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intihap listeleri 
~~ın kaldırıhyor 
o~ ! müntehip seçimine martin 
8iınde başlanması kararlaştırıldı 

E ad Efcndl 
Paris, 24 (A.A.} - Amerikan 

klübünde bir nutuk söyliyen A _ 
merika sefiri Bullitt, bilhassa 
demiştir ki: 

"Dünya. o kadar küçülüyor vo 
taaarruz silahlan o l:adar sürat 

1 kesbediyor ki büyük bir millet 
tek başına. şikayetini mucip olan 
noktaları masa başında hallet .. 
mekten imtina ettiği müddetçe 
hiçbir millet sulha olan bağlılı .. 
ğına rağmen kendini emniyette 
hissedemez. Çünkü herhangi bir. 
hükumet tepeden tırnağa kada:: 
silahlanıp kuvvet siyasetinde 
ısrar ettiği takdirde emniyet yal
nız müdafaa ordulannda mevcut 

(Devamı 4 ün,.iide) 

LonCJrada açılan ln.;lliz sana.} ı s<-rg ntade ha\. hücunlarıJla karşı 3 eni 
Ulr sığmak modeli t~ hlr cdllmcl<ted lr. Sığuıak kemer şcklind<.>kl kısmı· 
na; kadar top~ğa glimUlecc.ktir. 

Franko ı Denizbank işleri etrafmda 
müttefiklerine1 

• • d d' 

~ · (Yazısı 2 incide) 

! ~ABER'in 
\ Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

teşekkür etti yolsuzluk ıddıaları . evam e ıyor 
Fransadaki muha- Bir vinç sipariş i nde usule uygun 
cırlar 342 bin kişi... hareket ed il mediği bildiriliyor 

(Yazısı 4 üncı"ide) Deniibanktaki yolsuzluk iddialn. gerek devlet milesseseleri, gerek 

l 
l 

~~~~~~~~~~~ 

l' No:: ~· Beşiktaş: R. Rana 
CllJ'rnnıza clağrt~ağmu.z miiki.fatlarm kıyDletl 800 lirayı 

yan bir mayn 

Şişli - Pera 
Pazar günü karşılaşıyor 

lto ~ aşkındır. 
)~ lıoı ~ethıde blr radyo, kristal büfe takınılan, kıymetli ceb 

~~ "1i"-tıer1, ma,ambalar, elbi5elilder, istenilen eşyayı a labil-

llılllıttlılrctin.i n ren 20, 15, 10 lira gibi pa~ kıymetinde kart. 
lif ey CS)'MI Ye saire. 

İngiltere 
Japonyayı 

T amşvar takımı 
gelmiyor 

Protesto etti Son dakikada öğrendiğimize göre, 
ııpor sayfamızda yazdığımız gibi, 

u.;b k Müsabakamıza i~- Son bombardımana, pazar gilnli Şi§li - Pera maçı yerine 
a a kuponu '-' 1 Pera takımı Romen Tamşvar takı-

N liABER l tirak ediniz ve ku- Japonyanın ngiltereye anı ile maç yapmryacaktır. 
! O: 60 • 42 ! ponJarımızt topla. VUrdUQU ilk fiske Romen takımı gelmekten vazgeç_ 

~.93399 _ 14 ~ M.a , tiğinden, yine Şişli ile Pera Taksim 

~ maya~ göziyle0.~~l!l?~~deJ :~;;.d• saat 11 de ka.,,•laoacnk-

ij i r Çin tayyarecisinin 
J gösterdiği kahramanlık 
~~·kn toplarının isabetile sakatlanan tayyare, pilotun tayin ettiği 

1 amet üzere bir Japon gemisinin güvertesine düştü 
ve bombalarının infilakile gemiyi bahrdı 

~ti~ Tabiat de Japonlara bir oyun oynadı : 
-:lııron blrden lb> ı re nstkametn nı değlşDtft rlşlyle, Japo n 

l(er ıeırnnnn kuODa tnld oğı g~z yDne keınıdlJ.-rDnR boğdu 
(Yazısı S incide). 

rmı tahkika memur komisyonların Denizbankm o zamanki idaresi ba-

yeni bir meseleyi ortaya çıkardık- kımmdan uygunsuz şekilde yapılmış 
bir vinç siparişidir. ları haber verilmektedir. 

I 

Bu husustaki neşriyata göre bu, (Devamı 4 iincüde)1 

ÇERÇEVE 

Akademi 
Vaktile bir Fran ız ~:ıtri ~öyle bir hlikfun savurnıu~tu: 
- Bir fikir rn sanat adamım dört netice ~ref.slz kılar. Blrfnclsl 

Jl'ramırz Akadumbine ii1.i olmak, ikint"isi (legion d'honneur) nl.şanile lü
t nflanclırılmnk, ü~ünt"üsü (Comedie ı~ran!:ai e) e ııiyes kabul ettirmek, 
tlördündü U umanın münekkidi tararmdan metbedilmck. 

Dikka.t edilirse ~alrin haysiyetsizlik telil<ki ettiği fiCylcr }i'luısız_ 
ların milli 5cref ölçüleridir. 1ı;inı1c hasta bir infialin yattığı bu hUlano 
<'lddlyet gözü ile bakama)TL. J:\'et ama bu ha.stannı kalbini doktoı
cnsına dinl!y,ıcck olursak ora.da, şifreli bir daraban halinde gizli bir 
hakikat deıırcntisl de kulağonızdan ka~maz. 

Başta. akademiler olmak üzere sannt YC fikir yönünde üniformalı 
f;alahiyet ocakları, 7.amanm dinamik hükmü dı~ında kalmış müesse
sel~rdir. Daiına g~mlj :;ünü, porsumuş kıymeti, dc\'~İrllmiş mc\silııl 
tem il ctlerler ,·c (yeni) ye, (ileri) ye, (yarın) a doğru fı~kıran ham
leleri köstekleyici bir eda takmırlar. Onun ls;lndir ki yeni lılr dii ünce, 
bir duygu, bir ifade tarzı getiren her hareket, onları yoluna dikilmi'.1 
birer ev sahibi heyetimle görür. Şüphesiz ki bu görüş, içindeki hakikat 
tortusuna rağmen infiali n marazidir. Zira (yeni) nln borcu ynlın. 
kıh!J akınlara giri:smck olduğu kııd:ı.r (eski) nlnki de muhafazalı hl ar
lar içinde kendi. ini korumaktır. 

llisar dUşer!;e mt'Sele kalmaz. ili an cepheden foslamak durur -
ken kapısında oturup onun değersizliğinden bahsetmek ayrphr. 

Şimdi gelelim blzlm akademi işine! 
Ruhlannın kubbcJerlnd~ki yabancı tesir örümceklerini süııllrcme

ııılı;, ~k ba5ına bir ln~a CCS!lfttfne ul:ı5:ınuım1ş, kitab mikyasma tıka
mamış fikir 'e san:ıt adamlnnmız.m kuracağı bir akademi, bizde Fran
sız ~alrlnln ilk hilknıünü haklı göstereb\ilr. 

Fertl h alinde olduk mu kl heyet halinıl<> olmaya ~alt!jl)'Orm:. 
Eevvrlil unsur, sonra terldb. 

Necip Fazıl KISAKOREK 
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Balkanlarda coğrafyan:n 
üstünde bir milli şiar 
Yazan: Nnzaımeddöını Naznf 

Bükreı t::ıplantısı bitti. Paktın 
bu toplantıdan bir kat daha kuv· 
vetlenerek çıktığı muhakkaktır. 

Evvelce de söylediğimiz gibi bu 
palet, Balkan dışından gelmesi 

&muhtemel tahrikata karıı, her ihti· 
• male karşı, Balkan ıdevletlerinin 

müştereken aldıkları bir ihtiyati 
tedbirdi. Halbuki şimdi bir ' 'ma. 
kul lüzum,, dur. 

Evvelce düşman mefruz ve ku
rulan müdafaa esaslan nazari idi. 
Filhakika, haciiseler, "düşman,, ı 

henüz şahıslan<1ırmamıştır. Fakat 
siyasi havada o kadar ldlişmanlık 
uçuıuyor ki gCnUn birinde, hiç u
mulmadık bir anda bunlardan oi-

• 
rinin Balkanların hissesine düş. 

mesi mümkündür.. "Balkanların 

hissesine,, diyoruz. Zira, Balka."1-

lar, dünyanın öyle bir parçasıdır 
ki buraya gelecek bir düşman 

yalnız bir Balkan devletini ezmek
le hcödefine ulaşmış olmaz.. Bir 
yabancı siyasa, kendini Balkanlar. 
da muvaffak sayabilmek için bü
tün Balkan devletlerini ezmeğe 

m~cburdur. Binaenaleyh Balkan 
devletleri teker teker kendilerini 
.mli.dafaaya çahırnakla istiklalleri
ni ve menfaatlerini emniyet altına 
almış olamaz!ar. Bir Balkan dev. 
leti, milli menfaat ve istiklalini 
ancak "heyeti umumiye halinde 
Balkanlar,, ı müdafaaya çalışmak
la binnetice kendi istiklalini koru
yabilir, ve menfaatlerini müdafaa 
etmiş sayılır • 

Demek oluyor ki dünya!da hadi. 
ler umumt sulha makQs .bir isti· 
kamet takip ettikçe Balkan paktı 
bir lüzum halini alıyor ve pakt 
devletleri saflarında bir kat daha 
sağlamlık beliriyor. 

Atatilrkün izinde dümen tutma! 
emrini vermiıtir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, ge 
çen her gün Paktı y~lnız sağlam 
laştırmr§tır • 

Zaman, ilk tasarlanııta eksik 
kalmış olan tarafları tamamlamak 
arzusunu telkin etmekten bar 
hiç bir tesir yapmamaktadır. Sa. 
racoğlunun temasından sonra, 
Sofyarun, Selanik anla§masından 

hız alarak ileri adımla ratmak ka· 
rarıru verdiği ide artık açıkça an· 
laşdıyor. 

Selanik anlaşmasr Balkan ço. 
cuğu Bulgaryaya, Balkan ailesin: 
bağlayan samimiyetin ve açık gö
nüllülüğün kıymetlerini sezmek 
ve tatmak imkanlanru vermiıtir. 

Bundan aldığı lezzet ve itimat 
Bulgaryayı Balkanlarda esen yeni 
havaya, insanlık, emniyet, karıılık 
lı yardım havasına alıJtırm11tır •de
nilebilir. Bulgarya paktta yerini 
almalı, Bulgaryaya yerini verme· 
liyiz , 

Balkanlarda milli hedef coğraf
yanın üstilndedir. Balkanlıların 

tek milli ıiarı ıudur: 
Elele vererek, biribirimizi ta. 

mamlayarak tam bir emniyet ku· 
rarak medeniyete, daima medeni
yete, en ileri medeniyete ve en 
yüksek refaha. .. 

Nizameddin NAZiF 

Türklüğü tahkir 
davaları 

Gizli celselerde görülecek 
Adliye vekA.leti tarafından Türk. 

JUğU tahkh' davt\'1anna aır liir ta-
Hariciye Vekilimizin Sirkeci mim yapılml§tır. Bu tamlmde ezctim 

garından hareketine takaddüm le §(Syle denilmektedir: 

eden saatlerde buna iJaret etmekle "- TilrklU~. BllyO.k Millet Mec. 
ne doğru hareket et.mi§ olduğu- I Iislni hUkQmctln §rı.hslyetinl Rei
muz, işte §U anda iyice anlaşılmak. :sicur:ıhunı, devletin silahlı k~vvet. 
tadır. lerlni tahklr suçlarına müteallik du-

Balkan klevletlerinden ba~ka nışınnlann nlent olarak icraat, fııil .. 
türlü bir hareket be1demek abes- lerlne karşı 1.§lcdiği suçların rüyeti 
tir. Balkan Paktının bet yıllık ta. itibarile dinUyenler üzerinde aaabi
rihinde her Balkan devletinin için- yet ve heyecan uyandırmak itibari. 
de açık ve gizli bir surette yapıl. le emniyeti muhaf47.a bakımından 
mı§ her tUrlU tahrikat neti~esiz mahzurlu olduğu gibi bayle mahdut 
kalmıştır. suiniyet erbabının edob haricine 

çıkarak hakaret sadedinde earfet -
Balkan .dııındaki d.:5t ve düş

man devletler tarafından gösteril. 
mi§ her tUrlü diplomatik hüner
ler nasıl neticesiz kalmışsa. 

Balkan devletleri ayr.ı ayn birer 
iktısadi ve siyasi ünite halinde ya. 
şamakla birleşip bir ' ' tamlık,, teş

kil ederek yaşama'k arasındaki far. 
kı müıbct delillerle anlamış bulu
nuyorlar. Yer yüzünde iş birliği 

peşinde koşuşan develtlerin he. 
nıen hiçbir tcsanüdlU bir çalışma· 
dan Balkanlılar kadar faydalan. 
mazlar. Zira onlar, Balkan devlet
lerinin menfaatleri !:adar biribirini 
nakzetmiycn, men'ud bir cazibe 
ile yanyana gelip biribirlni tamam. 
Jayıp bir müsbet iktzsadi .manzume 
teşkil edebilen menfaatlere malik 
!değillerdir. 

Onlar çarpışmaktan ınenfaat u· 
marlar, biz yanyana gelip bir hi. 
zada durup tek som yığın olmak
tan. 

Metaksas'ın Belgradda ve Bük. 
reşteki nutuklarında bu itimadı 
okuyorıı:ı. Cafenko, yaz.dığı yazı· 

larda ve söylediği ate§li nutukta 
bunu tebarüz ettirmiştir. Bütün 
Rumen ıazetelcri, bütün Yunan 
gazeteleri, bütün Yugoslav ga. 
zeteleri bu esaslardan ilham al
maktadırlar. 

Caıetelcrlmi% bu yolun en te. 
8i.ı mUminlcrine künü olmakta
*"· Millt Şefimiz lnann, devlet a. 
ldamlanmıza, paktı, en müsbet is
tikametlere ıevketmiş olan Büyük 

tikleri galiz sözlerin aleni celseler. 
de de mcvzubahs edilmesi miııt his
leri rencide etmek itibarile mahzur 
ludur. 

Ceza muhakemeleri usulll kanu. 
nunun 373 Uncii maddesi mucibince 
umumi Adab ve emniyeti muhafaza 
maksadile duruşmanın gizli olarak 
icrası icab ettiğinden mevzu olan 
suçlara alt duruşmaların gizli ya -
pılması hususunda mahkemelerde 
takipte bulunulması tebliğ olunur.,, 

lzmirde yakala
nan kalpazanlar 
Aralarında 80 yaşında 

bir kadm da var 
İzmirdc kalp elli kuruşluk iıruı 

!inden suçlu bir kalpazan kump3l: 
yası yakalandığını yazmıştık. Suç· 
lular arasında, kalpazanlara muh
telif suretlerle yaroım ettikler: 
anlaşılan Manisalı Hasan, 80 ya
şında Emine, Ahmet oğlu Musta· 
fa, Ab:;lullah oğlu Tevfik, dökme· 
ci Halim adında bir. kaç kiti dahc:. 
mevcuttur • 

Suçlular §imdiye kadar 161 a. 
det elliıer kuruşluk ılirdüklerin' 
itiraf etmiıleıdir • 

Kalpazanlann çabştıklan yer 
araştmlıru~, 4letleri bulunmu§tur. 
Suçlular a.dliyeye tevdi edilmiııtir. 
Yalanda muhakemelerine baıla
nacaktır. 

H A B E R - Ak,am Postası ============================= 

1 , 

. .. 
Gazhane • Dolma.bahçe yolu mo 7.tılk olaral< yapılmıştı. Şlmdl mU. 

hcndls mektebi Ue Gümüş oyu hast anesl ara.~mdald yolun gcnl5lctllmc
'dne başlanmı~tır. Caddenin sol tar& fmdakl du\•arlan yıkılıp gerf alıu. 
maktadır. 

Orta 
de 

mektepler
muallim 

ihtiyacı 
Yüksek muallim mekte
binin ta:ebe kadrosu 

genişletiliyor 

intihap listeleri 
yarın kaldırıhyor 
ikinci müntehip seç:mine mart•n 

onbeşinde başlanması kararlaştırı~dı 
Orta tedrisat kadrosundaki 

muallim noksanlığı her zaman 
kendini göstermektedir. Lise ve 
orta mekteplerimizin adetlerinin 
artışı nisbetinde muallim yetiş • 
memesi yüziinden mütemadiyen 
ilkmektep muallimleri meyanın· 
dan imtihanla orta tedrisat kad. 
rosuna muallim alınmasına rağ· 
men ne orta mektep muallim 
kadrosu doldurulabilmekte, ne 
lise muallimlerinin adedi ihtiya. 
ca kafi gelebilecek bir hadde yük 
seltilebilınektcdir. , 

Maarif Vekateti bu vaziyeti na 
zan dikkate alarak, yüksek öğ • 
retmen okulunun talebe kadrosu 
nu gepi§letmeğe karar vermiştir. 
Fakat bunun için yeni ders se -
nesini beklemek dahi zaman zı • 
yaına sebebiyet vereceğinden 

şimdiden bir müsabaka imtihanı 

Mcb'uı intihabatına hazırlık ol
mak üzere kaza ve nahiye merkez
lerine asılmış olan listelere itira ... 
için on beş günlük mUddet yarın 
bitecek ve defterler yarın akşan: 
kaldırılacaktır. 

Bugüne kadar listelerde isim. 
lerini bulamıyan veya soyadlarının 
yanlı§ yazıldığını görenler itiraz
la bulunmuşlar ve listeler ona gö
re değiştirilmi§tir. Tefti§ heyet: 
diğer itirazları da tetkik etmekte· 
dir. Seçim hazırlıklarına Anka 
ra Parti merkezinde de devam e· 
dilmektedir • 

Şimdiye kaıdar namzetlik için . ' .. 

Sulama proyramı 
tatlıikatı 

açılmasına ve müsabnkada kaza. Büyük sulama programının 
nacak taliplerin derhal derse baş dördüncü ve sekizinci §UbeLrlnP 
latllmasına karar verilmiştir. I ait iki mühim lmımının keşifleri 

Maarif !da,·esince nıUsabakn ikmal edilerek tatbikatına geçU 
imtihanı esaslan tamamlyle ha- miş bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi küçük Men 
deresin ayaklarından ola.n ÇilrU!t 
su Uzeıinde yapılacak regUlatör-

zırlanını§ ve mUsab!lka imtiha • 
nının martın blrlnci gUnU Şehz:ı 
debaı;ıındaki mektep binasınd:ı 

yapılması takarrür etmi§tir. 
Eğer bu müsabaka imtihanın· le Denizli • Sarayköy ovc.sının sol 

da muvaffak olanlar kafi görül _ 1 sahil sulama kanalı hafriyntına 
mezse ikinci bir mU~ab:ıka imli · aittir. 

ham açılması da düşünUIUyor. Sarayköy ovasının eulanmM1 
--o- için lfızımgelen kano.l güzegah1 

H a 1 k radyo 1 a n bu §Ubenin 15 nci kıswı tarafın • 
dan tesbit edilmiştir. Aynı §ube. 

iki tip makine tesbit nin intaç ettiği çayda yapıl!ıcalı 
edildi b11rajda 250.000.000 metre mika

Halkın ucuz radyo tedarik ede· 
bilmesi için posta ve telgraf u
num müdürlüğü tarafından tetki. 
kat yapmak üzere, kurulan komis
yon iki tip rady.c. tesbit etmiş ve 
bunlara dair bir izahname hazır· 
lanmı§tır. Bu izahnameye göre, 
;;ipariş almak istiyen fabrikalarla 
temasa geçilecektir. 

Devlet tarafından yaptıtılacak 
o>lan bu radyolardan birinci tip üı: 

ambalı ve pille işleyebilen ra::lyo-

':ıına kadar suyu tutabilecektir. 

ÇtirUksu regUletörU ile Denizli 
Sarayköy ovası sol sahil sulan 
rnası işi için yanın milyon lira 
tahsisat verilmietir. 

İkinci intaç edilen iB, Tokat 
Ifazovasının sulanmnsı içın Yeşi l 

ınnak üzerinde Gömenck mevki· 
ind~ yapılacak regü\fı.tör ile açıJn 
cak sağ sahil sulama kanalı ha!. 
riyat ve sınai imnliı.tıclır. Bu ka
nat 40 kilometre olacaktır. 

!ardır. Elektrik olmıyan yerler.dt Yapılan kc(fler neticesinde bu 
~alış:ılıile::ek olan ~u r~dyolar u.

1 

i/in de 1,5 milyon lir.ı.ya çıkabi 
zun ve o_rta dalga. uzerındcn yapı· Jcceği hesap cdilmi~tir. 
lan ncşnyatı alab:lecektir. Bu i:i'lerc nisanda barlnnncak · 

ll:in::i tip dört Himbalıdır ve tır. · " 
elektrikle çalı§ataktır. 

Her iki tıpin modeli sağlam ve 
iklim §artlarına uygun gc:I ce!: 
fenni §artlar dahilinde hazır ım 
mı§tır. 

ır © rrı tt: ~ ırtl ~ m. c a 
non n:ıaı11 osı 

müracaat edenlerin sayısı 2000 i 
bulmuştur. Sekiz bini bulduğu yo
lundaki neşriyat yanlıştır. 

Bundan meclisteki 399 meb'uı: 
'.ıariçtir. Çünkü onlar tabii aza a· 
rasındadır. Bu devrede mebus bu. 
lunmıyan eski mebusların hemen 
hepsi tekrar naı .zetliklerini 'koy
muşlar.dır. 

N amzetliklerini, Ankara, tstar. 
.>:.ıl, İzmir gibi büyük şehirlerden 
koyanlar mühim bir yekun teşkil 

:?tmektedir. Kendilerini İstanbul· 

dan namzet göıterenler 250 ki 
}iclir • 

P~Jpfil1ı:WW1tlfi&Miinıfno mar. 
tın 15 inde baılana::ak ve seçim 
21 martta bitecektir. • • · 

Dahiliye Vekaleti mebus intiha
batına ait mazbataları bastırarak 
alfika :ar dairelere göndermİ§tir. 

Di~er taraftan, serbest namzet
liğini koyanların sayısının pek az 
olduğu bildirilmektedir. 

Yaphnlacak 
umumi helalar 

Beheri onbin liraya 
mal olacak 

Umumi helalar meselesi etra. 
:ın:ia bir müddettenberi yapılan 
tetkikler sona ermi§ ve İstanbul 
şehrinin nerelerinde umumi hela 
} apdması lıizım gelrliği ve halep 
neı elerdc mevı:ut olduğu tesbit 
edilmiştir . 

Bele:liye ilk iş olarak şehrin er. 
mütekfisif nüfuslu mıntakalannda 
umumi helalar inşa ettirmek '<d 
rarındad,r. Inşa olunacak i?k helô 
Harbiyede tramV&.} cı..ı ak yerin
cı ~ bugün nıecut heHl kaldırılarak 
yerine yapılacak, yeraltı heUi:ıı 

ofacaktır. Bu heHinın inşa.sın:: 

mart ortasında ba~lanacaktır 

10.000 liralık tahsisatı kabul edil· 
'lliştir . 

jkinci hela Taksimden kalkacal. 
umumi helaların yerine arkada ya 
pılac:ı ctrr. üçüncü belli da 'l'~zko· 
paranda olacaktır. Bun:kn başka 
Beyoğlu tarafında iki umumi he· 
Ui daha yapılacaktır. Bunlnnn hep 
i için 50.000 lira sarfolunaca!:trr. 
İstanbul tarafında yapılacak he· 

:51arın <la yerleri te:ıbit edilmi~tir. 

tst:ın'ıl:Jl tarafında Evkafa ait ca. 
ni belalarından <la istifode e<lilc· 
tektir. 

-I~ ~ 
Zat maaşlarırl \ı~s 

muvazene 
• • 

vergısı da 
Yeni kanun etrafın 

talimat verild! 4~ 
. kautı _.t' 

Maliye V eka.lctt ıc sııııt.,. 

>1c yetim maaJı alanlar~asııııtJ); 
ne vergisi hakkında 

1 
etıııif 

son toplantılarında kabU ıısrıoıı:. 
duğu 3588 numaralı . dif11111 
tatbik şeklini valilere 

011 ıı !iti~ 
Buna göre miktarı 22' yetiıll •tf 

kadar olan tekaüt, du1~2.2ı b 1 
Jiğer zat maaşlarının 7 tıl~ 
ve daha a~a~ı onatraındaıı 11~' 
939 tarihinden itibaren ııı 
ıergisi kesilmiyece'ktİf· ıcıırılf ~ ~ 

2 ı. 74 kuruş ile 2~·2 1 dııl te ~ 
Jındaki tekaüd ,yeuın, ·rııt ı9 

11
, 

.:at maaşlarından ı. aaıı olal' ~&e 
tarihindenb:ri kesılrnıŞ ıil'' il 

' l . --'-iple vazene vergı erı D<U• .,fl' 

::dilecektir. . • rfJ-Jf~,., 
Tekaud ,yetım ve dul .1? ~e 

. pll' . ·ıı· 
dan başka Ucrctlerı .d:

11 
ı•flP ~,· 

rın muafiyet haddını 
1 
.. ,i ıll ve 

.. ret~ ~ 
bir aylık maa~ ve uc rııı'' cf.' 
muu nazarı dikkate ıı}ıileri" ~i~ 
bunların mecmuu, ver(; ıı-d r 

·1· d uafi>'et . . ec' zı ın en sonra ın ·1ıııı> ·W 
f' t ... erı .5ıv geçiyorsa, mua ıye . ,ettetl 1 

tir, geçmiy:~rsa muafı) 
:le ettirilecektir. 

dö~ 
" Kızımız e'i~ 

otomobille g 
1 

gidemez ~nde• 
Şatafath dUğUn yUd~ 

bir had.sa 0 "~ 
·ıtııılde ~ 

Dlln gchrimizde f e"i Jlll bll" At~ 
hem gUlün~, beın de şel~~.O. 
olmuş, gelin ve gUvCY n "a''j& 'ut· 
enieteleri arasında çıklldo. ıt•~ııı· 

.ın\ yarı w-. zUnden bir dUb~n ı;çeUl< f~ 
Beykozlu ceınııl ı\ÇI r.ııı.s'' ~ııJ 

de birisi, Kasun~a§ad: teltıı! .''
11
,.cl 

baldızını ıstcmiştil'· 13 ,.e ııi.ll o~ 
kuvveden fiile çıkınt~nHltıı"· eıııJ. 
1Uğlln günU gelip Çıl 6,uı-0ıcc tD' 

gelin damadın evine G uırıı!• 0 ~ 
Bu münasebetle gn~e:r 51rad• ~ •• ı• 

ur JJU uııe ~ mobiller yollamış • ının ısıı ıçl' 
~nfştcsi Musttıfa ItaP ış, ,oıır' 
mıı, otomobilleri sıı)'ll1 ~d 
ri girerek: . siıltn ~cıııef 

_ Efendi, dcın1~· gı>tUrU 
5 1 d" t otomobille 1V' y e or !HZ! 111111 
'3be kız vermiycce ~ ~e.ııutl 111, • 

Cema ı. meni ls ıısrtıf1ıırl11 cııı•' 
:mhsetmtş, fuzuU rn 1 ıeıtılş, ..ı ti' 

1 tınnlc s te" 'las ız!ığını ıı.n a ın enfş 
. b'..ısi ıuz ır .fi 

bunların hıç ı."' ·ımcıtılşt ~ır 
~fmdnn kabul edı ftılD da 
Mustı.ıfa, ~ir :ara ıe ııı· 

'il•• oın.n gcııne. ben ~>'~ı·tıı'· 
"" ,,l'\ln, .teJl"'' O 
_:, Haydi git ııo~ cıtl• " 6" t 

ıuz ... erın brf .ııı' 
}(S adamlara tafallIIl tS 0ıeP'" 

Bu sırada ~us e.5şııtn ~ 
~tcnml;, olııcak k\:ıı 1'•Pu:ı ut· 
de duran bir be>" ıştırtn~ ..o'dl 

tına )'8P . ..-.1' r· t' 
Cemalin sura ıısın• .,-~,.ı e 

hin bundan son~uye:re ırı clb~ 
karışmış, hadise ali.nSC gcJl.Il 
miııUr. Zavallı gelJlllştıt• 
!eriyle orttıdıı kıı. 
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\il~ ı,J/ Aaat9" U• 

;:. ~~·~1=:= Devlet meselesidir 
·~~~:, ,·, /1.: 24370 , 20335 B ELEDİl'E, Tozkoparanda bir çocuk bahçesi yaptmnağa 
' b&,••.•ı•A~ •• ~. •1 

Mensucatçıların birbuçuk yıl 
önceki bir dertleri hortlad1 ! 

'1'11,.. A TL k&rar ,·ererek bu husuAta tetkikata ba~lamıı;. }'tkrlm.W 
~.,...,_ ,_ RI 1 

1 
Yerli malları Avrupa mallarının yerini doldurabiliyor mu ? 1~ ~-;: a.. l7M IC.\ , 1 ıöylemeden önce,. aile n cemiyet hayatnnızın, pek göze görün. 

~ .... • ıue • 1 memesine rağmen çok mü.lılm tezahürlerine şahid olduğumuz bir ._.. • ::: • 1 denimini kaydedeceğiz. 

·····--·- Birkaç yıl önceye gelinceye kadar bir dofumun ailedeki 1 Mensuc.atçılar fahrlkalarımızın bu~UnkU istln,saline 

Jltsı d 
l~tın e on altı, on yedi y:ı.)· 

\ht fıinııda. iki çocuk siııem:ıda 
hthı erı ~eyretmeği pek :;c· 
~ '-tbl>etdede gördüklerini c,·. 
'lcııı11 re!kt kalkı~ırlarınış. Oyu· 

• bi·· • tıkrnı~: bir gün çocuk· 
D ~ ' 1nin 1. \1 le~in· ~ e ındcki tabanca pal· 
g lltııı 1 01durmüş. Kabahat kiın· 
~11 .... •da ,., .. 1 . . ... rıı- ... ooy e cınayet fılmlc· 
ı, "'lltsln 
~l'ı ... 
'\ r, •ine 

lııı11t. illada değil: çocuğun 
•ev· 

~ ~tıl"Qı ıncte tabancasını dolu 
'\oı.,.~'•Ydı; o tabancayı çocu· 

>'dı, 
0 

~labiJeceği bir yere ko)·· 
4ıııerıı- fıtını Yüı binlerce hele 

..:an r ' ıol'ttı~ ılınl ise milyonlarca 
\ıı D lthJı~Şl~r; hepsi de evlerine 
,~dıtl elı oyunlara mı kalkı~· 

ttde t•kat dolu tabanca bulu· 
'ltctı. •ıa tıkrn:ısı imkanı da· . ' .. '4"-
"3ı '4rd 

~llt İtri13· • boyuna cinayet film· 
i lıtıı ın nıi demek istiyorum? 

~G totıı de onların aleyhindeyim, 
'~ten, l>ek kötü, pek münase 
~ ~ıııı;· Fakat aşk filmlerinin 
~ ~6ın tin de çoğu pek kötü 
u.. ~ ...... • tııünasebctsiı filmlerin 
ı~) ·"'es· 

~ () 
1ne mani olmağa im· 

111, 1 • ~ ~t r a beraber cınayet 
\ı. "l,\o:österilecek ... O aşk film· 
~~'4cııedilerin fena tesirleri ol· 
~~"' • ttnıek kabil delil nıi 1 

• ~~c~uld: "lnsanların çofu, 
l\ı.itl'i4~e dıJctitini duymasalar ö· 
~.-- ~~'.'~. olmazlardı,, der; 
~~ r...ıı. • llelikanhların, genç 

'"11U • 
!b tı~ sınamaya gitmeseler 
, 4t t, 'rıaş\ıan haberleri olmaz,, 

~I( r0 Unun için aşk filmleri· 
~ h. llıanıa . 

il) ııır le rını menetmek mı 
~ tırı./t.. bir delikanlıyı sevip 
t.. ~rb '"aramadı mı hemen: 
.~, b •nı,,nu diyeceğiz? 

., ~ lr le 
' lira. •ıa, gerek bir husumet 
~ 'ltıtııı lleUcesi cıkan cinayet· 
~ltı11 •rı tnesul tutmala l.:al· 
'~ IQ~k uzaması kabildir. Gn· 

1 dıl'ııı tarih kitaplarını orta· 
~dt(t ~k icap eder. Arkadaşı· 

l elttı abancadan çıkan kur· 

'~'ttr,~~cuıu ainema kurbanı 
'"-" er bunu düsünmü:ror-1.' Q .. tınıc· . 

"ı.... rı.r 1 kabahati sinem ayn 
~ •Oh .-_ llj b aJde kendileri de bun· 
~, , 11 C lr cinayetten bahset· 
\.~ İlrıı:k sakin adamlardan, 
t~ hahs d!~·e sösterilecek in· 

~l'a etsınler. O zaman da 
t d . &tbeb ol mı.} acakla rı 
~' ~ h eiıldir. Tilki ile Karga 
t~~lır~tkes bilir; onu her ı;o· 

'\j tıı11 r. Onu yeni dinlemi~ 
'ı. ~q1~l.le bir oyun tertip el· 
t~~ ile kablldir: biri sıAzına 
~~~lltı~1r •lıp ağaca çıkar, ö· 
~ıtoı:uıcup atacın dibine gelir; 
~ ~l'bed da bu esnada mu\'atr.· 
~ 1~ıt. "S~P l·ere düşer , .e beyni 
' lfq, "•kadan gaıclelcrde 
b i bab, 00

. hilctıyesi kurbanları,, 
~"la r:dıtecek? •.• o hikayenin 
~' ~·a.ı nalıkları olınıız mı'! O, 

tı dtliıtııı dalkavuklara inan· 
'ldat' kendini beğenmiş bu· 

..:_. ~ll 11.lağı, Yani lilklliği de 
l..~ L edil'·'" 

t 11ahstı :-'ile bir daha o lıi· 
lllaıllı rnıYecek, çocuklllrımı 

~~~ıın ll·acak ınıyız.? .• 
4ı.. lrısa 1 
~ ~~·e le n arın ve gazclclcriıı 

''ı lltr1r1,01•Y~a bir ı;clıcb gih· 
il ı.·ıc Kelı~·or. Jlcnı !ela· 

~lııı it; ıni keşfedecekler, henı 
t., "S11n lcendileri pek yorını 
~'ille lüıcten ilk buldukları ,t.._ n sa 1 

t "'•tıda rı ıveriyorlar. O iki 
'ebeb ~ıkan elim kazaya 

'ltı ' hir ıı 'tııa.. ınesul bulmak la· 
~ın •l ltı'h 

1 lt de 1 aın ederler, olur 
1tıa1 bununla bir içtlnı:ıl 

Ilı 1. ttlikt . . 
l 11aha erını znnnedİ(ı kul· 
~h rtır)a z . 
.ı •tt r. aten sıııemıı· 
"• tılcn talıııin ı:oı.: kimse de ''ıır, 
llt ~tın li ttrniş olurlar ... Jlcnı 

•b 1 l'nrct' ,. . a l)·a 1 .... ur ı;ınenın· .... 

~Urull&b A 

mevldl, gıdumı Allalı nren bir kader ,.e t.alidi. Ele geçen pa.
muklara, yünlere sanlan yanu, kafasından aşağıya kadar kalm 
bir kundak içinde kıskıvrak bağlanarak gıcırtılı salıncaklarda 
büyütülür, uyumadı mı aflyon şurubu ,·erllip sızdınhr, uyudu mu 
uyandınlıp enızlrmeğe kıyılmaz ,.e yani ağlamadan meme ,.e. 
rilmezdL 

1 
nazaran Avrupadao mBI getirmeğe met~bur mudurlar?· 

Mensucatçdarın bun·dc:n bir bu- mal ithal olunmaması ıdemek değiı de izhar etmişlerdir. Size bunu 
çuk yıl kadar önc"e uzun uzadıYl dir. Bugün gene memnuniyetle tevsik edebilmek içiı1 de bir misal 

.münakaşalarına ve dedikodularına ve sevinçle kaydedebiliriz ki, fab· söyliyeceğim • 
sebep olan bir mesele yeniden can. rikalarımızın her türlü, her çeşit Bundan bir kaç yıl önceye ge. 
lanmış bulunuy.cr. imal ettiği mensucat derhal satıl· !inciye kadar yerli m3mulatım sa-

Çocuk ailadığı nldt yikaınakla korkutulur. Mutlaka kıza. 
mık, kızıl olacak, mutlaka boğmaca gibi batıl bir ltlkad ,.e lna- f 
nı~Ia çocuk uluorta bırakılır. Ha,-adan mahrum kalır, güneşten 
mahrum kalır ''e işte böylece bir ya.,ına kadar ölen yaYnılarm 
yeküna korkunç rakamlara baliğ olor, ana ve babıuımm bilgisiz· 
llkleı ine kurban ılderdl. 

Birkaç yıldır ki çocuk arabalan, aileler ara.'iında bir e~yA 
modası gibi yer almı, n bu yaHularm sokağa çıkanlmalarmı, 

biraz hna ,.e güne,c ka,·u~malarmı temin etml§ ve bu hal aileler 
araamda çabucak taammüm etmeğe başlamı,tır. 

Anl'ak birkaç yıldır ki banyolu e\·lcrde, sokaktan araha.siylo 
döndürülen ya,·nı yıkanıp öyle ycmeie oturtulmuştur. Ancak 
birkaç yddanberidir ki çocuia zamanında meme n yemek ,·er~ 
me ba.,ıamıı, ç-0euiun kamını do)'Unnak için ağlama..•u beklen· 
meml,tir. Bu ı,te doğum e,·lerlnln olduğu kadar, yabancı müreb~ 
bllerfn ,·e nihayet halk b&bçelerlnin büyük tesiri olmuştur. 

Görenek taklidi ,.c bu da inanı111 te,·lld etmiştir. Ana, komşu· 
aunun e\·l&dmı tem•z, düzgün, rahat ve sıhhatte görünce o da 
onu taklide aaY&3mış, fa.kir olsa da evladı.na biraz daha feda.kir
lık etmeğe ba3lamı~tır. 

ı,ıe bu hal, aile hayatımızın bir lnlulibıdır, fakat başlangı. 
cıdır. Bugün çocuk bahçeleri menubahs olurken, böyle bir lnkı
lib bqlangıcmı gözönündc bulundur'mak lizımdır. 

Çocuk bahçeleri, bir belediye lıtl değil, yine bir devlet me. 
ıeleııidlr. Her 11emtk, her yerde halk babçelcrfnin, parkların bl· 
rer kısmında kUçiik mikyasta n aynca lstanbulun olduğu gibi 
bUtiin memleketin her kö~esinde mü.salt yerlerde büyük mikyas· 
ta çocuk bahçeleri yapmak n buralarda daha fazla mf'kUb çağı. 

! ha kadar olan çocuklara göre maarif, sıhhiye, dahiliye, nafi& 

1
: gibi alikalı teşekküllerin mUıterek çalışmalariylc en son tecrü

belere mlilltenlt t.eslaat yapm&k lizımdır. 

1 
Bu bahçelerde annelere, dadılara, mUrebbiyelere ,.e yani 

çocukla beraber bulunanlara, onlan yetlttlrenlere her fırsatta te 

1 

mWljin faydalan ,.e le&blan, çocuk bakımı öğretilmeli rn bun
lar için açık baya müsamereleri yapmalı, seyyar filmlerle bedan 
öjretlel ftlmler cöstermell ,.e yani halkı, çocuk baknnmda .... 
temle l~ etmtlldir. 

! . . 
i 

Kenar mahallelere nmıcaya kMlar yavnılann bahçelere çı. 
kanlmıun tmkinlannı hazırlamak liznndır. Tecrübe edileni tek-

ı 

! 
rar tecrübe ahmaklık olur. Avrupa milletlerinin çocuk bahçele. 
rfnden mülhem olmak kilidir. 

İlk okull&nn bazı açık han denlerlnl, musiki, beden terbiye
al gibi derslerini çocuk bahçelerinde ,·ermelJ, çocuklan oralara 
tcf\'lk edici propaganılalar yapmalıdır. 

Çocuk bir mllletln kanı ve bir kütlenin nüvesidir. Bu itibar
la çocuk bahçeleri bir belediye işi dt'ğll, bir de,·ıet işidir n en 
lbmal olunan, en mühim meseledir. 

Bu bahçeler ayni zamanda arsalarda yanulann ko,maca n 
walre gibi tabii ,.e insiyaki oynnlanna mllsalt sahalar ,.e yerleri 
lhtlv etmelidir ki levs n uhllke içinde oynıyan çocuklan da bu. 

ı ralara çekebilelim. Onlan mezarlıklarda, çöp sandıklan kenarla-

1.:::.=~~=::~:~.-·--·-·• ....... -..... 
Bir tecavüz suçlusu Uç 
seneye mahkOm oldu 
Ağırceza mahkemesi, Bey • 

kozun Ömerli köyünde komguların
dan •o yaşlarında Nazireyi bir be. 
hane ile 11<>kağa çıkarıp, sonra ten
ha bir yerde kendisine zorla teca • 
vüz eden !smaili üç sene hapis ec
za.ama mahkum et.miotir. 

Meviftt 
Sevgili eşim ve babamız Hopa 

etrafından ve Kafkaıya tüccarla
rından merhum hafız Cafer Sadık 

Kara Hasanın ruhu için 25.2-939 
cumartesi günü öğle namazını 

müteakip vasiyeti üzerine Beyazıt 
Soğanağa camiinde mevliidu şerif 
ckutulacaktır. 

Ailesi namına 
Kara Hasan 

Gizli bir Alem 

Harp malulü erlerin 
toplantısı 

Harb malüllerinden çavuş ve er. 
ler dün Vemecilerdeki bir kahvede 
toplanmaya karar vermişler, fakat 
içtima için müsaade alınmamış ol
duğu için toplantı pazartesi günü. 
ne kalmıştır. O gUn Veznecilerdeki 
cemiyet merkezinde toplanacaklar
dır. 

--o-

Ekmek ucuzlatllacak 
Belediye İktısat ve Müşavere 

heyeti dünkü toplantısında ekmek 

işini tetkik etmiş ve ikinci nevi 
ucuz ekmek sıkarılmasına, birinci 
nevi ekmek fiyatlarından da bir 
miktar tenzilat yapılmasına karar 
vermiştir. 

Vali Ankaradan !döndüğü za
man bu noktai nazarlar kendisine 
anlatılacaktır. 

Bazı yerli mensucatın ve bilhas· maktadır. Fakat memleketin ihti· tan bir iki küçük müessesecik var· 
sa elbiselik kumaşların kenarları· yacın:ı kafi bulunma:tlığı için üst dı ve bunlann karlan pek azdz.
naÇekoslovak veya İngiliz ve ya· tarafı Avrupadan celbolunmaktn· Çür.kü o zaman yerli maınıılatının 
hut Alman fabrikalarının marka. dır. &atışı yoktu. 
ları vurularak piyasaya sürüldüğü Bilfarz mcnsucatçıların, Avru- Bugün her türlü mensucat üze• 
etrafında yeni.den hortlayan bu padan mal ithalini istemediklerine rinde Avrupa ve yerli satıcılar ay. 
şikayetler, ayni zamanda yerli göre bö) le bir vaT.iyeti kabul et· rılmrştır ve dikkat ederseniz göo1 
mensucat satıcı ve komisyoner- sek, m:mlchtin ihtiyacını önle. rürsünüz ki yerli mamulat ve men 
!erinden bazılarının ithamına da mek içm kafi derecede imalatımız sucat üzerine iş yapan müessese• 
amil olmaktadır. da yoktur, stokumuz da yoktur. [er çoğalmıştır. 

Hatırladığımıza göre, o tarih· Bilhass;ı p:ımukl:.ı levazımda A·ı· Bu vaziyet talebin fazlalığına 
!erde bazı mensucatçılar, bu ha. rupa ile ~alite itibariyl..: rt-kab..:t işarettir • 
diseyi memleketimizin zararına c.dccek mamulatımrz göz önünde· İstanbul piyasasında hakim o-
değil, lehine bir hareket olarak dir . lan Avrupa malı Almanların mal. 
izahına kalkışmışlar ve ''bu suret· Vaziyeti daha sarih bir şekilde landır. Bu da bir takas meselesi• 
le yerli mallarının, Avrupa malla- tebarüz ettirebilmek için bir misal dir. Diğer milletlerden ithal,tımız 
rından farksız olduğunu halk an. vereceğim. Bugün 8 lira .değerin- çok az-dır. 
lamış olur ve bir iki yıl sonra artık de bir kumaş ile 12 lira değerinde Ben de hiç şüphesiz bir manifa .. 
bu vaziyete lüzum kalmadan halk bir Avrupa kumaşının yeri pekala turacı olduğum kadar da mensu
kendi malım Avrupa mamulatma doldurulmaktadır. Bu mühim bir catçryım .. Fakat kendi hesabıma 
tercih eder,, diyerek kendilerine farktır bence.. şikayeti mucip bir nokta görmü.' 
bir kaçamak yolu bulmuşlardı. Metresinde 4 lira fark, Avrupa yorum. 

kumaşının kalite farkından değil, Yalnız bir kaç kişiye münhasır 
gümrük ve saire farklarından ha. bir hilekarlık varsa nihayet bu bir 
sıl olmaktadır. ticaret .davası mahiyetinde değil· 

Halbuki bugün vaziyetin gene 
devam ettiği ve yerlimallarına böy 
lece ecnebi firrnalarıı.ın markala· 
rı vurulduğu gori.!lüyor. 

Bu &özlerin üzetin-den tahmi•1 
clunaı~ müddet geit'i'.i halde h~la 
yerlimalında bu hileye tevest~: et· 
mek ii\n bırakı!ma.nıştır. 

Halk, yerlimalının değerini an. 
lamı§ ve şuurla tercihini yapmış 
olduğu halde tacirlerden bazıları 

iıde fazla menfaat ıörerek bu ted· 
biri terketmemişlerdir. 

Gerek bu iş hakkında ve gerek· 
~e yerli mamulatı ile bugün vaı:i. 
yete göre bir kiyas temin edebil· 
mek için manifatura ve pamuklu 
mensucat tacirlerinden Mustafa 
Erdiz ile görüştük. Bize ayrıca 

pamuklu mamulatın bugün rayici 
hakkında izahat veren ve mensu· 
catçıların şikayetlerini mucip bir 
nokta olup olmadığını tebarüz et
tiren ve bir taraftan da Avrupa· 
dan mensucat ithaline neden lü· 

zum olduğunu izah eden Mus. 
tafa Er.diz ezcümle diyor ki: 
"- Benim elimden yünlü geç

mez. Halbuki bu iddia yünlüler 
üzerinde yapılmaktadır. 

Ne dereceye kadar doğru oldu· 
ğunu bilmiyorum, fakat, ben de 
sizin ~ibi kuvvetle işittim. 

Bu işi bütün mensucatçılara teş
mil edemeyiz. Kendi hesabıma 

böyle hareketleri şiddetle menet· 
mek lazımdır .Bundan zarar gö· 
ren halk ve memlekettir. 

Bir kaç adamın mesel! 7 liralık 
bir kumaıı 9 liraya satıp fazla pa· 
ra kazanması ve yani hile yapması 
önüne geçmek laı:ı:ndır . 

Doğrusunu söylıoır.ek lazım ge· 
lirse memleketimizd~ yapılan ku· 
maşlar ve alelumum mensucat ile 
Avrupa malları arasında pek bü
yük farklar yoktur. Ancak çok a
ğır mallara münhasır olan bir hu· 
susiyet görülebilir. Fakat hakikat
te bu mal lüks mahiyetindedir. 
Bugün Türkiyenin bu kadar lükı:e 
ihtiyacı yoktur. 

Maahaza bu söz, Avrupadan 

Sagl<l:nlık ve nesiç ustalığı ba· dir. Mevzii bir iştir. 
kımlarından da Türlt rr.amulatın- Hem yerlimalının üzerine Avru-
dan asla şikayet olunamaz. pa markası vurulmasına ihtiyaç 

Müşterilerimizin bir çoğu bu ta yoktur bence .. Alnımızı gererek 
memnuniyetlerini sarih bir şekil· kendi malımızla iftihar edebiliriz.,, 

Hiç yüzünden bir 
cinayet işlendi 

Kuruçeşmede bir kömür ·amelesi 
başka bir · ameleyi öldürdü 

Evvelki akşam, Kuruçcşmcde 

tam mannsiyle bir hiç yüzilndcn 
feci bir cinayet olmuş ve bir kömUr 
amelesi hiç tanımadığı bir işçiyi br. 
çaklıyarak öldürmüştür. 

Hadiseyi anlatalım: 

Kuruçeşmcde Denizbankm, işten 

nihayet Mustafanm boş böğrllno 
saplanmış vo onu kanlar içinde ye. 
re yığmı;stır. 

işte bu anda etraftakilerin ene -
kmhklarmdan istifade eden Murad 
da tabana kuvvet kaçmıştır. 

Yaralı Mustafa derhal Beyoğlu 
sonra amelelerin yıkanıp temizlen- hastane.sine kaldırılmı3sa da çok 
mesi, için bir banyo dairesi vardır. yaşamamış, ölmüııtUr. 
KuruçC§me kömür depolarında çalı_ Her tarafta aranan katil iae, )i
şan işçiler akşamları burada tc - ne Kunıçcşmedeki kömür depola • 

mizlenlrler. 

Evvelki gUn de geç vakit 25 yaıı. 
larında Mehmet oğlu Murad burıı
ya gelmi§, yıkanıp temizlendikten 
sonra giyinmi§ ve dar koridordan 
dışan çıkmağa başlamıştır. Fakat 
bu sırada paltosu yıkanmak Uzcrc 
bckliyen oradaki adamlardan birL 
ne ç:ırpmıstrr ki, bu da amele Yö
rük Mustafadır. 
Kabadayı ve kavgacı bir adam o. 

lan Mustafa hemen: ''Kör mUsUn? ,. 
diye Murada çıkışmış ve onun "gör 
medim" demesine yüzUnc bir tokat 
indirerek cevab vermiştir. 

Bundan sonra Murada mukabele 
etmeye kalkı§ınca, Mustafanın ye
di sekiz arkadaşı bir olup onu yere 
yıkmıslar ve öldüresiye tekmeleme. 
ğe başlamışlardır. Bu sırada Murad 
da, Uzerindc taşıdığı bıçağı çekmiş, 
kendisini döğenlerln elinden kur -
tulmak üzere rasgele sallamağa baş 
lam ıştır. 

Bir müddet havada dolaşan bıçal< 

rından birinin kayıkhanesinde yaka 
lanmıştır. 

Dün akşam adliyeye teslim edilen 
Murad şunları söylemiştir: 

"- Öldürdüğüm adamı tanımı
yorum. Kendisile hiçbir mUnasebe. 
tim yoktu. Bekarım. O ak§am 17,150 
de yıkandım. Giyinip dışarı çıktım. 
Koridorda yürürken paltom .onun 
üzerine değdi, bana: "Kör müsün, 
dedi. "Görmedim kardeşim,. dedim. 
Bana tokat allı. Bu sırada altı yedi 
arkadaşı bir oldular, beni yere yık
tılar, tekmo atmağa başladılar. Be. 
ni öldürmeleri i§ten bile değildi. 
Camım kurtarmak endişesine düş • 
tüm. On gUn evvel Tophaneden 
yirmi kuruşa aldığım bıçağımı ha. 
vada salladım. TesaElüfen ona ras
ge lmi.51 yaralamış!... Alt tarafını 

bilmiyorum. Okumam. "yazmam yok 
tur. Hak, ergeç yerini bulacaktır.,. 

Havagazı fiyat 
deüişti 

tarifesi 

herde okumuş"'unuıdor. 

Dün belediyede toplanan tarife 
komisyonu 939 yı~ı ilk üç ayının 

havagazi fiyatalrını tesbit etmi§· 

tir. Bir adam, hiç tanımadığı bir kızı, ye. 
raltı tramnyı altma yu,·arlamış. B 1LMF..X okudunuz mu~ 

E,·ıenme, doğum, ölüm \'O botan
m&larda kanuni müddetleri içinde nüfus 
kütüklerine yazdmlmıyan nl•alann ctu· 
ınz \'e pulsuı olarak kütüklere yazdmlmaın 
i~in , ·erilen müsaade üzerbıe: 

gizli doğup, gizli ölen, yüz binlerce gizil 
cYlcnip alle kuran ,·c yani t.opyekün gizil 
bir i.lt'm ,.e millet nnnış da biz farkında 
değllml!}lz • 

Mllletlcr arasında ne büyük telakki 

farkı ,·ar: 

Komisyon, tetkikat neticesin
:ie İstanbul havagazi fiyatlarını 

bir para noksaniyle 5 kuruş 29 
paraya indirmiştir. 

2.729.980 ı;lıll doğum, 
1,597,018 gizil ölüm, 
852,676 gizil e,·Jenmf', 

*** 

Londrada görülmemi, cinayet olan bu 
hi.dl&e bizde nıımerre tranway eğlenceıc. , 

Kadıköy • Ü&k~ar havagazleri
ni de bir para fazlasiyle 5 kuruş 
38 paraya, Beyoğlu cihetindeki 
havagazi tarifosini de iki para il&
vesiyle 5 kuru} 38 paraya ~ıkar· 

\'akuı meydana çıkmııt. 

Demek Türkiye içinde milyonlarca 

Bu görülmemiş cinayet midir? 

L ONDRADA görülmeml!J blr cinayet, 
~lığı altındaki yazıyı clbett.e Ha· 

rlnden maduddur. 

Yalnız bir farkla: 
Orada traım·aym altına itiyorlar, bu. 

rada tram,·ay altına alıyor. mıştır. 



tarruz ederse ••• 
_.. Ba tarafı 1 incide 

labilecektir. Amerika, bunun i -
i:ı tekrar silahlanıyor. Ne gibi 
ir zihniyetle silahlaudığımızı Re 
·cumhur Ruzvelt, bundan evvel 
e söylen1işli: "Hayatta öyle bir 

gelir ki o zaman insanların 

alnız yurtlarını değil , kiliseleri • 
• , hükumetlerinin ve medeni -
eUerinin temeli olan imıın ve in 
anlık prensiplerini de müdafa:ı 
tmek için hazırlanmaları lazım· 

ır. 

Amerikan _ Fransız dostluğu 
i millet için mazide büyük biı· 
i.na üadc eden bir dostluk idi. 
u dostluk şimdi de büyük mann. 
ade etmektedir. Yer yüzünde 
ulhü tesia edebilirse ne mutlu,,. 

Paris Amerikan ~fübUnün reic;i 
oop da şöyle demiştir: 
"- Bi:ı Paristcki Amerikalılar 
rşı koymağa hazırlandığımız 

arruzun ilk çarpışma ha.ttının 

ansızları istihdaf ettiğini peki 
~ biliyoruz. Bunun için askeri 

zememizin en iyi parçalannı 
nıızlara vermeli)iz.,, 

lngiltere tayassut etmiyor 
Patis, 23 (A.A.) - l)i mah1 -
at almakta olan .nahafil, !ngil. 

ere bUkumetinin Fransa ile 1tnl 
arasında mutavassıt rolU oy· 

:na.mak tasavvurunda olmalığmı 
bU surette beyan etmektedir. 

Aynı mahaiil, !taly.an gazete • 
lerinin bu babtaki ne ·ıiyabnı ve 
makalelerini birer tecrübe balonu 
addetmektedir. Bu mahafil, !tal. 
yanın ileri sürmekte olduğu mu
talebat meselesinde yalnız kalmış 
olduğundan dolayı iğbirar hisset 
m.ekte ve mutalebatının Alman -
yanın müstemlekelere ait muta • 
Jebatı ile birleştirmesini istemek 
te olduğunu beyan etmektedir. 
Fakat bu iki mesele, yekdiğerile 
asla telifi kabil olmıyan mesele -
lerdendir. Bundan dolayı şimdi 

tialya, kendi mutalebatını Polon 
yanm mutalebatı ile birle~tirmc· 
ğc kıılkı;smıştır. Buradan alınan 

haberlere göre Polony:ının muta 
lebatı meselesi, B. Ciyanonun ya. 
kında Var30vaya yapacağı sey:ı
hat esnasında mtizakere edile -
cektir. 

Ci?,uti'nin vaziyeti 
Pariq, 23 (A.A.) - Salahiyet. 

tar mahafil, Djibouti'yc herhan
gi bir ecnebi devletin ani surette 
hücum ederek zaptetmcsinin hali 
huırda rtık gayri mümkün bir 
hale gelmiş olduğunu beyan et· 
mektedir: Arazi ve !iman, üç bin 
~ncgaln, 30 tayyarı!, bir kruva. 
ııör, S torpido muhribi tarafından 
müdafaa edilmektedir. Bundan 
başka böyle bir ihtimal karşısın
da cenubt Tunustan mukabil bir 
taarruz yapılması muhtemeldir. 

Lort Halifaks Alman 
sefirile iÖrü~tü 
l.cmdra, 23 (A.A.) - Loi'd Ha· 

mü münasebetiyle verilen ziyafd
te bir .nutuk söyliyerek, ayni sulh 
azmiyle ve sulhun tehlikelere ga· 
lehe çalacağı ümidiyle biribirine 
bağlı bulunan Fransız ve Ameri
kan milleti arasındaki dostluğu 

tebarüz ettir.dikten sonra ıdemiştir 
ki: 

"-Biz Fransız veya Amerika
lılar sulhu istiyoruz. Çünkü de· 
mokratız. Ve demokrat olduğu· 

muz için de sulhu ancak şerefli 

bir sulhu kabul edebiliriz. Harp 
fikrine düıımanız. Çünkü harbin 
bugünkü meselelerin hiçbirini de
vamlı ~urette halJedemiyeceğini 

biliyoruz ve boşuboşuna insanla· 
rın ölmesini ve harabelerin yüksel 
mesini manasız ve caniyane bir 
hareket buluyoruz. 

Fakat an'anelerimiıe ... e t~prak
larımıza bağlıyız. Bunun için de 
her türlü tehditlere, her türlü ta-
arruzlara mukavemet edecek bir 
vaziyette bulunmak istiyoruz, Ne 
tehdit, ne kuvvet, ne şantaj ne de 
hile bizim üzerimiz.de müessir ola-
maz.,, 

Daladiye, Fransanın halisane 
bir tahdidi tcslihata yardımda as· 
la kusur etmiyeceğini ve fakat bu
na intizaren ker.ı:ii ~rdusunun ta. 
yakkuzuna güvendiğini söyleye· 
rek nutkunu bitirmiştir. 

lngiliz Hariciye Nazırının 
nutku 

J.,ondra, 23 (A.A.) - Lord Ha. 
lüax bugün meclis müzakerele· 
ri esnasında söz alarak Fransız 
• İngiliz antantının tam olduğu
nu bildirnti3, bu tesanüdün hiçbir 
devlete karm bir tc.hdit teskil el 
mcdiğini i15.vc ettikt~n sonra de· 
miştir ki: 

11- Fransız - ltalyan \hlililfla. 
n ne olursa olsun, bunların evve. 
lemirde bu kelime üzerine duru· 
yorum • lngiltcrcyi mULeessir et· 
memekde olduğu bir ınannda doğ 
rudur. Faknt diğer manada, 
bu ihtilaflar İngiltereyi derhal 
ve sıkı bir surette alakadar eder. 
Zira, Fransa, ile şimCi söyledi • 
ğim münasebetleri i:fa.me ediyo • 
ruz, İtalya ile de iyi münasebet
leri tesis eltik ve bıın!arm müm 
kün olduğu kadar samimi bir c. 
sas .dahilinde idamC$ini arzu edi 
yoruz.,, 

Nazır, ne Fransanm ne de !tn.l 
yanın bir tnvnssut srzusu izhar 
etmiş olmadıklannı kaydettikten 
sonra buna intizar da edilmemesi 
icap edeceğini, zira mılen ttalya11 
hUlcilmeUnin ihtiliifın noktaları 

tasrih etmitı olmad:ğını bildir ~ 

miB"dr. 

J..ord Halifa.x Pr:ınsa ile lngil • 
terenin barı§ nnulannı tekrar 
kayıt ve fakat bu arzunun, İngi
liz ve l:t.,ransız milletlerinin hayat 
larını, istiklallerini ve hayati men 
faatlerini silıl.hl mild:ıfaadnn is • 
tiııkaf edecekleri manasını ta _ 

lifı•.x, dün Alman se!iri fon Di • 
nkr.eni kabul etmişti~. Öğrcnil -
diğine göre, iki devlet adamı, bey 

l ·ı zammun edemiyeceğini., ilave et 
nt mı el vaziyet hakkında görüş. 

miştir. 
mU3)erdir. Yarın Bcrline hareket 
edecek 'PG orada bir hafta kala - Lord Halifnx sözleıini ~u suret 
cak olan Alman sefirinin Londra. le bitirmiştir: 
d&n a)Tılmazdan cwel, lngi 
lir: hariciye n~m ile temasta "- İngiliz mizacını tanıyanlar 

İngiliz milletinin lfümm haS"J ol -bulunmak istemiş o.dufru s(iylcn- -
nıelctedir. 0 dugu takdirde, hürriyetini mUtla· 

lngi!iı: hava büt . • faa iı;in bugün de ewclki azim 
Londra 23 (A A ) çesHın ... z:ım 1 \·e metanetini göstereceğinden 

• • . - ava ne· h . ·· h t · , , · 
.ıareti dü 

1 
~.! •1 t . . ıç şup c c mıyrce;c,crdır.,, , ı SeJOiz nu yon ngılız 

liralık munzam bütçe projesini A
vam kamarasına tev.di etmiştir. . 

ıran Veliahh 
Bu sabah Tahrandan 
Kahireye hareket etli 
Tahran, 24 (A.A.)- ıs mart-

Bu sekiz miJyon İngiliz lirasın
dan 3,5 ,..iJyonu tayyare ve .kor
don balonları alınmasına, 2,5 mil
yon yeni tayyare fabrikaları ku
rulmasına, yarım milyon lirası, 

mühim tngiJiz merkezlerine veri
lecek balonlar iı;in ip müba:raa e- ta Kral Faruk'un hemşiresi 17 ya-

'dilmnine ve nihayet bir milyon şında Prenses Fevzi.re ile evlene~ 
Urasr da me~ut fabrikaların ge- ce~ olan Iran Veliahdi bu sabih 
ni1Jetilmesine ıarfcdi1ecektir. Kahireye hareket etmiştir. Muma-

Fran11z Baıvekilioin nutku ileyh, Bağda:!da· · iki gün kalacak 

P~ris. 23 (A.A.) - Ba~vekil I \•e 3 martta isken.der:yede bulu-
Daladicr Va i tonun ıldönü- nacaktır. 

rine teşekkür 
ediyor 

an 
Berlin, 23 (A,A.) - Barselon- tesis olunacaktır. Yine 1&.n1ld1 - . • '

da yapılan aıkeri bir ıe~it resmi ğına. göre, Fransa hükômeti de ~ 
münaaebetiyle Geneı al Franko, yakın bir zamanda ve İngiltere . l 
Hittere aşağıdaki mealde bir ile birlikte ayni tedbiri alacaktrr. ' 
telgraf göndcrmi§tir: Bu suretle tanınma, iki bükü.met , 

"Nasyonalistler Barselona gir- tarafından ayni zamanda yapıL 1 

dıkleri zaman, kahraman Alman mış olacaktır. B. Berard'ın bııgün 
gönüllüleri muzaffer .kıtaat ara- Burgosta hariciye DUıll'I Jorda . 
sında bulunuyordu ve İspanyol nayı g~ündc Paria kabinesi _ 
milleti bu gönü!l.!lerin gahsında nin kararından nasyonalist hüku 
Almanyilyı ve onun şefini alkıtla- meti haberdar etmesi beklenme~. 
Clılar . ., tedir. 

Bitler şu mealde cevap yaz. Ayni mesele hakkında Daily 
mı§tır: Telıraf gazetesi de §unları yazı-

•' Almanya ve onun ordusu, Al- yor: Ba~tarafı 1 incide 
man gönüllülerinin şanlı nasyona· "Fransa ve İngiltere hükümct. • Söylendiğine göre, bu il de tm
list ordu· saflarında ltalyan arka· leri, ayni zamanda hareket ederek, peks meseleıeiade ismi ceı;en Sil • 
daşlarının yambaşında harbctmiş bu hafta sonwıdan evvd Franko· lcyman Scdcnlc bugün ortada bu -
ve milli ispanyanın kurtulmasın~ yu tanıyacaklardır. Bu iı için fil- lunmıyan MUnib arasında kararla,. 
naciz bir hizmette bulunabilmiş ol 

1 
hakika Fransa Berırdın son rapo· tırılm111 ve muamele nalıeme eube-

malariyle bahtiyardırlar.,, runu beklemektedir. Maarnafih, sinden geçmeden sipariı edilm~tir. 
İspanyadaki ıurasını da ıöıdcn çıkarmama • Liman i5lerinde kullandmak üze-

lıdır 1d Fransıt mümessillinin rı: alınma.sına karar verilen bu vinç 
ltalyan Batkuma odanı 

Buq~osta müzakere etmekte oldu- ler Uç tanedir ve tutan fen heyeti 
Roma, 23 (A. A.) - lspanyadaki t r d 

ğu meseleler, mülteciler i§İ, mül- ara ın an Uç buçuk milyon lira o. 
İtalyan gönUllüleıi kumandanı ge
ncral Gambara, Barselonada yapı_ 
l~n bUyük gc~it resminde bulunduk
tan sonra bugün layyare.}1c !tnL 
yaya gelmiştir. 

tcci milisltr tarafından Fransaya Jarak tesbit edilmiştir. Bunun 400 
ithal edilen lıilahlar iıi ve Paris bin liralık ilk eipa,ıoif kısmı, umum 
bankalarına yatmlmıJ olan ispan • müdür Yuıuf Ziya Öni§ tarafmdan 
yol altını işi gibi teknik mesele • "tekniktir, müııtaceldir,. b.yıllarile 

Fransa, Burgosu tanıyacak 
Paris, 23 (A. A.) - Salahiyettar 

terdir.,, tuvib edilerek veril~Ur. 
Gazete, verdiği habere şunları Diğer taraftan tahkik komisyonu 

.da ilave etmektedir: ''apurla.rın sipariı; ıa.rt.nameleriıı -
mahfillerde söylendiğine göre, he -
men bugün I.eon Berard ile Kont 
Jordanıı arasında yapılacak ilk gö-
rüşmcyi müteakip, denıiryolları mü! 

teciler, ekonomik mUnascbat gibi 
teknik meı:cJ4•leri Rlakndar e<len bir 
anlac;rna imzalanacnlctır. FraMa, 
Franko hükümetini pek muhtemel 
olarak önümüzdeki cuma günü re~. 

men tanıyacaktır. 
Sosyafüıt grupu, Burgos hUküme

' 'Frank~ nun tanınması dolayı
siyle cumhuriyetçi hükumet ıay
ri mevcut ve binnetice Londra:ia 

temsil edilmez telakki olunsa bile, 
İspanyol cumhuriyetinin Londra
daki büyük elçisi Azcarate, bü. 
yük elçilif inin kapatılmasr for· 
maliteleri bitinciye kadar diplo -
matik masuniyeti haiz olacaktır.,, 

342 Bb muhacir 
tloht ..niuhtemel tanınması hakkm • Paris, 24 (A.A.) - Faris Soir 
da istizah tAkriri vermeyi kararla5- gazetesine göre, şimdiye 1'adar 
.t.ırmı!}br. doğu Piren:sindc Fransaya 220 

Ingilt~reye gelince.,. birt hükümctçi hpanyol mliltecisl 
Londra, 23 (A.A.) _ Times geçmiııtir. Bunlardan 11 bini ya· 

gazetesi. İspanyol meselesi hak _ rahdır. Bun:lan baıka 187 bin ka
kmda çerçeve içinde aşnğıdaki dın, ç:<:uk ve ihtiyar Fransaya iJ-
haberi verme!\tedir: tica etmiştir. '45 bin milis ve sivil 

Öğrenildiğine göre. kabine, memleketlerine gönderildiiine ~c 
lf'ranko hükumetini hukuknn ta.

1 

re, halen Fran!anrn misafir etme· 
nımağa karar vermiştir. Bunun ye mecbur olduğu mülteci adedi 
Uzerine diplomatik münasebetlf'.r 342 hin kişiyi bulmaktadır. 

deki bo:r;ukllkğu bilhassa ıu noktada 
bulmaktadır: 

Şartname en büyük tip ve vaart'. 
!ardaki bir Yapur üzerine hazırlan· 
mı~. fakat ondan daha kii~Uk vapur
larda ayni §artname kullanılmııtır. 
En büyük tip ve en iyi &\•saftaki 
vapur Uzerine pauriık edildikten 
sonra §artnamede ini bir tadilat 
yapılmaktauır. 

Bu prtname yol.s\lUuk~arı hak • 
lu9da ..geiıimankfl E]$kl müdürü 
Yuııuf Ziya ÖniP:ID komisyon tara -
!ından maliımatına müracaat edil. 
mic;;tir. Fen heyeti namı altında ça
!ı!}an Süleyman Seden, Münib ve 
Haruniian da sorulacaktır. 

Yusuf Ziyanın iza.hab 

Ywıur Zi.ra Öniş ıaıetelere bah
scdiltn )olsuzluklan i.zah eder ma.. 
hi:rettc bir mC'-ktup göndermi!!tir. 
Deniıbankrn eski müdiri bunda iRa-

I n g ı• ı tere Japo11yayı ret etti~foe gört, kendili bankaya 
müdür tayin edildiği zuıan, eski 
neniıyolları idaresi Krup müuseae. 

Protesto etti• 'i kanaliyle Almanyaya Karadenis 
'ıattr için 3, Merai.n hattı i~in "Et
rü~k" tirindc 4. Marm!lra hattı İ· 

Londra, 23 (A.A.) - İngiliz 

gazeteleri. Tokyoda İngiliz sefiri
ne, Hongk:ng yakrnmdaki 1ngi. 
liz arazisinin bombardıman edil
mesini Tokyo nez.dinck protesto 
etmesi için talimat vcriJmiş oldu
ğunu, almış oldukları haberlere at
fen yazmaktadır. 

Bu gazeteler İngiltere büku . 
metinin evvelce oi'.luğu cibi mi• 
halli askeri malcamatın itirazları 

ile iktifa etmi~ eteğini ve tazminııt 
talep edece~ini ilave etmektedir -
ıcr. 

Gazetelerin Japonyaya karş 

kullan:nakta oldu'ldarı liı;anrn u· 
mumi tonu, gitgide sertlejmektc • 
ı.lir • 

bombardımanından dolayı itizar. "İn "Tnık" tipinde 3, Aka)· idaresi 
!arda bulunm~lardtr. Japonlar. için de, 2 vapur !ipar~ edilıni~ti. 
on bir sivilin ölmesine ve bir~ok Eunfarda.n Marmara '"aJ)urlarmm 
;.işinin yan.lanmuına sebebiyet in§:ıa.tnıı Knıp mfi!!IScsesJ kendi il. 
vermiş olan bu bombardımanı ''te- zerine almt:. Karadeniz \'e lfer.ıin 
essüfe ıayan bir hadise,. diye tav lıat1ı ''ıı.purlarmı Neptmınrft hz· 
sif etmektedirler. -;:ihlarına, bmir ve Aka,y \rapurla. 

Japon makamatınm izhar etmi:; ' nnı Atıuvl'rkc fabrikasına vermi§
oldukları teesstirlt'rde bir nebzr tir. 
samimiyet bulunınası muhtemel - 1''akat )ine Denizb&nk te~ekkUI 
dir • -tmedflı, bu ~n iki t~bm, aldık~ 

Dünyada hiçbir hava kuvvet: !arı sipari !eri yap&eak 'kabiliyette 
J apo;1 tayyareleri gibi ıdiııiplinsiz: >lma.dıklarr an!QJJılıyor ve tesellüm 
lik ve acemiltk ni~anesi göster • •uihi yaklaştığı halde vapurların 

ınem~tir. Ve &alı cünlrii hadise, 1'ıha te?.gaha bile konu1mRdığl sö. 

anc;a'k bu iki nakiıcdcn ıı:ri ve}-.a rUlü~·or. 
diicriyle izah edilt'bilir. Te11iıı edildifi zaman bu vuiyetl 

'5ğrenen Denizbank, Alman iktuıat 

...... ""'l 
lıtı n• 

nezareti ve Knıp fabrik• '-

mua geçerek, aiparili •ı::u)' 
seııelerden, bir tumüıat fi 
de alikayı kesmek ıst.ı}·or;,~ 
teoebbüsler his:bir nctictartrl• 4 fi' 
ve nihayet Akay vapnrl ~ f Q 
rüsk., yapılarak menıieke ~ ~ 
iiyor. Bundan aoıu-a da ~,.~ı,oP 
ıukluiundan, aipaıiıtekı • 0--ar· 
la.rdan bahııedilrnPYC bıtt1~ ;f 

ti 
Yuauf Ziya ÖniJ bu ~ ıı 

dikten sonra vaziyeti '6) 
ediyor: 

li't,ıli 
Netice: bu iıahatıru da 'ıı 

.... : ~' . . edile .~ Alma.oyaya ıııparıı . J:)t 
!arı Denizbank de,iil, es1'1 •

1 !arı idaresi sipariş et.Jl1~,JI" 
~artname ye mukavelefl tıPt 
zamanki DenfayollarJ 11e :t 
kileti miltehauuılart tel. 0 ' 
bu vapurları da gene et)l 

lan \'e iktısat -reklleti Jdl,ıı} 
te§kil edilip o zaman ~t 
gönderilmiş bulunan ht>" ~ 
etml•tir. Etrüakün teı~ 
dar ~elen vapurlar fi ~'~ 
~ikllyet olmadığı i!<in. 0 'ıs11 tJY; 
onda 'faali)•etine de\·::.. ~ /) 
de etmie{im. Fakat E bit~ v 
lcA.yetler başlayınca '~ ~ ~ 
vekalet tarafından zeri Z,e. 
mi!yonu bqtanba.ta d rtr' 
rck hafta sonu11da J.rık• 
\Um edilmedi. 

"Etrüalc,, tetkik•tı f 
diii"' .. Al 

Ankaradan bildiri! ~ ~6 
"EtrUak'" vapuru hak) ,ti? 
kat rapon.ı iktTHt ve~..,, ... ı 

e&ır ·p 
dan tetkik eailmekt rd' ~, 
he~·eti S4lerini bu güıı1~e 
rek hafta l'Onunda şeb 
ceklir. 

Denizbank bütçtli ~ 
datı 1'1~, I 

Bu sabah Ankara ürU 1~ ~ 
nisbaak umum ınlld k•..,a- . 
En.in evvelki ,Ul'l >.tı edP-1'_~ 
ili! bra!mdan ıca.buı 11'. ~ 

·f1er tıf'' 
kendi9ine muhtelif 

1 
de J~ ' 

• - t• onıı _..,1 ı u:ahat veı·mıı ır. ııı•P· a 
.maliye vr.Jılletıerirıde ıı•~' 
dulttaıı se>nl"& !r.taııbula. 
ıniftir. ~; ~ 

lid .. r Atl1'ar-6Jı~ı· 
Umum m u riftde ~ol~ ıl 

nııı bUtçe ifleri üze. tit· te ,J r 
bütç~ taadik edihl>it oıar~~~ ~ 
r.ede idare m..-raf~bit ol'd1'" ·ı1 
hin Jira kadaT t UJtiıl' ( 
Banka bütçeairıde ırı dto ııu~ 
'ar yapılacak \'e ~· 
yeniden baaırtaııac 

Ingilterc hükfımctinin Toky~ 

üzerinde bir tazyik icrası ve~ai

tinden mahrum olmatiı~ı intiba 
me\•cuttur. 

Bundan ba~ka bir inıiliz toprA· 
.. mm bu ıurctlc bocnbardımaxı e· 
dilmcsine Japonyanm 11\&iltereyt 

•urmuı oldu~u ilk fiske nazariy1< s AKA~ ~~~MAsıNO-
Bir çok defalar İn~iliz gazete· 

leri, iktlı;a::li ve maU noktai nazar· 
<lan Japonyanın en hası:.ı.s nokta. 
sına dokunabilc:e~;ni yaznu~1ar

Ilalbuki fn;.iaere halihaz rd:' Mewi11ti-:t en sıüıel f ilıııi a 
Uuk: Şarkta.ki vaziyet ile alika- N o R 1 fll p 
::!ar bazı projeler teı:Uôlc etmekte - s ı -.. J 

Jir. B.ı proj~ledn inlci'lafmı tacii N~' ~N E[)Pl ~' 
• • . edcbile:ek herJey. Japonyanır JEA"''E'"l"'TT MAC DONALD ı..-;r • 

Bu saba.1 Tı:ıes gazetesı, Ja· 'l'll!nafüne mucrayirdir. "' ı ı ı:. - t •ıS 
ponyaııuı Şanghayın iJaresine i t< , .. __ __,. _ - t 1~11 ~ıt• 

dı . 

:ake müteallik olan ta1eplcı:i kar- Şangılayı:ı garp mah:ılle- ı Bu h~reket esnasında polisler ile yerdedir '°~ ta • .ı~, 
şısmd~ bilhassa endişe izhar ede Jeri ne bir baskın ya1nldı ~ tethiıci çeteleri anr!'lıtıda lilahh \Petıerinin idaz~ f,. 
rek İngiltere hüıd'ımetinin ihtiya- ~angbny, 23 (A . .A) - İtal)hdn 1 

müsademeler olmuırtu.r. llu çar . Uzak ~- ~ f 
ten elinde bulundurma;:ta olduğu : İngiliz ,.e Japon askcı·i kuY"•tU~ pı3malarda. biti cnternuyorıal hava üdU } - J.r" ~ 
bazı projelere telmih etmekte ve f ri ile birlikte hareket eden entet polise mensup bir Çi:ıli , biri bele Tokyo. 23 (~nı gor'· ~6' 
gazetelere, "bu projelerin icr; naf'yonal imtiyazlı .nıntaka roll· diye memuru olmak ÜZ'ere b::§ ki- ~ctelerlnin yas iil' ~ ~ 
mevk~i~e k~nı~lmasını tacil e~m~- s~, ıliln .~a.ngh~yın garp mahalle - <>i ölmü~tür. I • .Anoanı~d~ k bir h~~ jJf/r.14· 
melerını., tavsıye eylemektedır. rınde buyük bir baskın har~kctle Temizleme hareketi bilhassa uzak prk ıçill :.tıt· el' f 

1 

' ' ve.rt".,.., .. cıl 
Diğer taraftan arni ga::ete, har ti ynpn115tlr. ~ehrin bu mahalle. Tato mıntakasında vukua gelmiş sisine karar erıcct ,-u 

makalesinde şöyle .demektedir: rinde birçok t~thi!J(;iler, afyon ka} tir. Bu mıntaka, t-nternasyonRl bir de a.s~ert ın 
"Japon makamatı, Hong • Konc ~akçılaıı ,·esnirc oturnıaktadır. imtiytııh mıııtakaya yakın bir tirilecektır 
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Suriyede yeni 
kabine kuruldu 

Fransanın Yeni Başvekil 
rnüzaharetine güvendiğini 

beyanahnda söyledi 
laıa, 28 (A. A.) - L6tfl Baff ar Jen1 bbüıeyt tetldl etm1t 

-.....U .,. mauU llUll'I L6tft Haffar. 
~ .,. mlDI aldafaa nazın Vubar pqa Rulane. 
~ DUl1'I Y9 llutdye nazır veldll l'alk Khoury. 
~ DUl1'I Nellb Bakı1. 
llmr DEtat llUll'I Selim Djambart. 
1- Jlatfar matbuata ftl'dll1 beyaaatta l'raDla • Suriye 

Çin pilotu. 
gösterdiği 

HABER -Alqam Poeta• ! 

1 B!Ll({dijl@ir~@l@@FfJW
SaraçoğJU ve Metaksas 

Yarın Sel3nikte l~J~ 
IÇERDE: 

• UskUdar iskele meydanının 
genlfleWmesl için belediye f eu 
heyeti tarafından bir plln hazır. 

.bulu·şacaklar 
H. Vekilimizin Atina seya- ·~::=::~.::: 
hatına ehemmiyet veriliyor [:E,$7ı::F:: 

Yunan' gazeteleri Bükrec konferansına • Muvakkat surette beledfye 
1 ., tarafından idare edilen Hallg 'ft.ol 

genic yer ayırıyorlar . pur llrketiıılıı vutyeti h•kJrmda 
'I tktıat Vetlleti yalruıda kat! b. 

Belgrat, 23 (A.A.) -TUrldye Katlmerini gazetesi, bapıaka. letlerinln ruhunda o derece derin rannı verecektir. 
Hariciye Vekili B. ŞUkrll Saraç. lesinde diyor ki: yer etmlltir ki buna artık yalnız 1 • Şirketi Hayriye, Anadoluhl
oilu ile Yugoelavya hariciye na- ''Balkan devı.tlerl. BUkreşte, resmi tbir vesika denemez. Enter sarında yapacalı pjlJ ln')&&tı lçbl 
mı B. Ciııcar Karkoviç buglln aamfmt bir tesaıınt hiainden ve ııuyonal mtınuebetler, milletle· INJodfyeden müaıde al'Dlfbr. 
huaUll trenle BUkreften buraya ınılh ld.unden mtıuıem oldqu rlntuvibl ve anusuna dayanırsa Temmuzda açılacak olan pllJ& 
~elmiılerdir. zaman enternuyonal ifbh'Ultnln l§te blSyle, anılmaz bir mahiyet Bebekten de dolru vapUT lef•. 

AJDI trenle .,.ııat etmekte o. ne derece sağlam ve faal olabile- alır.,, lc:ri yapılacakar. 
lan Yunan BqvekiK :S. Ketabaa ceğini ispat etmlttlr· İşte yine Katlmerinl, Ketabu ve Ga • • s,ı:p.ristan hududunda yeal 

k b . ı k kendilerine amtmt Rntt.e veda bu sebepten dolayıdır ki, Avrupa fenkonun BuJprlatanla yaldat • gllmrilk blnalın yt1pbn1~ 8 1' a m a n 1 ederek Selhlp dojru )'Olun& de. da hafif l&l'81Dtılarla muhat ol • ma net1celllııde elde edilen iyilik brar ,.erilmittir. Umnk,,prOde • 
L~. vam etnüftls. ma•na ralmen, Balkan antantı leri haJrlandıJrt beyaaatlannı da ld uıemur evleri lnpatı bitmek 
~~ı. 23 (A.A.) - MilU "Uç aydanberi lanıhayda Ter Bakanlar Belgrat merku P· kurulu§Ulldanberl herhangi bir tebarllz etttlrdikten IODI'& maka tiserodir. 
\ lllecıılımn lrapanıf celaeain- riSr hüklim ıUrmektedir. "Çin ft· !"lllda Tllrklye "N Y~ or. hayal lnJdsarı ile kaJT.lqmamıf- lesine töyle nlhafet wrmektedir: • Pamuklu dokumacılarla ,.. 
"-...~ Çankanek bir nutuk tanpernrleri,. ltmlndekl kunetı: ta elçllerile RQmanp mıalıbat. br. Balkan Antantı, yarımada mll ''BaJkan Antanta. Avrupa sut. mulr iplitl fabrikatörlerinin An• 
~ modern Çinin blniıi pli •kkW Japonlar tarafmdan Jban ve Yugoslavya mtlnakıllt hllnUn ien•f.'enil ..nnbı istinat karada· lırtısat Veklletlnde yap. s bakııapçı doktor Sunyat. zaptedllen arulde kendl blldllder: nazın B. Spaho tarafmdan kartı. Al manyadak·ı edecell temelt•IW ~ eder . ., bklan toplantıda iplikler-!! D&l'll 
~ lıOnnetle tebcil ıibi SUPJflDl1• devam etmekte - lamrıJflarcbr. ''Prola,, p.teıll de, daha ilk .konuJma11na karar verilmiltfr. 
•• lllllteca.tn ıer1 atmak. d1r • . l'Urklyenln s.ısraı orta eıç1a1 b'U' Va"'-' ud .11 er dakfkad•" ltlbum tebu1ls edeu Fabrikatörler bugün tehrimlze 
'-ııııerlnl ortadan kaldır· Japonlar n,a Japon taraftar akp.m huaual bir a1qam yemeği ~ 1 fikir beraberUllnl '" ıerek aza .{eleceklerdlr. . 

J~ber türlü irtica kuvvetleri- lan Çinliler her ilin lnll'fun ya· verecektir. Yarm saat 11 de B. MUcevherlerini tesı;me devletler bıldanda pret Avrupa • Şehirclli.k mUteh888'1J PrQ9ıe S "-ek için biiti1n ml1U ener ra1an •ey& bmf1arma uplannu:ı Saraçoğlu ll&?&Y marqallni ve • • sulhu bah,Snde bu derece lyl ne. tun, çalışmalannda göılterd1ll ıt 
~'-tlraya toplanma• icap et· bir ~erle 818 olarü bulunmak· mllteakiben ·.a Marlcoviç ve mecbur &dıldtl&r ticeler verm polltlbda devam .zum üzerine, 1/ 2000 mikyasuıda 
~ lıaydeyledikten tonra söz. tadır. Svetkoviçl ziyaret edecek ve öğ. Berlin, 24 (A.A.) _ Röyter edilmealndeld ittifakı bydeyle • , ki latanbul plirunın 1 /ıiOOO illa • 

lllı)rı. bitirmiftir: Bu c:entlerin yanında bulunan te vakti Prens Paul tarafmdan Ajanmnın muhabiri bildiriyor: di.ktell llODI'& .-mi töyle de - betinde daha ufak bir kopyeal • 
tlaı milU aruilbüıı yeni • pualalarda memleketin lnktibmı· kabul edilecektir. vam ediyOr: ııhl yapılmaaın• karar verilmll • 
teçlrilmeal lleriae, yen!' aı almap yemim eden Yatanper. O leden y oala Bq Resmi gazetede çıkan bir .ka • ''Balkan Antantı; geçici bir po tir. Bu tş 400 liraya mal oJaçat .. 
yatımı'tn çlzdlft e1asla1 Yerlerin emrlyte bu·idmı cezala f IOm& ug vya rarname mucibince Alman t:e~- Utik mecbuıVet altında vt1cut tır. . 

~hafif demokrasiyi kur· nnm inf~ edildiği bildirilme~te • .ekili:~::.:: asından ~:.!ahudilerle r=1~, ~Uf.~~~ değil, fakat, • Emfn&ıll JD4'1ydanın4a OD JJd 
. ~J&Cal•· ar. Mlliüir.t:tW~cYiiJtıtk- şam· bert de Hariciye Be"al•. de9lettn olnuy8n BlıJlrMJNda ~i ~ mapsanm yıJnlm•w daha mtıte. 
~ halJr ınec:liıi, bu ıon ecl. kartıımda leiz blmaktadırlar. - nda bir ziyatet verilecektir. diler lG gQn içinde •tıea çıb.n1 ve Avrupada llOD .-ıelerln h&d1 • ahhtde havale edilmJttir. 
~. bir çok mtihim kantlar al gı B. Saraçoğlu cumarteei abahı mak ~ belediyenin emnlye~ aeleri ile daha hıdı bir wrette • Terziler Cemiyeti dün Be • 
~~kararlardan biri, asker- Sellniğe gidecektir. B. Metaksas sandıgına altın, gtlmüt ve plltin kuvvet bulan paltoloP. lnkıllbm yoğJ\& Balkevinde senelik toplan. 
~... ri teıkilitına dairdir. Di- kendisini orada beklemektedir. den biltlln eeyalarile mtıcevher • ve olgunluima blr neticeaidir. Bal tı1annı yaparak blltçe itlerini tet 
~-.ıı.~un da "paraa olanJann R tel . • lerinl tealim etmefe mecb~ur. kan Aatuıb uaa dn)etler ara. kik etm$iler, yeni azalan seçq 
~~aaya paralan ile iftlrak H k'k" akca . O~OD pze eruwı lar. smd•Jrl ttmntıt, BulprlD.n Uze. terdir. 
~~··· prenaibl mucibince, a 1 1 

y m DepıJ•b Fransada tevkif edilen rinde temlerini ptermekten • Maarif VekAletl tarafından, 
~ lıiılhare ödenmek üzere -J. • BUkreş, 23 (A.A.) - Rador • hali kalm•m11 ve Bulpristan, Se önUmtımeıd den yılında yeni D4 

~ Japılmuı imk'nl•n hak gazcıesı ajansı blldlrl7or: Uç şUphell adam llnik aıılapııamndan IODl'8, Bat - nat mektepleri açılmasına karar 
~ L: Romanya matbuatı, Balkan Metz, 23 (A.A..) - Bir Alman vekil K&lelvanofun da dec:Ugi gl.. verilmi§tir. 
t..:_ ... ft kunetlerinin . • • antantı konferanıınm neticeleri otomobili içinde bulunan tıç ~ bi, her ttırltl yabancı tealrlerl ret • Evkaf İdaresi, tunlr edilecek 
~Q G nUn en son habarleran ı hakkında tefılratta bulunu7or. Fransız - Ltıkaembnrg hududun ederek kend18lnl tek Balkan aile. eald eeerleri teıbit etmlf •e bun• 
~ ~ 23 (A.A.) - Çin ha. 1 b da tevkif edilerek buraya getiril- sine mensup telekkt eylemekte lardan bazılannda lntuta bq • 
~:Yetlert Nankin dvarmda • verendir JDzcUmle Tlmpul ıasetea • aş mittir. Tevtifln sebebi meçhul • bulunm\lftur. ı lanmı§tır· 
~ gemilerine kartı taar makalesinde, birbirlerine tartı dUr .ve memurlar bu hususta bil. Balkan Antantı, her toplantı • • Dahiliye mllstetar muavinll4 
bııı111uıu.11tur. Bir çln tay - sıkı ballarla merbut bulunan yük ketumiyet muhafua etmek. dan, evvelkine nazaran daha ziya ğine tayin edilen Sabrlclen açık 
~'»oıı hava mtıdafaa top. ve tamamen muanen bir an. tedirler. de takviye bulmut ,ıaru çıkmak kalan vilayet idare heyeti mlı· 
~ dOfUrlllm~. 1 s tan bu~ da Iqma pollUkaaı takip eden tadır. Bu keyfiyet de, IUllıun kati ğu;a İnhisarlar Huk3 mtıpvlr 

~'1.r. dlleerken pilotu isti. • memleketler aruında bu Uç E olarak latlkrarlattınldılt bu -böl· muavini Kudret tayin edllmltt!r. 
ş ta11ıı etmif ve bir Japon gUn ıarfındakJ sOrUtmelerln bu içiler arasında rede pr.tijlnl arttımıaktadır." 1 • Filmlerin kontrolil baklanda 
~ gllverte.i 6rin.. O V8 zlyette 018 il politikanın fa1dalarını ve bu d Hronoı diyor ki: Devlet-Şurası ve Emniyet Umum 
~ıtır. tnfllAk neti • polltllta7a devam umlnl ll&na eğ İŞİ k 1 İ k ''Kardetllk lıiııaiyatı ile itimat. Mtl lUrlUğü ta.rafından yeni bir 
. ~~Japon gemisi de mtıncer olmuının pek tabii bu· h birletme. Balkan milletlerlnlıı nizamn&JJ.e hazırlanmıt ve Dahi. 
\~. tek jl8Z ~te ,undu&unu bUTUk bir memnunt şayiaları ruhunda doinı111t orada bl)'ll. Uye Ve:Wetlne verilmlftir . 
... ~ ~ Oln tayyare moeu ıetıe muıahede Ye teablt edl7or mili.,. olpn'ıpnfbr. Balkan • Geçen sene oldufu gibi ba 
~~ ltgal1 aıtmc:1a bu· ıe Qt1or ki: Pıaris ve Baftdat elçileri milletıer1n1n birliği, bunun tabtt sene :tc Japonya memıetetimlz ,, 
\'\~:ya hllcum etmıe ve HABER' d r D":t ~"""letln blrllklertne Tef tekaüde bir netlceılldlr. Bu birlik ille, aut deu kUlllyetll miktarda tuz al -
\ "'--. ~ma bir çok bom. Jlklert isim onlann lcraatlann • hun ldameel için dalma nuan maktadır. Bu hafta 8200 ton ta 
~. Japon teslaatı hua. Ja'!tt r•·'1u mUtemad! bir ıuretu 88Yk8dll8C8kl8rmJ, dikkate aJtnmam lcabeden bir gGnderllmiştir. 
'-i.~. ;cıtermlıtlr. Ankara, 23 (Husul) - Yalan· kuvvettir.,, • Emin6ntı Halkevine Ulve 
!'t;~ ıazlar isti!rameti"; ~ J'llbakllta b11 birlik, menfaat da elçlleriads arumda ıenlt bir Jlronoll, Saracollanun Atlna olarak yapılan JnsmJn !neaatı ile 
~ :erin, htıktımlerln Te hlılerln delitlkllk olacalı haber yerlJmek- aeyabıttnc1en bahm.U bu bu- lem~. Yeni bina Cumhur! • 

lr.:_23 (A.A.) _Merkezi trm mutabakatına dayanan bir tedlr. sUlta tB)'le elemektedir: yet bayramında açılacakbr. 
~·da Japonlar bo antant oımuıtur. Resmi teblll Tentf\111 eden haberlere ıare "Elen mlDettnbı Tllrk Hariciye • Avam Kamaram, F1Uatla 

-~~-- '1dıannen rUzglrm Bal.kan antantının ihdasından Parla btlyUk eıpm1. Suat Daftl Vekiline, Atl!l&JI &IJarebnde gös konferansı masraflan için mthl • 
latikametini de3i§tir. u• ·ç s·ıahQKrlar beri icraatını ilham etmlt olan .,. Baidat eJçitnls Tahir LOtft te- terec4i •mlmf hbntı kabul, Bal temleke nazın tarafmdan iatenen 

b ... ı.:._lair.zat Japon asker- J yU \1 barıı U_lktııUntl llt.n etmektedir. kaide 11Tkolu"1e11rl1rdır. Peıte kan memlebtlerl uuuıdald 8l1a 15 bin sterlin ta.halatı dthı at• 
c.--.rnı tellri altmda kal Bu Ulktlntln neflne olarak, bil· elçlmb Bebic bOyOk elçllilderden lfblrllğine ~ yeni bir gam kabul etmiştir. 

K 1 ta b 1 :.un yanmada devletlerinin tam b1rlne terfian aüledilecektir. tecelllalnl daha tePD edecektir.,, • Atinada gn.zeteler, Yunanla-
• hir Japon hazırı andl bir mUaavat Te huclutlara mut· Bedin bllyil'k e1çfmls Hamdi Ar Elefteronı .~etkin tanla eimal Amerikası arumda 

lak ıurette riayet Hası dahllln pak mebualuta aamset ıöaterile· umumlyeye terctlman olarak 111 muntazam deniz seferleri fhdall 
28 CA.A de ter. .1 mHal arsu edilmek· cektlr. aabrlan ~: için htıldllnetle armatör Guland. 

11t 
1

'1'aı.PtnP,.i; !:: Okuyucularımız tdlr. ee1&nlk anlqmuı. bu ••Jran merkulertnıleld buı et- ''Balkan koDteran1111m mnza - ris kardeşler arasında ım:ralanan 
~ ~~ olan Ç1n mtıdafaa lb " neticenin huıulUne engel olan çilerlmlaln büyük elçWle tahvili kereleıl netlce81nde nqredilen mukaveleyi bUyük memnunlYet • 
~ ~ ~ Japonlar mühim ma aamıza ugr&Jlp bllt'lıı manileri ortadan kaldır dolayllfjle Belcra4 elçimis Hay· resmi tebJil ve daimi konsey aza le bydetmektedirler. 
~ bulunmu!l!an& da alabilirler mıştır. dar &JDI mahıUe bUytlk eJs1 tayin 11 tarafw1aa J'&Pılan beyanat Yu • Fransa Cumhur 'Blthm, 
~ Ptlaktlrt~UştUr. Bu Btlkret konferaDll Ye edDecektlr. nan mlJletlnde tam blr memnuni dün öğleden sonra Yemen vellaJı 

..,. ~~4a nç bin Japon Atina pseteleri llerkudea elsJUI• taJlaleri ,et ~· Balkan An tını kabul etm1ftir. 
~ 'ttUr. · Atlna, 23 (A.A.) - Atin& pae kunetlı muhtemel ntJar aramada tantmm ba kaiıfmumn daha ' • Finlandiya Aja.nm. Kotta ,a-
M.k ~~~tet-Jeri"hı . 1939 teleri, BUknf koııferanmna p · ıu lalmler uyılmaktadır: kunetU ve twdllatnla tab•Jr1ru lanlannd& b1r ad'"m •hnın,a 
~ ~tı faaliyette 1 1 , Dit atıtunlar tab.a. etmekte '" &1 Umumi katip muaYlnl Nebil Ba· 1ru vuataJan daha tanin edDmtı tanımdan atın alındılı w ldla. 

...... ~ 2~_.<A.A.) - ş.ıtıhay RES ML HAFTA nın l'lC& bu toplantı etratmda BaJ1ran ti, mllatepr Aılh AbeJ, daire tef birh&Jde ÇIJracalı ba1r1andakl n - 1andıiı bıkkmda bir~ .... 
~ -.:Jrıncıa Jurnal ıue- ıw,w. denleıtal taldp ....... ve yabancı matbuatın blltilD tef. leriaden Kat tepifat umum mi- mit - ... '* IQl'ette teentıt te.lade Çlbıı haberi r11n1amak 
~dır: Ba Uwu bllQ'~ 114• ed......., . llrl~ "" ~. c!u.rtı Şnket Puat Keçed. et.mll bahaul;Jar.. tadır. 

• 
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Şild m3çları bu 
hafta başlıyor 

Galatasaray, Beşiktaş, İsfanbulspor, Alhnordu ve 
Anadolu müsabakalara iştirak etmediler 

Buna da sebep üç senedir tehir edilen müsabakaların yapılmaması ve 

bu yüzden şild şampiyonluğunun şimdiden belli olmasıdır. 
Cumhuriyet Halk Partisi tara. bünden 278 Mehmet Sekizcan 2 geçici müsabaka boykotu cezala

fından idaresi İstanbul mıntaka. ay. n verilmiştir. Bu cezalar tebliğ 
sına bırakılan ve bundan on sene Yukarda adlan, soyadları tarihi olan 24-2-939 tarihin . 
evvel ortaya konmuş olan şilt ı klüplerile bölge sicil sayılan ya. den itibaren başlamaktadır. A • 
için bu seneki mUsabakalann zılı idmancılara lik maçlannda- lakadar klüplerle hakemlerin bu 
fikstürü dün akşam mıntnka mer ki tıuihareketleri dolayısile hi . idmancıları müsabakalara ithal 
kezinde toplanan kli.ip murahhas zalarında yazılı müddetler için etmemeleri lüzumu tebliğ olunur. 
!arı tarafından tanzim edilmiştir. 
Mıntaka müdür vekili Muhtar 
Oygurun reisliği altuıda içtima 
eden murahhaslar evvela malı 
§artları konuşmuşlardır. 

İlk haftaki müsabakalarda bi
rinci küme klüplerile ikinci kij.· 
me takımları kaI'§ılaşacaklar ve 
bunlardan toplanan hasılat klüp 
lcr arasında taksim edilecektir. 
Diğer müsabakalarda. her sahada 
tek maç yapılacağı için hasılat 

taksimi kolaylaşmış olacaktır. 
Mali şerait üzerinde anlaşma 

hasıl olduktan sonra fikstürün 
hazırlanmfasına geçilmiştir. Bu 
sırada kllip murahhaslarından ba 
zılan şilt maçlannuan atlamış o. 
lan üç senenin bundan sonra ya. 
pıbp yapılmıyacağını sormuş -
lar, mıntaka müdürlüğü bu sene· 
ki karşılaşmaların sonuncu oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

Bu vaziyette birincinin malüm 
olmar>ı yüzünden bu seneki maç. 

·farın hiç bir kıymeti kalma -

mış olduğundan B~iktaş, Gala· 
tasaray, İstanbulspor, Anadolu 
ve Altınordu klüpleri haklı ola _ 
rak bu seneki turnuvaya girmek 
ten sarfı nazar etmişler ve bu su. 
retle ehemmiyetini kaybeden 939 
senesi müsabakalarının fikstürü 
a§ağıya. dercettiğimiz şekilde tan 
:dm edilmiştir. 

Bu hafta yapılacak 
müsabakaların 

programı 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl -

gesi Futbol Ajanlığından: 
25 • 2 • 1939 cumartesi günii 

yapılacak maçlar: 

;TAKSIM STADI: 
Fenerbahçe - Galatasaray B 

fa.kımlan saat 15, hıı.kem Adnan 
~M.on. 

26 • 2 - 1939 pazar günü yapı
laçak şilt maçları: 

TAKSIM STADI: 
Anadoluhisar - Kasımpaşa A 

j.akımlan saat 13,30, hakem Ta. 
tık Özerengin. 

FENERBAHÇE STADI: 
Beylerbeyi - Galatagençler A 

takımları saat 11,30, hakem Şa
zi Tezcan. 

Hilal - Eyüp A takımları sa
;ıt 13,15, hakem Necdet Gezen. 

l<"'enerbahçe - Feneryılmaz A 
takımları saat 15, hakem Feri · 
dun Kılıç. 

BEŞiKTAŞ STADI: 
Süleymaniye - Boğaziçispor 

A takımları saat 10, hakem Ad. 
nan Akın. 

Topkapı - KaragUmrük A ta
kınılan saat 11,45, hakem !zzet 
Muhittin Apak. 

Beykoz - Davutpaşa A takım 
ları saat 13,30 hakem Refik Os· 
man Top. 

Vefa - Ortaköy A takınılan 
saat 15,15, hakem Halit Galip 
Ezgü. 

Cezalandırılan futbolcular 
B eden Terbiyesi İstanbul Böl • 

r esi futbol ajanlığından: 
Davutpaşa klUbUnden 1008 Ke 

mal öztunalı 1 ihtar, Beykoz klü-

ŞDşBD - Peıraı 
maçı vok g 

Pera 
bu hafta 
Tamşvar Rumen· takı mile 

oynıyacak 
Bu hafta gayri federelerden Pe

ra ile Şi!linin kar§ılaşması bekle. 
niyorc1u. Halbuki, Rumen Tamı-
var tıalmnmm, bir tume<len dö

· ı nerlcen şehrimize uğrayıp bir tek 
maç yapması için mutabık kalın-

ı mı~tır. Geçenlerde hkenderiye 
~ muhtelitini 3. 1 yenen Rumen ta

kum saat 11 de Taksim stadında 

Kanımusani - Şubat aylarında 

bile Amerjkanın Kaliforniya sahil· 
!erinde daima yaz iJeı.:am eder. Ge· 
çenlerdt orada yapılan biiyiik bir 
yıizme müsabakasında yukarda rcs· 
mini gördüğünüz kız sürat yarışın· 
da birinci olmuş ve derhal şöhret 

kazanmıştır. 

Amerikan gazetelerinin yazdığma 
bakılırsa, bıe gıizel kıza sinemacılar 

film çcvirml!k ıı.: artisiliğe başlat· 

n:ak için derlıal parlak teklifler yap· 
mt§lardır. 

Peera ile kar§rlaşacaktır. 
Tabii bu veziyet karşısında Şiş

li - Pera maçı yapılanuyaca.k ve 
gelecek haftaya kalacaktır. 

-0---

Kasımpaşa ile 
Anadolu hisar 

Bu hafta hem şild, hem de 
birinci küme terfi müsa

bakası yapını~ olacaklar 
lkinci kümenin A ve B grupları 

birinciliğini kazanmış olan Kasım.. 

paşa ve Anadoluhlsar klüpleri bu 
hafta Tnksim stadında şild maçını 
yapacaklardır. Bu maçın neticesi ay 
ni zamanda bu iki klübden birinci 
kümeye terfi edecek olanı da belli 
edeceğinden Kasnnpaşa - Anadolubi 
sar karşılaşması bu haftannı en en-
teresan maçı olacaktır. 

-0---

Adil Yurdakul 
Galatasaray umumi 
katipliğinden ayrıldı 

Galatasaray klübünün kıymetli i· 
darecilerindcn ve muharrir arka. 
da§larımızdan Adil Yurdakul Gala
tasaray klübü umumi Mtipliğindeıı 
C.Stifa e.tmiştir. 

Kış sporları güzeli 
seçildi 

; _.. ___ 

Zakopan'do. yo.pıtan cTttnyft hf* Mt!ubnkafarında Fran ~ız şanı • 
piyonu Matmn+el Nikel Villian "Kayak güzeli,, seçilmiştir. 

.. ~ ... "" • ,,,.. ~aV' 

Ankarada bu haf ta d~ Elma aa ğın~a kayak miisa1iakalamıa aevam "edilmiştir. Elliye '5'0"1!!' Jn ,·a~ 
kın iştirak ettiği müsabakalar çok hararetli olmuş, hususi surette kayak spo111 yapmağa gcletı yuzt ,,ıllk( 
merakİı tarafından bıiyıik bir alôka ile takip edilmiştir. l'ukarıdaki resimlerde Haber Ankara foto 
biri Celalin Elma dağındaki müsabakalarda tesbit ettiği enstantaneleri görüyorsunuz. 

Serbest slUıtun 

Bizde pro f esyo 'lelizot 
netice verebilir ? ne 

Zaman zaman kısa fasılalarla bir düşünce haline inkılap 
gazete sütunlarına akseden profes· gibidir. 

e&le.ı! 
etmiş ilerlemesi için bir düstur ~d~~ıı' 

prof esyonelizmin yakın bı. cidrlı 
(Devamı 11 111 yonelizm şayiaları bugün artık kati Avrupada hemen hemen futbolün 

Futbol antrenörü istifa 1 hakkında umumi müdürün hazırla· 
• drğı talimatname hakkında fikirle. 

edecekti rini söylemişlerdir. Askeri mekteb-
Güreş antrenörü ne olacak? ler spor muallimleri, daha bir müd. 

det Ankarada kalarak istişare hc
yetile beraber çalışacaklardır. 

Jan VensB0 

Fransa bisiklet kro' 
şampiyonu oldu ,ııus'' 

Fransa Bisiklet kro~ıı JJll şıı· 
bakaları nihayetlenmiş~r·1 ıcoiıl~ 

"ddıa ı nı' retle bitmiş olan bu ı şıııtlr 

rın sonunda Jan Vensan
9 

ı,.-il"' 
1 1' 

yon olmuştur. Bu genç ·Jcada $ 

metreyi 40 saat 47 dakı 

Ankarada çalrşan futbol antren<5· 
rü istifa etmek istemiş, fnkat fo. 
derasyon Antrenörle mUzakereye 
girişmi~, maa§ına 25 lira zam yapa
rak bu fikrinden vazgeçirmiştir. 
Diğer taraftan Finlandiyalı güreş 

antrenörUnün de istifa ct.mek fik. 
rinde olduğu söylenmektedir. 

Dolmabahçede yapılacak mıştıi • --o-- hteliti 
stadyom Simali Fransa mu di 

Fakat bu herhalde takımın A vru
pa turnesinden sonra yapılacak bir 
harekettir. 

Federasyon esasen bir de serbest 
güreş antrenörü gctirtmeğe karar 
vermiştir. 

Askeri mekteplerin spor 

muallimleri 

istişare Heyetine izahat 
verdiler 

Askeri mektepler spor mua11imle. 
tinin beden terbiyesi istiııare heye
ti tarafından Ankaraya. çağrrıldığı
nı yazmıştık . Dün sabah istişare he 

yeti umum müdüilük aslonunda 
toplanarak çalışmalarına devam eL 

Dolmabahçe.:le yapılacak stad- , Budapesteyi ye~ id'' 
yo rnhakkmda İstanbul Belediye • . · :ı:,ıle g .-

Budapeşte muhtelıt·ırnal rnııtıt• Reisi ve Vali Lutfi Kırdai, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile rek orada Fransanın şı rnı§tJ~'de 
temasa geçmiştir. 1 liti ile bit' rnt\sabaka r:~ şeıcıl ğ• 

Beden Terbiyesi Umum Müdü. Müsabaka ç.ck sıkı 1
bUtiil'l 11

0r 
rü ve Sahalai Dairesi Reisi, ken. geçmiş, fakat Macarlar l JllBğl 

raşmalarına rağmen 2 • disine lazım gelen rnatumatı ver-
mişlerdir. Ve bilhassa Istanbul _0_1m_uş_l_ar_d_ı_i. ___ _ 
Stady.~munun müsabaka açılma

dan İtalyan mimarı Violaya veril
mesi doğru olmadığı, bu işi gayet 
iyi başaracak Tilik mimarları da 
bulunduğunu, İstanbul valisine 
bildirrnişfü. Umum Müdürlüğü:ı 
İstanbul stadyomu için ne gibi 
yardımlar yapabileceği 'de konu. 
şulmuştur. 

Düzeltme 
miştir. Umumi mtidürün hıı.zırladığı Dünkli nüshamızda Adil Uğu
rt.por üzerinde münaka§alar yapı • zun (bir beyanat münasebetiyle) 
larak öğleyin müzakereye nihayet başlıklı yazısında (Muzaaf bir c
vcrilmi5tir . . Akş:ım 17,30 da tekrar sed) kelimesi bit' tertip hatası 
toplanan heyet, Ankaraya davet e. yüzün.den (muvazzaf bir eseri) 
dilen Kuleli, Maltepe, Bursa askeri şeklinde çıkmış ve yazının mana
liseleri spor muallimlerinl dinlemi~- sını deği!ltirmiş. Yanlışlığı düzel. 
tir. Mua1Iimler, askeri mektcblcr· ltir ve özür dileriz. 

ı-.:~f 

Jlfc"bur bh ~v· 
Uıulyo ı;;pikerl - "' a:ıJr 'fil' 

ile dün akşamki m~çı~:Jldi5l11" tılf 
- ··ı~ knt bıttı. li Jllt tıgunıı. nıu a ~ ·r 11:ı.: ııı• 

1 ·ına unı bil 
tı nn;;ıl knzanc ıg 11ı; 

- rtık ıuıuın ual somuıgı n 
yoruz. 
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IlABER - Akpm postUI '1 

•@tHwada~ C9lugor 2 
lngiltere tahtına hak Edisonundoğum 

1 
iddia eden adam ~~1ı~~aü~~ 

ddiasının tahakkuk edeceg" inden Elektrik ~e radyonun babası o· 

k 
lan Edisonun 92 inci doğum yıldö-

() adar emin ki, bashracag" 1 nümü şubatın 11 inde Amerikan 
t\ radyolarında ktıtlandı. Bu müna-

11&r alan n Örneğini bile yaphrml~ sebetle,AmerikanEdisonCemiye-
~ ti ikinci reisi Mister Springfellov 

t~ 
~ lıı ele: de kısaca bahsetmiştik. 
- ~gi}jz polisi, lngilterenin haki
~ olduğu iddiasındadır. Bu 

'~:ada bulunan adam, AnL 
~et .. l isminde sabık bir polis 
'i İi§ıdir. Birkaç sene evvel 
'~de gayet muvaffak olmuş: 
~ i Parlak bir polis olarak ta
'ı l?ıa l"ağmn istifa. ederek hcr
~b~U:an Mister Hall, ortaya 
~ diayJa !ngilterede blr mü • 

• )ı \'e eğlence mevzuu olmuıs
"ı ,0~iıı mcnsub oldduğu Hail e.. 

'e~da ötedenberl, kendileri
~~% ci Hanrinin ahfadından 
~'a dair bir rivayet dola .. 
~.\.ile kUtuklerini uzun uzun 
,, l!derek kanaatini kuvvetlen. 

Bastıracağı paramtı örneyi 

\.~bık polis diyor kl : 
\ ~ci H · . 

1528 
. • Sekizinci Hanri n eslinin ıon ·aza 

tt~' hol andnnın3 hn sisen~sınd- ıı olduğunu iddia eden sabık polis 
~ • o eyn en o mın e 

eıı. · l'U bir oğlu olduğunu ve . 
:"\7ıfun D . nnde Mar kontuna §ayam dikkat 

ussex cıvarındıı çütçi bir benzeyiş vardır. ,, 
ıı. l-18.nında bUyUdUğUnU blllyo. 

~;_~d Hiçbir ceza ve korku, Anlhony 
\' a.dnnı bu çocuğa kadar ve- Hall'in kanaatini değiştirmiyor. O, 

Cıl.... . ıspat edebilirim. Vakii \ :""ııt • hiilii sokaklarda, umumi parklarda 

~
'\ ıı. g. ayrimeı;ıru olarak diln-"eı ... ,_ başına topladığı halka verdiği kon-

"'U§ti, çUnkü o zaman St'. tla fcranslarda kral olduğu zaman ya-
nn karısı Katerini henüz 

paeağı ıslahattan bahsetmekten 
ı.. . t:ı. Fakat bu sebeb, be- . K U . mi d f . 

~ ıı~dianıı çürütmez. Vil - vazgeçmıyor. om nız n e aşız-
'\... ~ g min de aleyhindedir. Vergileri ha. 
~-~le 'Yrlıneşru bir çocuktu. Bi
\ h ~h, Tudor hanedanının son fifletmek, radyo ruhsatiyclerini pa-

~i:~··· ~~ı~:ıcv::ee:~e~=~igi!~:~~r:n;~h:~ 
~ı..,. c.lizabettcn gelen bütUn ""\lar1 projeleri arasındadır. İddiasının ta-
~ . arın sahte olduğunu id-
~ıı b hakkuk edeceğinden o kadar emin· 

"< 11)
11 

1l adam, krallara ve yük-
\'lti dir ki, bastıracağı paraların öme. 

h Bahibi §ahsiyetlere gön. 
ı-. llıek ğini bile yaptırmıştır. Anthony 
-q ı., tuplardan ve sokaklar-

'• b Hal1, bugün 1ngilterede deli olma-
~i .. 1 :l§ına toplıyarak yaptığı 
, erd dığı halde böyle bir hak iddia eden 

~~ ;n .dolayı mUteadclid de 

radycı:la bir nutuk söyledi. 
Mister Springfellov bu nutkun

da şöyle demiştir : 

"Edison, daima kendisinden bah 
settirmiş olan pek az kimselerden 
biridir. Gazeteler ondan daima 
bahsetmişler ve herkes kendisini 
sevmiştir .. Çünkü yaptıkları her
kesin faytdasını mucip olmuş, buna 
. nukabil kimseye zararı dokun
namıştır.,. 

Edison asıl sade elektrik ampu-
lünün mucididir. Fakat, elek· 
trik üzerin.deki bir çok keşifleri ve 
:catları elektriğin radyo ,telsiz gi. 
'Ji sahalardaki terakkiyatma amil 
olduğu için Edisonun ismi daima 
bunlarla beraber hatıra gelecektir. 
Buz dolabı, tayyare, sinema, gra· 
mof.:::n gibi yirminci asrın bütün 
icatlarında Edisonun bir hizmetini 
bulmak kabildir. 

Edison Cemiyeti Asbaşkanı bu 
konferansında bir noktayı .daha 
işaret etmiştir: 

İnsan birç.-:k keşifleri ve icat • 
lan tesadüfe borçlu:lur. Halbuki 
Edison, icatlarını pek nadiren te
sadüften çıkarmıştır. O, ldaha ?.İ. 

yade riyazi bir şekilde çalışmış ve 
ekseri icatlarına evvela düşünerek 
sonra uzun müddet çalışarak var
mıştır . 

Bugün Amerikada Edisonun 
icatları ve onun keşfetmek üzere 
bulunduğu yeni aletler üzerinde 
uğraşan iki binden fazla laboratu
var ve müessese vardır • 

Hakiki akşam 
gazetesi 

G jnün en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 
Bu vaziyette olan 

tek gazete 

HABER'dir 
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Bir Melanezyalmın dimağı hadsiz hesapsız 
batıl itikatlar, cinler, şeytanlar mahşeridir 

1 

Yani, gizli klan veya gizli kabile, 
esas itibarile, o muhit insanları a· 
rasmda nisbeten daha ileri ve ser
best fikirli olan inkılpçıların iltica 
ettikleri birer teşekküldürler. 

Gerek klan olsun, gerek kabile ol
sun, hemen her insan cemiyeti, her 
insan topluluğu arasında mutlaka 
onlardan ayrı dü~ünen, daha açık 

fikirli ve daha mütekamil bir züm· 
re bulunması gayet tabiidir. 1f .. "' 
Bu zümrelerin biribirile mütesaı>it 
bir halde yaşayabilmesi için gizli 
cemiyetlerin teessüsü de bir zaruret
tir. Fakat Melanezyada hal hiç de 
böyle değildir. 

Orada gizli cemiyetlerin, böyle 
bir ihtiyaçtan ileri gelmeleri şöyle 
dursun, bl.\ kabil vasıflarla alakası 
bile yoktur . 

Buradaki gizli cemiyetler ne mu
hitten farklı bir düşünüş, ne ayrı 

bir itikat ve mezhep zoruyla değil, 
sırf biribirinden farklı olmak, sırf 

Melô.nezya insanlarının esrara kar
şı ve batıl itikatlardan ileri gel· 
mektedir. 

Onun için bu gizli cemiyetlerin 
başlarında daima bir kodaman sihir 
baz bulunur. Bu sihirbaz gizli cemi· 
yetin reisidir: 

Bir Melanezyalınm dimağı had· 
siz hesapsız batıl itikatlar, cinler, 
~ytanlar mah~eridir. Bu mah~ere 

hükmeden de işte bu gizli cemiyet· 
!erin reisleri olan sihirbazlardır. 

l\Ielanezyalı delikanlılar i~te bu 
gizli cemiyetlere girmek suretilt her 
§eyden evvel cinlere karşı sihiT'baz· 
lann himayesine girmiş oluyorlar. 
Onların sihirlerile cinlerin her türlü 
fenalıklarından kurtuluyorlar. Si· 
hiı bazların nüfuzları bundan dolayı 
fe\ kala.dedir. 

!\Ielanezradaki bu gizli cemiyet· 
lcr bir nevi sigorta şirketleridir. 
Melii.nezya insanları bu sigorta §İr· 
ketlerine dahil olmakla hem esraren 
giz cinler dünyasının bütün şcrirle· 
rine karşı sigortalanırlar, hem de 
diğer gizli cemiyetlerin suikastlerine 
kr.r~ı sigorta edilmiş bulunurlar. 

Bugün bu gizli cemiyetlerin, ha· 
kikattc. bir takım haris sihirbazla· 
rın diledıkleri gibi hüküm sürme· 
leri için \'e cinayet çetelerinden baş· 
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Bismark adaları yerlilerinin garip 
bir dans maskesi 

Dukların kurbanlarına ne müthilj 
işkenceler yaptıklarını bilirler • 

lşte ben Pohua ile uzun bir yol
culuktan sonra sırf bu Duk-Duk
lann gizli cemiyetlerindeki esrarı 

ne bahasına olursa olsun yakından 
görmek ve mutlaka öğrerunek üze, 
re, yeni Pammcm adalarına gel 
rniştim . 

Vakia benimle beraber seyahate 
çıkan Pohuaya önce maksadımı 

söylememiştim. Fakat Duk-Duklar 
için geldiğimizi söylediğim zaman, 
bir Melanezyalı kadar asla batıl i
tikatlarla, meşbu olmamasına rağ
men Pohuanın nasıl titrediğini gör
dfun. O da Duk-Duklan biliyordu. 
Titremekte haksız değildi. 

Filhakika teşebbüs ettiğim şey de
li 1 ikti. 

Fakat bütün 1Ielanezya adaları
nı esrar içinde yaşanan bu gizli ce
miyetlerin en büyük ve en rnüthi· 

ka bir şey olmadıklarını anlamış ı şinde ne gibi esrar olacağım anla· 
l\~elfinC'zyalılar yok değildir. Fakat mak merak ve azmi, beni bu delili· 

ği yapmaktan vazgeçiremedi. bu uya:.mış MeJanezyahlar bunlara 
kar§ı hiçbir çare bulamıyorlar. Zi· 
ra bu gizli cemiyetlerin bütün re
zalet ve dehşetlerine rağmen, uya· 
nık fikirli Melanezyalmm dahi ru· 
hunda ayni korku Yardır: Sihir, er· 
sun ve cin korkusu! 

Bundan dolayı Melanezyada gizil 
cemiyetlere karşı, ne kadar ifrata 
gitseler, ne kadar korkunç cinayet· 
!er yapsalar hiçbir insan, hiçbir ak· 
slilamel hareketi olmasına imkan 
yoktur. / 

M elanezya insuJ.eanr.ı bir kabus 
gibi sarmış olan bu batıl itikatları· 

na dayanarak bütün Melanezya 
dünyasına hükmeden bu gizli cemi· 
)·etlerin en büyük ve en müthişi de 
(Duk-Duk) !ardır ki bilhassa yeni 
Pamrnem adalarına yayılmışlardır. 
Duk-Duk cemiyeti, Melanezyada 
sa),Sı meçhQl olan bütün gizli ce
ciyeUerin en korkuncudur. Duk
Duk isminden titrerler. 

Bir ormanın içinden Duk·Duk 
!arın korkunç trampete seslerini i· 
şiten bir .yerli olduğu yerde donar 
kalır ve Duk-Duklar içtimalarmı 

yaptıkları zaman yeni Pammem a· 
dalarının kuıuı...0ıerinde anne'er \'e 
kız kardeşler ağlarlar! Zira Duk· 

Vakia Melanczyada sayısı bi· 
linmiyen gizli cemiyetler arasında 
bu kadar meşhur olanları yok değill 
dir. Mesel~ Bismark adalarında 
(In·Giyet) denilen gizli cemiyet 
bunlardan biridir. Bu cemiyetin de 
başında daima büyük bir ·Sihirbaz 
bulunur ki büyük bir sihir kuvveti
ne sahiptir. Yerlilerin itikat ettikle
rine göre bu sihirbaz kireç içerek 
ve lngver denilen otu yiyerek cinle
ri başına toplamağa ve onlara emret 
tiği her şeyi yaptırmağa kadirdir. 

Bu cemiyetin de azaları tıpkı 
Duk-Duk gibi ormanlarda gizli i
~aretli yerlerde toplanıp kendi a
yinlerini yaparlar. Cemiyete dahil 
olmıyanların bu yerlere girmesi ken 
dilerinin cinler tarafından ölüm ce
zasına çarpılmalarını mucip olur. 

·~ ecuımış, para ve hapis ce- yegane adamdır. 
~~~~~M~ra~M 

1
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lçtimalanm yaptıkları yerlerde 
taştan yontulmuş. yahut tahtadan 
oyulmu~ veyahut da doğrudan doğ
ruya re"medilmiş işaretleri bulunur 
ki bu işaretler insan, domuz, tim· 
sah, kuş veya diğer hayvanlar şek· 
lindedirder. Bu işaretler bulunan 
mukaddes yerlere yalnız lngiyetle
rin reisi olan sihirbazlar girebilir. 
Cemiyete yeni dahil olan müritle
rin de cinler tarafından öldürülme
den buralara girebilmesi için sihir
bazın himayesinde, ellerinde ve bo
yunlarında lngver yapraklan bulun 
ması lazımdır. Cemiyetin en ileri 
geleni de bu esnada yeni müritlerin 
yüzlerine, ağızda çiğnenmiş lngvcr 
ve kireçten yapılma bir sihirli örtü 
örter, ağzından lb bu sihirli mad
denin toz şeklindeki bir nevini et· 
rafına püskürür . 

~!il.._ \ıtınıue, kral hnnedanı ka- --,..__,....-----...-...-,,•,,•. ·v -üz"-,-v- .r_E_J:_i_L/.. . 
~ 1ı"'4!11yan b' . ta . eli H•'!"lt YENİZ.l iSTi 

, "~ f ırıne ç gıy ren • ..,,, ..,0 11u W\ ·· TElıfe. • 

~ ltsatta bıı.şlannı uçuraca- - ~~,!.~! .. 
~. Ça söylemekten çekinme-

~ t~ 
Onl' li \.~· ~ an, kırk ya§lannda 

~:'(( ta un boylu, yakı§ıklı, zeki 

~ ~t§ bir adamdır. Fakat 
~. U bul ettirmek ihtimali 
bı.ç nltü tarih sekizinci Han-'(' o~ 

~ oıı g1u olduğunu kaydetmez, 
ıı.ı ~n An Bleyndcn uzaklaş -
' il~ erkek çocuk doğurma _ 

Ut eder. 

'ilea~1.is, bugünkU hanedanın 
Ilı da. l.Jı~ kanını taşımadığı id-
~U h ~o:vıe izah ediyor: "Bu-

aned b' . tide an, mnci Ccyms'den 
e ltltle.z. Birinci Ceyms ise, 

~. ~-Stuart'ın hakiki oğlu 
\>e ıçenin oğlu doğarken 

i"tı\ 0nıın bl'şiğine, kontes 
~ıı:}'lıi g\indc doğurduğu c;o-
1!ıt1ııı U§tur. Bu suretle, Mar 
O(tıı,' 

1
"el_iahd beşiğinde bUyü-

lııı 01 llgtltcre kralı birinci 
lrtce:ll§~ur. Bu iddiayı kuvvet. 
r: 183 hır kUçUk delil mev -
~ ede O da Edinburg sarayını 

~ta1c n anıctcler Marie Stuar
~liç~dasının duvarında gömli· 

h1t Ulc tabut içinde yeni doğ
. \> Çoculc . 1 

e bir· ıs ~cicti bulmuşlar • 
ıncı Ceyms'in portrele-

Yeni müritler mukaddes ayin yer
lerine ancak bu suretle girebilirler. 
Bismark adalarındaki bu Ingiyetle
rin reisleri olan sihirbazlar, gizli 
değildirler. Kabilece rnalfun ve meş 
hur adamlardır. Hatta. hastalık za• 
manlarında köylüler buna müracaş,t 
eder. cinleri hastanın \'Ücudundan 
çıkarmak için onun cfsunlarından 
istimdad ederler! 

(Tarresştrascn) adaları grupuna 
hakim olan diğer bir gizli cemiyet 
daha zikredebilirim ki bu cemiyete 
~irmenin şartları bilhassa pek garip

tir. 
l\lescHl·her yeni girecek delikanlı, 

mera ... imin de\ am ettiği günler zar· 
fında bütün vucudunu is!e sıvama
\'a mecburdur. Bundan başka, yu· 
~·arlak bir dam şeklinde. ancak bir 
adamın girebileceği genişlikte küçük 
bir çadırın içine girip bu çadırı 'J.
cuduna bağlayacaktır. O halde ki 
biçare adam kafasına g~irdiği ça· 
dınn altında ancak kendisi ye:-e ~ 
turabilmeğe muktedirdir! 

(Devamı Var). 
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Şekspir üzerinde 
yeni bir münakaşa 

Haıbeır'Dn taırnu=ıı1 Romana: 67 OkDmDm 

- Haykırma, barsak/arını deşerim 
kah.be! Ben Kara Abdurrahmanıİn ! 

Bir Rus edebiyatçısı, Şekspire 
ait eserlerin Rutland dükü tara
fından yazıldığını iddia edi;or 

Olacıık ya, bu sırada iki kedi da. 
ıa.şarak AbdUmıhmanın bulunduğu 

yere fırladılar. Dam Uzerinde tutuş
tular. Kadınlardan genci dama doğ 
ru döndU ve AbdUrrahman her ne 
kadar kendis1ni sıı.klamağa çall§tıy
sa da gördlllcr. 

Önce hayret ve dehQeile durala. 
dı. AbdUrrahman için geçirilecek 
bir ıanlye blltü.n Umitleri ıuya dU.. 
§llrebiUr ve kenc:Uslnl de tehlikeye 
sok&bWrdl. 

İki metre kadar irtifada bulunan 
damdan bir hamlede genç kadmm 
Uzerlne fırladı. Kadın korkusundan 
gık dlyemeden-AbdUrrahmanın ko
ca vücudu altmda yere serildi. 

AbdUrrahman diğer kadının kor
kuyla haykırması ihtimaline karşı 

hafi!, fakat sert bir sesle haykırdı: 
- Haykırma., banıaklarmı deşe • 

rlm kahpe! Ben Kara Abdürrnhma.. 
nım! 

Bu .saz, altında gözleri bllyUmUg 
bir ha.ide kendinden geçmiş genç 
kadmm tUylerinl Urperttlği kadar 
ayaktalcl kndmın da bacaklarmm ba 
ğmı ç!SmıUg, yere yxkılmaaına kAfl 
gelm1§tl. 

ne bir hisse çıkarmalıırına imkdn ._ BllAkls, dlSrt esrarkeş. Hemen U. Bunun IAfı bile tehlikelidir. Boy 
yoktu. 1 hepsini birer yumrukta cehenneme nun mu kaşınıyor? 

Netekim böyle oldu, yalnız ma... göndermek mUmkUndil. Fakat bu "' - Hayır devletınm. Karaman hli 
halle halkı dilenci dervig kıynfetin- bWm işimize gelmez devletliım. kimi buraya dlSrt casus fcdar gön • 
de bir adamın kapıdan fırladığını Bunların ya..,amaaı lft.zım ve benim dcrmiştir. Bunlar ektı.biri hliknme. 
söylemi§lerdi. de ele geçmemem lhnn. ı ti, ricali katletmeğe ve hünkarı da 

Bir kadın, o ıırada alışvcrl3 edl. Allah Ali h b • h t dil bıçakla hal'e mecbur edccdclcrdlr. . - n , enı ayre c -
yormug. Bu yUzU evvelce de gör- lirli AbdU h d Bu .suretle Karamana g' -ti' k bir . . l g yorsun rra man, ne e - • 
mUşrnilş. gilnahrnı almamakla be - k •-t dl-· l 1 j haber üzerine Karaman Mklmf me "' e gın an ıımıyorum. · 
raber Kara Abdilrrahmana benzet. tekrar Ahilerden mürekkep muaz • 
miş ve bu havadis dilden dile ya - - Şimdi anlıyacnksm devletlu zam bir ordu ile Osmanlı Ulkelerine 
yılmıştı. pa§am. Bugün yarın sen katloluna. yürüyecek ve b6ylece tahtı kuvvet· 

Kara Abdllrrahman, yine bir has ~a.ksm! le, kudretle işgal edecektir. Şekspir 
talık gıöi kulaktan kulağa naklolun. 
du. 

BüyUk şair Şekspirln hayatına 

dair merak ancak on sekizinci ns
rn doğru uyandıf;'l için, ynzılnn 
biyografiler müspet vesikalara isti
nad etmez. Muasırı Ben Consonun 
birkaç makalesinden başka, eairl 
ıı:ıhsan tanıyıp da tcrcilmeihalinl 
yazan yoktur. BUtUn eserler kulak
tan kul:ığa gelen rivayetler, hatıra. 
!.ar ve ancak birkaç vesika Uzerin
jc işlenerek vilcuda getlrilmlşlir. 

Bunun için, Şekspirin ııahsiyetl ve 
zscrleriyle meşgul olan edebiyatçı
ların arasında zaman zaman hara • 
retli mUnaka..~alar olur. Bu yakında 
1a Rus profesörU Porokovşikov ile 
Londra Universitesl İngiliz edebi • 

Paşa yerinden fırladı. Gözleri az Kara Abdllrrnhman htıdlscyi ba- yatı profeaörU Dr. Baret arasında blr ~· 
daha hayret ve dehşetten patlıya • şmdan sonuna kadar nnlattı. Çan. birkaç makale suren ve knt'i bir ne yan bir dehanm, mUtevatt tl t,ıı. 

Kara AbdUrrahma.n kanlarmı te
mfzlemeğe lüzum görmeden doğru
ca Çandarlınm konağına gitmia ve 
kapıyı açıp kendisini içeriye alma.. 
mak lstlyen uşağm göğsUne ıiddet
li bir yumruk vurarak herifi yere 
serdikten sonra merdivenleri dör • 
der dörder atlıyarak haykmnıştı: 

- DevletıQ Çandarlr, neredesin? 
Kapılardan birçokları açıldrlar ve 

;>ine korkuyla kapandılar. 

caktı. Haykırdı: 
1

1 darh birkaç kere kurumu§ dudak- tice vermiyen bir mUnakaşa geç • sabadan yetişmesini bUtUn şS s'6Y 1 

- Ben katil mi olunacağnn? larmı diliyle şaklata ııaklatn ısla· miştir. Rus edebiyatçısı, Şekspirln gillzlerin hazmedemedlklerlJll ,.e.>-d 
- Evet, ama, şimdi öyle olmıya. tarak, bu romanlara benziyen mace piyeslerinin hakikl mUellüi be§inc! liyerek meslekda.şmm esıısen bııef 

cak, kaUedilmiyeceksin, artık bu rayı dinledi. Rutland·dakl Roger Manners oldu- olan bütün fikirlerini birCr trill ııO 
melanetten haberdarız. Fakat işin ı Kara AbdUrrahman hiktı.yesini bL 1 fhınu iddia ediyor. İngiliz edebiyat cerhetmiştir. Böylece, şc~~~ gl· 
sellmetl lçin bence yalandan ölme· tlrdiktcn sonra: doktoruysa bu fikri tamamlyle rcd- viyeti, belki şizndllik, bil~ 
ğe ruı olacaksın. dederek Şekspir gibi hayrete şa- bi kalıyor demektir. 

- Bu ne demek? - GördUnUz ya devletin. vezir. ___ ' ____________________ .---./'_ 

_ Aktı! takdirde hUnkAr da teh· Dedi. İşte bu maksatla iki kadının 
ilkede! 1 canını cehenneme göndermeğe mec-

1 
bur oldum. 

Çandarlı tekrar yerinden fırlndı. 
diline rek!ket gelmiş, saçmalar gL 1 - Peki, ama, Kara, niçin bu he· 
bl bir şeyler söylemiş, Abdürrah • rlfleri derhal hakladın veya evi 

Es~arengiz bir gece yar:sı 
bombardıman . t 

Abdilrrahman l;>i mi yaplllIŞtı. Bu 
k&dmlara dU11Unmlyerck hUvlyetlni 
de blldlrm1§ oldu. 

HenUz bol entarisini çıkarmamış 
Çandarlt başına kUIAbmı geçirerek 
dışarı frrlndı ve AbdUrrnhmanı kan 
Jçlnde görünce tevahhuş ederek ge
ri geri çeki4il ve haykırdı: 

- Bu ne hal AbdUrrahman? 
Abdilrrahm.an parmağını dudak

lanna götürerek: 

manm yakasına yapıı:n.rak: 1 sardırıp hepsini yakalatmadm '! 

- Aman Abdilrrahm~, demi~ • (Devamı var) Gökten düıen bomba, bir evin damını 
o gece hiç bir tayyare uçmadığı da 

f 
,,,t, 

çök~rltİi ıı 
tes >İt e::lilJı 

,ttfl • 
Şimdi yapılacak bir tek 3ey var. 

dı ve bu çaresizdi. Hele yerde sU
rUnerek içcrlye doğru kaçmağa kal. 
kt§an kadın, Abdilrrahmanm vlcda
nmdan da bir yUkU kaldırmış oldu. 

Fırlattığı bir hançer kadınru o
muzuna saplandı. Kısa bir feryad 
kopararak kalkıp tekrar kendlni ye 
re atan kadın, Abdllrrahınana da 
hayret veren btr aUraUe can ver. 
di. 

Altmdak.l genç kadın korkunç bir 
feryat kopardı, ama, onun da ikin
ci feryadına takat bırakılmadı. 

O da kalbine yediği bir bıçak dar. 
besiyle derhal öldil. 

- Sus devletiüm, hidlse mUhim.. 
dir. İki kadrn öldürdüm. 

- 1ki kadın mı öldilrdUn? Bu ci
nayete sebcb ne? 

- Elbette anlatacağım devletlü 
paşa. Yalnız vöyle bir halvete çeki. 
lelim. 

Herkesin bu kadar teccssUsfinU 
davet etml.g bir halde bağıra bağıra 
konuşamayız bittabi! 

Çapraz eğlence: 
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Yukardan a.!'afn 

1 - En koyu hamur tallısı • Tav. 
la oyununda Uçlil. 2 - Su (arapça) 
• Ağır, lağar. 3 - Ses - Sesli. 4 -

İrade kuvveU (fra.nsızca) • Fena. 
5 - lstinad edilen - Sual edatı. 6 

1ngllterede Nottingham civarında 
çok garip bir hadise olmuştur. 

Şehir haricinde ve bir yol Uzerin· 
de kliçilk bir loknnt:ı vardır. "Kır. 

mızı arslan, isu+iııdeld bu lokanta • 
r- ' ·' • • '" ,. "' • h o"tf da, dlikkarun sahibi, karısı, 17 ya • 

şmdıiın ' liızı ~e 10"yb.f{'maaltı'bııba.ın 
bulunmaktadrr. 

- Derimizin altmdaki kanlı kısım _ Geceyansı çocuk ve bUyUk baba, 
Örf ve A.det cinsinden. 7 - (Arab. odalarında uyurken, bomba patlar 
ca) babam - Paylama. 8 - Karadc- gibi bir gUrültU duyuluyor. Lokan· 
nlz sahillerinde bir şehrimiz - Ek- tacı ile kansı henilz uyumamışlar 
seriya katiller ve ealdler için kuL ve ocak başında oturmaktadırlar. 

lantlan dişli manıı.sına bir kelime.

1 

Bombanın patlaması üzerine oca • 
9 -:-. ~asdik kelimesi • Bir hnrb ge- ğm dumanları içeri vuruyor ve ba. 
mımızın adı. 10 - Tersinden oku- cadan a§ağı kurum dlfüUJUyor. 
yunca kışı getirir· Avrupanın meş. OJada duman içinde kalan lokan 
bur dağlarından biri. tacı Corc Vllyam ile karI!'lı bir mUd. 

Hadise jandarmaya haber tlY 
Jiyor. Onlar da hayrette ıuıın'~ tl)St 

O civardan tayyare geçtlğın.i p$t• 
duymamıştır. Fakat bombnnt11

0~ 11• 

layışını daha birçok ki§i ve ç 
zaklardan duymu9lardrr. ~tlll' 

Mesele hükumete hnber ~rcıı
yor. O zaman hadise d.ıha c5 ,cıl 0 

giz bir hal alıyor. Hn\'a neı' ,<tf' 
•·ı:· 

gece ne o civarda, n~ de bıı.~ dıl'~ 
do hiçbir tayyarenin uçııı'c9~' 

ır·ıı yabancı bir tayyarenin de \ 111' • 
n~ veya uçtuğuna dair ıJçblr (iti~ 
ınmat mevcut olmcdığmı bild 
tir ~ . ~. ) 

İşin daha garip tnrııfı, C'' 
0

..ı1ı:l' 
>'a vw pılan araştırmadn b(}Jlb8 ve wr'. 

ba parçası namma br !!eY b
11
...,1 ?' 

İ§te hiç hiçine ild cinayet. Şizn
di · • llln vicdan hesa.bmı yapacak 
zaman değildi. Bu acı ferya.d du
yulmuttu elbette. 
A bdürrabman omuzdaki hançeri de 
çekip alarak bir ok gibi kapıya fır. 
ladı ve arkasında kopan gürültü ce 
feryada ehemmiyet bile vermiyo -
rek kayboldu. 

Çandarlı odaya girdi, arkasından 
Abdilrrahman da girerek kendini 
sedire attı, yorgundu. Muhakkak ki 
mUhim bir h'4diseden yakasını kur
tarnuı;tı. Çandarlı otururken bay -
ret ve dikkatle Kııra Abdürrahma. 
nı sUzUyor ve bir tUrlU bu telAga 
:ıkıl erdiremiyordu. 

Oradııki uş:ıkl:ı.ra aavuşınalarıru 

söyUyer<.'k AbdUrrahmanla başbaşa 
kaldı. 

1 - Göğsü ya.semen gibi beyaz o. 
lan. 2 - Bir şeyi tekrar almak Uzc. 
re yerine bırakma - DUz saha. 3 -
!spanya sahillerinde bir şehir • E. 
leyen Alet. 4 - Arnavudun aslı. 5 
- Bir edat - Deha (fransızca). 6 -
Meyancı • Bundnn sonrası. 7 - Do
ğuran - Vekflin cumhuriyetten ev. 
velld adı. 8 - Bir nevi hareket 
hastalığı (darUrraks) - Balıkeslrin 

garbında sahlle yakın bir kcısaba. 

9 - Bir nevi kumq - Meydan (öz 

1 2 3 4 5 " 1 8 9 tO 

A c. E t"\ i l.. i K. • K 

R E F r; T il ~ "' 1( ,., 

d!\"'' mamrştrr. Yalnız, b;nanın 

det etraflarını göremiyorlar. Son. tısı ve tavanı par~nlarnıı~tır· cıu~ıııe 
ra, dı;,an frrlıyorlar. Çocuk vo ihti· ''Bomba,, nm, ~-"n f,rcdE:11 ,f Pce0 

1 yar yataklarından fırlamış ve deh· diğine göre, uzait bir JJles J;<!lt bil 

şet içinde titremektedirler. 1 atıldığı tahmin edfüvor. fıı el' ııl9 

Mesele kalmamışt.I. Kendisini gö. 
ren lld in.san ölmUştU. üst tarafını 
hesab etmiyordu bile. 

- E, anlat bakalım. Önce kim • 
lerdir katlettiklerin? 

- İki kndm devletUim. Bunların 
Ahilerden olduğunu sanırım. Eğer 
öldUrmescydim ben yakayı ele ve. 
rlrdlın. 
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ÇilnkU yuknrdakller adamakılh 

esrarla perişan haldeydiler. Bu htı
diseyi muhakeme ederek kendileri-

- Peki ama, çok mu kalabalık türkçe). 10 - Tozu toprağını alma-
E 
l.. 
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A 

K JJ ~ " Ki T M R A 
11enl takip ediyordu! Karadeniz .sa.h.llinde bir viJayetlmlz. 

·-~!ECEIJtr•nn3 m ~-UE~!l'[:J1] ••D 1 .. ... • ' • t ~ • ı.., •• ""... . 

Saati~e baktım. Henilz üç .. Yc,ilpına 
ra bir kilometre mesafede beni bıraka. 
cak olan akşam treni saat be~te kalkı • 
yor. 

Fakat ne diye bu treni ldüşünüycrum? 
Ben bu ak§am Yeşilpınara dönmiyece • 
ceğim ki .. Yaşasın eğlence!. 
Akşama kadar ne yapabilirim? Beni 

oyalıyacak, düşilnmeme mini olacak bir 
şey lbım .. Bir sinema afişi beni bu .dü. 
ıünceden kurtardı. 

Sinemaya gittim. Film bana çok ma 
nasız göründü. Zaten f_ilmi de takip 
edemiyorum. Dü§ilncem irademin vur • 
duğu geme itaat etmiyor, şaha kalkı -
yor, ldizginlerini koparamıyor ve isteme 
diğim, gitmekten korktuğum uzak haya:1 
ıklimlerine doğru koşuyor. 

Birdenbire, çok neşeli bir aahneyi sey. 
redcrken, içimden gelen bir arzu, beni 
koltuğumdan fırlattı, kendimi dı~arıya at 
trm. 

- Derhal köye dönmeliyim. Dakahm 
Melike evde mi? 

Belki ben yanlı§ gördüm. İnsan insana 
benzemez tni? Belki de olmıyan bir haya 
Jin kurbanıyım. ihtimalki zavallı kız ~im. 
di halaaıntn dizi dibinde oturuyor. Eğer 
orada bulursam hayalimden geçirdiğim 

-711 
fena fikirler için kendisinden gözyaşı dö 
ke döke af dileyeceğim. 

Saat beşe yedi dakika var .. Derhal bir 
otomobile atlıyarak kalkmak üzere olan 
trene dar yctiıtim. 

Yeşilpınara doğru g:ıdiyoruz. Fakat 
tren bana yürilmilyor gibi geliy.:.r. Bilet. 
!eri zımbal:.ıyan kondöktöre soruyorum: 

- Tren bu ak§am niçin bu kadar yavaı 
gi.diyor? 

Zavallı adamın gözlrind §:ışkın bir 
manı dola§tı. "Uhavle., çeker gibi ba~ım 
11alladı. Sonra nazik (:Örilnme~e çalışarak 
cevap verdi: 

- Fakat bayım. mutat süratlc gidiyor. 
Tabii adamın hakkı var, treni bana ya· 

vaı gidiyor cibi gö11teren sabırsızlığın 

silratUir. 
Ayaklnn-n Ç:lmur içcrsinde, lzmirden 

aldığım p'lketlcr eliır..-4~, koşa kc~a Zey. 
nep ha12.n•:ı evine girdim. 

Sesimdeki acı ve amircıne ifatl •• ıin far. 
kına bile varmadan: 

-
- Melike nerede? <liye tı'jrdum. 
Kadın 11olgun yüzünil bana çevixıJi ve 

beni tepeden tırnilğa kadar sUz.dU. Ciöz· 
lerinde bu da'ltikada eski safiyet yok, ri. 
yakiirlık şimşekleri çakıyor. 

Sab.rsızlanarak sualimi tekrarladım: 
- Melike nereue? 
Zeynep hala bana bir daha baktı. Ni -

hayet ağzı açıldı: 

- Yağmur biraz dinrr.iş, hava biraz 
açılır gibi olmuştu. Kaç gUrı Jür evde ka. 

palı .duran Melike biraz dolaşmak, b:raz 
o 

hava almak istedi .. Siz de bilirsiniz; yav. 
ru::ak gezmeyi pek sever. 
Bambaıka bir cevap akcağımı dü~:nüp 

d ırurken işittiğim bu sözler knr§mnda 
a •eta afalladım. Ve ne ı;öylcdiğimi C:~ 

şünmedcn: 

- Gezmeğe mi gitti? dedim. He1'1:c 
~·m. u hava alıyor demek. Ne tarafa dC';ı;.nt 
g'ttiwini ltttfen banı söyler misiniz? Gi. 
d;rı b"r bakayım . Belki bulurum. 

Zeynep hala "nereye gittiğini bilmiyo-
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Bomba evin dammı delmf3, tava. husustaki askeri tııhldkat~1)\'1c ı>lf 
nı çökertmiş ve sofa bir alay enkaz bir neticeye varılıınlamıŞ, bij~iı-0 ' 
altında kalmıştır. bomba atılmamış olduğu 

1 Bir tayyare bombardımanı mı? mistir. el'" 
Yoksa şehir topa mı tutuldu? Fa. Şimdiki halde N,·tlnzho;(lııııı' 

·~ 
kat, ne muharebe olduğuna dair bir 1 daki bu "gece yansı .~ J!.llbııf' 
haber vardır, ne de daha C\'Vel ta.y nı., bUtUn e .. ra.renıızJ," 

z 1 

1 yare sesi duyulmuııtur. 

rum,, manasına gelen mUphem bir el ha 
rekctiyle bana cevap verdi. 

- Köye mi ind~? 
- Belki .. 
- Yoksa daha uzaklara mı gitti? 
Şüphe, kalbime çöreklenmiş bir yıla~ 

gibi beni sıkıyor. Artık Zeynep halanır. 
hiçbir sözüne oinanmıyorum. 

Her şey meydanda .. Zeynep halanın 

bütün sözlerinde, bUt:.in hareketlerinde 
bir tereddüt var. Söz &öylerken bir t::rli 
bana b:.ıkmağa ccnret edemiyor. Gözler ' 
nin için•::lcn, buruşuklarla dolu alnındat 
ya·an söylediğini öğreneccğimden korku 
yor muhahl:ak. 

DüşUne .dü1üne, sözlerini tarta tart· 
o da ba,a b:r sud roruyor: 

- Nc:den uzal:J-:-a gidecek? Her hald 
buralar:ia bir yerdedir. Hem d.:-ğrusun• 
isters::niz bu sualin:zd:n ne demek iste 
ıdLğinizi de an ayam'l::lım. 

Bu sözl::rine hiçbir cevap vermc.:liğirr 
görünce. adeta gücenmiş bir inran sesi 
ne benziyen bir sesle sözlerine devam e 
diyor: 

- Melike duıarı çıkarken nereye gitt' 
ğ:ni sor:nak adetim dcğiluir. Eğer o b\• 
~üıı bura;a gelece~iniz i bilmiş olı:aydı 

( De\·nmı \ 'ar) 

za etmektedir. 

Yeni T efril<af11'ı 

Türklüğü Y ka 
ve yapanıar 

"l tikbal ••.. 
Eski .. Basiret,. ve 5 rendııtl 

.. E~t C· tit' 
~!eri ba~muh:ır~rı Ab<ioırıziı ·~ı 
ı:ıtıratma istinao~:-t r.- t eferıd1 1 

k •e ı!,S'1 f (3C 
;ntlen başltyara ' rdo.O f\S'J . 

0 ığlu eski m.ıtas:ırrıfla be! tı1ot 
1 ·ı de ty.:ra f "enin hatıra arı e aan • asır ' e) 

:ckeye kadar y:anrı: . kaımı; il 
·.. .. bir devıin gızlı , rıtı ıJl 
urmuş 'hi vaktı n 
::anlı hadiseleri. tarı • ,,rınO bı.I • 

• .. U c··rn'!:lrtCSl o- .. .ı~ tt 
<ık\ı lÇ \"UZ ı.u•... __ ıı;,lı..w" 

• . bac:ııvaCi.lb 
tun!arda neşrıne :; • 
:ikada anla~ılacaktır. ııe>'eOl~ 

. kadar _.,tısıv 
Eser bır rom:ı~ hayal ~ 11 

;akat içinde katıycn . tnrıtl 
·an bır 

..,3-çaıar bulunınIY • 

'.~aresidir. 



fakryel ihtimali olarak bunu bulu ·\müdüriyete çağıracaktmı ama siz 
yorum. mani oldunuz. Müdüriyete getirtir 

~il •Yağa kalktı. Killııenin ka· 
•trafına bakındı. Gözetlen

lb.: -e tnıin olarak dııan çıktı ve 
~llC\ otele döndU. 

ile "e ~. d t ik' 
' J nıcgın en sonra saa ı 

Müracaat edeceğimiz usul gayri • ve telgraf memurile yüzleıtiririm. 

kanunidir. Mu\'affak olamauak bil. Kendisini orada sabaha kadar alı • 
yilk mesuliyeti var; bele memur ol koymak mesele değil. Yazan: lvan Cankar Çeviren: Suat Derviş 'dt gene geldiği otomobille 

~;cket etti. O akgam Plaz-
~.e döndü. Odasına çıkarken 

'~bıını hazırlayınız, dedi. 
~ah gidiyorum. 

manız dolayısile sizin için daha faz- Uşak müdüriyete götürülilrken 
la ..• Bu takdirde adliyeye verilme. Hengsinin evini anahtarları ondan 
miz, sizin azil edilmeniz muhakkak. alarak memurlarımız kilitlerler ve 
Fakat dUgUnünilz ki tehlike benim anahlarlan bana verirler. Böylece 
için de var: lsmlm etrafında kopa. kapıları açmak için' uğraşmak zah. 
cak skandalı bir tasavvur edin. metinden kurtuluruz. 
Sonra başka tehlike de var. Japo- - Mükemmel dostum. Haydi bu 

ıı.... ~ labab 10,15 ekspresile Ni. 
~et etti. 

nun taarruza geçmesi mUmkündür. iJleri yap öyleyse. 
Bu vaziyette aiz kendinizi mlidafaa 
edebilirsiniz. Halbuki ben malülüm. Bir saat sonra Rokur bir deste 

X\'111 Elim ayağım bağlı kendimi düşma. anahtarı Benuvanın masaı'llna hıra-
..._ na teslim ediyorum. Buna mukabil karak: 
.~r Benu\•a saate baktı: ~ bu i§ benim vazifem mi? Halbuki - İş oldu, bitti binbaşım, dedi. 

'ıı Şumuz yolda demek Ro. ben tereddUt etmiyorum. Caninin Jnpon hiç sesini çıkarmadan mUdil. 
dij a~gam saat 22.30 da kafe- ! yr.kalanma,ı için vazifem olmadığı rUyete geldi. Efendisi gibi fevkala-

' llıı:ıUş olacak. On saat kadar halde hayatımı tehlikeye koymakta de eoğukkanlı. Fakat davet edilişi • 
'~ Var. Bu bize kafi. bei! görmüyorum. ÇünkU caninin nin sebebini ve ilham edildiği suçu 
'~il hazırım. neye mal olursa olsun yakalanması öğrenince korktu. Rengi zaten san 
''·'· e~·e hazırsınız? 1. oldug~u irin sararmadı ama yüzü ye •- ''e azmı... ,. 
~ emrederseniz ona... !yi dü .. Un Rokur ve ona göre ce- şil bir renge girdi. 

,._ llva k.. · ı ,. 
"\ CC\'ap verme sızın zı e vap ver. - Pekala. Yola çıkabiliriz öyley 
,bCeıen Viktorn: K · ,_ tik d'w. · ·· e 

°"V'tıla . omıser aa arar ver ıgını gos s ... . . ~ .. .. . 
~ Spanopulosun elbısele. teren bir eda ile cevap verdi: - Bır dakıka. Uşak mudurıyctle 
'~p hazırladın mı? Bir ıey - Düşündüm binbaşım. Beraber. deliğe tıkılınca onu tarassut etmek 
\' lle~ y,a? . . cc Hangsinin evine gideceğiz. le meşgul olan sivil polis boşta kalı. 
thı.. !iC.} hazır bınbaşım. Emn - Bravo Rokur. Şimdi beni dinle yordu; emrettim: Saat ondan iti -
·~<ııle h 1 d ~ · · ·• ' hı azır a ıgım sızın sarı işte planını. baren Viktorya sokağında Hangsi -

~e(·d~ b~vula ~o:·dum. 1 Komiser, planın ne olduğunu me., nin evinin beş on metre ötesinde 
a rıı.u~a. Gı~e~ ıçın hazır ol. rak etmekte olma.sına rağmen, bin- motosikletle bekliyecek ve motörü 
~ ~I l~meyı hır ~ey a~am~k. başıya olan hudutsuz itimadını l.zha. tamir edermiıı gibi yapacak. Japon 
\ S~ etnııı _olan Rokura dondu: 1 ra lüzum gördUğil için: içeri girer girmez makinesini işle -

~l!..ı~- lutfen benim koltuk - Hayır binbaşım, dedi, planını- terek hareket edecek. Motör sesi 
'unı alırsınız. zı bana orada izah edersiniz. Hangsinin geldiğini bize haber ver_ 
tlt1t~Stüne. Bir k~ü seyaha • _ Fakat... mi:ı olacak. İyi yaptım bu emri ver-
ı:. JOtuz galiba'? 

~ <;. Rokur onun devam etmesine mey melde? 
"t \'et, Fakat daha evvel size dan vermedi: _ Çok gtizel Rokur. İyi dügün • 

\.::l'?neliyim. - Size itimadım var binbaşmı. mUıısUn. Yola çıkabiliriz §imdi, 
rl'Irn. Viktorla konuştukla- Sizinle beraber nereye olursa olaun Zile bastı. 

t !l~bir ma~a çıkaramadım. gözüm kapalı &'iderim. Boıuna va. - Hazır mısın Viktor. '! 
\..\ izahat lazım. Fakat ev. kıt kaybctmiyelim. Emrinizi bekli • - Hazırım binbagım. 
\;\bir sual soracağım. Şaka 1 yorum. - Haydi öyle ise: İstikamet Vik. 
~~t~ gayet ciddidir. Ona göre Bu kayıtsız §artsız itaat e 1tima\ torya sokağı! 
\..~)\ :e~ap veriniz. k&l"IJlmda pek mU.telıuaia olan .Ser Viktor, zabitin tekerlekli koltufu-
,~ ogru fiildi. Rolr.ura ba- nuva teşekkür etti: nun arkasına geçti ve iterek kapı. 

11.'tı. - Mersi dostum. ya doğru yürüttü. 
" ~ 'lat d h • h" 1 ~, an aşın ea sı urr ye. Son izahatı verdi: Rokur sordu: 
~ 0~skeninin taarruzdan _ Hangsinin evinde rahat çalı • - Koltuk değneklerini ben ala • 
'tliıı hakkına tecavüz et • ıabilmemiz için meydanı boş bul . yım değil mi? 
"ti iıden gelir mi? Bile bile mamız lazım. Binaenaleyh yapılacak Viktor cevap verdi: 

~}( bö 1 b' h k tt b 1 

~ 
Y e ır are e e U· · ile ia onun uşağını evden uzaklaş -

llaunuz? 
er tırmak ''e yarın sabaha kadar ne. 

~ llfırdr· e d • zaret altında bulundurmaktır. Bu 
' ll emek htlyorsunuz bin • kolay ve kanunidir sanının. Değil 

ıı sualinizden maksadınız 1 mi Rokur?. 

~iını - Tabii kolay. Bu Japonun bize 
h e beraber bayle teca • verilecek hesabı var. Dövil imzalı 
a::unrnağa razı olup olmadı. telgraf meselesi için çoktan onu 

'~~nınek istiyorum. 
\~~e beraber olursa if de • 
\~t cevap vermeden önce 

<>lan işi öğrenmek ister-
\~ 

~bahs olan iş bir adamın 

- Hayır efendim, onlan ben kol. 
tuğumun iki tarafına koyarım. Zah 
met olmazsa siz valizi alınız. Böyle 
yaparsak daha tabii görünür ve da.. 
ha az dikkati çeker. 

- Peki Viktor. Hakkın var. 
Benuvaya döndü: 

( Det'amı ııar) 

KAHRAMAN HA YDuD 

Yazdı ... Bütün insanlar şehrin 

sıcağından kaçarak sayfiyelere, 
köylere sığınıyorlardı. Halbu:.Ci 
biz şehrin güzel parklarında, kah. 
velerin tenha bahçelerinde biraz 
hava ve serinlik bulabilmek için 
dolaşıyorduk. Çünkü Allah bize 
yaz günlerinde biraz serinlemek, 
gidip üstünde dinlenmek için bir 
avuç roprak bile vermemişti • 

Birgiln küçük bir kahvenin 
kimsesiz bahçesinde oturuyorduk .. 
Ortalık kararmak üzereydi. Fa
kat sıcak hala bütün şiddetiyle 

devam ediyordu. 
Dostum yüzüme bakmadan ko

nuşuyordu: 

- Bu yaz muhakkak memleke
:.ime gildeceğim.. Daha gidemiyo. 
rum .. Fakat bu ayın nihayetinde 
gitmeği ümit ediyorum. Kimbilir, 
belki de daha evvel giderim. Ne 
zaman mümkünolursa hemen ka
çacağım .. Hanidir evimi görme· 
dim .. Memleketimizin hatırası git
gide benden uzaklaşıyor; beyni. 
min içinden ve gözümün önünden 
siliniyor. Kaç seneler geçti. 

Gözlerimi boş yere kapayıp ora
sını gözümün önüne getirmeğe 

uğraşıy.crum. Muhakkak, muhak
kak bu sene oraya gitmekliğim la
zım .. Gideceğim.,, 

Bu sözleri söylerken sesi heye. 
canından titriyorldu .. Yüzünde tat· 
lı ve nostaljik bir gülümseme var
dı. Oralannı, vatanını, doğduğu 

ve büyüdüğü evi özlüyordu. Yeıil 
kırlar, &üneı vurdukça altın gibi 
1şıldayan tarlalar, yaldızlı çan ku 
leıiylc JFilçük be:Ps kilise .. kıimızı 
yanaklı, 'kocaman gözlü genç kız. 
lar .. Ve sonra çocukluğunun ilk 
aşkı .. işte büt'ün bunlar hala ora
da idi. Ve dostum bunların hasre. 
tini kalbinlde hissettiği için böyle 
müteheyyiç ti. 

Bunun için yüzükızarmı§, göz
leri ışıldamıştı .. Onun memleketi· 
ne karıı duyduğu bu hasret ve iş
tiyak beni de sarmağa başlamıştı. 
Arkadqımın, üzerine giydiği 

ceket eski ve lekeli idi. Kızıl sakalı 
hemen, hemen bütün yüzünü göz. 
den örtüyordu. O bir ressamdı .. 

'~,) ıı gibi girmektir. 
~ tanına! lonun evini biliyor musun?. 

- Evet... 
ihtiyar delinin kalbin';'Je de hir 

İstidadı yoktu; iktidarı yoktu; 
her cereyana kapılıy.oti:lu. Müte
redditti. Ne tarafa meyledeceğini 
bilmiyordu. İçinde daimi bir gur
bet acısı ve bir daüssıla saklayan 
mustarip bir istidaddr .. 

Benim zevkimi tatmin edemiyen 
eserleri, bir şeyler söylemek iste
diği halde, yalnız ağzının içinlde 
bir şeyler geveleyen insanlara 
benziyorlardı. Eserlerinin hiç biri 
onun hakiki benliğinin ve kalbinin 
malı değildi .Arkadaşım korkak ve 
zayıf bir çocuğa benziyıordu. 

Ruhunda bulduğu hisler:.in gü. 
zelliklerini ortaya çıkarmağa, on
ları herkese göstermeğe cesaret e
demiyordu. 

Eserlerine memleketinden, va
tan hasretinl:len kaymağa utanı. 

yordu. Çünkü o hasretini bu kadar 
içten çektiği için ıztırap <luydu
ğu memleketinin bile yabancısı 

idi. Orasuu iyice tnaımıyordu ki 
oranın ifadesini eserlerinde vere
bilsin!. ., 

Eserlerini vücuda getiren 
''yabancı., olduğundan bu eserler 
tabiatiyle yabancı eserlerldi. Çün. 
kil dostum .da kendi hayatında bü
tün manasiyle bir yabancıdan baş· 
ka bir ıey değı1di. 

O gün kahvede bir kaç saat be· 
raber geçirdikten sonra biribiri. 
mizden ayrıldık. Ve beJ sene biri
birimizi görmedik. 

Beı sene sonra onu yeniden 
gördüğüm zaman ayni adam ola
rak buldum. Yalnız giydiği ceket 
daha yeniydi.. Saçı 'Ve sakalı da
lı:a ihtimamla taranmııb. 

İşleri düzelmişe benziyordu. E. 
serlerinde de değişiklikler vardı . 
Şimdi bunlar yeni ve başka §ey
lerin tesirinde yapılmış tablolardı. 
Fakat bu değişiklik yalnız eserin 
çalııılma tekniğindeydi. Ruh her 
zamanki mütereddit, zayıf ve kor
kak ruhtu. 

- Bu beş sene içinde memleke
tine gittin mi? l:liye sordum. 
Heyecanlı gözlerini benden çe

virirken yüzü kızardı: 
- Hayır, daha gidemedim!. 
Diye cevap verdi. Sonra tıpkı 

beı sene evvelki gibi hasretli tit. 
reyen, yanan ateşli bir seıle: 

- Bu yaza muhakkak gidcce • 
ğim .. diye ilave etti. Hemen gide
miyorum ama ayın sonlarına doğ· 
ru yola çıkabileceğimi zannediyo
rum. Eğer kabil olursa beliti de 
daha evvel gideceğim. Ne zaman. 
dır memleketime gitmedim. Bü
tün hatıralarım öyle uzak, öyle 
silik kaldı lı! .• Fakat bu defa mu
hakkak gideceğim.. muhakkak!. 

J:?ostumun seıinden beş sene 
evvel de işittiğim hasret, gözle• 
rinde o zamanki ~niyet ve i§th 
yak kalmadığını hayretle gördüm .• 

Hayrr!. 
O artık "gideceğim!.,, derken 

her halinden anlaıılıyordu • ı 
kendi kendine inanmıyordu. Bı:ı 

O, konuıtuk~ bu hissimdc al~ 
danmadığmır artan bir hayretle 
görüyordum. 

- Bir tasavvur et, evvelki ıene 
sonbaharda yola çıkmak için he~ 
ıeyi hazırladım. Buradaki kUçük 
apartxmarumr kapadım. Çantala· 
rımı alıp istasyona kadar gittim, 
Fakat öyle bir haldeydim ki.. Tıp-· 

kı bir sarhoşa :benziyordum. Elle. 
rim ayaklanın titriyordu. Dizle• 
rim tutmuyor, baırm dönüyordu .• 
Olduğum yerde sallanıyordum .. 

Gözlerim yaılr idi .• Evet ağlı

yordum. Bu belki sevincimden, bel 
ki de kederdendi. Tam trene bi
nerken, birdenbire geri döndüm .. 
Ne yaptığımı bilmclden, aanki çok 
kudretli olan bir •es arkamdan ba. 
ğırınıı ve beni geri çağırmııtr. Bi· 
Jemezain ne halde evime döndüm. 
Bir mücrim gibi baınm önüme eğ. 
miıtim. Utancımdan kimıenin yü
züne bakamıyordum. Öyle mah. 
zun, öyle kederli idim kir. 

• • • 
Akpm geç v-.kit biribirimizden 

ayrıldık. GeniJ cadidede ağır ağır 

ilerleyi§ini seyrettim. O bir mah• 
pusa benziyordu. Eli, ayağı, kolu 
zincirlerle bağlı, istediği gibi ha· 
reket yapmaktan aciz bir zavallı· 
ya.... ... 

Hayır!., "=-'• .. 

· (L(dfm sayfayı çeviriniz) ._ .... 

XAHRAMAN HAYDUD !3) 

ma Juanayı !düşündüm. Ona, 
kendisi için Sandrigoyu öll:lür -
miyeceğime dair verdiğim sözü 

başında babasr Dan'do4.o bekli"' 
yordu. 

Kollarının aud& çıkardıiı 
~ldanızdan böyle bir hare. 
'lıllen ne gibi bir ctzayı 
~Olduğunu bildiğiniz mi

- !§te orada, gece gündüz, 
istediğin zaman bizim nere.de 
bulunduğumuzu sana haber vere 
cek oirisini bulabilirsin •• 

beltcan uy:mdırmı~tı .. İhtiyarın 
~:>·lan birdenbire uzandı.. Jutt
nanın baıın.ı ıek§adı. 'düşünc!üm. hışırtıdan Leonor ürpermiı bir 

hissikablelvuku ona Rolanı diı"":.. 

şündürmüştü. 

~ rryorum. 

' @ı olur muyum? Ceza ka. 
'ı ~;ı~ ncü ve 184 ncU mad. 
~' Ctizndedir. İsterseniz o • 

~u Yok dostum. MeaulL 
Sıd derecesini bilmeniz için 
\ıe erı ikaz etmek istediğim 
p~ Yaptnn. 
.~ ~a ben bili ne yapa. 
\~'ıı.c Yaınadon, 
\'\lıı ~nnız ıey gayet basiL 
~ evıne girip yerleımek ! 

e "" . ~··rıp ycrle~ek mi'? Ne 
~,? 

uıı gelmesini beklemek 
~t 
~~~llt'latıa '! 
~eUnı itirafa kendisini 
~ 'i e}( içiıı ! 

~il ıı açık baka kaldı. Son. c, dı: 

~iıı ~etirıi itirafa mecbur et 
~~ ... ? • 
'tt. ~h 

nıete değer bu il de-
~ 

~~~t~lltereddilU: 
~~~~;tnin olsak tabii ... 
~ eının olsak'? Hiçbir 

~ttll deflliz. Ben bu netL 
it etnıiyorum. Bunu bil-

'~ dUtUndUm ve bae 
adını. Yeılne muvaf 

- Ent monsenyör. 
- Peki... Ne zaman gitmek 

istiyorsun?. 
- Hemen tim:li .. 
- Şimdi mi? Nasıl olur? Se-

nin için ba~ı şeyler hzzırlama • 
mıza da meydan vcrmiyecek 
misin? • 

- Ben her ıeyi l:a::ırların1 

monsenyör .. Beni ~ar.ah kadar 
götürecek bir araba Le!diyor .. 
Oradan da umumi bir gondolla 
Venediğe gidebilirim.. Kaybe
~.ecek bir .dakikam bile yok .... 
Allaha ısmarladık m:;menyör, 
Allaha ısmarladık lskcth Brino .. 

Rolanın, İskala Erinonun, 
Juanaı:ian ayrılmaları pek içkr 
ncısı oldu. 

Sonra Juana yavaş yavaş kol
tuğunda oturan ihtir?.r Kandi. 
~ranoya yaklaıarak mırıldandı: 

- Size hizmet etme'ktcn bil-
ınecburiye uzaklaştığ.m için be
ni affediniz .. Karınız ölür'ken 
kızım dediği biri, ::ıu hat <.ketin • 
den dolayı çok mütceı!irdir ... 
Kalbim her zaman sizin!e b:ra
herdir • 

Bu ateıli sözler ihtima! ki 

Juana az sonra diz çöktüğü 

yerden doğruldu.. Kapı.elan çık. 
tr. Bahçeyi geçti ve karanlıklar· 
da kayboldu. 

Rolanla Iskala Brino bir 
müd':let biribirine baktılar. Ne-
den sonra tskala Brino: 

- Babanızı kara mağaraya 
götürsek nasıl olur, de';li. Ora. 
sı her yerden daha emniyetli· 
dir • 

- Hayır 1skala Brino, o bi
zimle beraber Venediğe gide. 
cck. 

- Venediğe mi?. 
- Evet ... Mesterde üçümüzü 

.de götürebilecek bir araba bula. 
biliriz. 

- Ya hayvanlarımız ne ola
cak?. 

- Onları da konak yerinde 
bırakabiliriz. Biz V enediie gece 
varabilecek §ekilde hareket ede· 
ceğiz. 

iskala Brioo sür•atle ayrılJı. 
Bir ıaat ıonra bir köylü ve 

bir de brıçka denilen bir araba 
ile döndü. 

Hareket zamanı gelir gelmez 
de babasını kollanndan tutarak 
arabaya bindirdi. 

lhtiyar·en küçük bir muhalefet 

-

Felaketten kurtulduktan son
ra hep sizi, her yerldc sizi ara
dım. tıte bu gece eve geldiğim 
zaman ıokakta birini görünce 
§Üphelendim. Hemen eve gir • 
dim. Bundan sonra~ın: siz de 
biliyorsunuz. 

tskala Brino çok müteessirdi, 
ve lu teessürü de kızını kay -
betm~kten ileri geliyordu. Bu, 
Rolal"'ın göziırcen kaçmış de _ 
f.ıldi. 

- Müsterih ol Iskala Brin-::, 
dedi. tık İJİmiz Biyankayı kur. 
tarmak olacaktır. Yalnız baba -
mın rahat olup olmadığından 

emin olmak istiyorum. Meste. 
re gideceğim. 

- Ben de geleyim sizinle 
Monsenyör. 

- Gel ... Hemen hareket ede 
lim. 

-44-

JUANANIN AYRILIŞI 

Çok uzun sürmiyen bir yol
culuktan sonra Rolanla İska· 

la Brino, Mestere gelmiılerdi •• 
Onlar gondola atlayıp ta gon. 
dallan Altiyerinin sarayı önün. 
iden geçerken Leonor yatıyor, 

Rolan, J uana kapıyı açar aç. 
maz sordu: 

- Babam?. 
- tçerde monsenyör., Fakat 

Biyanka .. 
Rolan girdi. Iskala Brino h'ı· 

diseden Rolanın haberi cllduğu· 
nuz göz işaretiyle anlattı. 

Rolan, odaya girince, baba· 
sının salonda yanan bir ate§ 
karşısında oturduğunu gördü. 

ihtiyara doğru yürüdü. Ku· 
caklayarak koJları arasında ıık· 
tr .. 

Ama: 
- Beni Kim kucaklıyor, diye 

sordu. 
- Ben, oğlun.. ' 
- Oğlum mu? • ' 
- Hala tanıyamıyor muıu• 

nuz? 

Deli bir an ıuıtu .. O hi11 of· 
lunu tanımıyordu. Eli oğlunur 
ba§ında dola§ırken ihtiyar mırıl 
danıyordu: 

- Oğlum, oğlum .. Bir oğlun 
varsa, o, başı ellerim içinde bu 
lunan bu alicenap adama ben· 
zemeliydi.. 

Rolan ağlayarak: 
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10 HABER-Akpm P--.ı 

Niğdey i sulaya· [ ~rak!a~a yeni 

k b 
.. .. k hır koprü açlld ı ca Uy U Yapı~a~ -~~lahat Traky~ 

peynırcdıgıae gene eskı 

b • ı r ~öhretini temin etti a r a J ya p 1 1 y o ~ Edime. (1 lususi) - Mühim !>i: 

N fi V kAJ • • ·ı ı· f ;.ı .... nahiye merkezi olan Lalapaşı yolu 
1 I 8 Cl elanın farJm ffil }00 ifa sar 8u0C9QI iizerinde Edimev~ <>n kilometre ka· 

bu ltaraj 94 t eyhllünde tamamlanmış otacak :ı~: bir me..~t.e& . bu~~a.n ve bir 

4-2.939 tarih.il l>ilmooeAtlıin lıalli 
(31 yaşındadır) idi. 

E><-r pa~:et şekerı-mı~ \<ıı.ınnan 

Tar. 

• • • • ~ 2l - 11 ıahim ~rol Ma.<,1c"l 
BIR h .. OL S ATt KA?_ı\N. 0: jm!y.tl. 18 . .22 özcau Atay galat.a.-

j sa.ray S. 1, A, 23 'Naci So20m be· 
Birinci: Xurcttin Dinçalp 22 inci yoğiu ı ci okul. U Mih1ciban 

jlk okul, Nüzhet Aksaray Haseki od. H., CCMA - '2t/2/1939 
25 YurClagill çevik sir1rnci Hoca· ııJf,U. 
paşa, 26 Ümit Tüzer Çata1ca ilk .ram. 18.35 ~lütik (opcertıcr ·orl· 1 
okul 33, 27 Burhanettin Sanbı· Koııuşın:ı (Tyyarcci ı.onut0>_ 

BlR PERGEL TAKll\H 

KAZA. "'A.~ yık 18 ci okul S. 5. 118, 28 luet Hi Türk u1üzlğı {Fa.,ıl he3·etJ,.;,ıo1 
'iğde, (Hususi) - 'iğde933 yı- :lerece ehemmiyet ,-erilmi5tir. muddetten~n-gclıs gıdı:.ı ~zan 

!mda dwniryofuna kaVU%U$ttır. Ya1nız Niğde ista yonundan 9::!8 nasnnııt,:ı ~upru 1 • rnc,·cuı ı11., ~y~- lkinci: 
o.. tarihtenbe · • · "-~- · k. 1 d 1 3-~ 000 k"I - h !mdan 1stıfade ıedıhneık 'SUreti\·,~ •~ek lisesi, 

çelik 1Ze)Te1t 0.0.1. A 36. 29 .1iii; faslı). ıo ıA.r,ıa-;, mrt~0.,tl•,. 
elim .-'bmet: l&:anbul er- Hasen' uzun beylerbeyi 27 cf o- ~.: lr..ri :ir~t ~sası _{t;,c:ill" 

kul, '30 Zeki Sebremini Soray • rurk .~ııuzıflı: (..ııla!ıJa~: a""r' 
.ou. n eıam saıw.ııırz m n· rı ın a . ıo. rı o zıraat ve a, . . . . . ·. 

f · ~ · b t kt d ah 11 · , d'I · r H modern lıır şektldc ını;:ı edılınıştır. 
.. _ cd L>-" Cahu ·•lıle 3l c...:ı..... _ nuıl :'\ıyazı, l;.şref K:ıılı ı, S 

0
,,,.-

şa ve genış erm. u uruna a ır. \'an m su erı se\n:e ı mı7 ır. er ı Aç,ı:lış töreni g~ gün yapılan BOYf'K 'BlR ŞlŞE KOL0~1'VA 
Diğer taraf tan mahsulümüzün hcr @.n ild ~ 'agon Niğde elması } ur· .. M .. • 

1 1 Yıl para etmcSi, müstah51li mem· dun dort bucağına 'ta~ınma'ktat!ır. bu köpru ,.e F~d~e ·.La apa~ yo u K.ı\ZANAN 

-uan . uor ı:ı.. ~ ' ~-- 1 ( '· 1 u- ·ell e :._,..ıcı 
Jı.-~ K k 0 0 .,-n :.ı. ),,;uyun ar: -~zc.n . d! Y--A 

.... "n uscn. um ~ ' ' ~· nıut fif'rındaş. 1 - suıın~-~v 
.I06. 32 lıledilıa. Öpcun Bostancı 2 - nem~ !l.ıau,·as $uu"6k ~~, 
~ mahalle 110.. 53 Cahit çay- ı.ın ııı: is-.: sö>:lcJ. 3 - ~rıf ~ 
han kuruçeeıııe t:a~vay cd. 64, cıııkar ~arkı (Bir halel i.1~ c'~ nun 'ettiğinden 'bilhas._c;a meyvecihk Üzüm patates, m1:5hur hançerli fa· ha~ında ı..'alı : . ı}·azı Mergen ~u 

1Cii:riı sebu Ye hububat ekimine son sulyamız, soran, ça,dar, ~rap \e ma.umatı '\er<lı. 'Oçüncü: Fatma Gündüz Ankara 3f Melek ~~mını Saray me;-- ;ı - Zeki ı\Tif suıinfi'ı.. şa•~ili 
hah en çok gelir ,getiren mallan· "- Evvelce köy ~ olları ara ~nda lisesi, 

O snctnleketinc ~idcmiycecktL_ 
Bu yabancı, bu vatansız yoku, 

ltbediyen rmgadann • önünde u. .. 

mızdır. 938 yı1ında bu mah u11er - bulunan \'C her bakımdan buyük ı 
den 1.500.000 füa elde cdi1miştir. bir kıymet taşıyan bu yol, yakmda Birer kutu Püsküvi 

de\•let yolları ara ına alınaail."'ttr. 

mcyilatı cd . .65. 35 Rıu kira.t -se,eliı. ı.- O<Mıum N1rı-t cıfl· ~ 
34 ci okul S. 4. 464. 36 Yakup cm:kar ş.arl:ı lAkşauı ~ıııl· ~fl 

kaz.ananlar. Bodancı Fatih 40 ci okul 5. A, Cc\'dcl C.::ı~l:ı - Yiyol• u tf ,., 

228. 37 Nimet ercan bolvadin S:ıdetlin Kaynat - Nııla•lt}llrııt 
Niğde istihsaltıtmm .çcialmasına · Bu yol üzerindeld münalrnUtı inkı· 

ve kıymctknıncsine dcvlctçdc bü- taa uğrıltan Hasana'n 'köprüsünü 
siik oneın \eri!mektedir. 7..iraat \"e- fenni ~ller dahı1inde in.,.a ettirdik. 
kiletinin ~'\-a fiôanlığı. ~afia ı.-c- Ba'krmS'Izlrk yüzünden ~,:.men ha· 
kfiletiııin 500.000 lira sarfirle ili:ale T3J> olan L'!ılapa~ şose~ini de bu 

~ - onu :ıJ 11 • ·· · ö · LY-'-·'"" li · belediye :park ve ..,.azino muste- '· ı: ımınaıı aurscm • ıı•r 
1 - Lutfı an ~ş sesı. . - "" l • la~ır). 8 - .Sadettin Kal. 1· f 

:s..._u,an ~praklar giBi •üriinüp du· 
:r'Seaktı. 

2 Gül<'.in Orhunt Be§ikta{j Has cm Mustafa lnzı, 38 Nerıman Al •. - ('') "'I ... .,. • r ııenıtıl 
- l . h. " 39 Bek~ l~d'k .. u L :ı& ar .. <ıelllllıt 111' 

fınn arkası No. 22, 3 S. Bam t.ındo yenışe ır :z ır a. 1 Folz Knpnııcı • rnn.n {±\ttl ~' 
Beyoglu -Orta okulu. 4 Şadi agun Zile alt~nyurt ok~l~ S.4. 137, ıCllJlım dağlar ~a~u1d~~ de •i' 
aşıkpaşa Karadeniz cd. 41, 5 Fe- 40 Cthıt Şehremını Saray mey- ınıa). ıu - Türlı:ü (Sınr~,_1uıaıJ. 

O daüssıiisiyle böyle harap ol· 
öuğu o yeri ancak hayalinde f:Ö· 
1ebilccek, onun i_ştiyakryla ezile. 
~'k. .te ti .• 

Çünkü onun bir ,..~tanı. bir mcm 
)cketi mevcut dc~il:IL 

~ttii-i Gebere barajı bu ~rler ara
~mdadır. Bu baraj 9.:t 1 yıılı ölülün· 
de tamamlanmış rnacaktır. Ve 1,5 
milyon metreküp su toplanaca.~ttr. 
Bara1m sulama saha rnda fimdi 

yaz tamir ettirmek 'SUT'efile -Onümiiz· 
d'lci sonbahara kadar Hdimeden 
Lalapaşaya her türlü \'eSaİtin anza · 
srz gidebilmesini ™1ıirıc -çnlı~ca· 

ride Ortaköyde Karakq So. 11, druı cd. ~. luşıııu~ yanmış ocal °!,5 • 1'•t1" 
6 Leman doganay, 7 Suzan Kol ~lı:nılcket sa~t ıu~r.ı .... ~). 2ı.ı5 
ağası 30 cu okul 296, 8 Aptullab Birer paket Çukl.)le.ta ıtıurtalık s!'or faalıy~tlc1' ııı#ııt 
E 'Ü kuru kavak cd. 46, 9 Suha kazananlar. hıırıı, 1~lml:ıt, l:anı1ıı~ 0 =ı. r " 

:; p . O 10 A sa.'ı (1'ıyat). :.!UtO '4uıı sı1· • ... 
Şcnman Taksım Q. ., su - ,. b 11 . .,_ ıorkrstr' b"f,. 

ğız.,. 'Ned" . .ı. ·ı..k Müfid"' 41 - Gü;;in "Olıay Topane ka • ,om ur ıuruıuıı :f't4 man 1m .n.:ı\ uzu, " . . .. Prııı:lorius-: ı - ı~. \'lfll ,Jbf• ' ömrüıı;;...,,nihayctine !taliu ınü~ta'k 85.000 aciet elma ağacı vardır. Ba
"tildu_ğu o 'S'Cv~li yen ~lma'k ~ç-;~. 'rrajın in5ac:mdan sonra 'bu mihtır 
i,lunya.,. lba<tanb~~ d-;laısa "\>:ıu 200.000 ar.raca çıkanlaca'ktır. Baraj 
;.., --"u1;-mn::ıı.::"=::ı • .çiinkü • Ol\ ~lama ~aha'-ında şimdiden 'ldnz· 
i:tr .~aten ..,nun t;_ajbinoe >'CJ .. I ;nelere ba~l~nmı,.tu. BütUn Kiğdeli 

TRA.h'l'ADA PEl'NfRCllll\ 
Kıısımpaı::!! 11 Necdet dinler ~;oJcuşu 74, -12 Munevver 1 . . . •. rı do ~ 1,. rr'"• - b'l . 1 .. _ k h" •rr.ıno ıı;ın ıownç~ o, jo-
Fergıtn Ze)TCk. O.O. 2. B. 135, 1 gın ga a44 azap apı. oe'\:1 ~r ı; op. ı 5. A Ucıro con ıır ııuo~' 

't .. '. --; ,. fbagc:ıla:~"" haraJ sulama sahasında 

~-'. ~· • ~ , da~'u'lunan Y~ilöurç, Gulüce >e ~ırk· 

Edirne \ıc Trak:ra halh.,nın miı

hiın gelir i."ll)-naklarından biri o1an 
peynirciliğin bugünkü -şartlarına uy 
gun bir tarzda dÜ7JCne korunası için 
alınmakta olan tedbirler iyi netice
ler ,-cmriştir. 

l 2 Selamettin bogaziçi Usesi S. çı~ So, .7• 43 Nezıb. Kıral Roll(lo, ı\ll<"gr.ı. Soli.st: f~; iııcl J 
7. 3H, 13 Semi Canen Kadıköy ~ı~t.aş 38 cı okul 156, 44 N. B. kin.:! - Fıtınz Sclrnber~1Jf111l 
7 d okul 219, 1'l Hacı Manan \e<lıku~c Hacı man!v_ sah. J~O. fon~. re majür, ~ lS13 ~ııiJtflıe;, 
So. 150, la Aliye Alcuncu Fmdık· 4o ~mm Songur Nıgde O.O. 3 dagı(> • t.ı:~ra "'Tace·;;rtce· ,S 
J 16 Ha.ti Zaim .Asmalıınescit de .. 40, 46 B. Çahlı Samatya nuello ~ 'il rıo. Al~ro ,ı1· 

4~ 1- A ce .. ktepe bogazke _,milli müdafa cu. 52, 47 J'a.n ~1,ı Miidk (Upcr.ı :ır.r~ıarı - J...l,ı~)I " au:~u11"'.tat'.du9ı: ;ca _ - •)mar kiMü1eri bo~ bulduktan ara· 
.lc~:i) h~ya.:.uıda ~ d~fa~ncıaaı. ~J\ı';t ruı~tiyesini alarak ~marma 
.~aşka bir ~Y değıl 1• .;:a,-asmaktadırlar. Bu yüzöen amele . 

-'SloYen eôebt1•tm"c.bSı.- yevmiyeleri ele ylikselmi,.tir. 

Harpten ünce ralmz iç piyasada 
değil, .dış piyasalarda da m-açta ıcr 
fan Trakya.,,cynirlerinin, haıp jçin 

••1M-11ııı1--.-•• --.--.-,..-_,-._.----,_.-_.-._-,..,.,..9'111!--llıl-!llJ•-1!'11ıııııı.-ılllll"•WW .. : de ,,__, 1•--·--~ı..._.._ ... -",,._ :ıoil-1 1· 

' ' yscn go ö in ı pek Sen bena lisesi, 48 Şake Şi~ ~luuk !CJızhaııt - çıpo)· ·,ııs il' 
sen 10 1~ Turan ıçet un - _ .. . k 1 . .,3 ~~ •u son ııı 1 

•• man oglu Arnavut koy ı menıha c nısı. * "''' - .. ~ • 
kapanı Hız.ır küUıaıı So. H. 1 !) ı kı k ır-· a 49 N h t ,.. kri ,.c yarınki ıırugrı.uıı· 
Yaşar km:·ol Üsküdar 1 ci O.O z a? ıgm. e, ! eza a !>'~ 
3, 13, 355, 20 Fatma Özbabacs.•ı ikun K~lıçah mC!;cıt ~ok .. 9· OO ı·t•MA1'1'ESt - 2;,121Jt!f tel' 
t kl O O 1 B cJ Bahattın Bayraktar i'ahh O.O. ..il 

1 ~- z · · ' · cı..,.. 3=8 1215, 151 Me i.Nit ETA.\ı Ak ~~ 
1 a.:111 Program. rn:s5 ;....~ 

......>..L-~,ıJ4..<.LJU • .A.LJ4.-~~ ~~ .._ ~ ... _..,_.....&_ ıs ç.ı 

Tu. · rk Ha va Kurum·· •. hareketleri 1·üzünden1 pirasadaki 
V'" lllC\;kü bir İia}•li sarsılmi~ı. ~akat, 

B •a •• k p • ziraat ,.e hay·v:ıncılık bakımından 

U Y U 1 Ya n g OSU eşi bulunmaz bir dilime malik olan 
Trak}'a.da bu mühim gelir 'karn~ 

Beşll·ıc·ı keşide : 11 Mart 9 39 dadır . ıa.~·ık olduğu önem,, .. , ciddi}ıetıc te-ı. 
rar ele alınmış ve böylelikie F.dirne 

Btlyilk ikramiye 50,000 li radır \"eT~-a peynirleri cs1d Ine\'ki~ u· 
la)lllıstır. 

Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık Bu tedbirlerin neticesi olarakman 
i kramiyelerle (20 bin ve 1 O bin) liralık iki adet dıralar bu sene daha fenni, ılıhi 
mükafat vardır... \"e ekonomik ~rtlara daha uygun 

dern Ye sıhhi binalar altına alınmı~ 
lır. Beton dö~emeli, büyük tel ka!e 
li pencereli, rüksek ve tahta kapla· 
ma tavanlı olan bu binalarda -Üt. 

kazan Ye peynir ~·apılma yerleriyle 
peynir ustalarının oturma yederi 
aynlınrş \e mandıralar toz toprak 
yapan geçit yerlerinden uzaı...ia

tmlmşır. 

saray 'Q.ııun yueuf ;eoh. 15, 52 J>.aııl _ çiı;ıııı~ r.anto~ _or, "' ('' 
Ali Sahlam CahaloğJu Erkek O. ~lcnı1e:ket saat a)ııl'I, aJan 11~ 1 
O. 183, 53 Ömer Eraun Ebusuut roloji !Jabruleri. 14.10 ~dr's(' 
cd. 31. 54 Ha~ Top.ka])l Fazlı tıant • ı:tgan) 1.antoş or1•;111. "J 
paşa cd. ~. 55 Ali Yıüccl Galata "·a1n). 15 - 15.~ 1'ih"k "' ıl stF.,; 
Necati b"y cd. ZO. 56 Yqar öz- lor: \·ccihe, :Kem11l ~i1:ı,, fl"':.J 
duru Bölge Sanat <>kulu 56, 57 E!'fl·d Kauri. Okuyan: 11 ~ ( 
Behçet Baykut Vefa lisesi 2-B ıı.no Proeraın. H.:35 .~ ,~,,ı 
119, 58.A.ziz Pertevnihal lisesi saati - p!J. li.:i.'.1 ~ıfı.ı.ıl.:1' 'f'D"~ 

lo) l'rofesür ~ecrlct Al' · .:,irl Ü·A 764. 59 Fuat Işın Bejikta§ _. ı-
38 ci okul. 60 Ali Turkay lst t:lvi Ct'nıal Erkin. 1 ) ~ ~,I. 
erkek lisesi 724, 61 İffet birinci fkch - Kn~isler (Gnı~; ~·e !J ıf 

nani • Krcis'1cr (f>rt'ltı (Gii',; Bu e'ash tedbirlerin neticesi ola-
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz bir tarıda yapılmaktadır. rak Trakya pe~·nirlerinin fry:atiarı 

adct!<.'ri hu sene dü~mok 5Öflc dur~un bilft· 
yar:ılmı~ kis artmıştır . 

Beyoğlu Akşam KK. S. O., 62 :ı _ 1\or ·oı.:orr • Krcisleı' ,_,ıl il 
1
,; 

Aydın güney pcrtevn:ihal lisesi illSJ). ıa.ıs Türk :nıiisl!; ~~ı;e" 
e3 Ali crtürk gedik pa§a demir Be5ıcnigwr fn&.lı). Celal. ıııs'~ ~ öe piyangonun mesut ve bahtiyrufa rı arasına girmiş olursunuz... fiu prnna gore mandıra 

....... -----.-.----------......, aıaltılmış, tck~ir u ulünc ~--.A.V-.LJWl.L.'-:;-+f:!LL>~..-.- ... özap.13. kı Derman, Eşref J'ıı_<lrJ'rıer· _1 1tl lloınıli 'l'ok:n" B;ı!lrı ~ ıcrıl· ·• 
• '. ~ d1sr. .~er' mı~ına (dış rıolıtika ha d1rı 

Tijı-1\ miir.isi (Sinrsl~ sıı~ YSi'ıf 1 
ık Ye~·sel ve lhr.ıtlıı": 1 ri>· . .:ı·ıı 

··rı.u e . pY 
O\ uıı lı;ınıları ve tıı ~ıJ'' . 
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!l{Jasik ll'l)CI ıu.ımııd~O . JtUfcJI rt 
ç:ı:rır). :ıÇlnııl:ır: \'ccıhl.'ı ıtıcıc:O 
Mesut Cl'aıil. :W .o\jal1'•(f1).,ı>
tı:ı~rlcı·i. 7.İrant tJol'Sll~,erliP ,el 
Temsil <Baki gecesi)· ·rı'..iJ. 

- Otlun, itte benim .. Dizle
:rinin dibinde duran ben oğlu

num. 
- Evet.. Y.avaş yava~ hatır. 

lıyorum .. Benim de vaktiyle bir 
oğlum olduğunu batJrlıyorum .. 
.Fak.at o, muhakkak atıraplar 

jçinde dünyaya gözlerini k.apa
"dr •• 

• Uıtiyar, Rolanm baımı bı
ıaktı .. Rolan ayağa kalktı. 

lhtiyu mırıldandı; 
- Juaoa. kızım .. Bu alicenap 

)am, bana cğlum olduğun12 

Aöyliyerek bana hoş görünmek 
istiy~n bu adarua htirmctte ku
ıı:ur etme.. Ben şimdi kcndirr.i 
eski günlerimde .sanıyor ve mi. 
safirlerime ikrama koi.ı::n hiz
metçilerimi etrafımda görür gi
bi oluyorum. 

Rolan başını salla<lı. 

n ulıalilc lıabuınm iyilc§emi. 
ı:eğini, aklını ba§ıruı toplaya _ 
mıyacağmı anlatmak istiyordu. 

Juana: 
- Xendi&inin bir kaç defa 

oflunun ~dını aöylediğini Fos· 
lıariye linet ettlğini İ§İttim. A
r&.ia sırada iyileşme isti.dadını 

1P~tcri1or • 

- Sanır ınnt11P ı 
- Muhakkak ..• 
~olan odada gezinmiye baş. 

ladı. S::ıra Juanaya dönerek: 

- Kendisini burada bırak· 
mak doğru olamaz ank ... 

- Ben de böyle saruyorum .• 
Buraya gelen, Biyankayı ahp 
götüren adamın tekrar gelme· 
si ihtimali var. 

- O halde?. 

- Bu sefer de babanızı ka. 
çırabilir .. 

- Sen müı:iafaa edemez mi· 
. ' sın .• 

- Monsenyör .. 
- Sanırım ki o i::lam tekr~r 

bur.aya gelmek ı:csaretinGc bu
lunursa sen öldürebilirsin onu? 

- Monsenyör ! . 
- O halde?. 
- Yalnız siz emrediniz ... Öl. 

dürebilirim. • Fakat soma da 
kendimi?. Sebebini lskala Bri· 
no izah edebilir size .. 

Juana bunu büyük bir mü~

küliltla söyleyebilmişti .. 
- Zavallı Juana, zavallı ço. 

cuk .. 
Rolan ona c1ogru ilerledi ... 

Küçük ellerini ateşler içinde 
yanan elleri iç.inde sıktı. YavJş 

yavaş mırıl:lan:Jı: 

- Demek sen bu adamı se
,•iy.cnun .. Fakat biliyor musun 
ki o adam günün birinde iskala 
Brinoyu öldürpıek düşüncer.in. 
·dedir • 

Juana cevap vermedi .• 
Rolan dü§Undil: 

- 13en ba.b~mt emin bir yere 
sötürmeliyim .. Sen de orada O• 

na bakarım. Ben babamı ıen-

<le:-ı ba§kasşına itimat edip bıca· 
kamım. 

Juana düşünceli gözlerini 
bir noktaya dikerek bir müd

det öylece kaldı .. 
Yüz.ünden bir takım karar· 

!ar vermekte :,ldtı~u anla§ıiı 

yordu. 
Nihayet: 
- C:üretimi affediniz 

senyör.dedi. Size bazı 

söylemek için geli~inizi 

yordum .. 
- Söyle yavrum. 

mon· 
~eyler 

bekli-

- Bun:lan sonr. maalesef 
babanızın yıının:ta kalamıyae:ı.

g.m. 
- Beraberce hkala Brin:ı 

ve ben 1:.-abam .. Sen ele bera.~er 
Veı-ediğe gideriz.. Zanneder. 
sem yalnız başına c.liı~manlara 

karşı kendini muhaiaz.ı ve hi· 
mayevc muvaffak olarr.anın .. 

Juana ba~ını salladı: 

- Kabil değil.. V enediğe 
~alnız gitme': istiyorıım. 

Rotan yav.:ı.• bfr rt61c ~onlu: 
- Onunla görü,mek için de· 

fil mi?. 
- Onu m.id"faa etı:ı:ıek için .. 
- Biu kırf!: mı? . 
Juana öne:: cevap vcrem~.:ii. 

Sonra lcekclcyı:-rek: 

- Size el :Jtaldırmalc haddim 
mi? Kalbim lı~ni oraya sekiyor. 
Sonra bura<la kalmam ıizin isin 
de dofru olmıyacak.. Sir, ben 
pek iyi biliyc.rum ki onu ıev. 

memclcn dolayı Sand,.iıcyu öl-
diirmiyecck ve bir dii ma111nr:11 

ya!atmı! olacahı~. Ben bu
rada dmazsam sizin lçlr: böyle 
bir tehlike mevcut ola.nö;?, iste. 
difin\z ıibi hard<~t e~bi1irsiniı. 
İ!te ben bun.:ı yapma\, sizi sc;• 
hest bırakmak istiyorum. O si
ze her an fenalık yapmayı tlü. 
şünen biri-d~r. Benim yüzümden 
kendinizi ate§C atmanızı. ted
binidik yapmam:ınızı temin et
mek i-stiyorum. 

- Şimdi muha'kkak Vcnedi. 
ğe gitmek istiyor m1.1ıun?. 

- Evet monat:nyör. bırakınız 
gideyim .. B:ı sizin için çok iyi o• 
lacak .. 

- !ırar etsek fikrinden 
cayınaı mısın? . 

- Hayır monsenyör. •. 
- Pekala böyle olsun.. 1'tc-

diiin cibi hareket f! debilir•in 
Juana .. Fakat dilnyada seni dii. 
ıüncn iki kardetin o)Juğunu u· 
nutma .. SJkıldığm ve iıtcciiiin 

zaman yanımıza ~elebilirsin .. 

Juana htçkrrmamlk için dit· 
lcdni sıktı .• 

Rotan söziine devam etti: 
- OliTob adasmdaki D.cıncb. 

- J)ı ,,. 
Ekrem J!~lt T.C ;\'\·111 •• t1~1' t fi 
le Türk ıııuzi#i lıc.rl'J~ ış t 1111•:,1 
tir. 2 ı. J;; '.McınieJ.cl ~~ 0 • pı.J~ 
E ham. t:ıh,·ll!tt, .k~ 11~01

1~1or (11~, 
saı.ı (riyal). 21.~.ıl'. c<tet"' 
'1in.1U!l ~tiiıil: (f.ı 

1 
22,e>~ 
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ŞJ... . .. ( 
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\ ll:ınd nıllıracelcrlnden lobor suttanmrn Mis l.Jdya mı isminde bir kııla el'leneceif haber verllmlttl. 
~ lıdya uzun müddet JUncllstandir. kaldıktan sonra dört, be3 ay ewel Avrupaya dönmU.,ttt. Sultandaa 

dığı haltlmıda 68Yla çıkmış, fakat sonra Jobor sultanı nl§anlısmı bulmak Uzere Avrupaya gelml,tt. 
~~de Jllndll mlbraoe ( ağda ilk plhdakl), nJ~anlısı Mla Hllda (ortada.ki) Sen Morlb'de kıJ apor .. 
~rUIUyor. 

1 · · b ' Serbest stun ~< şte sızm ceva ·mz • » ~g~~!:::~=~~:~ı: 
ir Amerikan radyosu, dinleyi- bat.i,~.=:!ıış!:"ir, ;ymkıen 
Ci!er·ıne sualler soruyor ve nelerdir? Bunun cevabını §U §ekil

de verebiliriz: 

1 ne~ red iyo r ··Profesyon,, manası itibarile gai-~ cevap arını ~ le, meslek demektir. 
~d;>o bugün bir memleketin Bir ç.~k mali mUe'aseselerin ve- iyiliği ise girmiş olduğu muhitin 

;ı_ Uınumiyesini harice aksetti· 7a zenginlerin malı olan gazete· bünyesi üzerinde kolayca vücuda 
~Ce]c en iyi ve en çabuk bir ler, ne§riyatlarında §ahıi menfaat· getirdiği tekAmül, hız ve sürattir. 
~,,"<1.dır, Amerikan radyolannıtla !eri gözetmektedirler • İngiltercde futbol evvel~ bir ama
~' fikrine büyük bir yer ver. Vakia, radyolar ıda bundan u· tör sporudur. Bir genç futbole yal

i radyonun bu sahada iyi bir zak değildir. Meseli Amerikada· ruz kendi zevklerini tatmin, kendi 
~b sayılabilir. ki yirmi ,otuz gazete ve mecmua· vücut kabiliyetlerini inkişaf maksa-
"'lton radyosu (Kısa dalg.: nın sahibi olan ve hükumetin siya- dile başlar. Bu düşünce, gittikçe 
~)) programı arasında bir setine karşı cephe alan HörstUn kendini büyük teşekküllerin kayıt· 

~~•izin cevabınız, ,isminde ay- bir kaç radyo istasyonu da vardır larına, şartlarına bağlar. Bundan 
~i;ıbsım açmıştır. Burada rad· ve gazeteleriyle müdafaa ~ttiği fi- sonradır ki profesyonel olma~a ça
~"~teainin haftada bir sorlduğu kirl~ri rAdYA~lıi l)A!dyatt; il~ de lışır. 
~:re halkın verdiği cevaplar takviye etmektedir • Evet çalı~ır. Zira lngilteredt ama· 
~ktadır. Bununla beraber, Boston raldyo tör futbol ancak ikinci küıne futbo· 

~1. Y'° bütün Amerikan halkın"' ::u gibi, müstakil müesseseler hal- lü tesirindedir. Dolayısile hiçbir 
~ •uaııer soruyor: kın fikrini açıkça neşir vazifesini teşvik gönnez. Halbuki profesyo-
~İliı başvekili hakkın.da ne üzerine almışlardır. nel k.lüpler bütün Lordlann ve hatıl 

~~i.iYorsunuz? Liberal hükii- Halkın muhtelif meseleler hak· prenslerin, prenseslerin, kralların 
~ ıı ne anlarsıruz? Ruzveltin kında ki fikirlerinin radyo ile böy- tesvik ve takdirlerine mazhar olur· 
'etinden memnun musunuz?.. le bütün dünyaya neşredilmesi la;. 
~ a~ ve Almanyanın siyasetini iJliphesiz gazetelerin neşriyatın • Kral.kupası maçı. İngilizlerin en 
~~Yor musunuz?. Bir Avrupa elan daha müessir bir netice vere· canlı spor hareketi değil ayni za· 
~ı Olursa Amerikanın iştirakine cektir. . manda İngiltere büyilklerinin spora 

btar mısınız?. Diğer radyo merkezelrı de prog olan ala.kasım bütün gençliğe arzet 
aha bunun gibi siyast, içtimai ramlarına bu tekilde bir ne~~yat mek bakımından bir nümune olur. 

'tı~~ sualler.. Bunlar bugün ilave etmiye karar vermi~lerdır. Kral stadyoma gelen oyuncuları te-
~ i. alakadar eden mese.ıc~:r Diğer taraftan, gene &•ton ker teker tanır. Ellerini sıkar ve 

1 ~11 tçin halk hem gayet bUyuk radyosu balkın her sualine cevap maçın hitamnda galip takıma krali-
' \~ıu ile cevap veriyor, hem tır. , çe kupayı bizzat kendisi verir. 
~l:asırun ne cevap vereceğini Gazetcle~ieki "Sual • cevap., Dolayısile bu kadar alaka, İngiliz 
·~ la bekliyor. sütunu gibi, radyonun bu ne§riya· !utbolünün daima dünya piyasasın· 
\~hesiz, raf:iyonun bu sualleri· tından dinleyiciler çok istifade da rakipsiz olmasını temin eder. 

d ~ın verdiği cevap sade aha· etmektedir. Ba~kalarının sorduğu Bizdeki neticeleri ne olabilir? 
~~il, ayni zamanda hem A· sualin cevabını dinlemek diğerleri Beden terbiyesi · genel direktör· 
~ıı hükumetini, hem de .diğer için de hem faydalı, hem eğlenceli lüğünün tuttuğu yola nazaran pro
\..~etleri alakadar eder. Zira, lir §ey olmaktadır. fesyonelizmin bizde de vücuduna 
~' Amerikada gazeteler ef- Bazılarınm pek basit · veya gil· mahal bırakıldığı anJa~ılmaktadır. 
~t~ltıurniyeyi serbest olarak tunç ıualler sorması da •diğerleri Bu olacak olursa sporumuz mu· 
,tıtcn bir vasıta olarak sayı- için bir alay ve eğlence mevzuu hakkak büyük bir kazança mazhar 
'

0
r. • te,kil etmektedir • · dold ~"""--= :ı olacaktır. O zaman, yerim ura· 

madılmn17. Nihada eş bir kabiliyet 
~o·· RaK ....... A .. m•N•=TrnR.1111A1111·s··111i,T111 1 G.E. L··o···,. " ... _ 1 uzun tecrübelerin neticesi olarak • 

meydana çıkabilecektir. Futbolün 
(\ ancak birer milli kahramanı olarak 
\latlş Merkezi: G 1LKR1 s T hafızalarda yer tutan Bekir, Zeki, 

AIAeddin güç olmıyan bir şekilde V O K E R ve K s 1. L 1 t. sahalarında tekrar görülebilir. 
Q lç Anadolu gibi Karadeniz. kıyı-

llata Yolsu Salonu karşısında Tahir Han 5 inci kat :an da sayısız elemanlarını Türk 
\ı.... Telefon: 44915 1 .. porunun atisi için hazırlıyor. 
~:::::::::==mınımmnz::m:-.:n .. H:un+•mnn•::ıa. acı::"llnm Şakir KORAL 

~ - Vsküdar icra Mcmurluiuftdan: .._.. ....... ~ ........ ...-.... ................. ~..-... ................. ...-.. ...... ...-.........-... ....... ~ 
-~ Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

B · 1 ' satılmasına karar verilen kıymet· a Y a n a r . tar ve antika llke büro, ayna, 
Japonklri vazo, kıymettar tam -
-;!anlar, antika saatler, kıymettar G .. .. b k • • halılar, ıedef 'kakmalı kiltüpbane 

f Ot o Q~ aft;; ı ~ ı ~~·z· bi'~ i m ~;~~:ffii~R~~~:; 
'~~esabımıza çektı·reb·ıı·ırs·ın·ız t.r:zettin) kö§kün.de bilmüzayedc il satılacağından talip olanların. ma-

hallinde hazır bulunmaları ilin o· 
I ;-.-..-..-.-..-..-..-..-.-..-.--..-..:-..• lunur. (V.P.60). 
--~~--~ 
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1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Cinsi Mikdarı vahi 

Gaz yağı 16000 Kg. 
Göztaşı 1821)() ,. 
Göztaşı serpme maki. 
nası (Vermeral marka) 110 adet 
Küktırt için serpme 
Jnakinası (Superba 
veya Vezllv marka) 140 ,, 

Beheri Muh. 
Lira Kurus 
147 60 

16,5 

15 

15 

B, Tutan 
Lira Kr. 

2360.-
3003.-

1650.-

1560.-

% 7 ,5 temlna. Eksiltme 
Lira K. ~ Şekil Sa. 

177.- aı;ık ek. 14 
225.22 •• " 15 

123.- " •• 15,30 

117.- ,. •• 16 

I _ Şartnameleri mucibi~ yukarıda yazılı ( 4) kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konmuştur. .. . .. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında goste?'.ılmıştır. 
m - Eksiltme 13- 3- 939 tarihine rastlıyan pazartesi günU hizalarında yazılı saatlerde Ka.. 

bata!}ta k!in şubemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv - Şartnameler her gUn sözi1 geçen şubeden parasız olarak alına~ilir . 
v - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUiı ve saatte % 7.5 gUvenme paralarile bir. 

ltkte mezkftr komisyona gelmeleri ilan olunur. (108~) 

. -

----

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
-·~· •• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

... 
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24 ŞUBAT ..... 1939 ~ 

Leke 

rgenli 

ivilce 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

.. • • 
1 1 1 

. 

~OlANT HASAN yailı ve yağsız acı ba. 
dem, yaiıız kar ve yan m yağlı ge
ce ve ıündüz kremleri çilleri ve 
sivilceleri ve lekeleri kat'iyyeo 
izale eder. ihtiyarlan ıençleıtirir, 
l et'lçleri güzeUq tirir. 

A 
K 
KR 

CAFER MüSHil SEKERi 
Devlet · Demiryoi1ar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

:!\1uhammen bedcllerile mik"tar ve evsafı a~ğıda yazılı iki grup 
.11alzeme her grup a~·rı ayn ihale edilmek üzere hizalarında yazılı gün 
ve. saatlerde Haydarpa~ada gar bina.ındaki satınalma komissonu ta
rafından kapalı zarf usulü ile satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa 
ait yanlarında yazılı muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarf 
larını eksiltme günü saatlerinden birer saat evveline kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. 

B·.t işlere ait ~rtnameler Ilaydarpaşada gar binasındaki komis
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 2300 kilo kanarya sansı, lngiliz kııınızısı ve yeşili toz boya, 
950 kilo venninyon toz boya, 8000 kilo çinko üstübeçi, 2800 kilo kaba 
üstubeç muhammen ~deli 8099 lira ve muvakkat teminatı 607 lira 43 
kuruş olup kapalı zarfla eksiltmesi 20-3-939 pazartesi günü saat (15) 
on beşte yapılacaktır. 

2 - 2900 kilo kaynamış Türk bcziri, 21000 kilo kaynamış f nsı;iliz 
bcziri, 3100 kilo ince bezir, 2100 kilo neftyağı muhammen bedeli 14996 
lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1124 lira 74 kuruş olup kapalı zarf 
la ek!:iltmesi 20·3-939 p:ızartesi günü saat (15,30) on beş buçukta 
yapılacaktır. (1128). 

* * * 
İsim, mikdar '\'e muhammen bedellcrllc mu,·akkat temi -

natlar aşağıda yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelit malze
me 8- 3- 939 çarşamba gUnU saat 15,30 dan itibaren sırasiylc 

,.c kapalı zar! usuıu ile Ankarada İdare binasında satın alına. 
caktır. 

Romatizma 
Lunıbago 
Siyatik ve 

algınlıklarını 

T. C. 
Nafıa Ve" Aleti Islan hol e l ek trlk 

işleri Umuuı MDdUrlUşlUnden : 
1 - Muhammen bedeli 21GO (iki bin yüz altını=? lira) tutan 

800 kilo saf kalay k:ı.palı zarf us ulilc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 6-3-939 pazartesi günü saat 15 de idarenin 
tünel başında Metro han binasın ın 6 ınc.ı katında toplanncak art. 
tırma eksiltme komisyonunda y apılacaktır. 

3 - Bu işe ait ı-artname ve mukavele projesi levazım servi -
sinden parasız olarak verilmekte dir. 

4 - Muvakkat teminat 162 (yüz altmış iki lira) dır. 

5 - Teklif mektuplarının 24 90 sayılı kanun ahkamına uygun 
olarak ve eksiltme saatinden en az bir saat evvel makbuz muka. 
bilinde komisyon reisliğine verilmiş.. bulunması lazımdır. (1027) 

• 

Beyaz bir 
Çehre 

Latif bir 
cnd 

Parlak bir 
ren 

Gergin bir 

VücUd ı 

Cazibeli 
GençliK 

Güzel bir 
'{Qt 

Bill ur 
GerdaıJ 

H ASAN ismine ve 
markasına dikka

5
tiJ 

HASANDEP~ 

ke kutularda 
1 an 

Jrll ııi· 
Grip ,.e nezlenin; romatlıma, baş ve dl5 ağrılarmm en t~ r{Jı.I rııU· 
cıJır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ,-c tesl 
hııfaza eder. Her ec:ı:anedc teklik kutu!io 7,~ kuroı:tur. 

Bu işe ı;rrmek ıstcycnıcrin aşağıda hizalarında yazılı mu 
Takkat teminat lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle
rini aynı gUn snat H,30 a kadar Komisyon Jlcisliğlue vcrınelc
rl H'tzımdır. 

• ~ l . LOKANTA ve '" 1 
g YENi VA DE BtRAHANEsı ~.ıf ~ D~ab anda g ünde 
li SirkeciAnkaracaddesiNo.173. IHJ ~ ~ ~ l1:!J N ,! kaşe allnabftO Dr 

ı T~Bll..lblJOT Yemekler 37.5 Kuruştur. ~ •--=--~~------
Şartnameler parasız olarak Aııknrnda ~Ialzcmc Dairesin • 

den, Hayünrpaı;ada Tescllllm \'e Sevk Şefliğinden dağıtılacak -
tır. (1033) 

No. İsmi Mikdarı Muhammen Muvakkat 
Kg. bedeli teminatı 

1 Muhtelit to:r. boya ve üstübe1:- Lira Lira 
ler (10 knlem) 93.000 8210 615.75 

2 Neft yağı 30.000 11400 855 
3 Vernikler ve sikatif (3 ka -

lem) 27.000 17050 1278.75 

:§ HER AKŞAM: Fasıl sazı ve --- Si v as Belediyesinden: 
· ·[- ~.~NAOOLU REVÜ HEYETi ~ırum ım ımınn . 

4'-· ' Dr. KEMAL OZSAN G- • Or. Suphi Şenses • \ , 1 l drar yolları lıastalıkları 
idrar yollan, deri ve frengi miilchassısı 

hastalıkları mütehauraı Beyoğlu Yıldız sineması kar-
~üııelbaşı, ts~iklal caddesi şısmda Lekler ap:ırtıman. Fa-
r- o. 380 Bursa pazarı ü~tü. kirlere p3ra 1 ... Tel. t3~2t 
~ T elefon "1235 _..- · - J 

Belediyemiz için : 
I - Adet 24 kişilik şehir otobüsü. 
I - Adet iki tonluk mezbaha kamyonu. 
l - ,, ,, ,, Arö söz. 
satın alınacaktır • beşitı·. 

orı . ..,ı 
• martının sı ıv· 

Bu vesaiti vermek istiyenlerin 1939 sene~ı. Sivas tt: ·titıi 
ci gününe kadar kataloğ, reaim izahnamelerını ve d'ye şe(.11 

Türk parası ile fiatlarmx ve teslim müddetleriyle t~8;3) 
Sıvas belediye riyasetine bildirmeleri ilan olunur. 


