla _ 
~llld,11 b· ~ fikirde değildir. lç· 
~'lti iti: 
IQ,'~ VUphe yok ki erkekler 

ltıe:n az konuşurlar. On -
,0 _lekleri itibarile daha 

lıı..~ 'l'\lşlU, daha mal\ımath 
~~~GıönUnde bulunduru • 
~ la:dan daha f a.zla ko· 
t.ı"1Jar biIE; tabii sayılabilir. 
~ t011 bugün bile bu kadar 
ttte bıı \lşuyorlar. Ya erkekler 
~ bıu~er, onlar kadar faali· 
~sı salar kimbilir nasıl 
~ ~ ~:ı .. 
~lııı tı~~Yliycn kadın evlidir 
~lll'lne itiraz edenler bu. 

~ 11itı~~n boşuna gitmek için 
~t, 1ddia edi\.•orlar. 
~ evı· " dııı d 1 olduğu halde başka 

~I)~ lt a erkeklerin kadınlar· 
~ edi~onuştuklan tezini mü· 
' Q Ot. Diyor ki· 
,. eçenı · 
it ltıı~e erde ço~uklar için 
ı:.aıJl!ıd tertip ediyorduk. B:z 
"l'~"kl ık, dokuz da erkek var 
~ lt~r o kadar çok konuşu 
1-'.~~a~lze ağzımızı açmıya 
,"'l( ltı ı. 

l'i \'e ~t karşı karşıya gel • 
~ ~ 0nuŞacak bir şeyleri 
~ ~let ~n belki fazla lakır· 

ıı<lı • akat ortaya bir me 
%11 ~1 onun hakkında mü. 
~lal'ın °nuşurlar. Bu cihet· 
'eıe)jk Sok . kon uştuklannda 
l))ltıa ettıklerinin pek far· 

'll~\ı"'aYıı:. lialbuki hesap edi 
~ll goruruz ki erkekler 

~ Sok fazla konuşur · 
bitka 

~~~Ot d_ın, erkeklerden ta
•ııç ş·'. dıyor ki: 
~ ~Phe Yok, kadınlar er 

~(!eti ~la konuşurlar ve 
nın h . • 

. ~k epsı manasız 
~at 0 ekler az konuşur . 
k~ ı konu l 
k:-uıllın . şur ar.,, 
aı.~eti evli olduğunu ilave :"\ ı. 

~la~kekler ne fikirde? 
Uıer:nstitüsünün verdiği 

ı bir a ıne erkekler arasın-
1'~te fi~~et Yapılmış, lehte 

Ilı ~arı~rler toplanmıştır: 
ı:ı~'ltii 01a~ntosunda mü · 
c b kollu ~n ~ir zat, kadınla

l'l'ab t; Ugunu kabul et -
l)lılukl t>t, onların daha "si. 
l)~dın~tını söylüyor: 
ııllşUri t erkeklerden daha 
~da~ .. F'akat asıl mese
~on~ egıl, düşüncedir. KR 

\'e d~ken zihinlerini de 
I' l'tleıı dl>~o~atik bakımdan 
... • a. a ıyi lfıf etmesini 

Ilı eye 
karar vcrmi§ bir 

V AZAN: ~· Busch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçi rmiş bir Alman seyyahı 

Melanezyada 16 - 18 yaşmdaki kızlar arasmda 
üç, dört defa çocuk düşürmiyenler nadinJir gevezedir? 

genç de kadınlann çok konuştu -
ğu fikrindedir ve bundan §ikayet 
çidir: 

"- Kadınlar erkeklerden çok 
konuşuyor, bunda şüphem yok. 

lçin, sesini çıknramaz, sebreder. 
"Eğer bu sabn göstermeyip bi 

raz ağzını açacak, o da konuşma 
ya başlıyacak olursa kadın hem 
çok konuşamaz, hem de biraz 

Fakat, kadınlann çok konuşma· susmasını öğrenir ... ,. 
lanna sebep de erkeklerin az ko-
nuşmasıdır. Bir adam, sevdiği ka Hulasa kadın mı çok konuşur, 
dınm gevezeliğinden !jikayetçi • erkek mi meselesi halledilememiş 
dir. Onun mütemadiyen sevdiği bulunuyor, üzerinde fikirlerin ih 
ni görünce kızar. Fakat, sevdiği 1 tilafta olduğu görülüyor. 

Dünyanın en güzel kızları 
nered e ymiş ? 
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Bundaki hikmet, hiç şüphesiz, ah 
lak ve namus kaygısı değildir. Yani 
bir genç kızın gebeliğe düsmanlığı, 
evli olmadığı erkeklerle münasebet. 
te bulunmuş olduğunu faş etmesin. 
den dolayı değildir. Zira reşit çağı
r..a Yarmış, kadınlığını hissetmiş her 
genç kız aşk duygularını tatmin hu
susunda hiçbir kayde t~bi bulun • 
maz. 

Fakat e\'lenmemiş bir kızın çocuk 
sahibi olması, genç kızın namusuna 
dokunduğu için değil, evlenmeden 
dünyaya gelen çocuğa umumiyetle 

Amcrikadan artık genç kız gü
zelliğinin itibar gördüğünü, hatta 
bazı kimselerin yer yer dolaşarak 
en güzel kızları tcsbit ettiğini yaz· 
mı§tık. O yazıya göre, Amerika
nın en güzel kızlan bilhassa bir 
havalidc toplanmıştı. 

Mis Holli her halde kendisinin 
de çok güzeller arasında sayılma· oğur~uz nazarile bakı' .::ğı =.; 1, genç 

İ(}z çocut"Unu düşürmeye mecbur o. 

Bugün ingilteredeki bir şehir, 

yalnız mcmlcl:etin değil, dünya· 
nın en güzel kızlarına sahip olmak 
la övünüyor. 

Bunu ilan eden Herşam şehri. 

nin rahibl..dir. Kendisine bu husus· 
ta bazı kimselerde iştirak ediyor. 
Fakat ~ehrin genç kızlan ile deli· 
kanlıları arasında yapılan bir an· 
kette, onların böyle düşünmedik

leri görülüyor. 

19 yaşındaki bir elektrikçi 
genç : 

- Ben burada hiç te güzel kız 
görcınLyorum, diyor. 

sını istiyor. 
18 yaşında bir telefoncu kız 

olan Barbara Turner de buna iti. 
raz ediyor ; 

- Bizim şehre en güzel kız

ların bulunduğu yer isminin ve. 
rilmesini hiç te doğru bulmuyo
rum, diyor, varsa bile, her halde 
kimsenin gözüne çarpmaz. Çün· 
kü hi:' n şehir sönük bir yer. E. 
eğer evlenmek istiycn gUzel kız 
lar varsa her halde burada koca 
bulamazlar, büyük şehirlere gitme 
leri 1azımdır. 

Fakat, "En güzel kızların bu· 
lunduğu yer., diye şöhret alırsa, 

her halde erkekler Herşama akın 
edeceklerdir. 

lur. 

Filhakika Melanezyada umumi • 
yetle eYlenmelerden dünyaya gelen 
çocuklar son derece fena gözle gö
rülür. Nitekim bu talisizliğe maruz 
kalan gene kızlar da o çocuğa mu . 
kadder olan ölüm cezasını verir! 
Melaneıyada bu çocuk düşürme 

adetinin ne derece umumi olduğunu 
anhyabilmek için şu kadarını söyli. 
yeyim ki henüz on altı on sekiz yaş 
arasındaki genç kızlann bile üç, 
dört defa çocuk dü~emiş olanı· 
na tesadüf etmek mümkün değildir. 
Yani Melanezya kadınlan içinde 
hayatında çocuk düşürmemiş bir ka 
dm yok demektir. 

-Buniın için kullanılan usuller de, 
evVelce Fiçi adalarında rördüi(inlüz 

Sonra, yanındaki kız ark:adaıını 
göstererek ilave ediyor: 

~~=~~-.... ! - CleNOe tiiiit ve iptidit mwün 
H akik i a kş a m aymdır. Yanf çoculu öldüren zehir 

H köklerden kaynatılını3 illçlar içe-

§imali '(BJMtı»fi ti• l oft/11 r#nnbı #Ullyitltfll• rlyaıtt töt11ı ıençler. 

- Yalnız bu müstesna ..• 

Delikanlının yanındaki bu genç 
kız 17 yaşında, Mis Hilda Mok. 
tur. O da arkadaşının fikrine işti· 
rak ediyor: 

- Evet, diyor, ben de bizim 
şehirde fazla güzel kız olduğuna 
kani değilim.. Fakat, kızlardan 

çok güzel çxuklar var. 
21 yaşında, bir cezacı asistanı 

olan Molli Hibbard, rahibin fikrin· 
.dedir. 

- Evet, diyor. Bizim şehirde 
çok güzel kızlar Yar.. Hemen bU
tün genç kızların yüzde 7 S i çok 
güzeldir • 

1 Kızan Giölge 

gazetesi bilmek, yahut da mihanikt bir su. 
rette basit aletlerle zorlamak sure • 

G jnUn en son haberlerini tile yapılır. 

Bir kabile reisi 4 veya S zenci inli lıat ed.,-. Bunlar bir kulübeye ye,... 
leştirilir. Orada kabile nitamlannı, ananelerini öğrenirler. Bu müddet 
zarfında başlarında böyle balon şek Zinde birer ~erpuş taşımala mec
burdurlar. Saçları bu balonları.dolduracak bir hale gtldiği zaman riya
zet ve terbiyeleri tamam olmfll $ayılır. 

Verendir Hiç şüphesiz, bu yüzden, birçok 
ölüm vakaları da olur. Fakat ölen Avrupalıların aramızdaki sebebin 1 s tan b u 1 da anneyi, içtiği il~ç değil, cinler çarp. aynıdır. 
mıştır. Böyle tefsir edilip gider. Bayan vakıtsız veya bol bol ço • 

Ru vaziyette olan Hatt~ Yabim adalarında anneler cuk doğurup da güzelliğini feda et-

tek gazele kızlanna evlendikleri zaman ~yiz mele istemez! 
arasında çocuk olmasına m~ni ola- Bununla beraber Melanezya yer

HABER'dir 
cak ve kızlarını vaktinden evvel !ileri arasında çocuk düşürmenin se 
soldurmağa meydan vermeyecek i- hepleri yalnız güzellik kaygısı de -
li.çlan da beraber verirler. ğildir, Daha birçok sebepler yüzü~ 

Görülüyor ya, exli kadınların da. , den Melanezya çocukları daha dün 
hi çocuk düşürmelerine sebep, biz yaya gelmeden ahrete yollanırlar. 

HA e_E_R_' ı_N_R_E _s_ı _M_L_ı_z_A_e_ı_T_A_R_o_M_A_N_ı_: _9_2_1 

Bu sebebler ya umumiyetle ana ba• 
banın çocuk yüzünden zahmet ve 
meşakkate katlanmak iste1nemeleri1 

yahut çocuğun masraf t mucip ol " 
ması, veya kız çocu~ istediği halde 
erkek, erkek isterken kD ~doğ 
mu, olması gibi ~ylerdir. 

Maamafih bu eebeblerin ço~a 
Melanezya bayanlarile bizim me • 
dent Avrupa bayanlarının ek!eriya 
ycrleşrni~ olmasına hayret etmemelC 
mümkün değildir. 

Demek oluyor ki bir kadrm böyle 
bir cinayetten kurtarmak için yüz 
binlerce senelik bir medeniyet· Ate.. 
mi dahi para etmemiştir. Bµ işte 
Melanezyalı bir bayanla Berlinli bir 
bayan arasında, vasıtaların biraz 
daha tekAmü1 etmiş olmasından 

başka, hemen hemen hiçbir fark 
yok. 

Ancak, bizim beyaz bayanlarla 
Mel~ezyanm koyu kuıguni bayan 
lannm çocuk dü~ürnıe rebepleri a
rasında bazan gerçekten hayli fark 
bulunur. 

Mesela bir Kuni bayanı çok defa 
sadece bir domuz yavrusunu emzi
rebilmek için kendi çocuğunu düşü 
rüyor! 

l\laf ulu kadınlarındaki adet de 
şöyledir: 

Bir !\Iafulu kadın, gebelik'müdde 
ti zarfında, kendi çocuğunu doğur. 
ma.lan cwcl, bir köy ziyafeti şıra. 
.ınd:ı bir domuzu doğurtmağa mec
burdur. Şayet buna mm af fak ola -
~z·a. yahut gebe domuz köy ziya 
ıetinden e\\el doğummş olur\~ ka 
1m buna hiç yardım edememiş bu. 
lunur a o 'akıt kendi çocuğunu dti. 
iunne)e mecburdur! 

Zira o çocuktan hayır yoktur, böy 
le bir çocıık Mafulu kadınları i~ 
uiurlu olm:ız. 

( Deı•a1m var) 
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Yazan : Süzan Şantal 

Vazan: Dklmnm 
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... u-ti. o ~ b 
Çünkü açlıktan nefesi kokan, ge- ı Nansinin 1'aşı hep ön~ne .1g1111 (/ • ~~ 

A bd h k l e lecek ay belki borcunu ödeyemiye· I da masaların ötesindekı .. 50~'3~,rord~ \r · Kara Ürra man, uzu ar çevıre- ceğibirkiraodasındaoturansönük :ültüsüylealfilı::adar gori.il1ciabil~{d 
bir figürandan başka bir şey de~ildi . 3tanley kendisi gibi ~n: ayrıt .~tı 

lı l 
Katı bir yatakta bu fena fikirleri Jahane arayıp diğ~rıerın en rdtl· ~t rek O••g"'le geme1aı•ne azır anan ,;eveleyip duruyordu. Ve pe'nceresi .nayı düşünüdüğünil an}ıyo iıt' 1 

tfj nin altında "istiklfil bayramı,. günü Fak t B ek geceyi befaber g~..,ıı 

arkadaşlarının arasına. atıldı b~~:·:~~.~~~:~ı:~~;r:~ 'ek:e+i!"ı.netti::;il~ 
Kara Abdürrahmanm hUnkir Bursadan gelen haberler de kor. 

memleketlerinden aldığı haberler kunçtu. Şehirde, birtakım ağalar 

kendi.slnl Uzilyordu. Karamana ka
dar gönderdiği derviş Etem, Ab -
dilrrahmana döndUğU zaman, orala
rın kart§ık ahvalinden bahsetmiş 

ve Karaman hA-klmlnln Osmanlılara 

kargı dtlşmanhğmı ve hazırhğmı 

söyllyerek Abdlirrahmanı btisbiltün 
azaba ııokmuetu. 

Ne olursa olsun, Kara AbdUn-ah
man hUnklr Orhanm son zaman • 
larmdaki halinden lstüadeyle Os -
manlı lllkelerini telAşa ve izmihlale 
ıevketmek istiyenlere d~mandı. Or 
han onun babalığıydı. 

Karaman hAkimJ, Osmanlıların 
Rum.eline teveccüh etmiş olmaları
m bir fıraat teJAkkt etmişti. 

Bilhassa hUnkA.rtn da ihtiyarla
ması: ve Muradın henUz padişahlık 

f§lerine v!kxf olmaması, ekAbir ve 
ricalin kendi mevkilerinin endişele
rine dllşmil§ bultırunalan, Ru.me -
linde dU§manın Osmanlılar aleyhi • 
ne gizli hazırlıklar ve ittifaklarla 
meşgul olmalan Karaman hA.Jdmf 
için Osmanlılarla mllcadeleye tam 
fırsat vermi3 bulunuyordu. 

Selçuk devletinden kalan hUku

metlerin en kuvvetlisi olan Kara
nwı, Galasi de bllyük ve cesim a.ra
.dye ea.hib olan Ahilerle de ittifak 
etmişti. 

Bu h!d.ise, Kara Abdllrralımanı 

çileden çıka~ ve derhal arka • 
da§la.riyle • milhim bir içtima yap -
m.ağa sevketm.iştJ. 

Kara Abdllrrahman, hUnkAr ile 
temu ederek kendi.sine ihtiyaç bu
lunup bulunmadığının istizannıa Hl.. 
zum gBsteriyor, çete efradı bunun 
tehlikeli olacağında ısrar ediyor -

türemfo, hallu, raayayı haraca kes
~. söz dinlemez olmuolardı. Bunla
rın yeniçerilerden olduğu da eöyle· 
niyordu. 

Kadınlar eokağa çıka.-naz olmllf. 
la.r. HUnkAr oğlu Murad bllyUk io
lerle meııgtıl olduğu için eehri ih.. 
mal etmiş. 

Erkin ve eklbir hUnklrı iz'aç e
dip son gUnlerinde U.zmemil olmak 
için bu h!dlselerl kendisine söyle
aılyorlarm11. 

Kara Abdilrrahman, meydana ya. 
yılıp kuzular çevirerek öğle yeme_ 
ğine hazrrlanan arkadaşlarmm a
raısma atılarak haykırdı: 

- Arkadaşlar! Hilnk!ra. yardım 
lAmndır. O bizi lıstemlyebillr, fakat, 
bilirsiniz ki benim babalığını gibL 
dir, Önce Bunıa oehrlnJ mUtegalll
be elinden kurtarmak ve sonra. hün-
klr uğnına Karaman blklmJ ile sa
vaş yapmak için benimle gelecek • 
ler hazır olsunlar. 

Topal Şebabeddin adındaki tatar, 
Kara Abdilrrabmanla ıehlrler ara
sındaki mubaberatı idare eden yıl • 
maz adamlardan blriydL Onun da 
bugün BUl'ladan haberler getirmesi 
bekleniyordu. Bakalmı, saraydan 
ne haberler vardı? 

du. Bir taraftan yemekler ham-la _ , 
Nihayet koca Osmanlı saltanatı- -ı nırken, diğer taraftan da bu terti-

nın biltlln dilnyıya §Öhret sa.lan bat almıyor, bUtUn qya fundalık
bir hUkilmdan, .A.bdllrra.hmanm L 1 lar altında hazırlanmış yerlere is
ciz çetesinden istifadeyi aklma bi· tlf edilerek Uzerlerl önce otlar, son· 
le getirmemi§ olabilir ve belld de ra ağaçlar ve sonra da kum ve top
bunu bir fırsat telakki ederek Ru- raklarla öı:tUIUyordu. 
melindeki gailelerin sebebi olan çe. GUneş tam tepeye geldiği errada 
teyi imhaya bu suretle teııebbiliı sırt Ustilnde Şehabeddinln atı gö _ 
edebilirdi. rUldU. 

Fakat Kara AbdUrrahman r.srar Önce onu kaf'3ılıyan Abdtlrrab-
ediyordu. Ka.rama.n bA.kimi pek ya. 
km.da harekete geçerek hUnkAn 
belkl ölilm döııeğinde azaba sokabi
llrd.L Bu vaziyete kara Abdürrah_ 
manm seyirci kalabilmesi ayıp o
lurdu. 

man olmuştu: 
- Ne haberler topal! 
- Sana bir mektup var Kara. 
- Kimden? 
- Saraydan. 
- Kim verdi? 

:;uyla traş oldu; seyyar bir lokan- :ıce e ıhe bşambey r danset.ıne~e gı , hı~ı 
sonra ep era t 

_ Al, oku. Iığmm, hünkarın hasreti gönlUnU tada yengeç haş~damdi~ı Oğve1edelma re· .;cl<lerdi. ;!!' ~ ''4ı 
Ne yazık ki Kara Abdt1rrabman kavunnurstu. çeli ile açlığını gı er . en soı bir odl1· ~ 

okumamıştı. Onu bir medreseye ver Rahattı, mes'utttu, b!klındi, kuv rasını da sokaklarda başı boş dolaşa Ruthun köy vi11asında d j3liflt 
dikleri zaman kaçtn.I§, bir hocanın vetllydi, hürdU, fakat hasretti rak, arsalarc~a beyzbol oynıyan ço- .e küçük bir mutfağı .var 

1
' i bir~ 

eline bıraktıkları zaman yine kaç. Kadın, servet, zevk, her şey a • cukları seyrederek, müthiş cam sık1 >ir sırada,biribirlerinın ayn 11,.ordıı. . la sarı . " mış, okutmak milmkUn olamamıı:ıtı. yaklarına seriliyordu, ama, toprağı- !arak geçirdi. odalı, on kadar vıl ıcadıııl~ 
1 

Bu mektubu ona arkadaşlarından na mliştaktr. Sonra, mavi bir fecirde, yorgun- 3u evleri, böyle yal_nı:: de a)rııı ~ı. 
biri okudu. Mektup NilüferdendL O gUn akşama doğru haZlrla.nan luktan ziyade yürek sıkmtısının veı ~irahyorlardı. Nans~n figil(.l~~ 
Hünkarın çok çöküp bozulduğun- blr ticaret kervanı, dağ, tepe, deniz diği bir yorgunlukla yürüyordu. El· ta bir odası vardı. llosı d~ ra JllÇ 

dan bahsederek ölUmlln yaklaştığı- aşarak Bursaya doğru yola çıktı. teri cebinde, çökük, fena giyinişi, yapıyorlardı. Stanley 0 a 
nı haber veriyor, ve §ehrin ahvalini Kara Abdlirrahman vatanına dö_ fersiz gözü, uçuk rengi ile hiç te ol- rasgelmediğine şaşıyordu. ;olıl' 
anlatarak şu sırada analık hakkına nliyor. mak istediği, parlak jönprömiye}''" F~at hatırlıyordu. f;\'et •• rıı~ 
hürmeten Bursaya gelip hUnkll.rm Kara Abdilrrahman, uzun zaman· benzemiyordu. . Barrymore'un son fi:minde IJe 
son günlerinde bulunmasını istiyor. danberi kapısına bile hasret kaldığı "Gemi kahvesi,, denilen küçük bıı .... 

1
• "şle di ....ı: ~ 

Göz yaşlarlyle kendisini bcklcdğini hlinkar ve analığının sarayına gi. oann önünden geçerken kendi ismi· gozu;.mu r · J{ıııar:ı. V'~ le 
de bildiriyordu. rerken, pencerelerden dışarılara nin seslenildiğini duydu. Sıçradı. - Fakat aslanım. ,u,-e ıı ~. 

Bunu dinlerken Kara AbdUrra.h. ta.şan, acı ve can yakıcı haykırı;:ılar Çünkü çok uzaklarda, halasını ve bakmıyorsun!.. diye Rutlı 
man ağlıyordu. Şaki rubu içinde duyarak durdu. komşuları bir sarışını düşünüyordu . .öyle:ıdi. tôrll: ' 
Gazi AbdUrrahmanın biltlln haslet- d öS .ı '4 

Tüyleri dikenleşmlş, benzi sol • "Buck,, isminde bir arkadaşıy ı. I t'h ile tabakalarının ,,ıeflı' tı:,"' 
!erine tevaM etmiş, fakat yanl~ Hatt~ arkad~"ı bile değil. .stüdyo· ı"ı·nşd'ııg-·tadar,b"ır masada yeıtı .. ~~-~ı· ~~ yola dilşmilş bir ruıilzado ruhu da muş, ayaklan tutmaz olmug, sanki ~ .., " ı~· -.,. 

dili tutulmuştu. larm giyinme localarında. bırkaç ~e: yediler. 0 kadar ki, Nansııtl ~ 'e ~ vardı. 

Ağlıyan Kara. AbdUrrahman de. 
ğll, gazi Abdilrrahmanın saray ter
biyesi altında, Nililferin dizinde. 
hUnklrm kucağında büylimüş oğlu 
AbdUrrahmandı. 

Hadise ne garibdi ! Sanki A'b
dt1rrahmana maHlm olmuştu. 

Belki Bursaya hiç dönmlyecek, 
Erem'in katlinden duyduğu buğz 

ve adaveti elden hJç b:rrakıruyacak, 

Ha.ykrrışmalar, hıçkırıklar, fer -
yadlar bUtUn sarayı sarmış, bu 
korkunç fel~ket hıı.vası bir an için
de gebre yayılmıv, halk fevç fevç 
saray önilne toplanarak ses bile 
çıkarmaktan ürpererek verilecek 
fena ve fel8.lı:et haberini beklemeğe 
başlamış, Abdlirrahman da boynu 
bilkük, merdiven basamaklarmı tu. 
tarak kurşunlaşm13 ayaklarmı sU
rliyerek yukan çıkmağa sa va§DlJŞ. 
tr. 

fa muhtelif kıyafetlerle bır ge~ıcı ıa oturmuş bulunan Stanle~e)1I )~ ~~' 
beresi veya bir piyade şapkasıyle ;:aman kızın çıplak koluna"' st ~i , 

rastla?ı~ ?.ir .. figürandı. Başı ~çık~ı. mu~ak kumaşın altında ~~ ~ıP~ O 
Neşelı gozüküyordu. Stanı mubala· ·a vu··cuduna sürünüyor ,c) :.l)-o( k' 

. .., d • n ~· .·~ 
ğalı 3estlerle çagınyor u • , ili rengi gözleriyle baklŞ1 ~ 

Stan tereddüt etti. Bucku bayağ ~ .~ır 
ve kaba buluyordu. Onun için arka· u. • fazla ~ 
daşhğmı hiç aramıyordu. Fakat bu Akşam, sokakta, çok orl>e' ~ 
bayram gecesi, yalnız bir kimse için, tıkla beraber bir ç~k .kır c:edi)'o;;ı 
çok hazindi. Bir sürü dolu ınasala· iarı vardı~ Stanley ıyı ~arı~0ıııır ~i! 
rın ortasında. Buckun masasına o· jansi sevıyordu. Nansı I\~t1· ç<?_ 

turdu. Buck: ara~ında çok hafif ve ~riiflii~il ~ı' 
- Tam zamanında düşünüyor- kadm figüran için go .vııJ' ·

1
,1 Dlşlerlnl gıcırdatarak ı8ylenlyor- ırn gıııeıı _,,ıı • 

sun;-oır aorrunrcamuz-arsum, aeaı. ı.:ıaaıyaı. :sıcab- ra . 1<ııd•r'."~$ 
Gülen ve sarhoşa benziyen kalın oozulmamıştı. ~tanleY~ardııİ'~) ~ 

yapılı bir sarışının beline sarılmıştı. terbiye görmemış kadı llJzll gol~1' 
Masada, çekingen ve orada bulun aek sesle konuşmak ve ,ra~1 ~ 

~ duğundan sıkılan bir genç kız da ~cleti yoktu. Biraz_ ~nrafaıdr ı:ı;< ~ 
~ vardı. Buck kızı göstererek ilave et· ton h~~eti __ d~1?de rof eSÖ~ef· 

ti: niversıtenın kuçük b1r. P 1a!ell"" ~ 
- Nansidir. Kendisinin kavalye- la.'71 olduğunu öğ::enı;; 50~ ~,ıı· 

;i yok. ormanlar ortasında ·ortar ,-e ıef' 
Sonra kuvvetli bir sesle bir kadeh de sıkılmaktan ~ork:U) •aP~~ 

ı ıira ısmarladı. Fakat hizmet eden· ;;illerini Kalifomıyada } 

! ·:!rin işte:i başlarından ~~dı. B~· cin ediyorlardı. v' • 0~J~ ıun üzerıne Buck Nansınm kadehı· N . b"til gençligıtU . t' o~d .. .. 1 . ansı u n us ı il' 
ıi dolu duran Stanm onune ttı. d . . t. sın·ema ar _

1 
.... ı . 

, a geçırmış l. fı:v'" rı'-1' 
,enç kız kızardı. ğı tahayyül ediy~rdu. et eeıede~ 

,~ l Stanley ılık ve ağır birayı içti. likrini itiraf etınege ce~~:ızeteler ·l~ ' 

. IJ ansi~e bakıyordu. Beyaz y~alı Y?~dt~. B~.r g~ m~a~a)(ası ı;rt1%ıı \ 
~lbisesı, çıplal< taze kolları ve ıtına bın bır guzellik mu~ ·i fotoP ô' ' 

1 

ile taranmış kızıl saçlarile ince ve Arkadaşları Nansıy . ıerdİ· ~ıı& t 

lüzeldi. ı;öndermeğe teşvik ef:!ll1ş'iSS \1~şı jlJ; 
mndU sinema artisti Saba Avropaya geJmf, ve mnhtellf menıle. . . . • kazanmı~tı . .AJlla neyı? l" teleflrı. 'Ilı 

ketlerde bir seyalııı.te çılınııştır. Genç artist resimde HoIJandada mı. Buckla ı:ınıı Ruth olan şışman sa lak b ahalli gaze ..ıo}I\ . 
· ' ' k' dı es1 bir şeyler ton ·a ı, m ..,-e P . >1 safir olduğa bir evde, soba başında ellerini ısıtırken görülüyor. Sıcak nşın a n yavaş s e , r. 

1 
d bir partre l)eı1 • 

memleketlerde doğup btlyüınü' olan Sa.bu Avrnpa.yı çok so'"'Ok bol- münakaşa ediyorlardı. Stanley mec- .~Y .cı. .ar~l ~1 O zamarı~~ıl' >1 

maktadır. liste fazla olduğu · ıehabmdaydı. ı~ın bır 1 .e ·
1
·d· beri figı.1 

nı geçen Noe en 
111!1~ :J!JIDCDJ!. rv~·m _tE.Jml:l•>~ttmtlr••H 11•-•••••• ... •••... pıyordu. ·:ddet 1' 

Bıcımı, oymalı tavanı, ufak tahta par- · şır içerisinde tiril .tiril titremektense rah· • . . rıleY uıun J11U tl .0rl~ 
maklıklar arasına sıkıŞlll§ mini mini cam- g:~ı ij ~~~ metlinin elbise!erini giymesi elbette hakkın l':am·ı ~e St~ /U konu§ 1~aı: 1 

lı pencerelerile bu oda tam bir köy odasıy· ~~ ~ da hayırlıdır. Sonra bay Bülend eski şeyle- raber ~-ansc: er. nda a~.atı rf11i>'e~ 
dı. Fakat iJindeki eşya bir köy odasında - -----=---- ri çok seven bir adamdır. Bu köy odasının dx. Fa.~at a ~~tiyaç göSte r:ıı~;ı. 
bulunması tabii olacak şeyler de~ "idi. Dı- sade dekoru içerisinde sırmah zeybek cep- ~i_n kel meler~. 1sediyorıa.rdı'.Jlde 111

1 

varın bir kenarına oyma meşe dolabiar yer _ 6 6 _ keni ile dolaşmaktan çok hoşlanacaktır her o~r :ml~~1.~~ 
1

1s.n kolu iite~ııı:l f".1
1 leştirilmişti bir kövlü evinde bulunmasına halde nın bclı s,dn eyı o yanl~ ıı~. 

, ~ .. b'" l nı ·· •or ,,e rdtl· 1 k~tiy~ ih:imaı verilmiyecek kadar güzel Bilhassa Melikenin esvaplarını değiştir- - Bu, diye haykırdı, bu böyle olmaz. Siz Bu öksüz kızın halasına karşı takındığı ın~tla .~ ~· 0J{ a çeldlı:nİf~ kedi '.~ 
bır büfe bır kenarda dıvara dayalı duru· mek üzere girdiği küçük odayı görmek ar- iliklerinize kadar ıslanmışsınız. Gömleğini- biraz amir, biraz mütehakkim tavırd~n ca· .ıatı~ı) ..ı::ı•~:i d ç küçük bır ııt!ııcv 
yordu. lki işlemeli çevre altında, antika sa- zusile kavruluyorum. Bu odada, bazan zi çıkarmak, elbisenizi değiştirmek için mm sıkılmış olarak söze karıştım: ~~ bı~ de~a~:n ;ii&rindeJ1• U: e 5ar' 
yılacak kadar eski bir çalar saat asılı .. Or· kibar bir kadın kadar ağrr başlı, bazan şı· daha ne bekliyorsunuz! _ Sizi bu kadar rahatsız ettiğim için a· Jı, Nansı ~~ ~- stanleYi~111ş 1'11 

ta yerinde geniş bir masa, masanın iki tara· marık ve hoppa bir kız gibi görünen muam S:>nra halasına döndüler. Onun hal asile a· deta üzüldüm • yumt :;;\~ yu~~~. ::i )'apı:ıtl (1)-oı: 
fına korunuş arkaları işlemeli iki koltuk... malı modelimin ruhunu bana bütün çıplak· deta emir verir gibi bir edayla konu~tuğunu Zeynep hala mütebessim bir çehre ile ba· jü. Bu gayrııhtn açabuk .~~~·orO~' 
Ta nihayette szerinde çinkfui resimler bu· lığiyle gösterecek, birçok eşya var muhak· g0rere:c şa;ıran gene ben oldum. na dönmüştü: har~!;:etı; kızardı: .·c;e gözliktl,ıdLI 
lunan şık bir paravana ... Bu paravananın kak.. -1\'e duruyorsun ha!a hamın? Herhalde _ üzülec:!k bir şey yok efendiciğim du, yü7;t :~ ~u \) ~çiıli:trda 0 

yanı ba~mda Melikenin girerek kaybolduğu Fakat Melike içeriye girdikten sonra o· d::ılabmda bay Bülende eföiseleri kuru· S!z Tanrı misafirisiniz. Misafire hünnet ~ı..m~>ü derısı kı~ı ıY' 
kapı.. danın kapısını sıkı sıkıya kapamıştı. Bina· yuncaya kadar giymesi için verebilecek bir boynwnuzun borcudur. Şimdi size bizim - Jibi, çok bey:ız 1' yııııtat1, ı:r 

Bütün bu eşya çok ince bir zevkle yer- enaleyh odadaki eşyadan hiçbir şey göremi· §eyler vardır. Eğ~r onu bu halde bıralmsan kinin çamaşırlarım ve elbise!erini getiriye h • fi!;ekler ve ateŞ~~tile!· ı-..ıif 
leştirilmiş. Bu odanın tezyininde büyük yordum. Kapı açılıp kapanırken de bir şey muha~dcak nezle olur, Allah esirgesin za- rum. işte alınız. Ben dı~anra çıkıyorum r avaıva, ka:lai" dans- :kın·bett111~. 
şelıirlerde, hatta büyük şehirlerin kibar mu· görmeme imkan yoktu. Çünkü kapının önü· tü!"rieye yakalan.ma:;1 bile muht~eldir. biraz. M~like de o~asır.a çekilir. Siz de ra· a)I 1~:· Buclda do:;tııııu }>ad~ ~ 
hitlerinde uzun yıllar yaşamış birisinin elı ne kalın bir p~rde asılmıştı. Köylü ka1m, eski bir acıyı tekrar hatırla· hat ra~1at soyunursunuz. ~a ~: Fak:ıt bu onl'.1'"1ı.~eril1 l>lt11Jl>l8 
var .. Sonra bütün bu mobilya m:ın~lmn·~· Ocak başındaki geniş mindere bağjaş m:ş g'l>i b:ı~ını salladı ve: Ka:PI a_;ılrrke: .a:anı:~~ ~1elikenin ?~a.s:· ·~d~~ etmiyordu. ~ı~:» ba)rr:JJ1İ 

11
. 

cak kadar pahalıdır. lstanbuldal~ı hır antı· kurmu~. sırtımı at~e vermi~tim. Fikrim - Evet .. ra'.ur.etlinin ze: ~-~!< elbiselerini na bır g0z atabılınm um1 dıle bu t~dıfı ıtı ....... 
1 

ma\i ate!;!e:ı:ıı . de11 ~.:ı 
kacı bütün bu masif meş~ oyma dclabları. binbir düşünce arkasında bir serseri giti sid<:mr~tır.ı, ddi. rn~sız kabul ettim. Fakat şeytan kız bana / -:11 

' •
1 
.. - Ateş deılletle:1~erı fı! 

büfeyi, bilhassa dıvardaki a:ına saati satın dola;ır dururken ocaktan yayılan t:tlı bir - Pek iyi, ne diye onları çıkarıp baya bi: ~ey göste:m:mek azmile kapı perdesi· ·.eyre_::1 .. -· ·bütün köşeıert~ fırtıfl:ı 
almak için birkaç bin lirayı g5zden çıkara· $ıcaklık gömleğimi kurutuyor; vücuduma \"'·rnivorsun? Hadi biraz kımı:dan ha'.a- ni:l a ·::azr·a girdikten rnnra kapıvı açtı ·a, gogun be-ater bır o)'tlııll> 
bilir. Bu manzara kat]ıfm~a dü5ünü:;orurn: r:;l'"lık, dü~ü.,crme tenbellik ve-iyo:::iu. tş· c ~ıml hızla ;ç~.iye :;irdi ve der!1al ka;Ja:lı. Bu a~r ··:ın şim5:kl~rı.~in;i bir :ıte;·ızeıdi· 
Güllü Nine bana ne diye :t\Ielikenin ve ha· te tam bu sıra:!a Melike çr!;ageldi. - Fa':at bay bunları girm.:ğe tenezzül lı5 ve kap:ıyış o kadar hızlı yapı:mıştı ki iı:- koptu. mı 1 wbii re ~ ) 
lasının adeta fakir insanlar olduğunu söy· üzerinden adeta dumanlar çıkan göm!cği· eder mi? hiçbir §ey görrn~k imk!nsızdı. du; yalnız daha(De,·aJll' , .• r 
ledi? mi görünce: - Etmeyip de ne yapank? Islak çama· (Devamı Var) 



BARll.:8 - Akpm poetuı 

-29- Nakleden: F. K. 
nopulosun sise ffpatı delil mi 'l 

- Evet. İki kelimeyle bu sırrı 
haber vereyim. Hanpl, Diyan Spa. 
nopulosu seviyor! 

- Yok canım! Ya mWl.zim Kler
jo'l 

- Yanl11 anlama, Dfyan Hanpf. 
yi defil, Japon onu seviyor. Kler. 
jonun ile bundan haberi yok. Hang
•l de Dfya:ım bqkuuu aevdlğiııi 

bllmlyor. SözUmU keame de ben 
hepainl anlatayım. 

Diyanm Hanpiyi aevmediğiııf 

aöylemeğe !Usum yok. Japon bunu 
biliyor. Fakat blldiii halde mv e
diyor. Daha doiruau uırar ediyordu. 
ÇüııkU Spanopuloaun lllUmUndenbe
ri tabiyealııl deilftlrmil bulunmak
tadır. Şimdi aamlmt, menfaat dQfUn. 
mlyen bir dost roUl oynıyaralc kL 
rm mlnnettarlılnu kazanmaia çalr
IJYor. 

llatmueı Spanopuloatan lliren
dljlme ,are mıa babuı arumda, 
cinayetten bir gUıı evvel, pyanı 

dikkat bir aahne ıeçmif. Benim tah
mlıılm.e ,are Spanopuloa Hanpinfn 
&izli bir lft• ortaiJdır. Bu ıebeb
le ondan çeldnmektedir, Japon DL 
yanı lateyince reddedemiyor, fakat 
kızını ıevdlğt için cönlll buna razı 
olamıyor. Kızma Japonu oyalama. 
amı tavsiye etmlf ve iflerinin istik· 
ball, aervetl buna ballı olduğunu 

aöylemif. 
Geaç kQ bu teklife Jiyan edince 

babalık tefkati menfaat dtlfUncele
rine p.lib gelmJı ve "birkaç g6n 
daha sabret kızım,, clemlf. "O za. 
maıı Hanplnln mvlarından kur
tulacağız.,, Bu mlUAkat 12 Afui. 
tos gUnU öileye doii'u olmuı. 

- Etteal &ilnll ele cinayet iflendl. 
- ftte cinayetin sebebi 1 
- :J!Jmg !A)ebwm~M.»"Uu. ı 
~ ®i~u.JW ~4'W- .\~

t11. Sonra: 
- MUaaderıisle binbqmı, dedi, 

ıilphelerimi izhar edeyim. 
-Söyle d01tum. Ne hususta ıUp

helerin! 

-Neden? 
- Niçin Spanopuloau llldtlrmUı • 

tilr Hanpl? 
- Kızmr vermek Jatemedill ve 

Diyanla birlepneaine m&nl olduiu 

Odun 
Yazan : Bernud Geroisı 

için! Bir yazı odası.. Erken yakıl· Ve iıte bu inan.ııla, Uda' bera. 
- Spanopuloı blWda onun elin. mıt bir töminenin içinde nef'cli ber ormanda bütün -ıenç nipnlı

dE:. Qiyana kartı lr.ullamlacak bir bir alev kıvranıyor. Binlerce defa lann çocuJduiu ile bu ataca bu 
tazyik vasıtasıydı. Anlattıklarmıa • ıeyredilınit olan bu alev oyunu bu iki kalbi. oymuıhır, içine kendi 
dan Spanopuloala HanP,lnin ciz1i defa ~ne möıyö Andre le Ribou· isimlerinin ilk harflerini koymut
bir 11 dolayuıiyle bağlı oldulr.ian ve doiı'ı f&ninenin batına çekti. lar ve altına tarih kazdıktan sonra 
blribirlerinden bu aebeble çekln - Mtiayö Andre le Riboudciı, "biltUn hayat için,, cümlesini de 
dikleri anlatılıyor. Bu vaziyette Güldan ve A::urt tarihiyle iftlğal ilave etmitlercli. 
Hanpinin Spanopuloau öldUrmekt~ eden ve uzun aenelerdenberi ta· Evet, itte o harfler de ağaç kil· 
menfaati olamu ki, bll&kla... rih enstitilıünde bir sandalye ümit tüğünün üıtünde duruyordu. Ay-

- lkl ıerden ebveninl tercih et- eden bir ilimdir. ni harfler, ayni ilim ,ayni tarih .. 
mit olabilir. Gitafde tehlikeli olma- Evinin içinde oturmair, kitab "Ama da hayalim kuvvetli, di. 
ğa bqliyan bir ortaktan kurtulmak okumalı, yumafı ve bilhaua ıö· ye dUtünüyordu, bu civarda ne 
iatemed1ğt ne maltlln? Spanopulolu minenin karpaında alevleri ıeyre. kadar ç~k orman vardır. Ve kim· 
öldilrdilltten sonra yavq yavq la· derek clütünmeii çok ıeverdi. bilir kimi.,, 
zın kalbini kazanarak Diyanla evle. Gene bucUn sabahtan beri ateıin Hayır!. .Hayır! .. Böyle bir te-
nebileceğinl heaaplamlltu belki de. karpunda oturuyor, ocağın alev· sadüf olabilir miydi?. 

_ Mecbur olmadan bu kadar teri cürlqtikçe ateıin ortauna ye· Otuz ıene f • 
beklemeğe ne lUsum var? ni bir odun parçaaı atarak ona hız Tam otuz ıene geçmitti .. O cü· 

,.. b rd S veriyordu • nün üstünde ..... 
- aıec u u. panopuloı tarafın. 

dan bir tehlike geleceilni biliyordu. Şimdi eline bir odun parçası O gün kendiıi kareli bir panta· 
Hemen taarruza geçti. almıttı.. Bu odun parçasının üı· lon, kadife bir yelek, yumuıak ve 

_ Nereden biliyordu. Spanopu- tünde, zamanmda derin derin o- büyUcct kenarlı bir ppka giyi-
loala kw araamda seçen mWle· rak hikedilmit, fakat, zamanla yordu. Boynunda bol bailanmıı 
meyi nereden öğrenebilir? afaç büyUyUp genitleyince bir ka. bir kravatı vardı. Saçlan uzundu .. 

_Evet. Nereden öireneblllr. Bu bartma haline ıelmit olan iki kalb Francoiıe beyaz elbiseli idi. Ba· 
suale henilz ben de cevab bulama • resmi ve kalblerin içinde ,iki ismin ıına "Şarlot., ismi velilcn bir 
'1.ım. Diğer noktada haklwn: clna. bat harfi olması muhtemel A. F. ppka ıiymiıti. 
yetin ıaild yalnız qk değildir. Bat· harfleri ıörünüyorclu • Otuz ıene evvel!. 
ka •ebebler de olacak. ihtiyar adam, heyecanlı bir te· Sanki o zaman ~nat yepyeni 
_ve belki de bqka milcrlmler. cessüıle bu harflere baktı .. Harf- idi. lki genç nitanh kırlarda ne 
_ Hayır. Katll lıanpidfr! terin altında bir tarih vardı. Ve ıöraeler, büyük bir hayranhlda 
Rokur, Benua~ olan hududauz bu tarih.... • bakıyorlardı. 

itimadına rağmen bu kat't ifade Evet, hiç ıilpbeye mahal yoktu. Yafl!Dlk eaadetiyle bütUn ben 
u 11mmda gWUmaemekten kendini Bu tarih Pracoiae ile nipnladık· liJderi titriyordu • 
alamadı: lan senenin tarihi idl. Bir hatırayı ebediyete blket· 

- Olabilir! Fakat delil nerede? MUmkUn mü?. Bunca ıeneler- mek için oraya kalblerlni, ilimle-
- sen gW Rokur. Göreceksin. den ıonra.. bu odun parçası.. rinin ilk harfini yumıılardı. 

Yaknıda deW de vereceJim. Yok, ha • * • Ve timdi o hatıra bir odun par. 
r, delili~ delil, bizzat Hannl ÇUi olarak ıellp, otus sene ~n· 

w-ıec~l-"-'--~--~--I...ıl~-bil~---~··llnt:=1ıl.;~ılk•eniid~illiterlni buluvMdu. 
.J...~~-· Jl .,.. ............ ... 
_ HA1l ıilphe ediyorsun deill bir çok ıene evvel bir bahar ıtı. güzel •iaç ıimdi ~ir odun parsa· 

mi? Çok değil, blrka~ gün daha ıab- nü isinde dolaıtığı bir ormanda ıı olmuştu, öyle mi?. 
ret. Haldı olduğumu anlıyacaksm. gördü. Yanında sarı bukleli baıile Ne güzel günlerdi, o günler 
Yalnız senden bir ricam var. niıanhlı duruyordu. yarabbi! •• 

cün itte böyle bir sevinç izhar et· 
mitti.. Adeta koprak oda kapısı. 
na citti, kapıyı açtı .• Dıprıya bağ· 
rıyordu. 

- Fracoise, Fracoiae... Gel! ... 
Madam Riboudois telaşla odaya 

ıeldi. Fakat kapıdan girer cirmez 
oldufu yerde hiddetle durdu : 

- Of ı .. Burada müthit duman 
varı Hem de her taraf kül olmu§ .. 
Toza bulanmıı.. Baklana kıvıl· 

cımlar t&nineden clıprıya ııçrı

yor. Ben her zaman ıöylily.ct"um. 
Sen bir ıün yanıın çıkaracaksın, 

bilmem ki ne zaman bu töminede 
odunla ısınmak illetinden kurtu. 
lacakıın 1 San'ki ıunun yerine Sa· 
lamandra kullansan, kıyaıu.et ıui 
kopar? Ama yapmazsın! .• Sen 
inadından vaz geçer milin? Hiz· 
metçi ku günde seklz defa aptı· 
da odun taııyarak gebenin, ıe. 
nin umurunda mı? Beıı sıobilye· 

nin tozunu alayım diy~ yorulup, 
durayım .• Sana ne?. · 

Bu ı8z tufanı karpaında möıyö 
le Riboudoil elinde odun ıeaaiı 

ıeısis durdu.. Kansı hala hiddetli 
hiddetli ıöyleniyordu: 

- Söylesene benden ne isti· 
yonun?. 

Diye ıordu. ihtiyar adana ya· 
vaı bir ıeıle : 

- Hiç karıcıiım! Hiç, dedi ..• 
Sana bir tcY göaterecektim. Fakat 
cörüy.orum, timdi metculailn, bat 
ita bir ciln ıöaterlrim.. Şimdi uzun 
it r •• Vu ceçtim, vu ceçtim.. 

Kana fİpnan omuzlanm silkti. 
Kocaman vücuduyla döne,rek ka. 
pıdan çıktı • 

- Hanpbıln qk yllstlnden bu 
cinayeti iflemlt olduiundan ben 
ıtlphellyim. Cinayeti onun Jtlemif 

• ~ bir kelimeyJ olsfuiu da benb mub•»ıt delil a. S lflıat Jdtabmdaıı ma bir &n için bunu kabul etsek bl· 
-...._ ~ l!Udlriyette bir le anlattıimız vulJet onun blllllı 
~-bir kltıclm il- Spanopuloau 6ldUrmemeeinl lcab et
' ~ bir kelil& &6r tlrir. Hanpl katil defildfr. 

- Emret blnbepm. Nipnlıaı Francoile f.. Möıya le RibouCJoia yerinden 
- Baıia S~ birkaç ta- Ne ince, ne melek cibi bir cenç Cırladı •• Otu ıenedir araımda ya· 

ne fototrafmr 1Nlmahmn. En BOD kızdı 1 Ve kimbftir birlqtikten pdıfı bu odanın dört duvan onu 
reeimlerinden olmak prtlyle mllm. ıonra: hayat .onlar lçln ne ta\lı ve yalnız bir lcere bu kadar miltehey. 
kUn mertebe delitlk pozlarda. Ay. ne sıcak bir kucak olacaktı!. yiç ıörmüıtü .• 

!latlyar a4İllll onan 9fya-lefblle. 
ler içindeki afır vilcuduna, "kalın 

beline ve sımsıkı bir topuz halin· 
de ensesınde toptanmıı olan be
yu aaçlanna baktı.. Bir de elin. 
deki odan parçasına!. • 

Şliriyetini kaybeden yalnız ıu 
yeıil yapraklı apç ım idi?. 

Otuz ıene!. 
Ne feci bir tcYdi yaı-abbi ! .. 
Adeta aallana aallana ocafın ba-

' oldufwıu llfre. 

~retlOpUb.. 
•tuaıarm UurJn.. 

~bdar merek 
lflhayet: 

l>ıJe alyleadl Mü· 
hllJormut. Tlfek • 

nca llldUkten JIODI'& oekilmll bir res- Biribirlerini çı1ıın bir qk1a ae- Aıur Banapalın sarayının ha-
mi de llmiı. Yiyorlardı. Hig tükenmiyecek b· rabeleri içinde bulunmuı bir lev· ıma gitti. 

(Dtvamı Nr) dar çılcm bir •ıkla 1 • bayı okuma fa muvaffak .cldufu (L6Uea aa)'f•J'I cevlriab) 
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lüınl: bitecek 1ielki otm kiıiyle 
duello etmiftir •• Fakat bunun 
sebebini kimle öfrenememit
tir. tıtı Cumhurreiline veya 
ıöndereceii adama bunlan 
aöyleyecekliıı... Bu konupna· 
.ım benim için çok mühimdir. 
Beni kiıme ıörmeden, konuı • 
tuklarınm dinlemeliyim .. 

Anten bpıyı açtı: 
- Girinb ,dedi.. Konuıtuk· 

larumzı buradan dinleyebilini· 
ııU. 
-Alt .. 
Araten yıtaizna ıirdi.. Bir 

Wıza aonra inlemiye, bapmı. • ya baıtadı • 
- Mırıarita ! Marinta 1 .... 

Sinyora! Paoltiya I Franıtia, An· 
jela ! P.retya ! N eredeainiz? 
Hastayım.. duymuyor musmıuz? 
Siz ki benim tilrlU tUrlU iyilik 
lerimi ıördünUz, diye bağny.or· 
du. 

Aratenin bu saydılz isimler, 
onun metre.Ieriydi •• Hepsi bi· 
ribirinden 1Bzel ve cazibeli o
lan bu kdmrar Aratenin baf. 
npna kol'fttular.. Marıaritı 
mera)dj cmp W:rdl : 

- Nı oldu ub ıeııyör .• Ne 
oluyonunm? • 

Araten buna cevap verecek 
7erde aealendi: 

- Haydi Pa'kokila 1 
mutfaia cit te biraz çaht. 

Sen 

Şiyarı ımnt.danıyordu: 

- Ne oldunus senyör.. Göı 

yatJarınm ıiyah uçlanmla ku• 
rutmak isterim. 

- Zavallı adamcafıı .. 
- Ne .akit ıeldin !. 
- Kimseye haber •ermeden 

ıeli.nin öyle mi? • 

Araten ıert bir ıeale cevap 
verdi : 

- Suı 1 Bu ıece ıeldiaı.. Fa· 
kat o kadar muıtariptim ki ıı· 
tıraplarımla sizi de U.mek iste
mem. • Çok aziz bir dostumu 
kaybetmit bulunuy.orum.. Her 
aene, kıflan, beni •oluktan 
korumak için bana bin dilka al· 
tını cönderen bir dostumdan 
mahrum kaldım. 

- Biz ıeni afkımızla nıtuu 
aziz ıenyör •• 

- Ben 'bir daha öyle udı'k, 
öyle hakikatli bir dostumu ae• 
rede bulurum.. Ne cömert, ne 
alicenap bir adamdı.. Ben artık 
onıuı ya11yamam. • 

Araten hllncUr hilncUr alh· 
yordu.. Etrıfmda toplanan ka
dmlann hepsi ayrı ayn birer it
le metıuJdiller •• Birili yorıanı• 
m örterken diferi yutıiını 

düzeltiyor, diler! ele kaynatıp 

ıetirdiii çayı haıtaama uzatı. 

yordu. 
Araten derin bir nefes aldı: 
- A.zjı Marıarita 1 dedi. Sen 

Cumhurreiıi Foakari, bu 
mektubu almazdan üç saat kL 
dar evvel Aratenin urayma 
birisi girmitti. Bu yabancı ada· 
mı, karplayan hizmetçilerden 
biri daha onun aöı söylemesine 
meydan bırakmadan: 

- Senöyr Araten ıeyahatte· 
dir. Ne zaman dönecefini de 
bilmiyoruz, dedi. 

Yabancı adam cevap verdi: 
- Yavrum, ıen pt, ıu da· 

kikadı çalııma odasında bulu. 
nan efen dine bUyUk ifrit tara· 
fından birinin ıeldiğini söyle .... 

Hizmetçi önce Urkerek ba· 
landı .• Sonra da emri yerine ıe· 
tiqnek' Ü%ere satıtma odasına 
prip çıkarak yabancı adamı 

Piycr Aratenln yuma cötUr
dil. 

Piyer Araten Rotanı cörUr 
gömıu batırdı: 

- Nihayet ~lebildiniz.. Ca· 
nımm ne 'kadar 111a14ıimı tah
min edemezlİDİZ. Hattl fUphe· 
lenmiye bile batlaauttım. dedi. 

·-Sizin V.enıdikte bulundu· 
fwıuzdan kimse fiipbelenmedi 
ya? 

- Bundan emin olabilirainiz. 
- l>Jtanya çıkmadınıs defil 

mi? • 
- Hayır .. Hiç bir vakit.. 
- Ya evdekiler?. 
- Onlar da benim burada ol· 

dufumu bilmiyorlardı.. Hepü •• 
Yalnız mi burayı cetireıı biz· 
metçi biliyordu • 

- Güzel. 
Rotan dlltUnceli bir ıa.ırla 

oturdu •• 
Piyer Araten: 
- SorcuJarıma ba~billı 

miyim? dedi • 
- Şüphe mi var?. 
- Jan dö Mediçi ile ıörUt· 

tünüz mü?. 
- Evet görüıtUm •• 
-Yal •• 
- Evet •••• 
- Bana verilen 

bahsettiniz mi?. 
ftdfeden 

- Size verilen vazifeden 1 
- Evet .. Ne dedi? Sizi naaıl 

kabul etti? Siz ne yaptınız? Af· 
fedeniniz .• Belki .de sizi, cevap 
veremiyecejiniz pyler sorarak 
ııkıyorum. • 

- Ne münaı~bet .• Aramızda 
gizli ne var ki.. tki iti bir arada 
görelim.. Anlatacaktan mı sa· 
ten yancabıım .• lyisi mi iüL 
nini bir aradı yapahm .• Bir &n• 

!atayım aLıe yumu: .• 
- Kime?. 
- Cumhurreill Foıkarlye •• 
- Cumhurreiaine mi? • 
- Ne o ıaribinize mi gidi-

yor? Uzeriıme aldıim.ız ite 
dair hesap vermek mecburiye
tinde delil misiniz?. 
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Emekli, Dul ve Y etinı 
maaşları iskontosu hakki 

Emıak ve Eytam Bankası 1 
isi rn bu 1 su besl nd~~ 

Belediye Reisi, Beledi) eler banka
sından ahnoeak 200 bin lira ile 

neler yapllacağuu &nf altyor 

Bankamıza maaşlarını iskonto ettiren emekli, dul ,·e yet~ 1, 
ze muameleleri bundan sonra Bankamızca yaptırılac:abrından ~ 
maaş sahiplerinin Malmüdürlükleri ne gitmel~""ine hacet. ~ j!]I 

Ancak, iskonto için ilk defa müracaat edecek olanlar vııe er 
yaptıracaklardır. oıaıı 

Haziran, temmuz ve ağustos üç aylıklarının iskontosuna.ıesi' 
dasında başlanacağından maa~ sahiplerinin cüzdanlarını '~ 
rak yatınp numara almak üzere aşağıda )'aıtlı günlerde şu 
meleri ilan olunur. 

Edirne, (Hu.susl) - Bir mUddet tan sonra artacak para ile de şehir ı 
evvel Ankaraya gitmfi olan ve o- nafiam için bir eser meydana ge • 
rada 'bir istikraz akdi için temas • tinnek tasavvurunda ihtimali ki hu
Jarda bulunan belediye reisimiz sust muhıısebe idaresinin meydana 
~ehrimize dönmüş ve tekrar çalış- getireceği turistik otel tesisatına 
ınalanna başlamıştır. iştirak etmek suretiyle bir tlyat_ 

Bihimwn malfiller 20.Şubat 939 Pazartesi 
Fatih Askert 21. ,, ,, Salı 

Fatih Mülki 22. ,, ,. Çarşamba 

Belediye rcisimiz .Ankarnda ba. 1 ro ve sinema binası meydana geti
prclığı işler hakkında §U malflmab 1 rilerck §ehrin mühim bir ihtiyacı-

Eminönü Askeri 23. ,, ,. Pe~be ,. 
Eminönü Mülki 24. ,, ,, Cuma ~ 

:vermi§tir: i na daha eevab verilmfl olacaktır. 
Kadıköy, Bakırköy 25. ,. ., Cumartesi .. 

•
1
- Bundan üç dört sene evvel ı Şehrin imar plftnma ait 15.000 

belediyemiz cmlü.k ve eytam banka- ' mikyıısındnkl haritası tasdik edil -
smdan yüz elli bin liralık bir istik- miştir. Bu plfın ancak esaslı birkaç 
nu: aktedc.r6d su tee)satını yaptır- cadde;i göstermektedir. Meydana 
mI§tı. Belediyenin bu bankaya da- getirilmesi kararlaşan diğer inşaata 
ha 45000 lira kadar bir borcu kal- başlanabilmesi için esas planın tas
dığı gibi ke~ü harici yapılan işler. dikı icab c mektcdir ki bunun f. 
den mütevellit olarak su borcu var- çin de önUmUzdc Uç aylık bir za. 

Usküdar, Eyüp 27. ,, ,, Pazartesi ~ 

~ - Beyoğlu, Beşikta~ 28. .. ,, Salı .. rıı-ıett 
Adalar, Yalova, Kartal, Sarıyer ve Beykoz Malmudür

1 cP ı4 
maa_ş alanların vizc~cri de diğerleri gibi şubemizce hazır!aıı3 JlBı:fl 
bunların cilzdanalrını evvelden yatı np humara almalarına . gill'.U 
tur. Bu Malmüdürlüklerine mensup olanlar 6. mart paza.rt~1oı6' 
kaya gelip ayni günde aylıklarını iskonto cttireceklerdır. 

~ 

t 
~ 

dr. ınan vardır. 

Ayni zamanda belediyenin yap -
brmağıı mecbur 11-.ılunduğu bir mez Kilist4:_ 

Bolvadinde kanalizasyon 
yapılmağa başlandı Bugünkü .Ra~t 

Memleket sa:ıt ayarı. ,ı.10 1 
(halkcvleri bakkında)•d sil• Si 
(Riy:ıscti Cumhur b~1111 °e100 • ~ baha, soğuk hava leposu tesisatı Elekf rı' k 

:vardır ki, bu borçl::ın ödlyebilmck 

Ankara radyosu 
TÜRKiYE RADYO D1F1lZYON 

POSTALARI 'Vo lüzumlu olnJl bu tesisatı mey -
dana. getirebilmek için belediyeler 
bankasından iki yUz bin liralık bir 
istikraz akdi zıırurctiyle karı;;ılıı§ -
mııı~r. Aıık:lrııda yaptığım temas
larla teacbbUslcr neticesinde İste. 
ö.iğiıniz paranın bize ikrazı için be
lediyeler b::ınkasına emir verilmiş. 
tir. 

tesisatı 

genişletiliyor 
Zeytin mahsulü çok bol, 
yağ fabrikaları kuruldu 

Bolvadin, (Hususi) - Her ay 
yeni ve lüzumlu bir ~e el konulan 
Bolvadinde, bu ay ele alınan yeni 
i", kanalizasyon ve uehrin metha
lindcn Eskişehir şosesine çıkan kıs
ma kadar parke yapılması faaliye
tidir. Kaymaknm bay Feyzi Akkur, 

Bolvadini güzel nehirler aral!!ma kat 
mağa azmetmi3 oldui;'lma umumi 
xannaü kazanmııı ve bu yeni i§Iyle 
bu kanaati takviye eylemiştir. Be
lediyeyi faydalı ve hayati i~lere 

sevkeden direktiflerle knsabanm 
mübrem ihtiyaçlarını kareılamıe o. 
lan kııymııkam, bu yeni faaliyetle 
de Pvlerde t.nafftin yapan pis sula
rı umumi kanala akıtııcak ve Çay 
nahiyesi şoseslngen ba.§lnmak sure
tile kasabanın içini yararak geçen 
upıuml caddeyi parkelemlş olacak • 
tır. Resimde kannlizasyon ve par
ke fanliyetinden bir sahne görül. 
mektedir. 

san KDnccr). 1 - \o cJiffCI' 
şorlıır (marş). 2-: .ı\~· ·~J 

Türkiye Raduoııı • Ankara Rod1101u ciccklcri vadisi. 3 Veb _ ~ ~ 
operasının uvcrtüril- ~cı.sroıı·,, 
"İris" opcrnsındnn 5 st ~ ~ 
Jarnefell - Prclnd~ı1l·2ııo .. ııf 

Gaziantep (Hususi) - 935 
senesinde belediyece yapılmış o· 
lan Kilis elektrik tesisatı büyük 
bir rağbet görmüştür. O vakit
ler iki yüz olarak tahmin edilen 
abone mikdan bugün beş yüzü 
aştığından mevcut elektrik motö 

Şibin karah:sarda 
dokumacılık 

Dlı l.GA l!ZUXLUCU: 

163!> m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q. 
19,iJ m. 15195 KcsJ20 Kw.; T. A. P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TORKlYE SAATiYLE 

PAZAR - 19/2/1939 

. 
Şu günlerde belediye meclisin • 

den alacağım salahiyet mazbatası 

ile Anknray::ı gi.:fore .: istil:rnz i~ini 
hnllcdcceğim. Su ı;;irketi ile yapa
cağnnız bir anl:ıgma sonnud:ı bor -
cumuzun bir hayli ineceğini kuv • 
vetle tahmin ediyorum. Şehir mez
b:ıha.sında yapılacak 21oğuk hava 
deposu tesisatı rutmııı bin lira;•a 
kn·lar m:ıl olceaktır. 

rü ihtiyacı karşılayamamaktadır. 

Şibinkarahisar, (Hususi) - Bu. 
rada dokumacılık günden güne in
ki:l:ıf etmektedir. Dokumııcılarımı. 
z:ı bu imkan ve lnkle:üı hazırlıyan 
en mUhlm sebcb dokumacılann kur 
duklan kooperatiftir. 

17.35 Müzik (p:ızar rayı miiz.i~i) 
Lnnto~ orkestrası. 18.15 Konuşma 
(Çocuk sa:ıli). 18.45 Muzik (pazar 
~ayı müziği). Lanto~ orkestrnsı. 19.15 
Tilrk ıniiziği - !'asıl heyeti (Knrac:ıar 
f:ı~lı). Celal Tok~es, Hakkı Derıııan, 
E~rcr K:ıdri, Hasan Gür, Dnsri Crıcr. 

Kilis belediyesi yeniden 125 
beygirlik elektrik motörli sipariş 
etmiştir. 

Kazada elektrik sarfiyatının 
artI!Jt, iktisadi rdahı.n arttsgsnt.. 

ve modern ihtiyaçların hnlk ta· 

rafından benimsendiğini göster 
mesi itibariyle memnuniyet ve· 

Geçenlerde umumi toplantısını 

yapan kooperatif dokumacılığın bU- Akşehirliler 

Bn i~e ait proje ve keşifler ha
zırlanıp tasdik edilmi~tir. 

İ§le yapacağımız istikrazla borç
hnmız ödendikten ve soğuk hava 
deposuna lazmıgelen parayı ayırdık 

ricidir. 
Bu sene vilayet dahilinde 

zeytinmahsulü sok boldur. Bu 

tün bu havali)·~ 1e mili "''C ~afı .Qir. 
etrafında yeıiiden fayd ı rarlıır 

" snwt lnönü gün,, · 
teshil ettiler vermiştir. Kooperatifin sermayesi 

de arttırılacaktır. 

halk·n 
Evelce 

yuzunu güldürmüştür. 

eski usul maserelerdc 

Akşehir, (Hususi) - Milli Şef 

İsmet lnönUnUn milli mUcadolc os-

lııns..mclcnr.olaif"i;Ah"hrıe.d • 2fı 1S 
Türk ınüziğt, aÇkmlar: \·eoihe, Re
şat Erer, Cevdet Koz:ın,, Ruşen Ferit 
Knm. Oku;r:ınlnr: Musı::ır:ı Ç:ı~lar, Mc· 
lck Tokgöz. 1 - O mnn beyin nlhn
vcnt peşrevi. 2 - Rnk1rnın nihavent 
şarkısı - Ne y:ınnn k:ılblme. 3 - Rn· 

V c kimden intikamını aldığını 

• bilmeden, fakat intikam alan bir 
insanın duyduğu vahşi bir lezzetle 

senenin zeyyin yağı ekoltesi ( 10) 
bin ton olarak tahmin edilmek-

çıkarılan zeytin yağlan bu sene, 
tesis edilen fabrikalarda çıkanl
mağa başlanmı§tır. 

nasında gnrb cephe.al kumandanı O• 

!arak Akşehirden ayrıldıkları 25 
ağustos 1338 gününün "lsmct lnö

nil günü,, olarak her yıl kutlulan • 
ınası belediye meclisince kararlaş. 
tmlmıatır. Meclis ayni zamanda 
Cumhurrelsiınize Akuehlrin hasret 
ve tazimlerini nrzctmek üzere An
karnya bir heyet gönd('rmcğo kn -
ra.r vermlşlerdir. 

kımın uşşnk ~rkısı. Silmem bir gün. 
4 - Türkü - Misket türküsü. 5 - llc
Cik Fcrs:ının - '.f epclcr tepeler türkD· 

tedir. Eu miktarın 4500 tonu 

odun alevlerin içine attı. Kilis'e aittir. 
Onun karşısındaki koltuğun Beş altı sencr.in kuraklıi!'l 

üstüne oturarak onun parlayışını yüzüııden rlınmıyan zeytin mab· 
ve sonra yanıp kül .ctuşunu zevkle sulünün bu sene bol olma · · • 
~eyretti. fiyatların yüksek bulunm<. : 

Şehı:n en büyük servet kay
nağını te~kil eden zeytinin lbol 
olması süratle inkişafa müsait 
bulunan Kilisin imarında çok 
mühim rol oynıyacaktır. 

sü. 6 - Suzinak .ş:ırkı - Bir nigfllıın· 
la. 7 - Ahmet Hıısiın rnst şo.rkı - Dlr 
kcncllme bir hnlipcriş:ınıına lınklım. 
8 - 1':ıir Knrcl[;:ır ş:ırkı • GQlüvcr 
SC\"lliğim. 9 - Türkü • füz pınar lın
şınıln ılcstiyi doldur11r. 10 - Rıımcli 

liirkü~ü - Şahane gö:ı:Jcr şnlı:ınc. ~1 
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- Neden bu hcsabI bizzat 
gidip şifahen venniy.orum?. 

- Çünkü siz hastasınız •. Ya. 
tağımzda yatıyor ve dışarıya 

~kmıya mukte.dir obmıyorsu -
nuz. 

Aratenin hayreti 
arttıyordu: 

gittikçe 

- Bir şey anlayamıyorum! 

dedi. 
- Şimdi anlarsınız. Fakat 

adamlarınız her halde sizin bu
raya gece yam;ı geldiğinize ka. 
ni olmalıdırlar. Yüksek sesle 
ağfayıp bağırmanızı işitmemiş 

olmalılar. 

Bağırıp çağırmnlarımı 

nu? 
- Evet •.... Hele siz yazınız. 

Ben size esas hatlarını anlata· 
cağım, siz bunları süsler püsler· 
r;ir.iz. Hcl~ b:.iyük ifritin ölüm 
yatağında. çektiği ıstırapları 

çok iyi tasvir etmelisin 1. 
radı . . Sapsarı olmuştu. Yavaş 

Araten oturduğu yerden sıç · 

ya·ıaş kekele.:li : 
- Ne diyorsunuz?. 
- Hiç ... Ne diyeceğimr Jan 

dö Mediçi öldürüldü diyorum .. 

- Jan dö Modiçi öldilrüldü 
ınü? Yanlış işittim değil mi?. 
R~lan sakin bir halde cevap 

·ıer~i: 

- Evet öldürüldü .• Ben 
dil rdüm. 

öl· 

Aratcn ağlamıya 
tr. 

Rolan Aratenin 4uyduğu a· 
cıya inanıyordu.. Çünkü onun 
Jan dö Mediçiyi ne kadar ıevdi· 
ğini bilirdi.. 

Piyer Aratcn muttaııl : 
- Ne felaket! Ne fel!ket .• 

Bu kadar kuvvetli, bu ka.clar 
cesur bir adamın bile dünyada 
kalamayışı n"e acı?. diye mırıl· 
danıyordu • 

Rolan onun içten ağlayışına 
bakıyordu. 

Araten uzun müddet ağladı ... 
Hıçkıra hıçkıra ağladı. Nihayet 
gözlerini silerek Rolana: 

- Ben, dedi, hakikaten has.• 
tayım .• Bend~ istediğiniz mek· 
tubu yaıdıktan sonra hemen ya• 
tacağım .. 

- Şu halde yazınız. Fakat 
iyice dikkat ediniz:. 

Aratcn cevap verdi: 
- Dikkatli yazacağım .. Söy• 

leyetekleriniz ne kadar acr o• 
lursa olsua hepsini istediğiniz 
gibi yazacağım.. Fakat zavallı 

dostum ne kadar da iyi bir a· 
.damdı •• Böyle bir adamı neden 
öldürdilnllz? Size ne fenalığı 

dokunmuıtu? • 
- Bana mı ne {cnalığı de. 

kundu? Hiç 1 Fakat böyle icap 
etti. Bir adalete mlnl olmak 
istedi. 

A'raten titredi.. Vücu.dunu 
derin bir raşe kapladı. • 

- Sizi dinliyorum, dedi. 
Rolan yazdırnuya baJladı .• 

Aratcn söylenenleri not ediyor 
ve inlemekten de kendini ala· 
mıyordu .• 

Rolan Manto da dükün sara
yında geçen son ıztırap sahne. 
sini anlattıktan sonra Piyer A. 
raten : 

- Kendimi orada sanıyorum. 
dedi. 

- Çok iyi.. Orada bulunmu~
gunuz gibi yazınızı süsleyiniz. 

Araten sol Cli ba§ında mlite· 
madiyen yazıyordu. Mektubun 
yazılması bir saat sürdü. 

Yüksek sesle okudu.. Yaz· 
dığını beğenmişti. • 

- Nasıl buldun bu nefis c· 
ıeri .. dedi. 

Mektubun esas noktalarının 

Rotan tarafından veriLdiğini u. 
nutmuştu. 

Rolan cevap verdi : 
- Sen önce mümkün oldu· 

ğu kadar sür'atle mektubu gön
der ve hemen siz de yatınız: •. 
Çünkü çok müteessir ve hasta
ıınız. 

Araten c~vap vr.:di: 
- Evet doğru .. Az drıha büz 

rı ümü unutuyordum. 

Tekrar ağlamıya başladı. 

Rolan, Aratcrıin itimat ettiği 

hizmetçisini çağırdı .• 
Araten, mektubu ona 

rak: 
uzata· 

- Monsenyör Cumhurreisi 
i5in ..• Çabuk? dedi. 

Hizmetçi derhal ayrıldı.. A. 
ratcn, Rolanın arkasından eda
dan çıkarak yatak odasına gır .. 
di .. Nefes nefese soyundu. 

Rola nilave etti: 
- Cumhurreisinin bu hu-

susta sizden fazla tafsilat al· 
mak üzere birisini göndereceği. 
ni sanırım. 

-Acaba?. • 
- Belki kendisi bile gelir ... ; 
- iyi ki bu ihtimalden bah-

sett1niz: •• Yatma.klığım muhak
kak lazım, .demek .. 

Fevkalade bir §ekilde süslen
miş yatak odasına girerken: 

- tcap ederse Cumhurreisi· 
le ne 1ekilde konu§mam lazım. 

diye sordu. 
- Mektunuzda yazdıkları. 

nızdan muhtasar bir !§ekilde hah 
sedersiniz .. Maamafih zabitler• 
den bir çoğunun meçhul bir a· 
damdan bahsetmiş oldukları 
nm dikkatinize çarptığını ili.ve 
edebilirsiniz. 

- Bu adam kim?. 
- Rolan Kandiyano .• 
Rotan devam etti: 
- O Rolan Kandiyano ki 

girdiği ordugahta neticesi ö· 
\ 

Junsı (spor scrvlsı)· 500 .r 
(~ıbanl). 22.45 • 23 a1f>o 
berlcri ve yarınki pro~ 
PAZARTSl - 20f2/19 gS ~ 

12.30 Program. 12· t .~., 
ı;ı - pl. 13 Memleket sa• 1 j~ 
Ye meteoroloji b:ıberıer; "'!""tt 
Nfizik (cazbant - ciB;,°ııı. ~_.,. 
kestrası. 18.30 Pral. 1 ~~~ 
zik (Türk müzik birli~) ıe.v1 ııtı . _.d 
Konuşm:ı (Doktor s:ı nllı'fP" _.I 
müziği - rasıt heyeti ;a1'kl ~;f 
h). Tahsin Knrn'kuş, ili' Jf•;;t 
Eşref K:ıdri, llus:ın ~j:rı",;.:I 
koy, Dnsri OCJer. 20 ~..'ı"..:W' 
JoSl l•nh-rlcı l, "'' ""' Asilt 9 
20 15 Türk muzlği (l.-111 tr"_• 
eaİıınlar: Vecihe, Jteş:ıt :ıtol"' 
Fersnn. Refik Fcrs:ı~· c;JI"~ 
Cevdet Kozan, Ce,·de cırtell~ 
Niyazi Seyhun, Basri k~ 
lnr· Ankar:ı rsd)·osu • · den• 
ınrı (koro>. ldare e r "11''1 • 
mil. 1 - Kanuni Ar; pıJJlli 
:res!ıh peşrevi. 2 -: 1 :sib t' 
ınnil dcclc - Sull:ını :> tsJ11•d 
te. 3 - Bnmomi znd~este. 4 ~ 
Sult:ıni ycgüh 2 ncl d • ~ 

·ı de e • mnml zncle lsmaı f,tet 
ğır semai. 5 -Reşat ı s•41 
tn1'siıni. G - ııam~tıl 7 ,,. 
dede - yüı·ük .scnınıl S ,,. 
Arif hey saz scnı:ılG 'şıırlıl 'JJlf. 
Rıza efendi şchnaıttlP :tir' 
andcl!p. 9 - Şemse ıısıa ~t 
naz şorkı - EY babı srıw· ... ,., 
10 - Selim şehnaz! ,1 •>' ... ı, 
\ana. 21 Memleket ;ab'~l 
nuşma. 21.lli Eshn~·{i)-.t)• ~ 
yo • nukut borsnc;ı şef: ,/' 
ı.ik (kütük orl•csıra - ıır dil 
kın) ı - nrnms - l\[ıı~rı5ill • t 
2 - M:ınnfrcd - J{art~k b•ıe 
3 - Rich:ırtz -. ldll~p11P>'°16 / 
4 - Moszkovskı - r;iııııl• 
5 - GretchaninOV ·,,.ncr '" .. ı 

1- ·çe"' 
- Düyilk "'aıs. dilliiS C'1 f 
8 - Malvcui - Sn osc:ııl' ..a 

9 - j~Z"" panyol Qarısı) · akisJel'· rıtİı~ 
Rus milziSindcn 23.oS t>f 
ılk (Kentet • pl.Jı( 5011 ,J• 
band). 23.45 ~ 2rogralXI• _Ji':.-. .. 
!eri ve )'arınkı p f11~ 

şEJJlll J'•,.r ~ 
ı 9-2·39 Gece: ttfl' 
ıs.so; , ırıls 
'J' •de: /1 r 

li r-.1> ,\: Y! (Jl1' 
ıwın::oı !\IS~ ı. 1:1ar ,. 

. 0•arılı1Iı ~ 

JIALl\ O~ 9 d' 
J3U gJtŞll f 6 4-f 
(iQrıd!' 1' ı1 

'1' A Jt 1' 1A 
Lelıar·· ı (t• il 

M!ldk: ı-·ransl{ 1301\S.~S •' ""'' 
Yakında: AS lblJ l''ı 
Af atü rk a~_. :ı 
Beslınll 11attaJUD,; biJllt t 

bilın üç defa b8-c;1l ' ,I' 
ha satııınıştır. lt11-"~ 
Şbncltye J<a(lar • ~ 

dini%. seıe ' 
Yat1UZ 1e~_..ı,,. 

Dipf oın tük ıo pı f 
ı.ostilrıl 1t$ 1 

Hokıkt tek ·şıir· - 'far 
maşlarınııı geGırrı;rcl J.pl· 
l"armakf<apı Q. 

Evi üstünde. 
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~imli Haff 8'yı aray n z 
1'1\e--------------~ -ZLZV,ı.r.ı:~~ 

DABF.R - Akpm po~ası 11 
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il KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Biliimum ec
zanelerde bulunur. 

il ~~ 
. . . .. 

' ·ı :J"h ,, ~ .... f': • ıl ., ' ,. , '. ıl CI • •' • " • • .: ,;. ı Pi1 ı,ı 1 ,' 
Jf.. ' _,_ ";ı. • • • . •. ''· 1 ~. •ıı. . ' -

ı 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, nezleyi, Romatizmayı, dil' ve bq afnlarmı hemen geçiren yeglne kqelerdlr. Madeni kutularda oldol:;"tlndan tesiri ve terkibi 
~ sabittir. lsmlne \"O markuma Ultfeıı dikkat. Her eczanede teklik kutusu 7,5 kuru~r. 

WlllllllllRlllllli~[!BJllJlldl1llmınlllllilll 

.. • Dr. Suphi Şen ses • 
J drar yolları ha#alıkları 1 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısında Lekler apartıman. Fa· 

kirlere para!;ız. Tel. 43924 
rmEm .... E.:11 ......... 

Baylar? 
Dünyanm en sağln l sıhhi lastik. 

ı lerl olan 

l'rczervatınerinl dab:.., tercih edlr·~ -·i· ., 
Dr. KEMAL . OZSAN 
idrar yolmn, deri ve frengi 

hastnlıklan mütehauıaı 

Tünelbaşı, İstiktaı caddesi 
No. 380 Bursa pazarı üstü. 

Telefon 41235 ,..-

RESiMLi HAFTAYA 
abune olun 

l_iN_Hi_SAR_LA_R _U_MU_M_M_OD_ORL_OG_ON_DE_N 1 
Cinsi Miktan Muhemmen B. %7,5 Muv. T. Eksiltme 

Lira K~ Lira Kuruş Şekli saati 
Pirinç etiket 31700 adet 400- 30 Açık eksiltme 14 
lçki satış kasası 2900 ,, 8700- 435 Kapalı zarf 14,30 
Filit 4000 Kg. 2800- 210 Açık eksiltme 15 
Sinek kağıdı iyi cins 150000 adet 1500- 112 50 Açık eksiltme 15,30 
Filit tulumbası 100 ,, 146- 10 95 Açık eksiltme 16 
Yapışkan macunu 175 Kg. 245- 18 37 Açık eksiltme 16,15 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 6 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 15·3·939 tarihine rasthyan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nü· 
mune verilmek lazıtn.dır. 

iV - Şartnameler hergün sözil geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için ta· 

yin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine i~tirak etmek istiyeİılerin de mü· 
hürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 13,30 a kadar mezk.Cir komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (1102). 

*** 
Türk Hava Kumruu Maim cinsi Miktan Muhammen bedel % 7,5 muvakkat 

Büyük Piyangosu 
eşinci keşide: 11 Mar 39 dadır.~ .... -· 

BUyük ikramiye 50,000 liradır 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşnm

ları 17 den sonra LAieli 1'ayyarc 
Ap. Doire 2; No.17 de h:ıstolnrını 
kabul eder. (Ttltf on: 23953) 

Bu hafta çıkan RESiMLi 

HAFTAYI okuyunuz 

Metre Teminatı 

İnce ve kaim çivili 2400 Lira Lira 

kayqı Sif 4320 324 

İ - Şartname ve nUmuneleri mucibince yukanda )taZ!lı ka. 
}'7§lar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedelile teminat. 
akçası hizalarmda gösterilmi§tir. 

n - Eksiltme 27-2-939 tarihine rastlıyan pa~si günU 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve mUbayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

ill - Şartnameleri parasız olar;ık her gUn sözU. geçen §Ube.. 

den alınabileceği gibi nilmuneler de görillebilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme gUnil muayyen saatte teminat pa. 
ralarile birlikte mezkftr komisyona gelmeleri ilin olunur. (852) 

(BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU$ I 

--_____ ,.. 
------4 
-- &a 

-

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN~TEMElİDİR 
-·~ 

... 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

o .. 



d3rtte birini 

temin eden Teksasda petrol kuyusu yangınları sık 

•ık görü1ür. Bunlardan biri geçen hafta. başlamıt 

ve günlerce nıüca.deledcn sonra söndürUlebilmiştlr. 

Yangını söndürmek lı,:in, petrol borularından çıkan 

aleve, sıea.k su sıkılmıştır. Diğer taraftan ale,·ler il· 

zerine asılan menlkenler, ermtesine mani olmak t 

çlıı, daimi bir ıoiuk su cereyan_.ı altında bırakılmı.1tır. 

.&nlerlkadald bir otomobil )'art ~r.c:Ta saatte '71S m.h sttratıe glaen, her 1talde bu otomobil değl1, teker • 
~t.nmtilillin hl., L.Jı;erleiH ha.\'.lU!A...fırla.muı fak!lt otomob 

Londrada hava hücun 
karşı yapılan sığınc 

/-

1..onc1racla l>frool: sobkJara iiava 1ıDcomlanna briı 

lar yapılmaktadır. Çan teklinde madeni bir klübe olan 

çok mnkavbndlr ve içinde zehlrll gazi temlzUyen hal'& 

Resimlerde bli sığınakların bir tecrübesi görülüyor. 

mn yanma konulmuş olan bu çelik sığmaklanlan birin· 

· • · ~~~ · - · . kte!> 
Amerikadald Sprlngfteld kolleji dünyanın en me~hur beden terblyeı;ıt moaHhn me 
rlkan mekteplerine jimnastik mualllml olacak gençler HerkUI vi\cutlu birer "porc~ 
mektepte dikkat edllen şey gençlerin sadece biter sporcu olmaaı delil, ayni zaman a 

d etme ridir. 


