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Lehistan, 
mihverine. 

Roma - Berlin 
\ 

nezaret etmiyecek 

' ı.. 

~tr·· . • . .. ....,~ ~ ....... 
lciye vekilimiz Biikreşte Roman ya başvekili Patrik Miron Kristea ile göriişiirken ve Romanya meçlıUl 

'-..... asker abidesine çelenk koyduğu sı roda .... 

Reisicumhur 

İnönünün 
Amerikalılara 

hitabesi 
8u akşam saat 

~ 20,ao tla veriliyor 
~ llltara, 26 (Telefonla) - Reisi 
'Ur.tınıet İnönü Amerika hal
' ~ hıtabelerini bu akıam saat 
it..~ 'da aöylcyeccklerdir. 
"~~ -.......,- -Sf ctnıektedir. Hitabenin beı 
't l'11t devam edeceği ve bilhas-

lt tnilletinin sulh idealinin 
"--._ (Devamı 2 incide) 

Meksikada 
~ i~yan çıktı 

Hariciye Vekilimiz 
Atinada hararet'e karşılandı 
Saracoğlu yarın Yunan Krala 
· ta.rafından kabul olunacak 
ilk haberler (5) inci sayfadadır. Son dakikada Atina muhabirimiz

den aldığımız telgrafı ( 4) 'Üncüde bulacaksınız. 

HABER'in 
Güzel .oöıler miisabaWı 

Okuyucularımıza dRğıt&<"ağımız mükifatlarm kıymeti 800 lirayı 
aşkmdır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takınılan, kıymetli ceb 

\"O kol saatleri, mup.mbalar, elb'Jsellkler, lııtcnllen eşya), alabil

mek salilılyetinJ ,·eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart
lar muhtelif ev eıyuı n ıalre. 

;;ın mükemmel silahlı 
~~ ~kları anlaşıhyor 

b·iko, 26 (A.A.) - Sinaloada 
~il ır. isyan çıkmıştır. Hükfunet 
. .;ın~e endise izhar edilmek· 

~fidıselerin cereyan ettiği Müsabaka kuponu 
· Ya kumanda eden general 

Müsabakamıza 
. 
ış-

tirak ediniz ve ku-

ı Bir Fransız ı 
askeri heyeti 
Lehistanın 

A 1 m an 
hudutlarında 

tetkikler yapıyor ~ . ____ . 

A 1 m a n ya ş:şU Vt Pt'fa takımlarının bımdan tvvtlki marlarırıdan lürirıdı .• 

Şark hududunda Bugünkü spor hareketleri 

tahkimat yapıyor Şişli - Pera maçı 
Varşovada Alman h I 

~~~:!~~~nas!.!~!!~.~ ... çok eye c a n l ı o d u 
Ciano, buıiin ö&leden sonra bu- Matbuat takımı Şişli müfekaitlerile 
raya ıelmiıler ve İsta:ıyonda Ha-

riciye nazırı Bek ile refikası. tara- yaphğı maçı 3 - 1 kazandı 
fından karıılanmıflardır. İltıkbal- (Y 4 .. "d ) • azısı u~cu e 
de Almanya, Macarııtan, Yuıos- ' 
lavyı ve Çekoılovakya elçileri de 
bulunmuıtat1dır. 

(Devamı 5 incide) 

iki saat suren 
Bir çarpışma 

oldu 
Tokyo, 25 (A.A.) - Harbinden 

Domei ajansına gönderilen bir me
sajda Japon ve Sovret askerleri a
rasında yeni bir Mdise vukubuldu· 
.. bildirilmektedir. 
·Argun nehri sahilinde kain Liu· 

pien civarında vukubulan ve jki sa· 
at süren bir müsademeye 50 sovyet 
uvarisi ile Japon hudut de\Tİyeleri 

iştirak etmistir. 

Bitler diyor ki: 
<< Eskitta11 ·unun Ae 
olduğunu bilmiyordum ı » 
Eğer bilseydim utanır ve 

kendimi Alman milletinin 
liderliğine layık bulmazdım. ,, 
Münib, 25 (A.A.) - Hofbrau

.da söylediği nutukta ''ecnebi yay
garacılarının harbe teşviklerin

den., bahseden Hitler, bilhassa de 
mİJtİr 'ki: 

tehditlerden korkabileceğine nasıl 
inanılabilir? • 

bir Conıaıez taraf mdan gönderi· HABER 
\}' taı>ordaPalomaSolamevki- No: 60 - 44 ponlarımızı topla· Kamyonla 

allılan nıuharebenin sekiz sa- ·maya baılayınız' 

"- Hiç tarunmamıı olduğu hal
de birkaç arkadaşiyle birlikte mü
cadeleye oaılıyarak bir imparator

luğu feth ve inanılmıyacak dere
ce çetin "bir yol kat' eden bir alda

mın" iktidar mevkiin.de bulunduğu 

ıu sırada b~kalarının savurduğu 

Mazide korkunun ne olduğunu 
bilmiyordum. Onun ne olduğunu 
bilseyldim, kendimden utanır ve 
kendimi Alman milletinin Führe~ 
Jiğine liyık görmezdim. Bizi teb'oıı 
tlitle yıdrramıyacaklardır. Fakat: 
bu ~amlar birgün milletleri harbe 
sürüklemcğe muvafialc olurlarsa, 
biz boyun eğmiyece&iz. 1918 ıe .. 
nesi Almanya tarihinde hiçbir za• 
man tekerrür etmiyecektir. ,, ~~~e~v~~·~4~~~~~e~;~'~~~~~~~~~~~~~~~çarpışanbisikletli 

T. ek gözlü . t_~pal !· Bir genç yaralandı v burnu kaptı 
1 

ÇERÇEVE 

Anket 

~~!~"• <a1ar. ıimdiyt değin lisanımııa revrilmiı maura roman !arının m ~tylcanlıstm lı/rika ıt· 
ıı Okzr 

1
: 0:uz: Bunım kadar güzel macera romanı okumadıjınızı }!f tekzip fdilemiyecelimizden r 

a ıddıa edebiliriz. ) 

.· 

.. 
' 

Bugün saat on birde Çember·· 15· 
la Sultanahmet arasında feci bir ka· 
za olmuştur. 

İzmirli Ceinal adında bir genç, 
bisikletle Sultanahmetten Çemberli 
taşa doğru giderken mukabil taraf· 
tan gelen 805 numaralı kamyonla 
çarpışmış ve yuvarlanan Cemalin 
burnu kopmuştur. 
Yaralı derhal cankurtaranla has· 

taneye kaldırılmış, şoför hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Beynelmilel 
radyo . 

konf.eransında 

Anket, "her kafadan bir ııes,, ta birinin ne canlı tephhas meyc1amcbr 
Demoıcn.,ı, ba. Amerikan lcadmda kokmuı bünyesinin en kötil arazla• 
nndan birini daha bulmuş olnyor. Herkese mahsus bir ııöz, herkese 
mahııu bir fikir, herkese mahsus bir karar yoktur. Haldka.t blrdh\ 
Onu bir kişi bulur, bir milyon kişiye tasdik ettirir, böylece nlzun \'9 

ahenk denilen ,..y doiar. Eğer bu bir kişinin buldoğu ıcy eğri \'e yan
lıııwa b&§ka bir kişi ~akar, gene tek başına bular, gene bir milyon ld§lye 
tudlk ettirir. Büytik \'e asil döğüş bu (bir kişi) ler arasında \'e sis. 
tem, metot, mlm&ri altında cereyan eder. Bütün lhtilil n lnkllipla.r 
bu (bir kl,I) lerin, uyuklayan cemiyet safiarmda.n heyüli gibi doğru_ 
lup kendi ıt:ıJısiyetıerlni zorla, her türlü moka\'emett tepeleye tepeleye 

öne atmalanndan \"e içlerindeki mimariyi dışanya tatbik etmelerinden 
başka nedir! Yoksa bu müstesna. (bir kt~I) hakkı, herkeste onun •)"' 
nmı k:l.bul etmeye sebep de~ldlr. Bu hskkr herkeste kabul cttlğhnia 
gün, herkes bir §CY bulur, hiç kimse tasdik etmez, böylece de bercü. 
merç \'O k&kafonl denilen hldlso do~ar. 

Nerede ki nizam \'e ahenk ,·ardır, orada anket ~ktur. Bir onJa 
da aske~ zabitinden memnun olup olmadığı, bir hastane.de hastay~ 

Paris istasyonunun Anka- ııaçıar ara.smc1a ne:rı ,·e niçin beğendığl. bir orkestrada çaıgıcrr• ı:e 
, ra radyosuna tesiri de zaman ötmek ,.e no 2.&llULll swnna.k istediği sorulamaz. 

Anket olsa olsa kadml:ı.r hamamında, Şl~ll salonlannda \"e Babıali 
görüşülecek 1M>kaklarmda olur. 

Martın ilk günlerinde Montröde Eler kocaman bir yumak halinde, bir danyı bütün ~sflerlle 
toplanacak olan beynelmilel radyo lclntle "tqıfua blrl ,.ana. <'umltaSmdan cazete ma'bblrl ~eifne 
konferansına i~tirak edecek murah· n bayraoiclan bayrama bU:>Uk liflar edeceilôe meydana çıkar, da,a. 

haslanmız .Ar»caradan hareketle 111m yerle cök aru11ul& \'etek --- blDa eder. 
'(Devamı 4 üncüd1Jf!J' Necip Fanl KISAKVREK 
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Balkanlarda 
münevverin rolü 

Yazan: N~zaımeddnn NazDf 
Balkan devletleri, paktı, bir kot halk ettikleri eserleri artık tam. 

daha kuvvetlenc1lrip, bir kat dahıı. malıdırlar. Balkan milletleri Av· 
sağlamla§tıı:1;:lıkları bir devirde bu rupa medeniyetin.de olmakla be
güne ka.dar saplanmı§ oldukları raber bu medeniyeti izhar yolun. 
bir hataya nihayet vermek mecbu- daki cehitlerinden biribirlerine 
riyetindedirler. Paktın atmoıferi~ §iOk uygun, ~deta ayni kaynaktan 
ni halkedecek olan kudret, ne za· alınmıı biror çanak ıu &ibi biri
mana kadar ihmal edilecektir?. birlerine benzer ve yakın eserler 

Asrımız devletler araıındaki an. meydana geldiğini görüp a~lama· 
latmalann, milletler araaındaki lıdırlar. 

anlaımalara milvazl olmadıktan Bunu kim bildirecek?, 
takdit1if e sağlam sayılamıyacakla· M Unevver .. 
nnı izah eden h&diselerle doludur. 
Bu cihet artık iyice anlatılmalı: 

Ya ~alkanlarda böyle bir at· 
moaf er halk edilecektir ve Balkan 
paktı hakikaten bir m~a kaza. 
nacaktır. Yahut Balkanların bu ih
mali devam edecektir. ve Balkan 
paktı vilcutsus baf, kök&il.z ağaç 
olmak tehlikesine uğrayacaktır. 

Balkan devletlerinin zimamdar
ları, Bul&aristanınkiler de dahil 
oldufu halde milletlerimiz arasın . 
da kültürel münasebetler kurul· 
masına ehemmiyet vermekte ol
cluklarıru, raman ı:a.man ıöylerler. 
Fakat yxllar.danberi bu mühim da. 
va sadece sözden ibaret kalmııtır 
ve bu giditle ilelebet böyle kalaca
ğında da ull tüpbe edilemez. 

Balkan milletleri, müıterek bir 
kliltüre sahip bulunmıdıklan i§iin 
yıllarca blribirlerinden ayn yap· 
mıılar ve biribirlerino düıman e. 
dilebilmiılerdir. Bu hakikat mey
danda iken, bu milletleri biribirle· 
rine yaklaıtınp k&ynaıtırıcak en 
mühim vaaıtanın miltterek kliltür 
olabileceği inklr edilemezken, bu 
saha neden ihmal edilmektedir?. 

Bugün Yugooavyarun, Roman. 
yanın, Yunanistan ve Bulgari•ta· 
nın bizimle ayni kUltUrde, yani 
muasır Avrupa killtüründe oldu
ğu malQmdur. Fakat ne bu kültü. 
re bizim hizmet derecemiz komıu
lanmrzm malQmudur, ne de onla· 
rın gayretleri bizim .. 

Balkan -devletleri biribirlerinln 

Balkan paktı devletleri, bu pak. 
tı mlnalandırmakta odiplerin, ıa· 
irlerin, profesörlerin, ressamların, 
komediyenlerin, gazetecilerin, mu
rahas heyetler.den, büyük elçiler. 
den, iktısat heyetlerinden çok 
daha mühim bir rolü olduğunu ka
bul etmelidirler. Balkan paktını 

kompakt bir hale ya münevverler 
sokacaklardır, yahut bu pakt ide· 
alimizdeld kıymetinin ancak yüz. 
de befi halinde 1&llanıp gidecek· 
tir • 

Türk konferansçısını tarÜmıyan 
Bükreı, muasır Yunan tiirini bil
aıiyen Ankara, latanbul, Yugos. 
lav sahne artistini bilmiycn Ati
na ... Hayır, bunlar asla Atatürkün 
bize telkin ettiği tarzda bir paktın 
deateii olamazlar. 

Balkan paktı tim.diki halde bir 
ordular birleıiği, bir bankalar te· 
merkUzü ve bir hariciye nezaret. 
leri ziyafetidir. Balkan paktının, 

Balkan devletlerinde milll ideal 
halini almaıı ancak bu yolda tilri, 
tiyatroyu, konferansı, romanı, re· 
sim ve heykeli ıeferber etmekle 
mümkün olacaktır. 

Balkan devletlerini. Balkanlar 
dı§ı ılyast teıırıerden kurtarmak 
istiyorsak Balkan milletlerini 
kendi gilzel san'atlarının tesiri 
altına almalıyxz. Ama llfla değil, 
vaadla değil .. Bir an evvel metod. 
la ..•••• 

Nüaneddin NAZiF 

Hava taarruzlarrndan korunma 
tedbirleri nizamnamesi 

Harp ha inde dU~m n tayyarelerln'n 
h•rek Alını güçle~ t r mek Uzt> re 
ahodC ık tedhfrlt>r tes il o undu 

Hava taarruzlarına karşı şehir ı· ı fiyen, başkaca bir emre ihtiyaç 
§lklamun söndürülmesi veya karar- messetmeden tatbik ettirmek işlerile 
tılması ve bu münasebetle alınacak valiler me~gul olacaklardır. 
mütemmim tedbirler münasebetile 

Nizamnamenin ihtiva ettiği hü· 
Genelkurmay başkanlığınca hazır kümler arasında şunlar da vardır: 
lanan nizamname, Devlet ŞQrasın· 
dan da geçtikten sonra Vekiller he- 1 - Zamanında kullanılan umu
yetince kabul olunmuş ve dünden mi tenvirattan fazla olan ışıkların 
itibaren de mevkii meriyete geçmiş· ı kaldırılması. 

tir. 2 - Elektrik merkezlerinin ica· 
Düsman tayyare hücumlarına kar bmda voltajlarının 60 a indirilmesi. 

§1, şehirler~e, kasa.balarda, ve köy· 3 _ Geri kalan ışıkların maske-
lerde; yanı umumıyetle memleket k 1 di ·ımesı· 
dahil. d d el . . e en rı ' ın e il~an tayyar ennın 
harek~trnı güçleştirmek ve istika· 4 - Harp tehlikesi halinde yol 
metlerini ve hedeflerini bulmalarına gösteren ışıkJar, seyrisefer işaret-

mani olmak üzere alınacak tedabiri leri, saatler gibi bütün normal umu 
muhtevi olan nizamname mucibin· mt tenviratm ya tamamen kaldırıl· 
ce, harp tehlikesi halinde ışıkların masıru veya nizamname hükümle
söndürülmesi veya karartılması ha· rine göre tadil olunmasının temini 
rekatını Genelkurmay bir emirle 
tatbik edecektir. 

Bu emir iki şekilde olabilecektir. 
1 - Bütün yurda §a!Ilil olmak 

üzere umumt, 

2- Hudutları katt ve açık olarak 
tayin edilmi' mmtakalar için mev
ıit, 

5 - Harp halinde seyrüseferi te
min için yol başlarını, tehlike yer 
!erinin sığmaklann, sıhhi yardnr 
yerlerinin ve diğer 'bunlara mümasi' 

mahalleri en az adet işaret lfun 
balarile aydınlatmanın temini. 

6 - t~aret lambalan olarak da 
60 volttan a~ mavi camlı maske
lenmiş veya ma\•i renkte elektrik 
lambalan kullanılmasL 

Bu tedbirler, pa!Sif korunma mec
buriyetine tabi olan · vera olmıyan 
her yerde istisnasız ttılbik oluna· 
caktır. 

Nizamname hükümleri villyetle
re tebliğ olunmakta ve haıerde a· 

Bu münasebetle lAmngelen ted· tınacak tedbirlerin peyderpey ha
birler hazerde alınacaktır. Nizam· mlanması allkadarlara bildirilmek 
namenin muhtrvamu arnen ve bar- tedir. 
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Toroslu gmçln birlili dan Emin8nü halktvinde yıllıle toplllntı
!arrnı yapmı§lardır. Toplantıda yıllık faaliyet gözden gtçirilmi§ t•e ye· 
ni idare heyeti seçilmiştir. Resimde toplantıya iştirak edenler görül· 
mektedir. 

13 kişiden mürekkep olan baro Tıaysiyft divanının bo~ kalat' 6 

rine dün yeni azalar intihap edilmiştir. B" azalar: llı'lseyin ~ 
tin, Yusuf Kemal, Nail Taner, Sadi Rıza, Şükafe Ziya, Münir 0 

dır. 1'ukarıdalti resim rey verme es nasında alınmı§tır. 

~ıi --'b: ··;,,.- '.: 
,..Cfl er.h 

, •>; • , ... ~ • .. • • ; • • • 

Açıkta sahlan 
diş fırçalan 

Diş doktorları tehlikeye 
dıkkati çekiyorlar 

Bundan bir seneden fazla bir mUd 
jet evvel yapılan di3 tabipleri kong· 
resinde idare heyeti raporunda dit 
tırçalarmm satılması, hattl sokak.. 
larda ellerde btrtakm:ı mahiyeti 
meeko.k fırçalarm serbest bir eekil. 
de atılabilmesi neticesi olarak halk 
arasında çok fena diş ve ağı:z has
ta.lıklarmm doğduğu, bllh.aua bun

lan alan ilk mektep talebelerinln 
daha fazla menft tesirini gördüğü 

zikre~ cemiyet azalarmdan ba

zılan da e6z alarak errf bu yUzden 
doğmu3 olan fecl va.kalan göz6ntlne 
koymuşlardı. 

O zaman, gazetemiz halkm sağ -
IJfı Uzerinde bu kadar menfi tesir 
yapan bu tee ehemmiyetle te· 
mas ederek <ile tabipleri kongre • 
sinde geçen mUzakereleri kaydetmltJ 
t>u arada Sihh1ye MU<iilru Ali Rızn 
Ue de görll§UlmllŞtU. Sıhhiye MU -

dıı.rn o zaman bu noktanın nazarı 

dikkate almdıfmı, di3 fırçalarmm 

kapalı zarflar içi.Dek -tıım-ı için 

karar verildiğini, en kma bir za • 
manda bunun temin edilm.fe olaca_ 
ğmı eöylemi§tl. 

Aradan geçen Od ıeneye yakın 
bir mtlddet zarfmda umumi sıhhat 

için bu kadar mtlhlm olan bu 13 bazı 
maruf firmaların Çtkardıklan fırça. 
!ar mtlıteıına) aynı ıekilae devam 
etmektedir. 
Diş tabipleri, bu noktaya gene e

hemmiyetle temu ve nazan dikkati 

celbetmektedlrler. Biz de, hiç 111.l -
ballliğe tahammuın olmryan bu me· 
sele Uzerlne Sıhhat VeUletımlıln 
nazan dikkatin! celbederlz. 

Deniz kUçUk nakliye 
esnafmm içtimaı 

Bundan bir mGddet evvel halke· 
\'inde gürültülü bir top1antı yapa· 
rak polis tarafından dağıtılan deniz 
kü~k nakliye esnaf cemiyeti çar· 
,amba günü tekrar toplanacaktır. 

Bu toplantıda yalnız yeni idare be· 
yeti seçi.mi yapılacaktır. Cemiyet 
azalarından bir kısmı dün Vali Ult· 

fi Kırdara bir takrir vererek bazı 
sabıkalı kimselerin cemiyetin başı
na musallat olmalarından şik~yet 
edilmiştir. 

Bu sene yerli mallar 
sergisi açllacak m• ? 

Milli sanayi birliğinin İstanbulda 
:>n senedir açtılt yerli mallar sergi· 
!erine • yeni sergi sarayı yapılma· 
:hğma göre· bu sene de devam edi· 
:ip edilmiyeceğine bu hafta içinde 
!<arar verilecektir. 

lbrahim paşa sarayınrn 
etraf ndaki barakalar y.k~lacak 
UnUuıü1d ki hafla lıu işe bttşlanat~ali 

ve Ad iye sarayı bu sara~ ıo 
yl'oında o •<~ak 

Sultanahmette, timdiki umumi 
bapilobanenin bulunduğu yerde ye. 
ni adliye aarayx inta olunacağı sı
rada burada bulunan eski İbrahim 
paşa sarayı harabesi .dolayısiyle 

çıkan milnakaşa yüzünden bu in
ıaat teahilr etınit ve yapılan tet
kikler de 'bugüne kaıdar uzamııtı. 
Buyüzden ıimdiye kadar gecikmi; 
olan adliye sarayı inıaatı işini. 

Devlet Demiryolları 
imtihanla işçı ahyor 

Sıvasta yapılan yeni atelyeler 
ilo fabrikasyon kısmını çok geniş· 
letmi§ bulunan Devlet Demiryol
lan idaresi ısimdi bu atelyeleri 
kıymetli elcmaul.u '1.:; t.J..wlyı; ı:~· 

mek kararını vermiı bulunmakta· 
dır. llk olarak Eskişehir atelyeler. 
için muhtelif sanat şubelerine men 
sup zs sanatkar alınacaktır. 

Devlet Dcmiryollan İdaresi bu 
sana'tklrlan seçmek il.zere mar
tın on beıindc büyük bir imtihan 
a§imııtır. Bu imtihan Esldııehirlde 
Devlet Demiryollan atelyelerindc 
yapılacaktır. imtihana yalnız san· 
at mekteplerinden pek iyi ve iyi 
derece ile ve teşviyeci, tornacı ve 
pllnyıcı olarak muun olanlar gi
rebilecektir • 

Yapılacak nazari ve amelt imti
han.da yirmi beşinci dereceye ka
dar muvaffak olanlar ayda yüz li· 
ya kadara gösterecekleri kabili· 
yete göre ücretle Devlet Demiı 
yollan hizmetine alınacaklardır. 

Devlet Dcmiryolları idaresi im· 
tihanda kazananlara ayrıca bir kc. 
Jaylık olarak phıalarından başk.ı. 

ailesi efra:iı ve ev eşyasını Eski· 
ıehre kadar meccanen nakletme
iede karar vermiı bulunmaktadır 

imtihana gireceklerin askerliği· 
ni yapmıı olması, fakat otuz ya· 
şından yukarı.da bulunmaması ııart 

konulmuıtur • 

Denizbank mUdUrU eski 
mudur:e görüştü 

Eski Denizbank umum mildürü 
Yusuf Ziya Oni§ dün yeni umum 
müdürü ziyaret ederek bir müddet 
görüşmüştür. 

Yusuf Ziya Erzin dün kendisile 
gl'rüşen gazetecilere demiştir ki: 
"- Kadro tekemmill etmek üze 

:'\!dir. Ay başından evvel tamamla· 
mıcak ve tebliğ edilecektir. 

·ırontoını amca 
ç~Cda 

artık ıon eafasına ıeldiği görill • 
.nektedir. , 

lbrahimpaıa sarayxnm çıkarıl

.nası için etrafındaki barakaların, 

saray harabesinin için: girmit biı 
takım arızi kısımların yıkılarak 

sarayın tamamen meydana çıkarıl· 
masına karar verilmi§tlr. Önümüz. 
.deki hafta bu ite ba§lanacaktır. 

Şehrin umumi planıı.da Sultan· 
ahmet meydanında camiin karıı 
sırası devlet dairelerine taluh. 
edilmiıtir. Ayni zamanda inkılaı. 

sütununun da dikileceği bu mey. 
dan b~hemehal bu ıekli alacaktır. 

Lon.drada kadın, erkek dokt 
an genç reasam, ao'kaklan bOya· 
ataya, ~y,u~ aıı11~ yıun:~ya ~· .. 
ınıılardrr ve bu işe günlerdenberi 
de:vam etmektedirler. 

lbrahim Pata sarayı harabesi, 
etrafındaki klilbeler yıkıldıktan 

sonra meydana çıkınca muhafaza· 
sı cihetine gidilecekse, adliye sara
yının bu kısmında kilçUk bir ta· 
.dilltla inıa.atına baılanacaktır. 

Barakaların yıkılması, adliye 
;arayı inşaatı için yapılması zaru· 
r1 olan yxkma iıinc doğru ilk a
dım olacaktır. 

Karabük fabrikalarmda 
işletmeye hazırhk 

Karabük demir ve çelik fabrika· 
! arının işletmesinde Ç41lışan İngiliz 
;nühendislerinin grup müdürü L.F. 
!(orb fabrikaların faaliyete geçmes· 
yolundaki tedbirler hakkında görü~ 
mek üzere Ankaraya gitmi~tir, Grur 
müdürü Ankarada İktisat vekil 
Hüsnü Çakırla görüşmüş ve Sümer 
·,arıkla da temaslarda bulunmuştur . 

Fabrikaların işlemeğe başlıyacak 
tarı tarih kati olarak belli değildir 
Çünkü evvela ham madde tedarikı 
ne çalışılmaktadır. 

--0-

Nevyork sergisi 
mUnasebetile çıkaraca-

ğımız puHar 
HükQmetimiz 1939 Nevyork ser 

zjsi münasebetile iki ç~it pul bas· 
tırm3ğa karar vermi~tir. Pullardan 
birisinin üzerinde Piri reisin deve 
derisi üzerine } aptırdığı baritanırı 
resmi bulunacak ve bu haritanın i· 
!d tarafında da cumhurreisi lsmet 
lnönil ile Amerika cumhurreisi Ru· 
veltin resim!eri olaca!:tır. İkinci 
pulun Uzcrin:le de hakiki renklerilc 
Türk ve Ame:.ikan bayra!dan bulu 
nacaktır. 

ihtiyar bir 
kadın 

Tramvay kazasmda a 
yaralandı 

Dtın Şişlide 75 yaşıarmda sotl 
m.lnde bir kadının ağır yara! 
sile neticelenen bir trıu:nvaY 
olmuetur. Jdl 

Sofi Şişlide Samanyolu sok 
la 101 numarada oturmakud'r. 
glllz tebaa.smdan PanayotuD 
dır. 

Dlln sabah saat 9,30 da şışU 
ısız hastanesi önUnden geçerk~ 
numaralı 'Mecidiyeköy - :E)ıl ~ 
tramvaymrn altında kalıntıŞ ve 
:udunun muhtell! yerlertnde!l 
1anm11trr. 

Sofi Şişli Çocuk hastanestrı' 
lınlm?B vatman yakalanınlltıı'· 

-0- • 

Ataturkun annesıJ~ 
Bayan ZübeY~' 

nin kabri 
Medfenin yamnda bir 

cami yapllrtlacak 
Ir.nir- Ebedi Şef Atatilrkil~ 

si bayan Zilbeydenin ıııed a.11 P"' 
' unduğu Soğukkuyuda OsrJl 
camiinin yıktmfmasma ve eııİ · 
büyük bir parkla beraber 'i ~ 
cami yapılmasına rakında b!l ?>ti~ 
caktır. Bayan Zübeydenin Jc~ 
bir heykel dikilmesi ve bull3 

"b"d . ·~ .... ; .,.,r kadınlarının a 1 esı,, 11>&•-

tasavvur edilmektedir. 

er -

Reisicumhurumu-
zun Amerikaldal' 

hitabesi ·d• 
Haşıuıul• 1 '."'°' 0ıı.ıl111 

tebarüz ettirileceği tabının 
yor • J\ıı>eti _,_ 

T" k ve ,. Programa, ur 
1 118

ca1' 
istiklal marşlariyle baş a JJS11e 
:nüteakiben Reisicu~~: 01v' 
!nönU hitabesini 1niıliı 
söyliyeceklerdir. 'lin ida~~ 

Bunu, Mesud Ceını rçal'~ıJ 
de alaturka mUntebaP pa ıı>\J". 
ınllrekkep bir alaturka ıı>ilte~ 

• .....ı cek ve oP" konseri takip O'ie oirtO 
ben ıde ~iyaseticurnhurue prolr" 
orksetranm bir konı~r P 
ına nihayet verilecektl~dyod• f''ır 

Bu mUnasebet~e 1
\ c:dilıııil b 

:den hazırlıklar ıktn8 
lunmaktadır. 



iftihar edelim 
t ~. ne kadar iftihar ebek 

~4tıı )';tidir: muharrlrlerinin bcr 
ı.."ltı-ı,ı Yade fikre, manaya itibar 
~~tr~er feyden ziyade ciddiyeti 
~'' bir memlekette ~·a~ıyoruz. 
~:ıttlıurıı.anan itibarı, ciddiyet mu 
11..~l'f o derece Ueri sötfirüyorlar 
~fllt lldeıı biri kalkıp da: "Dir 
~~:den nıanası değildir, ne ol· 
l-crtard tahUJe selm ez bir takım 
\~ ır,. diylverecek olsa kadın· 
~ ' • irili ufaldı blrcoklan kal· 
.... ~:: Ol)llD payını veriyorlar. 
. '"'\ b~ bulunan mllnasebetsize 
~ h llarını ıaıele ıfitunlarında 
~' llılannı da kulaktan duy .. 
\llt 6fkeli veya istihzalı hücum-
~ ~en kqlluklarımızı kabarttı. 
~"'- ınuharrirlerinln öyle pek 
~il nıdıklarını, okudukla· 
~ dt ha sadece söz kalabalılına 
~ tınlann bir manası olup ol 
~"'.\el lt'aftırmayı akıllanna bile 
'~: ~erini ıllyliyen bedhahlar 
~dı l>u hal onlara en müs· 
O ld rı_ 

~ ~11 ortaya alan mllnasebet· 
ı..' lıtQı ınilnasebetslı.llllne ral· 
~ '• lll nkın dostlanmdandır: 
'~ "1naıı aynaya baksİm karşı 
~:~tir. Dün onu ıörmek bte· 
~ •ldn~~lt haklı hficumlara mem· 
~ı,..;;'Ullu ıöstermek için ıü· 
lltl ctıı \ •nyana baktım. Onun 
~; >. 1 sıkkın olacatını aanıyor
~>'ttt~lınışırn, o da aynaya gü
~ ~ leldL 

~ ~~i\J\F~lfra@rıni! 
',1 :ip durmuşsun. Hepsi u· 
~ "-: - Allah ışkina sen mah· 
\~,•1>ı1orsun.Dfinya dilnya ola 

~ it ita ttlına ıelmlyen bu sac· 
~C ,:dini de, dostla'rını Aleme 
~·" r·ek tein mi nydmııyorsun1 
.. ~'-' ikrtn 'Yeya ınin tabirinle 
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MeDusluk müracaatları 
karşısında 

Ş İMDİYE kadar Cumhuriyet Halk PartJıdno meboaluk Jçlıı 
müracaat edenlerin ıayısı 1200 'li a,mı~ bulunuyor. 

Belki de milra.caatlertn sonu alınacak tarihe kadar ~ bu 
yekfuı, bidayette mübaliğalı telakki edileblle~ck blr hadd; ba.. 
llğ olacııJrtı:r. ı 

Kolayca takdir oluna.blllr ki blUıUn bu müracaat eden~I', 

kendilerini, teDkllitı esaalyenln tavzih ettiği , ·cçhlle on sekiz mil. 1 
yonluk Türk kütlesini,, te,ri meclisinde temsil kabiliyetinde to
IikJd etmektedfder. 

Ve yine kolayca tahmin olun:ı.blllr kl bu müracaat edenler 
arasında deYletln imme hb:metlerf \ '&dlsinde büyük kliçWc, lhtf· 
ıasa taalluk eder , ·oya ~tmez , ·azifelere kendilerinde ehliyet 
bulmıyacaklar da epeycedir. O hald mebusluk i!;in her bakımdan 
tam ehliyet sahibi olmryanlar da mliracaat ediyorlar demektir. 
Bu noktainazar bazı mütefckklrlcrimlzl ondl,eye n tenkide sev .. 
ketml:t bulunuyor. llaJbukl bi:ı bu endi,clerle t.aban t.abana zıd 
bir iddia yaparak ve yani mliraca.at~IJerin yekünunu topyekün 
blr millet olarak görm«!ğl lstlyerck, bug\inkü fozahürün ideoloji· 
tini tebartlz ettlrmeğe t.alışacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam demokrasi sistemine müs
tenit, kon-etini halktan alan ve hiklmlyetı nefstnde~ teksif eden 
öyle bir mllll ~ekküldür ki, bu §amlyeti maoedye içinde bl.z 
yalnız kendimJrl değil, bütün rürklycyl halkile, ıunırlarlyle, in. 1 
kıliplarlyle, benllkJeriyle, istikbaliyle, enerjisiyle ve bUtlin zU.m· 1 
relerinin bütllnJüğünden doğan hayatiyetlyle görUrllz. 

Meclls, Türkiye halkıdır. Bu milli ,.e ulusu ıara.n te§ekkttl 
içinde, temsil edilmek istenilen aaınıı ve ansiklopedik ehliyet \'9 

liyakat değil, doğrudan doğruya köylüsü ile, §ehlrfüılle, mektep
llsile, kadınıyla, okamuauyla, okumam13ıyla, yekpare halktır. 

Te5kllitı Esasiye, mebus olınak haklarını tayin ederken, en.. 
tellektüeH veya memleketin muayyen cUzillerlnl değil, bir bU
ttlnllik halinde yordu \'e bUtlin yurd halkını dlkkat önüno almıı, 
kendilerinden teert meclisinde mübalağalı ehliyet ve ilim değil, 
cumhuriyet rejimine liyakat istemiştir. 

Tti.rk ntandqlarmm bu defa kendilerinde l,ntfhab Jıakla 

• . görere'ıc, yunlıı. temsilen mecliste bulunmak arzuiarmm, her lntl· 
i ha.b devresinden fazla yeknnb tezahttrU, cumhuriyet rejlmlnln ı 
ı on be~ ıtenellk mazi içinde bayat.a ılnen bir tcmenUle ka\"Ufta. 

1 

iuna delil ve ip.rettir. 1 
Bilytlk Millet Meclisinin altmcı lntlbab de'n'esl başlıyor. Bet ı 

devre içinde alikalılann s~mtııdnJ bekllyen mDlet, bu de\Tede 

1 
kendi kendini ~ek gibi bir rU§d gösterml'J bulunuyor. ı 

Bagtbı Tti.rldye nUfoanna nazaran on binde bir demek olan • 
bu müracaat yektlnu onda bire dUBtttğU gün Türk m.Dleti Af.ası· : 
nm beklediği hedefe \'&lttll,, Mlut Şefinin ömür ttiketcrek, varlı• 1 
ğmı kayıtsız ve f&ri;lız mUlete vakfottfğinden beklediği idealine ı' 
vbıl olmq bulunacaktır. 

IJIOllll J '.nb1r lbıueuiitii mebaalult m~uarmaaaı ba un f 
Te kendine lnamn.q tezalıUrii ile nekadar se\inç duyacakla, Türk 
milleti de kendlslno bağı,Janan bu medeni ril§tilıı y&rahcılann.. ! 
dan bahııwı ebedilenlen İsmet fnönüne böylece Te bir kero da· ı: 
ha IOD5oz itim.ad , .e lnanı§Illı teyfd eimlş bulunacaktır. 

1
1
• Bb Tü.rk milleti bu itibarla, altıncı mecllsl daha QOk bl7ilen 

1 
Te daha ook benllğlmlzdeıt blr parça olarak imanla ,.e inanla 1 
beknyonız. 

Almanyadaki Türk Ticaret 
Odasının toplantısı 

Berline giden siyasal 
bilgiler okulu talebeleri 
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Deni.z nakliye esnafı 
partiye ayrıldılar 

Birbirine muhalif ve zıt partilerde müttefikan, kendilerini 
idare edecek kabiliyette aralarında kimse olmadığını 
söyliyerek hariçten idare heyeti intihabını istiyorlar 

iki 

ihtiU\f zemini olan hi\dlseler nelerd,r, 
söyllyor? iki taraf Ja neler 

Uç giln sonra deniz küçük nak
liyecileri toplanıp idare heyetle
rini .seçeceklerdir. Malum ol:iu. 
ğu üzere bundan önce Eminönü 
Halkevinde yapmağa hazırlandık
ları toplantı, zabıtanın müdahale· 
sini mucip olan kargaşalıkla ya
pılamamış :e esnaf dağıtılmıştı. 

!dare heyeti ilo esnaf arasında 
ihtilafı mucip bir çok sebepler 
mevcut olduğu anla§ılryor. 3000 
kadar azası olan '.küçük nakliyeci • 
leriıı 1200 kadarı intihabata işti· 

rak etmek vaziyetindedirler. Ce
miyet azasınldan Bahçekapı Deniz 
küçük nakliyecileri idare memuru 
Maksutun cöylediğine nazaran 
bugün esnaf iki kısma ayrılmış. 

Bir kısmı reis Mehmet Felek 
aleyhtarı: diğer kısmı da lehdarı • 
dır. ,Aleyhtarlar, dün İstanbul vi
layetine bir istida ile müracaat e
derek idare heyeti reisinin cemi· 
yet riyasetinde bulunmasının ka
nun ile tevem bulunmadığını id· 
dia etmişlerdir. Keyfiyet tahkik 
safhasına intikal etmişir • 

İhtilafların mahiyetini tebellür 
ettirebilmek için her iki tarafı da 
ayn ayrı !dinleyelim. 

Maksut diyor ki: ' 
"tdare heyeti zaten idare me· 

murlanndan müteıekkildir. İda

re mcmıır.la::ıu.YBlh vaziyetinde· 
dirler, Cemiyeti idare kabiliyeti-
ni haiz bulunma.d.ıklan için reise 
bağlıdırlar. 

1 
kesinden korktuklarından bu işi 

yapıyorlar. 

Benim umumiyetle hükmüm 
şudur: Bugünkü idare heyetinde 
olduğu gibi, gelecek idare heyetin 
de de esnafı düşünecek, sevk ve 
idare edecek kabiliyette kimse bu
lunmıyacaktır. Esnaf arasında bu 
~abiliyette olanlar yoktur. Bizce, 
icap ederse Ticaret Odası veya a· 
lakadarlar 'bizi hariçten getire • 
cekleri namuslu, bitaraf, okumuş 
insanlann idaresine tevdi etmeli
dirler.,, 

Reis tarafını iltizam edenlerden 
Osman diyor lti : 

"Büyük bir ekseriyet reis tara· 
fındadır. Reisin bazı iskelelerde 
yapmağa lüzum gördüğü ıslahat, 

o iskelelerdeki esnafı.n muhalefe· 
tini tevlid etti. 

Bizfdeki geçimsizlik t! bidayet· 
tenberidir. Mavnacılar Cemiyeti 
zamanmdanberi aramızda daimi 
bir muhalefet mevcuttur. Bu bir 
ekmek kavgası olmalttan ziya.de 
reislerin, esnafın bir kısmını elin
de tutanlann çevirdikleri desise
lerden doğmaktadır. 

On senedenberi reisi Mehmet Fe· 
lek semiyetin riyasetindeldir. Umu 
miyetle diğer cemiyetler esnafı -
run mazhar olduklan yar mi, hi
m•ye, tedavi ve .ai,ı:e &i':>i ıeyler
den bizim esnaf da istifade ediyor. 

Bu itibarla idare heyetinin mu
vaffak olamadığt hükmü çıkarıla
maz.,, 

Biz Osmandan lda bir sual sor
duk: 

- İdare heyetinin hariçten el
masına razı olur musunuz? 

lar temin olunsun da nasıl olur-
sa olsun, her halde bitaraf bir 
heyetin başımızda bulunması lda• 
ha muvafıktır. 

Bizde tam manası ile cemiyeti 
idare edecek değerde az arkada§ 
bulunabilir. Hele idare memur o1 

lanndan bu işi beklemek büıbU· 
tün doğru olamaz. Hariçten &fH 
tirmek .daha doğru olur., 

Şimdi biz hükmümüzü vere-t 
lim : 

Görülüyor ki esnaf, cemiyet 
iı:fare heyetinden meIJ!nun değiJ.. 

dir. Ne .olursa olliluı, hatta ekse" 
riyet demek olmasa da, 3000 es,. 
nafın 1000 den fazlasın{n bir ce-o 
miyetin idare heyetinden mem-4 
nun olmaması mühim bir teza-4 
hürdür. 

Buna nazaran esnaf ile cemiyet 
arasında bir ahenk ve sevfi ve ir· 
tibat uyandırmak Ticaret 0.dast 
Esnaf bürosunun vazifesi cümle
sinden olur. Cemiyetin umumi ki• 
tibi her kimse onu bitaraf bir ha
le getirmei, cemiyeti irşad vazi
fesini başarabilecek değerlde ıeç"' 
mek lazımdır. Aynca umumt es
naf cemiyeti idare merkezinden 
iki mümessili veya daha fazlasını 
böyle ihtilaf halinde b·uıunan ceo1 
miyetlerin idare meclislerine mUo1 
şavir aza olarak iştirak ettirmeli: 
dir. 

Esnafa müteallik, iskele men. 
suplannı dağıtmak ve saire ıiÜ 
kararlann Ticaret Odası bürcııt 

sunca kontrolu ve vizesi lüzum• 
konmalıdır. 

Yani umumiyetle cemiyetlerin 
ıslahına çalıımak zamaru ıelmlı 

geçmiı bulunuyor demektir. 

~ liını mahsus oldulunu 
~ ~01'1ııı iltifatına tşekkür, fa· 
~ııe de teessQf ederlm, dedi. 
~.!lr~ Ahrnet Haşim buolan, 
~~ont'dan alıp Pl11ale mu· 
~ 11;de ;yaımıştı: İşin asıl tu· 
li...~llt hen ciheti, Pl11ale mukad- Berlin, 25 (A.A.) - "Anadolu 

anın olduklarını söyli· A · 
Berlin, 25 (A.A.) - Profesör 

Selen ve Baltanın riyasetinlde bu
raya gelmiş olan 'Ankara siyasal 

bilgiler okulu talebesinden kırk 
talebe, sekiz gündenberi yabancı 

Reis ne dene o olur. Salon ku
rulduğu zaman esnafın hakkını 

müdafaa etmesi lhnn gelen idare 
meclisi reisin salon idare memuru 
bulunmast dolayısiyle bir takım 

iskelelerin aleyhine çalıştt. Ez
cümle Bahçekapıda 100 kadar 
esnaf çalışırken bunların 60 kada
rını !diğer iskelelere dağıtan reis, 
bu iskeleleri öldUrdil. Burada şim
.di 40 kadar esnaf kaldı. Dağıtı
lanlar da küçük iskelelerde peri
§Cln haldedirler. Reis esnafın hak
kını koruyacak vaziyette değildir. 
ldare heyetinin 3000 kadar olan 
deniz nakliye esnafının hukuku
nu siyanet edebilecek mevkiide ve 
ehliyette değildirler. Bu itibarla 
esnaf eziliyor. Haklarımız yerini 
bulmuyor. Bundan dolayıdır ki es
nafın mühim bir kısmı reis aleyhi· 
nedir. 

Lehtar partinin adamı olan Os 
man da bu yolda Maksuttan ba§· 
ka türlü düşünmüyor ve diyor 
ki: 

Esnafın istemediği bir idare 
heyetini, hiçbir zaman nizamname 
!eriyle mukayyed olan hedefleri 
tahakkuk ettiremez. 

~i', "~elerin de hana kızmala- Jaııaın.ın huıuai muhabiri bildiri· 
-" ue~ L yor: 

"Maksat esnafın istikbali, ida
resi, rahati ve emniyeti.dir. Bun-

tstanbul Muhabiri 
~ ' )' ~e~ ki ıonlar Ahmet Haşi· 
\ ııı, .. ~ısını etraflıca düşfinerek, 
~ ,, 11lı ara~ırarak okumamış· 
~ O'c,?ı nı.uhabbellerinl düşfin
~' tldtılı:ları şeylerin manasını 
~J~ ~ •alı:ltlerl yok. Benim ali· 
lı..~ılt it e ~Yle olmadı mı 1 Ben: 
~: 

0 
•dıtımıı mana delildir,, 

\'ıc1~•r tikin manasız olması 
\ı.'ıb}lnı iddia etlillml sandı· 
Sı,.~c1:·d Yazılarında, hem yalnız 
~ detn, nesirlerinde de ma· 
\, ~ 'lardır. Mesel! iclerinde: 
>\ıSıı il ~J>ilşilrken ay utancın· 
s~llltr ll' arkasına saklandı,, di· 
~~la hile mana aradıklannı 
4.~"b 1naar eti bu hareketlerin· 
~~«tııı •nasıı ne olabilir. 

lııQıı ki nıllnasebetsiı dostum 
~••ebetslzlikler edecekti. 
~ 0 d. her ıeyde mana aradıkla· 
, ~ lt 1 her (şeyde manasızlık a· 
~il~ •llcıyordu. Bir ıcnç kızla 

\;q ~lllı 6püşürken ayın utanıp 
\~ 11 tlcısına saklanması kadar 
ltt llt d: olabilir? Hem şairane, 
\~: O:,ııısu iyi bir terbiye dersi 

llşen ad:ımlnra b:ıkma· 
ı.,.; a. .. it 
~"\ )f~lldlnl ıslah etmiyeceksin, 
~ ~l'o kesı kendine dilşman et· 
\ı;'l ~l'ltsun; herkes ne söylerse "'9 bıı •ıneıe kalkıyorsun ... Bu 

~laıııkt kendine aynada bile bir 
~ lt,l'ır 1Yacaksın. 
\:'1>o~ de<Ji, kendime düşman 
~., 0111 ; baıtA bilakis, dost arı· 
~~ltııi:l'l~ ~lr takım eserleri ni· 

o lerını anlıyamıyordum ; 
,·~ir~rlerde mana bulamıyor· 

'ıı.~~ltııı.e mana aramadan okuma
·~ du' baktım ki insan birtakım 
-~r h l'uror ... Fakat ne yapa)'ım 

•r•~ın. mana aramıyor, hem de 
tı?ıi~ •dıldarı n ın söylen llmesi· 

~11ı, 11~;!•r. ?\crretleri tıplnk şcy
lor da, mana~ızlığı da çır

unce hoşlanmı):orlar: oo.· 

Almanyada Türle Ticaret Oda· 
ıırun bu yılki genel toplantısı 

Türkiye Cumhuriyeti Berlin bil
yülc elçisi Hamdi Arpagın riyaseti 
altında Türk ve Alman azalarının 
iştirakiyle bugün yapılmıştır. O· 
danın yıllık raporunda wöylendiği 
üzere Türkiye - Almanya ticareti 
1938 de 280 milyon mark gibi bü
yük bir yekfina varım§tır. Bundan 
125 milyonu Almanyaya, 155 mil
yonu da Almanyanın Türkiyeye 
ihracatını te~kil eylemektedir • 

akademiler ofis memurlarının .de
laletiyle Bedinin yüksek me'ktep-

lerini ve müzelerini gezmektedir • 
Bugün, Alman siyasal bilgiler o· 

Misafir lngiliz generalinin 
ziyaretleri 

kulu muallim ve talebelerinin hu 
zuriyle umumi harp ölüleri abi
desine giderek bir çelenk koymuş
lardır • Fakat geçen içtimada "İsteme

yiz!,, diye bağıranları teşvik eden 
muhalif taraf değildir. Bunu kati· 
yetle ifade etmek isterim. Esnaf 
henüz intihabat başlama!dan ön
ce, daha tetkiki hesabat sırasında 
bağrıştılar ve bizim gördüğümüze 
nazaran reis tarafını iltizam eden 
kısımdan da bağıranlar çoktu. 

General askeri fafbikatrnda bulun
du ve şerefine ziyafetler verildi 

tarın birtakım pcşinhükümlerle, bey
lik sözlerle giydirilmesini istiyorlar. 
Çünkü ancak o pcşinhükümlerden, 

Türk Yüksek mimarlar 
Birliğinden : 

Ankara, 25 (A.A.) - İngiliz 

istihbarat dairesi mü.dür muavini 
general Beaument N esbitt, muha-

fız alayının tatbikatında hazır bu· 
lunduktan sonra jandarma ve po
lis enstitülerini ziyaret etmiştir. 

o beylik sözlerden hoşlanıyorlar ... 
Baktım, manasız manasız söylen

mesinde dc,·am edecekti; hemen oy
nanın önünden tekildim. 

Nurullah ATAÇ 

Şubemiz yıllık toplantısı geçen 
hafta ekseriyeti hasıl olmadığın -
dan 28 -2- 939 salı günü saat 
17.30 da Alayköşkünde, kat'i o
larak yapılacaktır. Sayın üyeleri· 
mizin teşrifi rica olunur. 

Esnafın reis tarafını iltizam e
denleri daha fazla iskelelerde nö· 
bet işlerinde kendilerinin bir çok 
haklardan mahrum edi!mesi tehli-

Genel kurmay istihbarat şubesi 
müdürü Albay Bahaettin Kuban 

tarafından misafir general §erefi· 
neAnadolu klübünlde bir öğle zi
yafeti verilmiş ve bu ziyafette mil· 

Milletler Cemiyeti çiftleşiyor 

E LDE bir Mllletler Cemiyeti nr. 
Ama, bu Milletler Cemiyeti Kafda· 

ğı frkasmda bir Zümrüdü Anka imi,, bun. 
d.oa bize ne? , 
Şimdi milletlerin elblrllğile siyasi tarih. 

lerlnl bağladıkları bu efsane yetmlyormu, 
gibi, bir de Faşist milletlerin yeni bir Mil
letler CA!mlyctl te§killne karar \ ·erdlkJerinl 
duyuyonız. ' 

Bir tekinin altmdan kalkamıyan millet • 
lcrin bu ~iftleşmeden doğacak cnceğln ba· 
b&!ltnı tayinde tereddüt edip blribirlne 
girmeleri çok muhtemeldir. İster mlllııh bu 

sefer de, ~imdiye kadar ~lllletler Cemi • 
yeti milletlerin birlblrine saldır13ma se • 
~ircl iken, milletlrr seylrcl olsunlar da lkl 
Milletler Cemiyeti s~saça, başba~a dün • 
yayı hercümerce soksunl:ı.r! 

Aman ey t"aşist mllletlcr göl'e etmeyin 
başka lhsan istemez! 

*** 
Sari bir hastahk 

S ON ı;ünlenle ba1.1 ,n&yctıcrtmızde 
en yüzünden hasıl obna bir hu-

talık görüldü. BütUn mUcadeJelero rağmen 
İstanbulda önü almamıyan bu ma.razm. bu 
kere de Denlzll 'lliyetinl sardığı ha.her alı. 
nıyor. 

Hastalığın tstanbuldan sirayet ettiği ve 
bu gtdl!-lo bazı \ilayetlere daha salgın ya
pacağı siiylcnmektedlr. 

llastalık, et yememekten hl!lıl olmakta 
, .e kasaplar \'Mıtasile halka alrayet etmek
tedir. Büyük sinir buhranla.ım ..W. ..ıu 
bırakacak bu marazm adı iM 

1':=t buhranı ı 
Çnrcsl de bu: 
Halkı kasaplardan tecrit. 

li müdafaa ve bava müsteşarları, 

genel kurmay hava müşaviri, ma
hafız alayı ve merkez komutanı~ 
n, İngiliz sefareti hava ve denlı: 
ataşeleri ve mihmandar deniz 'bin~ 
başısı Aziz hazır bulunmuılardtt~ 

General öğleden sonra Orman 
Çiftliğini ve barajı gezmiıtir. Ba 
akşam şehir lokantasında misafir: 
general tarafından bir koktey par
ti tertip edilmiştir. 

Macaristan elçimizin 
verdiği ziyafet 

Budapcşte, 25 (~.A.) - Ma~ 
car telgraf ajansı bildiriyor: 

Türkiye orta elçisi Behiç Ergin. 
bu akşam Naip Pr ens Horti ile Bao1 
yan Horti şereflerine bir ziyafet 
vermiştir • 

Ziyafette niyabet hususi kalem 
müdürü Unay ile hariciye nazın 

kont Csaky, eski başvekil kont 
Csaky, ~ki başvekil kont Betlen 
general Tanczeos, eski nazırlar • 
dan Coaecilleııo, mecU. reisi kont 
Szeşenyi, Belçika ve Yunanistan 
orta elçileri ve diğer şahsiyetler 

de hazır bulunmuştur, 



Suriede " umumı 

• • 
ıçın 

grev yapılması 
neşredilecek bir beyanname 

Antakya, (Hatay Ajansı) - Si· Lozan muahedesile Osmanlı im· 
ya~i mahafil, Suriyedeki vaziyeti ve paratorluğundan ayrılacak ülkelerin 
bu vaziyetin geçirdiği inkişafl:ın de· istiklalini tanıyan Türkiye, hudu· 
rin 'dikkatle takip etmektedir. Suri· duna yakın bir yerde ve sürekli bir 
yedeki siyast vazi}·et büyük şark surette cereyan eden mühim hadi· 
de-.·letlerinin btt mesele ile m~gul seler karı;ısında eli bağlı kalamaz. 
-0lup onu halletmelerini icabettire· Büyük devletlere yaraşan hattı ha· 
cek rr.ahiyettedir. Suriyenin başın- reket bu gibi milletlerin meselele
dan geçen ve pek hünerli 'bir suret· riyle meşgul olarak bu meseleleri 
te tertip edilen hadiseler, Suriyedeki halletmek, bunların ya,adıklan 
-diplomatik makamlar tarafından memlekette sükfuıeti iade ederek i· 
tutulan karışık siyasetin neticesin· ~in büyümesine ve uroulmıyan neti· 
den başka bir §eY değildir. celerin ba~göstermesine mani ol· 

Büyük harbi takip eden sene!erde r.ıaktır. 
pld~u gibi yirmi sene sonra da Su· 
rlyenin hl1A knn~ıklıklar, nüma
yişler, ve çarpı~alara sahne olma· 
sını istemezdik. Suriyede tutulacak 
en iyi siyaset, milletlere haklarını, 
hiç olmazsa haklarının bir kısmını 
!\'ermektir • 

*** 
Kahireden bildirildi~ine göre, mu· 

hale(et lideri doktor Şehbender bü· 
tiln Suriycde umumt grev yapmak 
i~in bir beyanname nesretmek üze
redir. 

Fransa, Franko 
ile anlaşma 
imzaladı 

F ransada, Daladyenin siyasetine 
gazeteler şiddetle hücum ediyorlar 

Pans, 26 - Fransız mebusan 
meclisinde Franko hükQmetinin ta· 
mMlasına karar verilmesi gazeteler 
de şiddetli tenkidleri mucip olmak· 
İ<ıdır. 

Ordrc diyor ki: 
"Burgos üzerindeki İtalyan - Al

man ipoteki kaldırılmadıkça, Bur· 
gosta bir Fransız büyük clçisinin 
bulurunast, Daladyenin en esaslı 
delil olarak ele aldığı gibi, acaba 
üçüncü hududumuzun üzerinden a· 
ğırhğı izale edebilecek midir?., 

Populaire gazetesinde Leon Blum 
diyor ki: 

"Demek, dün, 1936 mayıs mebu· 
sanı, halkçı cephe mebüsanı, 60 rey 
ekseriyetle Frankoru tanıdı, hem 
de !spanyol cumhuriyeti Ml! mev 
cut iken Barse1ona sokaklarındaki 
alaylarda ltalyan fırkaları ön safta 
yürürken, tedhişlere karşı herhangi 
bir garanti elde edilmcmi~en tanı
dı. Bu türuma ile, Fransa, Frankist 
!spa.n~·anm totaliter devletlere kar 
~ı istiklalini muhafaza ve ~innetice 
imparatorluk yollarımızın emniye
tini garanti için her tUrlü müessir 
hareket vasıtasmı da kaybctmistir.J) 

Axana istifa edecek 
Paris, 25 (A.A.) - CumhuriyetçJ 

İspanyol mahfillerinden öğrenildi• 
line göre, reisicumhur Azana, Fran 
sız ve t~iliz hükQ.mctlerinin Fran· 
ko hükt1metini tanımaları üzerine, 
hemen derhal istifa edecek '-e Parisi 
terkeyliyecektir • 

Paris Soir gazetesi Aıanarun ve 
muhtemel ~larak Negrinin yakında 
siyasi sahneden ~kileceklerini bil· 
diriyor. 

Bu gazetenin öğrendiğine &öre, 
~na en geç pazartesi i tifasıru ve-
recek ve bu münasebetle lspanyol 
milletine hitaben bir beyanname 
ıışedcccktir. 

Madric!de vaziyet 
Madrit, 25 (A.A.) - Dün öğ1e • 

den sonra toplanan nazırlar ınecl.i· 
al, Başvekil Ncgrinin wnuınt vazl. 

~et hıı.kkmdaki iznho.tı ilo Cumhurl
yct~l ordunun mukavemet kablliyo. 
t1n1 nrtlırmak bahsinde dmnn t.ed • 

Mrlcrln tatbikı hakkındaki boyana • 
tlu dlnletıı.Iatlr. 

lferteı er<!usu tumandanr albay 
CA!ndo generalliğe terfi edilmiştir. 
Kara ordımınun eski umumr komi-. . 
seri Osono Tafall, kam, bava \'C 

denlı: ordulannm b&§m& umumi ko
miser olarak tayin edilmiştir. 

Franko -Fransız anlaşması 
Burgos, 25 (A.A.) - Franko

nun Hariciye nazın Jordana ile 
Fransız m'timcsııili. Berard, Fran
sız - İspanyol anla§n136JOI imza 
etmiştir • 

Frankonun vaadi ? 
Londra, 25 (A.A.) - Siyasi 

mahfiller, general Frankonun cum 
huriyetçilere af ve müsamaha ile 
muamele edeceği, memleketin kal 
krnmasına ve toprak bütünfü.ğü
nc ve İ5panyanın politik istikbali. 
ne çah~ıp riyaet ettireceği haklan· 
da İngiliz hükumetine tebliğatta 

bulunduğunu teyit etmektedirler. 
Pazartesi günü Franko hü'lni

metinin İspanyanın meşru hüku
meti olarnk tanınma kararı başve· 
kil tarafından Avam Kamarasına 
bildirildiği ıında bu tebliğatın <la 
okunacağı zannedilmektedir . 

lngilix gazetelerine göre 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz 

ıazeteleri, Daladienin, Frank~yu 
tanıma hakkındaki beyanatını ve 
Pariate alınan kararın yanına Lon 
drada almmıı olmasını tasvip et
mektedir. 

Timea guctcıinin diplomatik 
muhabiri Daladicnin mevzuu bah. 
ıcttiği vesika hakkır& diyor ki: 

Dün öğrenildiğine ıöre, Fra.nko 
yakında muhakkak neşredilecek 

olan bir nota ile, politik mukabele 
bilmisil hareketlerinde bulunmıya· 
cafını ve lspanyanın istiklalini 
idame ettireceğini İngiliz hükume 
tine bildirmiştir. 

Times gazetesi. başmakalesin• 

de de Fransa ve tngiltercnin, Bur 
gos hükumetini pazartesi günü ta. 
nıyacaklannr söylemektedir. 

Muhnfnz:ıkfır Dnily Telgrnpb ga. 
:ı:etesinin diplomatik muhabiri ile 

llbcrnl ve i§çi partisine :mensup 
gazetelerin cllploınııtik muhabirleri, 
tanınma keyfiyetinin muharip tn -
raf hukukunu ihtiva. ctmiycceğfni 

tasrih eylemektedir. 

Dally Mail go.zetesi, bnemnknle • 
sinde, Franko hUkilmeUnin Fransa 
ve İngiltere tarafından tAnınnıast -
nm ilanı, herkese geni bir nefe! nl 
dıracrı.lttır. 

Diğer taraCtan aynı gu tenin 
Sa.int _ J ean • de - Luı'daki rnuha· 
bir!, §U telgro.fı sckmlftlr: 

General Franko bugün kendili~in· 
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Meksikada 
• 

p E K \. /\ R\~ ; ~ M 

Ses Krah A O Ü L E. 
~ "'""' ·1 ..... ~ 

ısyan Zafer tacı kazandıran BAY AN LEY LA \il U RAT 
a 

ile çevirdiği 
QV" Bastarafı 1 incide 

at devam ettiği bildirilmektedir. 
Müdafaa nezareti asilerle mllca· 

dele etmek üzere Sinaloaya derhal 
45 inci piyade taburuöu €.C\'ketmi~ 
tir. Ayni zamanda hini hacette mü· 
dahale etmeleri için askert hava 
kuvvetlerine emir verilmiştir. 

Sinaloa ve Durango devletleri a· 
razisinde askert harekat yapılmak· 
tadır. 

isyanın siyasi mahiyeti hakkında 
henüz bir haber alınamamış ise de 
asilı::rin çok miktarda ve techizatla· 
nrun mükemmel olduğu ve başların 
da harp işlerinde mahir ~fler bu· 
lunduğu zannedilmektedir. 

YAŞ s 

______ ..,. IS U G O N 
~~---· Dost Eler SAKARYA SINEMASINDA mıJIC 

Mevaimin en güzel Filmi tinin 
SBNO eza 

JEANETTE MAC-DONALD NELSON EDDY 
' 
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d Amerikada ve A vrupada.. 1 
• ütün dünyada oldueu gibi .•• ;ı 

f ~TANBU1'DA DA ij 
TYRONE POWER I! 
ALiCE FAYE'nin f 
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Namağlup matıbunt taknnı bu sa. ağlara talttı. Bu tıuretıc oyun ı.ı e 

muhteşem temıı erı ve n 
tj bah da ıschrlmizin gayri federe olmuştu. 

S A R Ay h klüplcri arıusmda aöhrct oahibl bu ~ Birinci devre iki taro.fın do. birer 
Sinemasının ji Iunan Şi§Ji klUbünlln ,genç ve birin· golU lle berabere bitti. 

"li cl tnkmı oyuncularilc takviye edil- ikinci devre 
müstesna pr~amı İ 1 m1ş olan tclrnUtıerilo karşılaştı. !kinci haftaymda, Niyuinin ileri 

11
1 Gazeteciler bu maça hayli eksik bir pasına yetişen Sedat, ikinci go. 

B 1 .. 1 y 1 .. 1: K Hı bir kadro ile ı:öylc çılanışlardı. l IU kaydetti. Hemen bundan biraz 
'-' '-D , "nmık. F.rcUment, Ahmet Admı. sonra gene Niyazinln ileri b1r pası. 

n c A z 1 ! .\li, Saüı.hattin, Tank. ~azi, Niyaz.1, na ycti§cn Sedat üçüncü gnlibiy~t a Sodat, UM, Ucslm. golilnü de kaydetti ve oyun bu su· 

tt FRANSIZCA SöZLO j Müdafaa vo muavin _ hntıarınrn r~tle 3-1 le gazetccilcrtıı gntlbiyc • 

1 ~ 
hayli zayıf olmruıms ragmcn for • tile bitti. 

Filminde takdir :ılkı§ları top· 1 nt hattı Fenerli Niyazinin Utl • l\:ıırşı taraf mütemadiyen ofsayt 
lamaktaı:iır. Bilhassa 1RVlNG : ha.kile çok 'kuvvetlenmi§ti. diye itiraz ediyordu. Bu arada. yapı. 

H BERLt'nin ve musikisi ALlC Maç başlar başlnına:ı: bizim taknn lan bir golü de hakem saymadı. 

1 
FAYE'nin şarkıları büyük birif bu sene bütün lik maçlıırmdn hlgbir şı·şıı· - Pera maçı 
al&ka ile dinlenmektedir. Ü birinci sınıf takımda görmediğimiz 

• Cidden bugün görülecek bir teknik bir oyun göstcrmeğe bnş • Bugün ı;ııyrifcdcrcler arnsmdnki 
!! film saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı Iadı. Bilhassa !or\'et hıttb Şişli mU lik maçlarının şampiyonluğunu ta • il matineler dafnasmı hallaç pamuğu gibi atı • yin etmek için Şişli _ rcra taknnln· 

l.m::::::::n:ar:wmMım::::•ı ınıw• yor, Şişli kalecisi her an topu ağ • n Taksim stadında beş bin ~iyi n. 

Beynelmilel radyo 
konferansı 
_.- Ba~taratı l inddı 

sclırimize gelmişlerdir. Toplantıda 
Ankara ve Paris radyolarının biri· 
birlerine yakın olan dalga uzunluk· 
larmm doğurduğu karışıklıklar mu· 
rahhnslarımız tarafından ileri sürü· 
le~k ,.e bunun önüne geçilecektir. 

Konferansta lüzum görüldüğü tak 
1irde memlelcetler arasında yeniden 
dalga uzunluğu taksimatı ynpılma· 
sı muhtemeldir. 

!arda görmek heyecanmt hissediyor §an bir seyirci k titlesi hU%tlnında 
du. knr§ılaştılar. Şişli tııkunı Ankara -

Yalnız müdafi !u:et Muhittin A· dan gelen Vohnbı da arasına. alarak 
pağtn yokluğu bUyük bir godik şöyle l,ir takımla çıkmıştı : 
meydana gctlrmlştf. Hücumlarda. Arm<'nnk • '1astarlcll"• Alber -
muavinler müdafaaya yardnn ettlk AJ11C\ir, l\obar, !lartiy:ıo • Uırn,, 
lcri halde üç oyuncunun vtlcudu Suldor, Yehap, l\llkrop, Dirnnlk. 
İzzet Muhittinden boşalan ycrJ ka. Pera taktım i c: O faldnos -
pntmnğn kMi gelmiyordu. Hr•~to, Jeshıazl - Çl!J<>dC, Atıı;cll -

Mnı: bl~im takanın kıı.hlr üstün • dls, Etyc.rı • B:unbino, lfobfl, But • 
lUğU ile devam cderk~n artık ne ley, Boduri, Murad. 
yııpacağmı şqıran Şişli kalecisi bir Oyuna ŞiGll başladı. Fakat Pera -
hUcumda Niyaziyi usnl!Uz olnrak lılar enerjik bir oyun oyıuyarak 

durdurmaktan ba,ka bir Ç!U'C göre. muvaffak oldu!ıır. B'J arada Şi§li 

rnedi. Fakat blzbn Scdnt sanki santrhafı Nubar sakatlannro.k eahn 
penaltıdan sayı yapmafa tenezttll dan aynldr. Peranm :ığda.n yapılan 

etmezmiş gibi topu kalecinin elle - hUcumları, tehlikeler yaratmasına 

rinc v~erek ilk s:ıyıyı ba~lamqı nltı"mcn solda .Mud.dın dnfmn of • 
oldu. Fııkat top bir tUrlli Şl~li kn- sayde (ilişmesi hUcınnlann netice -den. cumhuriyetçilerin derhal .;•uıu 

bırakmaları takdirinde tam bir affı lesinden ayrılmıyordu. · Ve bira:ı son si:: olmnsm:ı !\mil oluyordu. 11 nci 

umumt ilan edeceğini cumhuriyetçi· 
lere vaadetmiştir. 

Liberal Niyuz Kronikl gazetesin· 
de Vcmon Barlett dİ}'Or ki: 
M~kezi ts.panya me\'cul ! ·aldıkçn 

cumhuriyet hükumetinin hal".'r! Lon 
dradaki büyük elçisi, diplomatik 
masuniyeti haiz olmakta devam e· 
decek ve buı:rün Dük d'Albenin sta· 
tüsüne müşabih bir vaziyetten isti
fade eyliyecektir , 

m bu defa Tarık iki Şişli mlldafii dakikada Dirnnın yaptığı bir akını 
tarafmdan fi.deta kucakl:ı.narnk tu. Mcslna::\ kornerle kesti. Korneri Di 
tuldu. Bu vnr.lyctıerdcn sinirlenen 
Sedat da tean1Ul hllüfmn penaltry1 
golo tahvil ctmckt gecikmedi. 

Fakat Şişlllilcr do sanki bu golU 
bekllyorlnrmış gibi derhal ilt',rl nttl. 
dılar. Blzlınkllcr galibiyot golünUn 
rchavelile daha kollarım kıpırdat _ 
mndıın sağdan gelen to::ıu santrfor· 
lıın kaleci Namığrn fevkal!de bir 
plonjonunıı. rağmen sıkı bir şUUc 

ran rok gUzcl bir eekildc keserek 
kale önUne rlUşUrdU, Suldur enfes 
bir kafa ''Uruşlle Şi Hnin birinci go. 
tnnU attı. Bu nrnda Nubar tckrıı.r 
sahaya girdi. 
Sağdan Hırncın yspufı hlicum 

Diranm gUzcl bir ara rı:ısilo Vcha1'r 
buldu. Veb:ışbın f:ıl:!olu ~iltU Şişli 

't"l.lft-'nd ... .. ~işlinin ikinci goli1 ... 26 
neı dakikada, Pera takrmı Bıımbino. 

en 
J 

·n~( 
Garda bulunan elli~\18 

fazla insan, Har10
0s 

vu1t11111111.111 şausırı \a~ı 
Türk milletini s~~ 
Atlna, 26 (Sn.at 18, JJ tııı' J 

birimizden) - Bugün /. ~~ 
lfarlclye VekJllmiz Şiila~ ~~. 
lona. göı;f.erdiklcrl dostıııt: ffrt" 
rU görülmcmls derece"~#~ 
yon \'e ch'annı 50 bindcJt tf 

sı:.n. doldonnustu. .. oıııl~~ 
Türk 1·unan birliği k 

• \ r ı/ 
isi Jlırlo.ndros, Hnrlci.fO :ii1' tJt4 ,,_.ı 
misafir bulondııtru ''Bil) crc1' f 
yn.., otelinde rlynret cd ~~ 
geldin,, deml:;tir. şükJ'll tıııe f 
kendi ısabsmdn. Tilrk ın1uc c tt .ı 

r ıet ""'' "'Ösf.erUcn lçkn tc1olı ıt .ı\P"...J 
"z]crtndC IJ''. liiln1e bolunmos, so ığiftl, ~ 

blr ynb:ıncı gibi ı;etın~d d~tl~ t 
milletinin scliimlarını ':buttı <P , 
lerlnt Elen nılUcttno t .., ~ı~ 

_...ı:; r.tvtw' 
mur oJdOb'tlDO t.chıuu:ıi ' ~8 

Aksu vapurun 
bir kaza ati~ 

•. te aal 
Bugün .saat on uç rundJ 

1 
tımındaki Aksu vapuaıışıts ~ 
kaza olmu§, vapurd~ ~,,det' ~U 
mil ve tabliye aıne es da 'llel 
müşhaneli 31 yaşlar!n .. c d>" 

h• \'lf1" A(/ 
oğlu Ha1il lbra 1111 çs!Y" f 
rir'kcn ba§ına gapatl ,,ralli~ 
muhtelif yerlerinden >111 r;e>'° 

k rtaran 
tır. Yaralı can u lıt1'~tı1'· 
hastahanesine kal.dırı Jilltfl 4' 
---·---:H;-;A:ı-L1'. oP.~ p 

16. }.k, 
Maline p[rlcA :ı rıl 

pcrcl rıi 
Meşhur o 1 ı:ıal• 
(Foks) yen ı: 

.,.1ıtoS~,. 
ŞF.JllR "J1'i J'.aı:ır O 6' 

"G • 2 - S9 o 20•S 1 
~ .. ıü so (ieC tor' 

·uo .,.··-.::ıw dfiZ • fttıJ1L' 
illll' 1'cpcbMt ı~ 

KO~mol KIS~.ıı: I htJJCP pafl A 
8(r /,il _Hı· 

-
-----:::-:; ğsç~- 11~ uoyi en to_~,ı 

yu sant.rforıı. ve Bu dığı bit şw 
;irdl. Butıcyin ortnl~u etıtO ctP 
buldu. Vehabm fal!§<> linitı eıı of'~ 
'ko.lcslne soktu -ve ~iş h~ 0 

Peranm da tcblikclı ve "'Jl1 bitt~e§1f 
•·. • cl hnfts) o •• 

arasında uırın ı·yct .ic• d ı.·aı l'lcv 
ikinci devre e bere 

miş ve maç 3 • 3 beta 

lenmi~tir. 
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Yahudi hicret etti J 
Son üç ayda hicret edenlerin 

miktarı 100 bindir 
1 Berlin, 25 (A.A.) - Resmi bir 111enbadan blldirl.ldiflne gl!rc, 
d.J.93s le§rinbınisine kadar Abnanyayı terk.eden Yahudilerin ade. 

10
• 140.000 kadıır.dır. 1938 tefrlnlaaniSinden bu ana kadar ıh 
0.0'.)0 hadar Yahudi Almanyadan çıkmıştır. 

~lr Almanyayı terkeden Yabudil·:!rin bUyü ekseriyeti Amerllta 
8o 1eelk devletlerine gftmf§tir. Amerika Birleşik devletlerinden 
•U ııra Yahudilerin gittikleri diğer memleketler, ehemmiyet cra. • 
Çike IUtılnrdır: Cenubi Amerika devletleri, Fransa, İngilt~re, BeL 

a, liolanda, İsviçre, Çin, dlğer muhtelif memlekeıtler ... 

--------------------

kont ÇiYaiıo 
. 

Varşovada 
lh Baştaratı l ıncid ":eri hcretinin Varşovayı ziyaret et 

\~ ·1Y&n Hariciye Nazırına tiğini haber vennektedir • 
'-.a:• baıa3 olmak bere ıs 
~·.ti refakat etmektedir. 

.. , sarayında, kont CianQ ıe· 
'~bir ziyafet Yermiı Ye ıun· 
~~ Çok ytıbek phslyıt buır 

il> U§tar • 
"Oııt ,... l\ '-lanonun Varıovıda 'ka· 

>~._ beı ıUn içfode, İtalyanın 
~ d•n talepleri kartıaınck Po
'"\tı\ tutacatı yol,• ild devlet 
~ dtlci ınil.zakerelerin •saaını 

tdecektir. 

L_~'ltnd' . 
:"llıt •tine ıare, Polonya, 
lttt -Berlin mihverine mtbahe-
ı~lrnıyacaktır. 

Fransız askert heyeti ile Lel 
kurmayına mensup subaylar, ce ,. 
hududunda tetkikler yapmağa baş 
lamışlardır. 

Diğer taraf tan, Almanlar da, Po· 
lonyanm ıark hududunda ehenvnı
yetle tahkimat yapmaktadırlar. Yüz 
bin mütehassıs i~çinin ve mühendi 
:>in çalıştığı bu tahkimat Baltıktar 
başlıya~~ Çek hududuna kadar de 
vam edecektir. 

Alman eIÇiliji yenıden 

ggg@ir~@L~irB&J@li®'R 
Japonlar I-Iindiçiniyi 
her taraftan kuşatıyorlar 

. ' ariciye Vekilimiz 
Atinada 

Hararetle 
karşılandı 

&:anik 25 - Hariciye Ye!dlimiz 

Tonkin k.ö.rfe~indeki Frans~z ı K:~J 
g e m rl e r1 J a p o n iÇENDE: 

filosunun tehdidinde .•• 
Fısn.;ız nıüstemlekesi Japonlann 

karadan ve denizden ablokası 

• Piyasada Türk antrasiti bulun· 
matlığı için Alman kok-u sarfedili· 
yordu. Birkaç gündenberi::lir lstan· 
bul piyasasına Türk antrasiti sevki· 
ne haşlanmış ve bu vaziyetin önüne 
geçilmiştir. • 

• Müntehibievvellere ait .defter-
ter dün akşam indirilmiştir. Milnte
hibisanilere ait hazırhklar ikmal e-

Jükrü Saracoğlunu taşıyan hususi altında kalıyor 
~ren bugfin saat 10,52 de buraya 
J?lmiştir. Vekil, SeHinik hududunda Hongkong, 25 (A.A.) - Çin yapılan şiddetli bir hava muhare- di~mek ÜZ~~edir · _ •. 
\tina elçimiz Ru~en Eşref, Selanik Ajansı Bildiriyor: !>esi esna:ımda 7 Japon tayyaresi 1 Beledıy~ Barbaros türbesinin 
.ôn:solosumuz, umumi valiHk baş· :l:.şürülmU§tür. Düşmanın bu mağ etraf~nda bır park yapmağa karar 

Hainan adasının karıısında bu ·ermış bulundu~dan Beşlkta~ be-Atibi tarafından istikbal edilmiştir. 1 L . . d d .ubiyeti sene başındar;beri kayde- ' •. . . 
.. k y b rakl ·ı " unan uıçıano yanma asın a va :lilen en mühim hava mağlubiyeti- ledıye bınasmm da yıktmlması ıcap Tur ve unan ay an e sus· ı . t" h · t k b ti·· ı . . . zıye ın e emmıye es et gı an a· etrnel'te::lı"r 

enmış olan garda, Yunan başvekılı . . lir . ~ · 
. . şılıycr. Japonlar yarım :ıı:larun tk. B b l h'"d" . • Vali LOtfi Kırdann halkevleri 

Jene:al Metaksas, Se1anik valısı, mühim ıııeı-rı· olan Hauvem ve Hai- om a ama a ısesı 
h ı "f ki ··11 · :ı •• menfaatine Perapalas salonlarında !Cneraller, mu te ı teşe · m erı tem kangdaki kıtaatı bombardıman et· ' Tokyo, 25 (A.A.) - Kanton-

h tl h · · • ·ı· · d verdiği balo n~li geçmiştir. sil eden eye er, ancıye ve;o ımı· miyc te~ebbüs etmigler.dir. 1 an dömei ajansına bildiriliyor: 
zi ve refikasını sel~amışlardır. . . • Cenub cihetindeki Japon kuv- • ltalyada açılacak üçüncü bey-

Tren garda bir müddet tevakkuf Sahıle otuz ~a~ar Japo~ gemısı vetlerinin salahiyettar bir mü - netmilel havacılık meşherine Türk 
.tmiş ve Şükrü Saracoğlu, SelAnik· topla~~ış ol~ugıından. sahıl bunla- mesaili tarafından matbuata ve- teşhircilerinin iştir&klerine karar 

. . . . rın mutemadı nezareti altında bu- . . ·ım· tı"r 11. 11....,ı.ere 1°...hrak ecf~1•• 
tekı Yunan hill•Ometı rıcalıyle ta· 

1 1 
d J 

1 
hl.. rılen teblığıde 21 gubatta J{ong- ven ış · n""'~' ~L· c::u::a. 

unm~ cta ır. apon arın tcşe m- k d 'lı:" 1 .liz ·aı . b lere hükfunet kolaylık gösterecek-
ıştınlmıştır. U i h ·~· 1 di ong a ı nıı arazı nın . om· 
Saat 11,10 da hususi tren, başve- ld 5 craat s.ı ~s~a geçtıgı ta.: _r: bardımarundan dolayı Japon ma tir. 

. c Kaung~~ndekı Fraıısız ara.zııı . .. . • Karadenı·z11· talebeler dün halk· 0dl Metaksası da alarak Atmaya J 
1 

:ı 'k d . .:ı • d kamlarınm pek nyade mutecssır • 
. . 1 apon arın ara an ve 'Uenız en .. .f İd kl b'ldi .1 evinde bir toplantı yaptılar. Mo-

:loğru hareket etmı~tir. ablokası altında kalacak ve liman ve kmudt.eeısı 0 u an 1 n • noloğlar, oyu'n]ar, müzik parçaları 
.. 1.. h 

1 
.. 

1 
k . me te ır • 

d , o u a e getm ece tır. ile geni§ bir eilence programı tatbik 
Hariciye Vekilimiz Athn a . Tebliğe nazaran, mesele Çin , · f" ı 

Ayru zaman.da Tonkin körfezin- . . . edilen topıantıya mısa ır ere çay 
d bul F f.1 d b kıtıı.atmı takıp ederken gerı gıt- ve pasta ikram olunarak nihayet ve e unan ransız ı osu a u . . • 

1 J ,_ l" 1 d k mekte olan bır trenı aakerı tren rilmioıtir suret e apon m;Ontro u a tm a a- . . . . ~ • 
la ğ H k S. zanneden hır Japon tayyarecısmın • Tüberküloz cemiyeti mart ayı-

' ı~ Y•ret matbuat ıiltunlannı tqlandı 
-11 ... ,~.. tadır. Gueteler, Po. Atina 26 (Telefonla) - Atina, 
1...1 l Türk ve Yunan bayraldarile süs· 
""l t .... talyan dostlutun~, Fa-, V~va. 25 (A.A.)" - Bugün öğ· ca ından ong ong ve ınga- . . . . 

d ki t 'li d . 1 • hatasından ılerı gelmı~tır. Tayya-

1 

nın birinde toplanacaktır. pur a ngı ı: onanınasıy e teı . .. . 'ki b ba 
.ki . d . k • 1 recı tren uzerıne ı om at- • Ankara - İstanbul • İzmir hava 

rı mesaı e emıy~e tır. t · · · · 
mıı ve bomb~'ar ngilız, arazısı seferleri nisan iptidasında b_a§laya· 

ltt1tr~:Y•nın vücuda ıetirdifi e· leden sonra Almanya büyük elçili· tenmiş bulunuyor. 

'1: ıt bahsetmekte ve ıtalyn p önünde yeni teznhürat wkubul· Şükrü Saracoğlu, general Me-

':t ~ . ~~ıoli~i _v~C!~~~~ ~~ş-ve S:!~f!' ... ~ .. ~!:1!:a.-~ ... ~t1ı; aksas ve refaltatlerinde!<i zevatı ha· 
• ~ 1:: ... ~ _ ... , ........ ,., ........... -s--~ :ıo o~ A· 
~ e tedirler • ~teri d:t6'>tmt§tır. tina garına girdi. Hariciye vekilımi-

1& ıuba&ta ~&hay Userinde Uzerine dUJmilıtllr • caktır • 

•a1oıı tta Polska, Kont Cianonur. ;e burada büyük bir istikbal yapıl- 8 e 1 e d ı' y e b ' I ~rayı .ziyareti mUnasebetiylc Dün akşam hariciye bakanhğ· 1ı. e ş m 1 y o n 
~ •urette göncJerdili muha· "ıususi kalem direktörü Almanya el 

'1ı.. ?.tuaolini tarafından yapı· :··ığine gelrre.. a-:tiselerden • 'ay1 Şükrü saracoğJu, d~ca mı lı'ra. ÖQfÇ 
1 ~lnatı italyanca ve Lehçe 'ıükfunetinin teessür ve tcessüfleri >arayına giderek defteri mahsusu a ıyor 

-~ llcıretmektedir. , ni büyük elçiye bildirmiştir. ;mzaladı. 

~Yanatında, Musolinl, Po· Darızigte Alman ve Leh Saat 13·30 da Atina elçimiz tara· Ayrıca devlet bütçesinden de 
~ teceddU.d yolunda attriı talebeleri aruında bir fınaan vekil eerefine bir ö~le ziya· l°' dan ve memleketin inkita· feti verile:ektir. 8 ı d • d 1 • k "' 1 
~a. litayiıle bahsetmekte ve kavga • e e ıyeye yar m ım an arı 
\ '"'''d Gece Büyük Britanya otelinde zi· 

1101 e büyilk devletler arasın- yafet ve resmikabul vardır. f f 
~teo~Yaya hakla olan bu vazi· Danzig, 25 (A.A.) - Yüzlerce araş iri lyOr 

• tzmlrln sivil hava meydanında 

bir telsiz istasyonu kurulacaktır. 
• Sümerbank müdür Ye oeflerile 

memurlarına 1939 senesi ba~
gıcmdan itibaren verilmia olan zam 
maa,lannm kesilmesi ve verilmi§ o
lan!ann da istirdadı allkadarlua 
tebli~ olunmuştur. 

• İstanbul milli emlak müfetti§i 
Haydar, iktisat vekfileti müfettjşli· 
ğine tayin edilmiştir 

DISARDA: ~ ttj~ın eden aiyaat ve askeri Alman üniversite talebesi Leh tale- Yunan kralı, Şükrü Saracoğhınu 
.. "1 ~ kurulmuı oldufunu . ve bo yurduna hücum ederek: "Dan· pazartesi günü kabul edecek ve öğ· latanbula ait ifler etrafmda An. j tstabli lmlrenin ıtad~·om yapıl • • Dün ak~m altı yolcu ve dört 
~>'•:tın coğrafi ve aakerl va· -::i~i y~udi ha~ratından nasıl te· 'e yemeğine alıkoyacaktır. karada Dabillye VeklleUnde ve alA- ması için İcra Vekillen karar \'er-

1 
mürettebatı ile Balear adalarından 

\ bı~olıyısiyle Avrupada m~- -nı. zı.ed.ikse Lehl. ı h.a~ttan da öyle kadar daireler nezdinde temaslarda dl. latanbula aynca devlet biltçe - C ha ek t tm• 1 b"r 
"" Gazet,,.1er Saraco~ı t üm · eneveye r ·e e ıs o an ı 't roı oynadıfrnı kay.deyle· .• emızlıyeceğız,. dı: haykırmışlar ~- & unun ere eı bulunduktan ıonra dün ıehrlmi.ze sinden yardan yapılması da tetkik . .. h ber 

ı.. d!r • :lır. Çıkan kavgada altı Lehli tale ~1i:ıi Ye fotoğraflarını neşrederek, 1 
dl!nen V&ll Lfltfi Kırdar, öğleye ka- edilmektedir. j Alman tayyaresınden. henuz a 

:'"il Ytnııı n•i"letinin Saracoğlunun rah· dar vilAyette meşgul olnıua, bllA • latanbulun imar plAnmı tetkik için alınamamıştır. Akd~nızde .. ~ştır ~. tij:ı p 1 L yarala~ıştrr. Lehistanm Dan 1 apılm·ııı ve nıhayet umıt ke-
~ ''1iı 0 onyanm yardımı, te· .izde.1<i umumt komiseri bu hAdise ·m.;a ya·mz d-:>st ve müttefik Tür hara mUntehiblsani namzet liste . Baıvetil kendJ reialiği altında bir ma ar Y • ._ 
~~~ll~eden Avrupada aiyas eri senato nezdinde p:otesto etmi~ 'dyenin hir miTmessilini değil, aynı teri mUnascbetile alakadarlara icap komisyon teekll ederek bimt meş "!mi~tir. 
>;'tltlcr~e milletlerin. ıeçinmes: tir ve bir Leh tebliğine göre, !lenatı :amanc·a E"en ve Balkanlar barı· eden talimatı verml.§ ve bir mUddet gul olup bu It hakkında Iqıtt bir ka- I • Amerika birleşik devletleri, ya· 

~~lıt. ı halletnıenın imkln .l:>ayişin muhafaza edilece~. t-·ttlcıı jınm mühim bir lmili .ve iki mem- de beledJyede çalışmıştır. rar alınacaktır.,, I kı~da ~o~kovay~ yeni bi~ büyük 

\~~' .la komi~ere teminat vermi~tir. :eket ~~a ~nda rz:~vcutk sadğedla~ bağı · j Vali L<ıtfi Kırdar, Anknradakl Vali Lfltfi Kırdar yarın mUntehL clçı tayın edecektir. Sanıldıgına gö-
~ , • .,., P"I d ki il d t arı sc am '1\'ü:<>gını ay ıyor ar t ı d hA ı 1 ti ı bls ı 't 1 t-" d re 1938 hazı"ranındanberi arık olan it 'ıt ~~ ı su s e aa J • ,. • • emas arın an sı o an ne cc er an namzet !is es c ıuım a • ~ 

~~ ~~in vücuda getirdikleri e· Kont Cianonun Vaffo- ·.;e Atına aha • s•nın, Sara~ğlunu hakkında gazetecllere au beyanattn Halk Partisinde me.~gul olacak ve ~1oskova büyük elçiliğine, şimdiye 
k~İlt UtUn gumulile bu gekiHc vaJaki temasları alkı~larken, bütün Yunan m•lletin;n bulunmu§tur: 1 birkaç gllne kadar başlıyacak intl· kadar Peruda büyük elçi bulunan 
~~ • ettiğini aöyliyen Muaolini v h.is.siyatma tercüman olacağını bil· "- Anlcarada Bllyllt Milli Şef babalın hazırlıklarını tetkik ede • Stenhart gelecektir. • oı arpva, 215 (A.A.) - Kont Ci 1 1 

~
ı.. arak Polonyanın teced· ırıyor ar. beni l!ıtfen kabul ve iltifat buyur. cektir. • Ankaradaki Almanya •büyük el-
~ 3nonun baıvekil general Skla.1· 

~.. tketlerile fa•ist halyanır. dular. Bu esnacla BUyUk Şef, latan· Belediyeler bll'-kasmdan alınacak ~iliği Kançları konsolo3 Paul von "! :ı kovskiyi ziyareti esnasında harici-

' 

.a,~ •rasmda bir mU•abebet Yunan vekilinin beyanatı bula kar§t herkesin ve Istanbullu . 5 milyon liralık ls.tikru mllnaıebe. Vilmsdorff diln öğleden sonra ansr ""~ :r ye vekili Bek ile İtalya .sefiri Va-
ıı:ı. ~unu kaydederek beyana· 1 . _ . j larm malftmu olan yUksek hlslerinJ tile icap eden muameleye de bu _ zm vefat etmistir. ~ entino ve Polonyanın Roma acfi- _ 

l. •Yet vermi•tir. . Dl Atına 2o - Başvekıl ).fetaksas ve sempatilerini izhar buyurdular. 'J{inlcrde başlanacaktır. • Yugoslavyada mebus Vojkoç-
"" :ı rı ugoszovski hazır bulunmuş . 
"-oı:_, !ardır . • gazetecilere bulunduiu bir beyanat· Gerek aaym Başvekil ve gerek verkiç devlet bakanı tayin edilmi,-

ıı.. ~ demi•tir ki: Y • p k" ~ :r ta demiştir ki: dlğer vekillerimiz Uıtanbulun vazı • en 1 a pa 1 m tir . 
._ • a~ ~Ctnleketin siyasi menfaat· Kont Ciano, Baıveldle Saint ,. D t "tt f"k B il yeti ve thtlyaç!arı hakkmdakJ lza. k 
~ ""il - os ve mu e ı · a can ya- ı 7 d~tl~ın~~i ahenk, aralarında- Maurica Lazare ni~nırun büyü! un adası milletlerinin dostluk ve batımı alAta ile dinlediler. Kendi • Q a Ca 

t~~ ak ıçın hakiki ve devamı kordonunu vermiştir. . . . ., . 1 !erinde lstanbulun lhtlyar,lnrmı tc· h:ıyetlencccği merke.zindct:iir. tyi 
n.. -.. , t • ıttıfaklannı d~nma olduğu gım mu· l ~ hm ikm 1 J 1 mi ı şı·mdı.kı' başkardı'naJ ~ ~~, e:nin etmektedir.., , İtalyan nazırı, refakatinde ayn ; f t , • h "hf 1 k m n ve re .. :ı ı a ç n en ~ • • hober alan mahfeller, kardinaller 

~~~~~ :u~ı:::ka, ~· makaıe&ndc zevat bulunduğu haıac ııundar .ı~:a~ ~~~~ea:a;r,~ a':ı~~~ 1 ~~~ a;:tuo:.duğunu töyıcmcğe ıu - Paçelli kuvvetli namzet arasında mevcut haleti ruhiyeden 
'·i:r ttitmetıle efkin umu· sonra mare•al Smigly Rvdz'i ~iya niltesanıt olduklannı cınm beyan e-ı R 25 (AA) ··1 n ve ahenkten, Papanın milliyeti 

·t h· tı fnş"st İtalya nazırın :r J • • Biz burada vazlfelerlmlzdc gö'3 • oma, . · · .- o en ra- mesele inin güçlükler tevlid et· 
~ •r de 1 • ret ederek. mumaiJeyhc halyru d bılmekle bahtıyanm. Ba'"ı~:ı. fa· t('rdi":imlz dikkat ve itina llc• h"~et panm vasıyetnamesı açılmıştır. ı . ~- . . . k kta 

~ b~ .. v etin mümesıih sıfa harp snlibini vemıiı:tir. MUUk . t k 1 1 ,,, b. b rl . ~ 0 n· . . p· k·ı· . . f •1 mıyecegı netıcesını çı arma • 

~l'uk b" lG ır n ve- arı ve l<L<ıı ır an 3 f.''"Ul l· nl: lliyrti"!lizi artı•r~cnfr'z. M rk<>• n •r.ncı ıe, ı ıse rcısı ~ı atı e • 
• r narr.i:::liyetle ıc r; ıırım •"'at siinr.U.tür. · • tt but b 1 ' 1 ' r. il l 1 • • k fak 1 cur • Yaznıakta.:hr. - ır sure em.. ı.• uı ara:, Cl' er ele bizi müm'•iln nlnn . nrdurlnrl'C' .. .ıt;ı ma arı ıa.c.ıne, ço u 

h Ko:ıt Ciano bundan ıonra :Bel •aı:.an mil!etlerinin de ittifa! .ırzı olan "ahsi !:ervetini <le bazı akra- Yeni P::ıpanm 'kim olacağı hak· q• dt'.ima takviye edecek ve bu sureti" :o 
~ F ziyaret etmit ve bu mWüat lk :ık".ftttiğimiz aynı şartlar dahilinde k d ..,a ve dostÜna bırakmaktadır.. kında çok ihtiyatlı bulunmakta-

taıuız aüerl hey~ti arzumuu en ~ zaman a varma • 
) ıaat bir çeyrek dnam etmiftir. afisrnnıza iltihak edeceğini ümit yolunu bulmut olaeafız. Kendisinin sanat eserleri kollek dır. Maamatih iyi haber alan men 
"~ Akpm Ciano, Italyaa ıuıüd ~iyoruz. Yunanista-ia değil baş· Belediye namına Belediyeler Ban siyonu ile kitaplannı, Vatı1tan mil- balardan 8frenildifine göre, kar-

t.._ t.nda · lerlni kabul etmJı " uat 20.3C '<a ~·erlerde Balkan ittifakının de· kumdan 5 milyon Ura kadar laUk. zeaine ve Vatiian kütüphanesine dinal Pacclli'nin Papa aeçilmesl 
' 'a _ da Bek tarafından hariciye neıare- vamından ıilphe edenler mevcut ot· 1 ru lmklnı temin edilm1ftlr. Bunu terketmlıtir. ihtimali kuvvetlidir, rua biltUn ya· 
Q.. ~ ', ~_, - Niym Kronikl tinJe gerefine verilen ziyarette dulu için §U mesut haberi 'siıe vere- ıehrfn iman fı;in en faydalı ve en Buradaki umumt kanaat, Konk· hancı kaı:i1inaller ve ttalyan kar
\[_ "1~ l!iınde yüksek rUtbeli kur hazır bulunmuıtur. ı bilirim ki, bu ittifak daima daha ıi· JI tasarruflu ıekilde sarf etmek tızere lav'ın (kardinallar meclisi) bir dinallerinin .de bir kısmı reylerini 
~ bYlann ve askeri miltehas- Ziyafet earuwn.da nutuklar tea· yade kuvvetli olarak devam etmek· lbrm olan pl&nlaıı huırlayarü ı,e kaç rUnden fula ıUrmlyeee - kardinal Pacelliye vermep karar 

UlWl<fulu bir Fransız ar ti edilmittitıı ,.ur ve edecektir.. ~ - -~ jt. laattl MIJd • 1* slade al- lqtamll slb'dlr • 



Fener - Galatasaray 
B. Takımları maçını Fenerbahçe 3 - O kazandı 

Galat~saray bu müsabakaya A takımile çıkmıştı. 

Galatasaray~ Fener'.>aliçe maçından iki enstantane .• ' 

Dün Taksim stadında lik maçla· den yaptığı işleri gören Galatasa· ı yı soliçe aldı. Fakat vaziyette bir 
nnm şampiyonunu tayin etmek için raylılar Cemili de fora çıkardılar. değişiklik vücuda gelmedi ve Gala-
F.Bahçe - Galatasaray B takımla· Fenerin ikinci golü tasaray forvetinin kazandığı fırsat-

Set - Rasing 
Bugün 

karşılaşıyorlar rı karşılaştılar. Fakat Fenerbahçe- Ali Rıza, Süleymandan söktüğü lan Fener müdafaasından aşırmağa 
nin genç takım çıkarmak hususun- topu uzun ve düz bir vuruşla Basri· muvaffak olamadığı esnada oyun 
daki bütün gayreti, Galatasaray i- ye geçirdi. Basrinin Ekrerni atlata· bitti. Bugün Fransa prof esyönel lik 

maçlarının en mühimmi yapılacak
tır. 

darecilerinin eleman azlığım bahane rak Naciye verdiği topu, Nacinin Nasıl oynadılar 
ederek ortaya koydukları birinci ta- güzel bir çalımından sonra attığı sı- Böyle heyecansız ve iddiasız kay-
kım kadrosu üzerine neticesiz kaldı. kı bir şiltle Osmanın plonjonuna betmiş bir karşılaşmada takımlar 
Bu vaziyet karşısında stadyomda ra~rmen ağlara takıldı. Fenerin ikin- nasıl oynadılar? Tabiatile böyle bir 
bulunan Naci, Lebib, Ali Rıza, Bas ci gölü. sual çok yersiz olacaktn. Yalnız o· 
ri de soyunarak takıma iltihak etti- Galatasaray 2-0 mağlQp olmasına runu bir kaç kelime ile hülasa ede· 
ler ve iki rakip sahada §U şekilde di- rağmen çalışıyor. :Necdet soliçe ge· !im: 

Lik cetvelinde birinciliği muhafa· 
za eden Set taknı ile ayni likte va
ziyeti çok düzgün olan Hasing kar
şılaşacaklardır. Müsabaka, Fransa 
lik şampiyonunu aşağı ;-ukan belli 
edeceği için çok enteresan addedil· 
mektedir. 

Zildiler: çerek Salahaddin bu sefer de sağaçı- Galatasaray A takımının forvet 
Galatasaray: Osman - Latfi, Ce- ğa konuldu. hattı başta kaptanları olduğu halde 

mil-Mıesa, Bedii, Ekrem - Ncc Fenerin üçüncü golü fevkalade bozuk bir oyun oynıyarak 
'det, Süleyman, Mehmet Yılmaz, Sa- Fethinin güzel sürdüğü topu Ali Fenerbalıçe B takımının galibiye- Lebib ise 22 oyuncunun en güzel 
lôhaddin, Rıza kaparak 25 metreden ani ve tini ve dolayısile B takınılan şam· oynıyanıydı. Şampiyon Fenerbahçe 

Fenerbahçe: 1 Hüsameddin - Sa· sıkı bir şüt çekti. Top üçüncü defa piyonluğunu temin etti. yi tebrik ederiz. 
im, Lebib - Fethi, Ali Rıza, Cevat, olarak ağlarda. Galip Fener takımında Naci ve Adnan Akın maçı güzel bir şekilde 
- Haldun, Muzaffer, Naci, Basri, Her gol yeyince takımım değişti· bilhassa Ali Rıza yaptı&rını bilerek idare etti. 
~JIJ:it, ren Galatasaray bu sefer de Musa· hesaplı güzel bir oyun oynadılar. ' Muammer OLGAÇ 
Yukarıda da görüldüğü gibi Ga

latasaray ancak 10 kişi ile oynadı. 
Hikem Adnan Akındı. 
·Söylendiğine göre Galatasaray o· 

yunculannın dünkü maçtan haber
lerilokmus! buna rağmen ...• 
grw:a Fenerbahı;e ortadan bir 

tıüfumla başladı. Galatasarayın bu 
llü'cumu kesmesile Fenerbahçe kale· 
fuıe akması bir oldu. lireooetfn gij· 
~ indirdiği top Salfilıaddinin aya· 
iİna geçince - bermutat - avta çık-
~ , 
ti. 

Galatasaray eksik olmasına rağ
men hfil<lmiyeti eline aldı. Müdafa· 

Beş martta yapılacak lstanbul Kros 
birjnciliğinde kim kazanacak ? 

~ 

Y•z•n ı INallT Mot'an 

adan iyi çıkan toplan Musa ve Ek· ... _ " ...... 
rem kaparak güzel kullanıyorlar ve -~ 
takımlanmn netice alması için bü· ~· 
)iut bir efor sarfediyorlardr. Fakat ~ " ' 
Fenerbahı;e müdafaasında sol bek t 
ı!'ebibin çok güzel oyunu, toplan . 

ancak çiğnemekle vakitgeçiren forve 1 

tfu kale önünden boşuboşuna geri 
öönmelerine amil oluyordu.Bir defa ' 
sında Süleyman, Lebibi yerinde bir 
ç'alımla atlatarak sola doğru düz bi~ 

'V 
p~s yaptı. Fakat topu kullanandan 
zhade heyecan içinde kendini kay 
Gtmiş olan Salfıhaddin ofsayde dü
şerek bu ender ve oyunun seyri ü
zerinde katiyen müessir olacak fır
satı hakiki bir neticeye bağlıyama

ru. Galatasaray forveti müternadi
ç!ı}ımlarla pozisyonları kaçıradur
stnı Ali Rıza, Galatasaray forvetin 
de yaptığını bilen tek oyuncu olan 
süieymam yakından kontrol edip 
açı1dara uzun paslar göndermeğe, 
santrfor Naci de Basrinin hazırladı· 
ğı fırsatlar üzerinde müessir hamle
iler yapmağa ba~ladı. 
-Galatasaray müdafaası ve bilhas· 

sa Lfüfi bu hücumları muvaff akiyet 
le _püskürttü ve devre Fenerbahçenin 
hücumlan arasında bitti. 

ikinci d~vre 
• Galatasarayın birinci devredeki 
hakim oyunundan sonra ikinci kı
sımda muhakkak bir neitce alacağı 
ümit ediliyordu. Fakat bu hiç de öy 

le olmadı. Ba~langıçtan itibaren 
Basriyi mütemadiyen favul yaparak 

kesen Ekrem bu sefer de ayni oywı
~nun bir akınını kornerle durdur
dur. 

Fenerin birinci golü 
Basri korneri çok güzel bir şekil· 

de çekerek topu tam kalenin üstü
ne dü~ürdü. O manın yumruk vur· 
mak içln yaptığı hareket Muzaffe· 
rin yerinde bir kafac-,ile bosa, çıktı. 

Fenerbahçe ilk golü kazanmıstı. 
1\Iağltlp vaziyete düşen Galatasa· 

raylılar canlandılar. Hiçbir iş yapa
ma:pp ancak toplan Fenerlilere tes
lim etmekle vakit geçiren Sata.had· 
din soliçe, ondan bir not yukarı o
lnn Mehmet Yılmnz da solaçığa ge· 
çirildi. 

• 

Necdetin sa~açıkta hiç bir gayret 
görtefmeınesini \'C

0 

angarye kabilin-

Uzun bir çalışma ve müsabaka I su 5000 metredir. Çoktandır hususi 1 3000 metre üzerinde yapılacak 3 
de\Tesinden sonra bölgemizin veda bir çalışma ile Türkiye kros birinci· ür.cü kategori birinciliğinden bura
krosunu teşkil eden İstanbul birin- liğine hazırlanmakta olan Rıza da bah~tmeden geçmek doğru ola
ciliği la-osunun kimin taraf mdan Maksut Beyoğlu halkevinin arması maz. Bu birinciliğe en büyük nam
kazanılacağı belli değildir. nı herkesten evvel ariveye vardırdı zetler Haydarpaşa lisesinden Ab· 

Bölgemizde bu mevsim. yapılan ve Türkiye kır koşusu birincisi olan dullah ve Beyoğluspor klübündcn 
beş büyük krosu beş muhtelif kôşu- Izmitli Galibin rekorunu bir dakika lzakdır. tzakrn bu yıl iki, Abdul· 
cu kazanmı~tır. 5000 metre üzerin· dan fazla bir zaman farkile kırdı. lahm ise üç galibiyeti vardır. 5 
de tertip edilen ilk krosta Beşiktaşlı Bu beş büyük koşucumuzun bari- Martta İstanbul birinciliğinin kim
Artan rakiplerini hatırı sayılır bir cinde kalan maraton ikincisi Ka-
surettc geçmişti. 6000 metre üzerin· sımpaşalı Sulhi, ayni klüpten Te- de kalacağı merakla beklenebilir. 
de yapılan yan~ada ise Galatasa- zer ve .N'uri, Beşiktaşın Hak.kılan Hele bu sınıfta yarışın son on met
rayın emekli koşucusu lbrahim par Todorileri ve llasanlan, 800 metre· resinin içerisinde bulunanların sa
kuru herkesten evvel bitirebildi. Ay- ci Recep ve diğer kıymetli arkadaş'- rısı yedi kadar olduğunu düşünecek 
ni günde yapılan mektepliler 6000 lan 5 rnartda Şişli sırtlarında 6000 olursak bir sürprizle karşılaşmayı 
metrn<>ini ise Haydarpaşa lisesinden metre üzerinde yapılacak yarışta ts~ da normal telakki etmek lfizımdır. 
Nedim kazandı. Beden terbiyesi ge- tanbul birinciliği için çekişecekler- Beyoğlu halkevinin Hüseyinleri, Ke 
nel direktörlük kupası krosu 7500 dir. Bu çekişme çok sert olacak ve malleri, Elileri, Haydarpaşa lisesi
metre üzerinde Topkapıda yapıldı, neticede tstanbulun ismini Türki· nin Gazisi, İstanbul lisesinin Habi· 
bunda da Demin;pordan Hüseyin ye birinciliklerinde Hlyikıle ve kıs- bi, Deniz lisesinin Necmisi ve Rüş
Alb;ıyraktar birinci geldi. Heybeli- kançça müdafaa edecek takım seçi· tüsü son kozlarım oynamağa hazı~ 
adada yapilan senenin en zorlu kro lecektir. !andıkları müsabakadır. 

Benin görUşUme göre: - ı:::wwws ..... _ 

Ne mutlu oölüy~ 
Gazetelerde okuduğumU21l gö-1 Bu yeni hareketin aJerndıu1 O' 

re~lman hük\ımeti, ölen Viyana- lan Türkiyede spor inkılabtn~ ~ 
lı Futıbolcü "Sindilar,, m habt-ası- pacak olan sayın general ~ 
na hürmete heykelini )-aptıracak- Tahir Tanerin ifade ettifıle~ 
mı§. küçüğiin büyüğü saymasını, bii~ 

Bu haber "Sindilar,, ın arkasın- ğün küçüğü sevmesini telkin lıd' 
dan ağlayan ısporcu ıarkada§larına mekle beraber ayni zamanda ~ 
Alman hükumetinin kadİr§inaılı- günün nesline dünkü Jo>'11"~ 
ğını göstermekle kalmıyor, ayni sporcuları~ dünkü büyiiklcri Jı• ~ 
zamanda ;bu zihniyetle çalışan Al- Iatmasmı ve bu ulvi vazifede 
mao milletinin spor terbiyesini alemdar olmasını istiyoruz. tJ~ 
bütün dünyaya ilan ediyor. Adil YURD~ 

Ne mutlu o ölüye! Ne mutlu -
Alınan sporcularına! • r. 

Beıi.ktaı klübümüzün bugünkü Fransadaki mühim 1118' 
varlığını medyun bulunduğu, 

"Şeref,, in aziz hatırasına hürme
ten kendi klübüne hediye ebnİ§ ol
duğu staidma Şeref stadı levhasını 
çok görenler batta bu levhayı ye
rinden indirmeğe teıebbüs edenler 
oldu, ''Sindiler,, a yapılan bu yük
sek hareketi duyduktan sonra Şe
refe yapılan bu kadimaıinaslıit 
biraz daha fazla esefle yadetmell 
mecburiyetini hissettik. 

Ne yazık bu fiai taııyanlara !. 
Ne yazık bu levhayı )'erinden ia
diren ellere ı ı 
' i\1man ıniUetin.in bu yübek 
hareketini hürmetle yadederken 
biraz da kendimiz:i düşünmeği lü- · ~ 
zumlu buldum, duyduğum acı ~ 
duyduğum hürmet Ddar derin- f 
dir • _ 

Dütünaüm: 
ÖUY\U' DOCIMl.U."'t X' i&.ia. a.--..,, • 

Selim Sırrıyı tebdile yadeden kaç 
kişinio habrma gelmittir. 

hveç jinmastiğini memleketimi 
• getiren ilk ve tek adam üıtad 
Seliın S11Ttyı tebdile yadden kaç 
sporcumuz var. 

ilk ıpor klübü Galatasarayı ku
ran, Tüakiye ldman Cemiyetleri 
ittifakının müessisi ve bu hareket
leri ile Türle sporunun temel taşı
nı koyan Ali Samiyi tayıkiyle ta
nıyan kaç ıporcmnuz var, bu bü
yük ıporculann senei devriyeleri
ni kutkmak bugüne kadar klüp
lerin obun, teıkilabn olıun neden 
habnna gelmemiştir. 
ala.ğc-n şSlgdLucıet ı hshrd ıhr 

Alman sporunun terakki hamle
lerini gıpta ile seyrederken Al
man milletinin her sah.ada gös
termekte olduğu kadir§İnaılığı 
gözönünde tubnak li.znn~lir. AL . 
man milleti dünü ve Clünün bü-
yüklerini unutmuyor ve bu yarın-
ki nesle de bugün ve bugünün 

üyüklerini unutnw.masmı ihıas 

iyor. 
Bugün Türk ıponındıa §ahidi 

olduğumuz kallanma hareketi yal
nız yüzlerce, binlerce atlet ve fut. 
bolcü yetiıtinnekle lcalmıyacak, 
bu aençliğe sporcu nıhunu aşıla
yacak, özü, sÖ'zÜ doğnı yeni bir 
nesil yetiıtirmeğe matuf hamlele
rini yapacaktır. 

• 
. 

FransızlarfR komer'deıı at 
gol, ve ayni maçtan bİ' 

enıtanbınc ••• 
Hafta içinde Parls • tpral 

nm 1 • 1 berabere bitUğin.i 
tile beraber yazmıştık. yo1'• 
resim içinde Fransızların JcO 
den attıkları golü ve ıı.ynl ':ıc 
güzel bir !kafa vuruşunu te9 
mcktedir. 

Veni tip bir 
otomobili 

yarış 

• 
Tukanla1d resim 1'1ersede5 • Benz mar'kalı yent tip Yl'~e ~ 

bilinin resmfdlr. Bu okımobll son yapılan tecrübeler neticesin .,,-1 
k• S litre benzinle 400 kilometer kat dmek sure tile geni! bJr aliP 
~ I -- • 

~Jtır. . 
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-~.1VelıwC9fuwr 2 
(vli mi, değil mi, bir· muamma! " Yıldız ,, olmayı 

tahayyül eden 
iki kız 

e:--u----genç kız 
5Q lik bir 

ihtiyara aşık! 

~oı· 
~tı l\rabtri 17 yaşında bir 
~ d~nsözüdür. Ç'alıştıt;rı ti. 
~akı 50 yaşında biri ile "se
~ ··Ve evlenmeye knrar ver. 

\~l~rın 
~. İtita ın gençlerle evlenmesi 
.:"it, "f.lz ~den analann aksine oS 0Iın'in annesi buna itiraz 
(, ~e kızını bu ''ihtiyar bu . 
itti evlendirmiyeceğini söy
a~· li'akat Polin elli yaşında 
~~ r~e evlenmek karanndan 

llııyeeeğe benziyormuş. 

tıı~ 
ta111la lnera.ımı Jlitler tarafın. 
~ n Alman otomobll sergi -

' Oto 1 
l"rnlUkler de görülmelde

~ llıobıııcrc ilam olunan yı • 
lı:ın 

'P~ Yt', musluk 'e akl\r su 
lldır l'"lh ıbııın 

1 
• ' 1 assa :\ olculultt:ı, 

tl'll 1ir Yeri bozulup tamir 
~ \ıı :nra elleri yıkamak thti • 

'"ıla retıe l<a~ıhuımı~ oluyor. 
111~,ıı~' 8~J'g1dckl bir otomobntn 
"lıı~ 0r a ellerini yıka)aıı hlr l.ız . 

Evli mi, bekar mı meselesi Ho. 
livutta daima mcvzubahs olan 
bir şeydir ve birçok nrtistler hak 
kında bu, dedikodu teşkil eder. 

Şimdi de Bcrsilla Len'in evli 
veya bekar olduğu üzer~ndc mü· 
nakaşa ediliyor. 
"Şeyh Ahmet,, filminde antikn 

meraklısı lngilizin kızlarından bi 
ri olan Persilla hakikaten çok gi.i. 
zeldir ve bilhassa uzun kirpikli 
yeşil gözleri ile meşhurdur. 

Son zamanlarda Persillan ça -
lışllğı stüdyonun müdür muavini 
ile gezerken sık sık görmüşler ve 
hakkında dedikodu çıkarmışlar . 
dır. 

Bunun üzerine, pcrsilla: 
- Evet, diyor, Or<'n Haglund 

ile evlendim. 
Fakat, bunu duyunca annesi 

itiraz ediyor: 
- Hayır, diyor, kızım evli de

ğildir, henüz evlenmedi... 
Ona: "Kızının evlendiğini ken 

disinden daha mı iyi bileceksin!,, 
diyorlar. Fakat kadın, kızının ev 
li olmadığını söylemekte ısrar e. 
diyor. 

Persilla annesinin bu itirazını 
duyuyor ve bu sefer o da, evlenip 

J Kızıl Gölge 

Az kalsın bir kontesin 
yanına hizmetçi olaca!dardı 
Biri on beş, biri on altı yaşında 

iki İngiliz km, şöhret ve para ka. 
zanmak için, blr gün evlerinder 
çıkıyorlar ve Lnndranm yolum· 
tutuyorlar . 

Kızların niytti, sinema artiııti 

olmaktır. Çünkü, kasabalarında 
gördükleri bir filmde, fakir bir 
kızm nasıl yıldı: olduğu anlatıl -
maktadır . 

Bu tilmi görrrek hevese gelen 
Fillis ile Elizabetten anneleri, ba
babaları üç hafta haber alamıyor
lar. Kızlar evlerinden kaçark~n 
birer mektup bırakmışlardır ve 
bunda bir gün kendilerine Lon. 
dradan ve sinema artisti olarak 
mektup gön1:1ereceklerini ilave et· 
mişlerdir . 

Kızların ailesi polise baş vuru. 
yor ve tevkif edilerek iadelerini is· 
tiyor. Fakat, Londrada arayıp ta. 
rıyorlar, böyle kimsenin gelme
. .:liğini öğreniyorlar. 

Aradan üç h_afta geçiyor. Bir 
gün Fillis'in ve Elizabetin ailele· 
rine bir yerden bir mektup geli
yor. Bunda, bir kontes, kızları ya. 
nına hizmetçi olarak almak istedı· 
ğini söylüyor ve buna muvafakat 
edip ctmedikl~rini soruyor. 

Kızlarının artist olacağım ümi:i 
ederken, hizmetçi .olduklarını öğ

renen ana babaları derhal onlan 
yanlarına aldırtıyorlar • 

Elizabetle arkadaşı, yıldız ol. 
mak hülyası ile kaçtıkları evle· 
rine döndükleri zaman biraz mü
tccasirairlcr. Fakat haftalardanbc. 
ri çekt11deri sefaletten kurtulduk· 
ları için de memnun oluyorlar. 

Elizabetin anlattığına göre, 
bunlar ceplerinde yüz lira kader 

bir para ile yola çıkmışlardır. Fa
kat bu para, daha bir hafta içinde 
yola ve yiyeceğe gitmiş .. 

Ondan sonra, yarı yolda para. 
sız kalan iki kız, boğaztokluğun;ı 

hizmetçilik etmiye razı olmuşla:. 

evlenmediği hakkında kati bir 
§ey söylemekten çekiniyor. 

Şimdiki halde Persilla Len'1n 
evli olup olmadığı bir muamma· 
dır. 
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Tayfalar niçin hemen dönüyorlardı? Duk-Duklar 
Pohuanın teşebbüsünden kuşkulanarak 

sahilde pusu mu kurmuşlardı ? 
52-

Fakat itiraf ederim ki Pohuayı 
Duk·Duklann reisine hizmet eden 
adamlanrun yanına gönderdiğim ilk 
günü bu sefer hayatımızın ciddi su
rette tehlikede olduğunu anlayarak 
büyük bir heyecana kapıldım. Zi· 
ra Pohua bu adamlarla temas edip 
döndüğü zaman insana dehc:et ve-

~ 

recek bir haldeydi: 
Ben kendisini, sihirbazın adamla· 

rile görüşüp Duk-Duk ayinlerine 
iştirak edebilır.emizin bir kolay yolu 
nu öğrenebilmesi için gizlice anlaş· 
rnası tenbihile göndermiştim. 

Sihirbazın adarnlanmn gözlerini 
kamaştırmak için de kendilerine en 
makbul hediyelerden bir yı~ın yol· 
ladım: Gümüş el aynaları, acaip ses 
ler çıkaran çocuk oyuncakları ne
\'İnden büyük düc''": ye borular, 
bir de dikiş makinesi ! 
l\Ielanezyalılar diki~ makinesinin 

mucizesine bilhassa hayran oluyor
lardı. Hediyelerimin sihirbazın a· 
damlarını f ethedeceğinden hemen 
hemen kati surette emindim. Onun 
için Pohuayı akşama kadar sahile 
yakın demirlediğim gemide büyük 
bir merak içinde bekledim. 

Fakat tam akşama kadar dönme· 
diğini, hatt~ güneş battığı halde 
görünce hayret ve endişe içinde ne 
yapacağımı şaşırdım. Nihayet, tay· 
Calanmdan ilçünil milsell~ olarak 
bir sandaUa karaya çıkarmaya ve 
Pohuayı aramak için göndermeye 
karar verdim. 

Son derece kuvvetli ve pervasız 
olan en iriyan üç tayfa derhal san· 
dala atlayıp daha ortalık kararırken 
karaya çıktılar. Ben endi~ içinde 
geminin güvertesinden sandalın u· 
zaklaştığını seyrediyordum. 

Fakat sandalın karaya yaklaştık· 
tan beş dakika sonra tekrar gerisin 
geriye gelmekte olduğunu görünce 
büsbütün ha)Tete düştüm. · 

Ne Yardı? Tayfalar niçin hemen 
dönüyorlardı? Duk·Duklar Pohua
nın teşebbüsünden kuşkulanarak 

sahilde pusu mu kurmuşlardı? 

Gazelle yanmadalannda horoı ma..ıı kelerlylc yapılan horoz dansı ... 

Ben bu merak içindeyken sandal 
geminin bordasına süratle yanastı : 

Tayfalar Pohuayı baygın bir hal· 
de gemiye çıkarıyorlardı! 

Biçare Pohuanm esmer yüzü sim· 
~iyah kesilmiş, gözleri şi~miş, dişle
ri kenetlenmiş, ağzından salyalar 
:ıkmaktaydı. Adamcağız kendisin· 
den geçmişti. 

Ben tayfalann kollan arasında 
Pohuayı bu halde görünce ilk önce 
dehşetle: 

- Ölmüş mü?. 
Diye bağırdım. 
Tayfalardan birisi : 
- I !ayır, dedi. Fakat kendisini 

kaybetmiş!,. 

- Baygın mı? 

- Zannederim! .. karaya çıktığr " 

mız zaman biçareyi kumsalın üzerin 
de bu halde bulduk. İhtimal ki sa) 
bahtanberi orada bu halde y3m·on 

- Çabuk, biraz eter getiriTll 

Diğer tayfalar da PohtTilı'mteücı~ 
na toplanmışlardı. Herkes onÜn ı1* 
hale nasıl geldiğine merak edı\·or-
du. ' 

Eter getirdiler; koklattık. Ş~ 
:annı oğduk. Ağzına rom damlattıll. 
Velhasıl belki yarım saat uğra~tıli.o 
Fakat Pohuayı kendine getirmclf 

H A e_E_R_' _ı N_R_E _s_ı _M_L_ı_z_A_e_ı_r_A_R_o _M_A_N_ı_·_s_s_ ı 
kabil olanıa.dı. ~ 

- ·----·- - - ... · ...,..,~~...,...~=--~-.=...--~ r.:~:":-:"'~~~-....... ,.....--_.-a~N /o1Elf.4LD 4'.ıfUT' MV#Mlf· ,..,..-~--,...---.,..-,----... 

O kısılmış dişleri arasından arada 
1ırada inliyor, anlaşılmaz bir lisa.Jl" 
la bir şeyler sayıklıyordu. Üzerini 
kovalarla deniz suyu dökiüğümCJs 

halde dahi Pohua kendine geleme
yince dehşete dü~tüğümü itiraf ede" 
rim. O vakit zehirlenmiş olmasına 
ihtimal vererek gemideki küçük et4 
zanemden bütün panzehirleri Kul .. 
•andık. Fakat hiçhiri~i Hr etmedi. 

lfı~,-_,INI .F.AINIOA 4~1Hı N4L• 
l(uTlllDllN T4"1VlfA6 11.e .ıf'4Nq 

diJNDl!'/lCC:EGi loll'Z i 
DVV.OVI(. OOG/fUNfll r .......,. 

Bu aralık kamarada hasta yat
makta olan Filipin adalarından bit 
tayfa da yukarıdaki tel~ş ve ·hey~ 
canımızı merak ederek güverteye 
çıkmı~. lşte bu Filipinli tayfadır 
ki bizi daha büyük bir ha)Tete dU• 
şürdü. 

Pohu~yı görür görmez başını sal• 
'adı. Bizim hayretimiz arasında: 

- Bir şey değili dedi. 

- i\'asıl bir ~ey değil: diye SOt"' 

dum. Adamcağızı biraz daha ayılta• 
mazsak öleceği muhakkak! 

Filipinli kati bir tavırla: 
- Hiç merak etmeyin. ölmez! de' 

di. 

- Peki sen ne olduğunu anladın 
mı? 

- Evet! 
-Nedir? 
- An zehirile zehirlemişler! 
- An zehiri mi? 

(Devamı var) 
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Dlknmnm 

Bu, lıalk.ı da lıünk.ô.rz da çileden ç1.':.a 
kavga z olurdu racak bir 

- Ne var Abdilrrahroan? 1 - Ver, dedi. Her birine beşer ak. hfıdiscyi kapatmış ve balkı dağıt . kat işte böyle bir vc~ileyle tdnıdrm. 
- Aman devlcUüm, telaş eseri çe! mıştı. Çandarlı gUldU. mıra Abdi...rrnh • 

6ÖSterme. Blr çuvnl inciri berbat c. Esrardan sarhoşluklarına rnğmen Mesele fçcrde beldiycn kadını ı.:ıının bir taraftnu da kadınl!lr a. 
deriz. hakikaten çok ucuz gördUklerl dört ı susturabilmekti. Bir az sonra Çan· rasındaki şölırctinı bilmiyor değil · 

Abdilrrahman parmağı ile evi giz parçayı ala.'1 Ahi sergilzeştçllerl gQ. Jarlı kadını içeriye aldı. di, fnknt nihayet bu tnrzdulinl hiç 
lice lcıarct ederek: !erek işporta başından yollandılar ı Fatma adında olan bu kadın, aklına gellrıneu.L'jtL 

- Bak, dedi, çıkıyorlar. l15tc bu biri, da.ha henilz çok aynlnından ';andıırlmın etekleri.ne lğildi: ı - Peki, o hn~c!e sen, kızını kur. 
tarafa doğru gelecekler. Daha ya. söylemişti: - Beni cvlil.t!anmn baf;'!Şlayınıı tarmak için Abdihrahmanın başını 

kından tetkik edebilirsin. Bir lşpor. - Bize de ne kadar lazım. Kıya. :ievletlüm. Ben ne gUnnh ettim ki narn yakmak istedin öyle mi? 
tanın başına gctfrebllsek daha mil. ~etlerimizi değlıstirmck gerek! saatlerdir içerde r:ı:ıhbusum? 1 - Evlütlnrnnın başına yemin e-
kcmmel olur. - Söyle ltadın, son katili gör • derim ki öyle dC'ğil devlctıüm. Ben 

Abdllrrahman gırtlağı kopacalr Çandarlmın başından aşağı sanki .nilşsUn, doğru mu? gözlerimle gördlim ve tanıdım. 
gibi haykmyordu: kaynar su dökUlmllf;tU. Kara Ab • - Evet, Allaha kasem ederim ki Ç:ındarlı bir aralık dışnrda bek. 

- Ağalar, ölmezoğlu mallamnız dUrrahmannm yanılmndığı muhnk • ·alan değildir. llyen AbdUrrahmnnı ç:ı~ırdı. 
bitiyor. Sudan ucuz, Bir defa bakı. kaktı. lşte herifler, sarhoıJlukla 8 • - Kimdi bu? 1 Kara AbdUrrnhman fçerl gfrinc-.. 

ğızlarından mlihim bir cfimle de ka-nrz. Seyri bedava! - Ben onu Abdlirrahmana ben· kadın sapsan kesllip haykırdı: 
çırmrı;lardı. Knra AbdUrrahman Evden çıkan, g5zlerl mahmur zettim. 1 - lşte bu! 

C:tört arkııdaJ biraz sağa sola yalpa Çnnlarlıya: - Sen Abdllrrahmnnı nereden tA Mesele yoktu. Kadın hakikaten 
.....,.~ l§portnnın yanına eokuldu. - Ben hemen gidiyorum, dedi. nırsm? tanmuıı~ı. ve fakat söylememesi la-
•~- Sen de, bilirsin. Bu heriflerin t.aldbl 
- Kadın ııustu. Ç'.andarlr haykrrdı: zımdı. Hiç kimselerin bilmemesi 

geretklr. 
Çaa...vlıı hiçbir şeyle meşgul ol • 
~ herifleri adamakı!h tctkl
q cWı.ır:ıtı. 

!dndr.it hissi yenebilmek için mu 
e.ı.del'l halinde leli. Çandarlı :lıodı 

tonıfan birer tavuk glbi boğa?'ıya. 
~dl ve böyle de istiyordu, ama, 
A bdllrrahmanın hakkı vardı. 

Halkı da, hUnkA.n da çlledeıı çı • 
karacak bir sokak kavgası ol•ırJu 

bu. Ne Çandarlıya yakı§rrdı, ne de 
!§in icabına uyardı. 

- Pek.1, ama, adamlarını bulun • 
caya kadar bunlar dağılırlar ve kay 
bolurlar. 

- Bu kadar gllflet içtnde değl -
llm devletlrı vezirim. Hepsinin ha. 
berlcri vardır. Ynlruz işaretimJ b.!:t 
liyeceklerdir. 
Şimdi tesadU! ettikçe m "'.nur e • 

deceğlm. Onlar da bizden uzakta 
değildirler. Ve nitekim .• 

- Cevab ver, nereden tanırsın? lazımdı. Bunup için de kadını kor-
- Benim yetiffIJli~ bl,. kızım var kutmaktan başka çare yoktu. 

:levletUim, o tanıyor. Gençlik ve Çandarlı Halil, AbdUrrahmann 
:!ahlllik. AbdUrrahmana g6nlıl kap· dönerek: . 
~ırmış, kaç kere arkasında dolan • 1 - Bak AbdUrrnlunan, bu kadın 
'llLS, onunla görüşobllmek için nr:cr seni tanryor, dedi, katilln s~n oldu· 
yapmış, görUşm!l~, fakat emeline ğunu söylüyor. Ne dcrtin? 
nail olamamış. Bana da gösterdi. Ve bir göz işaretiyle de AbdUrrab 
Ben do görd'im. C,fü:el, hoş, tam er manı ikaz etti. Abdilrrahman k:ıdı. 
'tek, ama, hayatıu• öğrenince Urk· 
tllm ve kızımı bu sevdadan v:12ge. 
ı:irmcğe çalı15tun. Illlmem ımvaf. 

fnk oldum, bllmem olamadım. Fa. 

na dönUp öyle bir nazarla bııktı l<i, 
biçare kadın morardt, dııılııklıın 

titredi, bir kenara tutunarak b:ı~m: 
duvara dayadı. (De\·am1 \ar) 

- 2 \'a~an: Asaf leec~e 
AbdUlizlz, oğlu Yusuf !zzettine itibarile en temizi sayılırdı. J3ı.t .ı-~ 

pek dU§kündü. Onu müşir, Hassa tibar!a Aziz devrir.deu ıneJllll ıı.ı 
ordusu kumandanı ve biraz son • olmayan münevverler hep ol1 
ra, Osmanlı ha.nednnıııda mUeses etrafında toplanmışlnı·Jı. . uç 
usule avkın olarak, kendisine ve Bu devırde yeti§cn •;ezırlef 
liaht y~pmağa kıyam etmişti. Bt: partiye ayrılmışlar lır: . f" 
arzu onu Rus Çannın meşhur el · Fuat, Ali, Mithat ve RUştU 51-
çisi General tgnatiyefin kucağı . şalarla taraftarları Piri zade ~ 
na atan en bUyilk sa.iktir. ı bip molla ve Hasan HayruU~e"· 

. . . fendi gibi zevat ki bunlar o __ .,ı!Jl 
"Teb:.lili veraset,, fıkrını sara- . ll"k • terakki cere~ 

11 
• • if1 . ~ rın yen ı ~ e 

yın ve Babı:Llının t~kl enne nı.~ te .1 ed 1 

1 

msı er er. efl' 
men lngi~tere. ve Fransa ret ce. Kıbnslı Mahmut Pa§n.nın t 
vnbı vcrdiklen hal~e General t~- sil ettiği muhafazakar rical· .. 
natiyef budala pad15ah1 tamamı. 1 B 1 d Mahmut Nc<Ji!t' 

. . 1 k . in d aş ann a -~ 
le avucunun ıçıne ama ıç er Derviş l{fızım Paşalar bultıW" 

hal kabul etti. ı dalkavuklar partisi. rtl 
Rus elçisLıin pariiş:ı.h, valde Aziz, meşhur bu-lalalığına ııeP 

sultan, s:ıdraznm Mnhrout Nedim men bu Uç cereyandan daima ed' 
Paş1 Uzerind~ld nufuzu fevkalfı.- di lehine istifade edccel. der~~ 
ele büyüktü. Hatta hakiki padi • 1 zeka göstermiştir. Daima dır. 
r:ı.h olar::ı.k G~neral tgnatiy ... f var vuklan körükler, muhafaz~._ 
dı denilcbmr. Mahmut Nedim lan bazan okşar, büyilk k rrJ 
Pac;a Generalin muti bir kölesi iıklara maruz kaldıl~ça sa.da bil 
.A bdülfıziz ise 150 kiloluk koca - yenilik tara.ftarlann:ı ,•erır. dS' 
man bir kulda idi. Abdülaziz ve müddet sonra onlan i§ baŞlfleetll' 
Mahmut N:dim, bir artılık lstan. uzaklaştırarak tekrar eski t 
buln. 30-40 bin kiı;ilik bir l{a?.ak bclerine dönerdi. trsfl . 
ordusunun girmesine mUsaade.1 Yenilik taraftarlannın e ~ 
etmek derecelerinde budalalığı i. na münevverler toplanınışl u • . ~~ 
leri götürdüler. Bu kazaklar gö- Bunlar arasında o zaman . ,;. 
rünUştc Hassa ordusuna nilmune nevvcr gazetecileri olan şırıd\J~ 
alayları lieklinde girecekler, ha • 1 Ziya, Namık Kemal, Sa.it ~ .,. 
kilmtte tstanbulu Rus Çarına tes lah, Agah, Ebüzziya Tevf ,. 
lim için kaleyi içcrden fethctmi· bu eserin ilk kısm~nı~ Y~, 
ye geleceklerdi. ı sında hatıratından ıstıfade ,ıJI• 

BUyUk Re.şit Paşn mektebin • mekte bulunan "Ba .. iret •. "~ 
den yetişme Ali, Funt. Mithat ve tikbal,, gazeteleri başınuh j.IJı 
RUştU Pa.~al:ı:r gibi hakiki vatan· ' Esat varclı. Bu mUnevvcr!er ti'' 
perver hUkümet adamlarının iç. Funt ve Mithat Paşaların~. 
teri kan ağlıyordu. Fakat iş başın n ile hareket e~e~l~r ve ~l) • 
da lmlabilselcr devleti maruz bu- nnda onlann fikmerine t 

Bilhassa Çandarlıyı katle mc.mur 
AbdUrrahmana yarı kapalı ve etra. 
fı morarmıa göz! erini çevire.r~k: 

AbdUrrahman g5zlerlle ileride so
kak bqmda lld bllyUk kova içlndc 
tur§u satan birlıı! ifaret ederek: 

- İşte, dedi. Biri görUndU. Çapraz eyteırne : 
.. lunduğu tehlikelerden koruyabile man olurlardı. tıeıf 

(tohumu kuş yemidir) • B:ıyragı cek ikticlarda olan bu zevatın pa ı Siyasette muhalif ku'1"e cı,J. 

- Bre delikanlı! Şurada zaten 
dört parça kalırt;. Şunların hepsine 
ne verelim? 

AbdUrrahman tezgahtarlığa baş
lamıştı. Maksat hlQ şüphesiz herifle 
ri biraz daha işporta başında oya. 
lamaktI. 

- Ağalar birer kere bakınız. 

Üstlerinize giyiniz. Zarar yok. Al. 
masaı!lz da bir giyin hakkı bizden 
helal olsun! 

Bakmrz ne mallar! 
- Anladık bre, Boşboğazlığı bı

rak da ne iatediğlnl söyle! 
Abdilrrahman bir tanesini yaka.. 

ladı, onun bUtnn ısrarlarına rağ • 
men zorla UstUndekl kaftan biçimi 
yarı;m yeleği çıkardı. Diğer arka • 
daışlan gUlerlerken Abdilrrahman 
cebkenl giydirdl Biraz uzağa geçip 
gözlerini tetkik eder gibi stlzerek 

- Ne mlikcmmel, n& yua:.U. ne 
değiştirdi. 

Diye söyleniyordu. 
Çandarlı dilşmanla~!'lt ~~"1 

hatlarını kafasına nakşetm~tl. 

1Upheslz. Artık defedllmelerinde 
mahzur yoktu. 

- - --Ve derhal Çandarlıdan ayrılarak 
dört arkadaşın arkaııına takıldı. 

Abdurrahman çok yorulmamış, 

fazla takibe mUhtaç olmamrştı. İcap 
eden talimatı arkadaşln.rına vermiş 
ve Çane:ırlıya dönmUştU. 

t 2 3 4 5 " 7 8 9 10 

Abdilrrahman döndllğU zaman 
Çandarlmm vazlfesl başma gittiğini 
öğrendi ve oraya teveccUh etti. Fa. 
kat dairenin kapısından geçmek ne 
mUmkUndU, kesif bir halk bekleşi • 
yordu. Ne olmuştu, ne vardı, Ab _ 
dllrTabman anJamamıe, fakat, halkı 
yararak içeriye girmiş ve Çandarlı. 
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1 - Almanyanın bir parçasını 
aldığı bir Avrupa ülkesi 2 - El 
ve ayak işçisi - Musikide bir ma. 

sını söylemişti. 

lıJ anlnşılryordu. İki kadının kat· kam, 3 - Vücut der!si Uzerinde-

nın yanına çıkmıştı. 

Çandarlı bir göz tşaretile onu 
ikaz etmiş ve bir kenarda oturma-

li Mcllsesl Çandarhya aksetmişti. ki delikçikler - Süvarinin adım 
BUtiln bu halk ayni mahallenin a. verdiren, 4 - lşaret • Vt• böylece) 

manasına bir kelimenin muhaffe 
damlarıydı. . . . 

Hepııi ııehadet etmek için gelmiş- fı, 5 - Tefrik ettiren, 6 - lpti· 
lerdi. Yalnrz bunların içinde blr ı dası olmıyan mazi zaman • Ziya, 
kadtnt Çandarlı Halli susturmağa 7 - Buruşuk • Rumelililerin söy. 
mecbur olmuş ve bir başka odayıı !edikleri bir hitap kelimesi, 8 -
aldırarak beklemesini söylemişti. Bir nota • Şöhret • Beyaz, 9 -

Çandarlı işi hilnkara arzedip, ka- Tedvir etmen - Damarlanmızc!a 
tilin cezasını verdireceği vaadilc bulunan, 10 - Bir ?!evi nebat 

-:ı~1E11rr•~r0·m ... ~Ç3.~~~m~ •• r 

mızın rengi. tsJ1 
dişahı memnun etmelerine im . ve büyük adamları yara~a.ıtit· 

1 - Çamaşır asılan yer, 2 - 1A • • di · · ıu tazyik ı geııtıWiıt idin yoktu. Abdü azızın nı ıma· ma zu m ve o a etl P" 

Gaye (İstenen ı;ey) • Geri nı para idi. Ona devleti satmak İşte TUrkiycde teşekkül ed ıctfl • 
verme, 3 - Koyuluk - Zaman, 4 bah::ı.sına da olsa parn getiren a. GENÇ TÜRK partisi 60· 70 ~t 
- Oturun menfisi - Kana. karlş·p dam lazımdı. Böyle bir ada.mı ise den mürekkep olan bu ınUrt~eO 
insanı öldl\ren bir hastalık mü • hain Mahmut Nedim Paşanın• ler .zümresldir ki isimleri tı d~' 
\'ellidi, 5 - Bir şeyin verdiği ne şahsında bulmu:tu. Onu ikide bir herkesçe malı1mdur ve ~ uŞtıJI'' 
tice (yemiıJi) • Yeni, 6 - BUyük de h ba~ına gctirer~k sayd•ğımız rinin tazyiklerinden doğın ~dt 
bir TUrk kumandanı, 7 - Ereriu bilyilk ricali dama taşı gibi oyna Bunların menfada ve A~~~ıJI' 

tır dururdu. en uyu umı e ısır de bir ölçü - Kılık, 8 - Atıf eda. 1 b"' ··k he:. ·1 ri M ıı~~ 
tı ·Yedirme, 9 - Aptala söyle • Osmanlı hanedanının ic,:inde de :Mustafa Fazıl Paşa ile 
nen bir söz - Emziren, 10 - Bü· vaziyet kan~ıktı. Vcl!aht resmen Nazlı idi. 
yük ve Eboot Atanın tabutunun Murattı. Lfı.kin Abdi\lô.ziz oğlu 1 ESAT EFENDİ Kt:MDtıı1 ..ı 
konduğu yer. 1zz 1 k dl 11' 

Yusuf ettini ve iaht yapma ş· d" E t Et di hakJclll 
b l d-_. .J M dı 1 un ı sa en . 

4 
5 

' 

., 3 4 5 , - 7 8 9 to 

arzusunu ese ıgınuen ura aı·.. t k isterif:· ..ııs 
dal t 'k lt d bul d raz m uma verme ·tıeı .. 

ma azyı a ın a. un uru- 1 En k' hU · t ınucab1 ŞI,: 
yordu. Abdülmecitten de emin de • d b.e~ 1

1 
m
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e (1294) de :ıı11 
vildi H . t b" t b"td· ~· · · en ırı o up 111"" 
g . arıs ~ .ıa mı ı ıgı ıç~ ma, 1897 (1313) de Fizana., ~ 
ond:ın da çckınır ve seyahatlerın (1316) d B"tlis nefyoluP t ı 
de bu iki ş2hzadevi tstanbulun B'ta1· tı e fi ikeD -;efı aı 
b k k f k• t' lırd o sene ı ıs e men ... ıı::cı) 
ıra mıyara re a n ıne a ı. d Esat Ef" di 1842 cı~ t' 

.. Vahdcttine gelince, hem bu iki Çenl d d v t:n t r Babası~, 
" 1 • or u a ogmuş u • sr 

kardeşi, hem de amcası aleyhıne 1 af d H"" eyı·n J.,ğa ~" 
1 h 

. . 1 u eşr ın an us eçr 
ça ıııır, epsmın ar::ı. a.nnı açma . tihl b b" Rumeline g -·"'' 
v t <l b' f 1. e era ~r fUtw ga ga)-Te c "r, ır sar.sar aa ı-

1 0 lıl Trakya ~et 
ti .. t . d' ve sman arın . 

ye gos erır ı. tınd b 1 lan eskı _" . 
V 1. h a a u unmuş o ~ .... 

e ıa t Murat bu a amlar ara. d K""t b al H .. sevin J..ğ& .ı-
d hlAk t ı.. •1 k k en u a y ı u . U 0~ı.v 

sın a a ;ı. , ausı ve ara ter fadından olup "Kadıköy! 6 

Fakat gene ıstırabın kızgın burgusu ka
fatasımı delme.ğe t~l)U'. lı.l bE,)i-yim 
zaten .• 

~llf Z[l!::;J';1!'1!1 ,.Pl!l fil ••~il• l 1an,, namile maruftur. tJlı• ti' 
- Melike tlinleniyor .. Akşam yorgun 

1 
Bu HUseyin Ağaya F'~ yil~ 

r.~.r:Zf~J geldi. Öyle olmasa bile bek.ir bir ada. mar ve zeamet olarnk.i t.Jll# :,;WA:Ji § ~~I mın bu s:ı.:ıtte ı;enç bir kızın evinde bu- mütecaviz çiftlik ta.fVJZ ·~e ftlti • 
- ·------ -- lunmnsı köyde birçok dcdikouular:ı se Bu çifllikler nesilden ııesı gel~ 

Daha çok kü~ükken annem de bu Jt~ 
mun farkındaydı. Her işte müb:ılağa etti· 
limi, ufacık kederlerimi ne kadar büyüttü· 
ğümil bilirdi. Sebebsiz bir ıstırab içinde 
ağlarken o küçücük ba~ımı beyaz ve yumu 
§ak elleri içerisine alır, tesellilerle, okşama· 
~ bir yumruk kadar kalbimdeki sızıyı 
<ım;$ıneği bilirdi. Anneciğim, ne olurdu 
f) ,:..'ll9i~ene burada olsaydı! Bu öldüren 
deraıme muhakkak bir teselli bulur, tatlı 
sesi!e: 

, Artık buralarda durma yavrum 
dn"' ·f;"'yalnızlııc tıu.oa yanı.m·yor, oır 
~gtn keman teli kadar hassas olan 
mnjrıcrin tabiatın yangınlı gruptan, lrn. 
;;ı ormanları, renk ve ziyadan ö:ii"milş 
d:ınorlarile karşı ka~ıya. knlınca yr!ln t 

ıttırap, yalnız hicran, yalnız hasret 
nağmeleri titretcbiliyor. S~n b"lyük §C· 

birlerin gürUltUlü ha.yatı i<-ersinde k{'n 
dini kaybetmek üzere yaratılmış bi:
insansın. Kırlarda, yalnızhkta'l s~a le' i 
ememlyorsun .. Bir bira barcl · ğı ö ünde 
cazın gUrUltüsUnU dinlemek knygın ze
min üzerinde oyn~an renl:ii ıçıkl:ıra ka 
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nşa-::k danseden çiftleri se.yretm: k se. 
ni daha iyi avutabiliyor. 

Fakat öyle sanıyorum Ki ~u d:ıkika
da annem yanımda olsa, tu t r th cüm. 
leleri onun ağzından dinlesem, h:::ı.ttlı se
ma kadar engin gözlerinde yoıfaun !Je. 
lirdiğini görsem. yine nıı.sih:::ı.tkrini tu
tamıyacak, güneşin c:ızibcs!ue ya.lmlan 
mış minimini bir yıldız g'hı n ,.. i!;:cnin 
evinin etrafından ayrılaınıy ... c:- _;;.,m. 

Sofradan kalkarken Güllü ni.ıc.ye: 

- Ben hnrab:.Lra kachr çıı-ac~ğrn, 
dedim.. Bugün tzmir~le h~ç i~im rnlınt 
etmedi.. Hep resmimi düşündüm . A . 
c~ba sakladığım ~erde yn.:!mur dol:un
dumu diye ö1ürn l:oı tu .. Gec:::d ... p"'k 
k"rarn•ık dcğ:t .. Odaya k;ı. lar ç;!: p b r 
b:ık:ı),m. 

- Olur .. Fak"t bıı :ı 1 : -:"m y m •' l~ 
pek ı ~ t'l1ıı~·~lın . ~· n 1i d " lP"YC" yürii. 
: eceksin, dönU .. te her hnUc ~cık11ıış o-

!ursun .. İstersen och!\ua. hdif bir k~h. 
valtı h::.zırlayıp bm:.kay.m. 

- Pek yiyeccğ;mi zannetmiyorum 
ama, sen tillrmn. Tcşckl:ür edeı im. 

GüIIU nine konu: urkcn kadmn yü -
züne bakmağa korkuyordum .. lhtiyar 
köylU k:ı::lmlnr çok hassas olurlnr. GilL 
lü nine de bu akşam sinirlerin~ i b :!zın, 

b:ynimdJ bir ce:·e.mem ızt.ırabmın n~· 
r .::den gel .. i_:ini ınuluıkk: !: anlamıg' .. 1r. 

Yeniden Z~yn-::p halanın haplSını r:a. 
ı · ~'oru:.1. I~~.tlın l:ap:yı n.ra' o.yıp eşik U· 
~ -rin · ~ b ':-ıi gürtince t ::':r:ır ga:;ır,yor: 

- • Tn..,ll.. Yine mi siz? 

Du seste titreyen ho:nutc::u "!luf;:ı ı. n. 
1 ··nr ve Urp~iyorum. fak~t cb eli co.ı.. 

g ı . ·i;ıe ducl:ı.kl.:ırm ·an fırlıyor: 

- Melike dfüıdü mti? 

S "·m1" ha .''1 b"r cıfa V'lr. . Z y-,." 
hn1a lrn.lbimdcn a ç .nl...i ah:aı.w;..r 

l.cr ha:..:~. 

b~p olur .. Buna siz ıde razı olmazs.:ıız kalle zamanımıza ktıdarıu ~ 
sanırım. ı' bunlardan Kadıköy, S!o~tuJdtl' 

lı A~a ve Tilrkmenler ~.ı.JJJ 
Ve \!ev:ıb1mı beklemeden bUyUcU kı. h~ı· HU . Aw nın en~ 

l 1 1 ·ı t• k a a seyın ga 
ı ~ ı ı ı ıyar apıyı s_ura.tıma kapıyor. 1 uhdelerinde kalmıştır. ,,,ıo' 

Ne yapacağımı kestircmiyerek kapı Bu nesilden Ahınet ~ ~ 
önünde biraz duruyorum. Kapıyı yum nında "garp ocakları,, ıç raııtcllğt 
ruklam:ık. bir t ekmede kırıp iç~riye gir- kılıç., ve ''Serdengeçti •. ~~ti' 
mck arzul:ın sinirl~rimde dolaş•yor. 1 oıralarda. Ahmet Ağanın 01elfi16 

Dı:ı..3ırmak, seslenmek, Melikeyi gürül . j simli bir oğlu sergilze§i:~ eıııırsıı ' 
til,fan bıktırıp dıı;arıya çıkarmak, onun Cczairc gitmiş, onun °~,oeı'!' 
l:ı konuı.;mak istiyorum. dan Uzun Hilseyin ,Ağa 1'1 d• ~ 

devlete kil ıJU· 
f.'ak:ıt ona ne sövliycceı';im., dayıs1 .. olmw], . ede vıuıı ııv 

· · yan elmi~Ur. Netıc:_ }li.tle o tı 
C füi Z ::.yn~p hala doğru söyfüyor .. 1 seyin Ağanın Uç oglu r~ ~ ıııtı 

?li.rke lı"'.i!::ı.t:m döıımllş \·e uyumul' ra!c devletç;} esir edi1II11~ rıJ11tlf' 
ob.Jil!r. N ~d ::n o' ':lasın ? 1 telif Uç ayn yere ne!Y0 u ,nrilıe~ 
nulıumJa şu dal:füada !lJl"l ayrı il<i tur. Bunlardan ~orl~;;lU ç~ı· 

ins:ı.n ya:ıyor .. Birici, bir t-sl:i zaman :ı Hacı ı:1ustafzil~ h}..gae ile dU1<1' ~..ıi~ 
l k d ' k · sındakı menr. a.n ıcfeV"" < "lill a :ır .ıcın n.n~tır .. Ne bahasına O· " A • Ja.rnk \~ ı-etlS 
ı ....... a. 1 h • ·· ~ · .. w k . . n evladı ye,. o şıl ,.ı • .., o su•1 a .ı,tn.t.ı o~renme • ıs1 ıyor.. • . sUlatesl o if1P•" 
ru k•skanç a'lamın intikımı çok kor. va .. kfi~esındeı u'ltur· C13",.ıs' 
]., · · '·t Ö' 1 · 1 m ... sccccl bu n.,m . dev .. • ı 'Ç o aca.,, ır.. c a ma ;:ul, muvaze· . Ü .. ·· 5r.lıJll 
nc:.i, siııirlcı i.ıc hakim Ifamıt ve çuncu ) 

ri). ı•<Jf 
( vcvanıt ( Deı·amı Var) 
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' ~luk yapma Allahaııkma 
' ~ olur binbaşım? Biraz da 

Yapalım, insan burada sı. 
a buııatıyor. Spanopulosun 

'bekler gibiyiz. 1 

er hllA. iııin alayında idi. 
Yanına geldi. Biraz evvel 
koltuğun arkasına geçti ve 

~llran birisini hançerliyor -
eunı kaldırarak cetveli 

llatUndeki kağıtlara hızla 
:~:anı rolUnde bir aktör o • 

' '""llrtlı : 
: %; nihayet intikamımı al • 

'~ ' ~ 'tl.U'va haykırdı: 
\ k ne oldu? 
~~ tazyikile cetvelin için. 

fıtık, Yılan dili gibi uzun bir 
\ iaınııtı. . 

lll la§kınltktan sonra iki ar4 

ftıtırlerinl söylediler. Benu • 

H A B E R - Akşam ronan 

" • 
Nakleden: F. K. 

kadan kollarına sarılmış ve beline / - Çok müteessirim M. Rokur. 
diziyle vurarak onu yere 8ermi§ti. Fnkat bana, hiç cevab vermemeğc 

Japon gafil avlandığı için yerdeki azmettiğim sualleri soruyorsunuz. 
milcadele uzun sürmedi. Rokur Rokur cevab vermedi. Sinirli bir 
Hangsinin ellerine kelepçeyi taktı. tavırla parmnklnriyle masaya vuru_ Yazan : Leonid Lenç 
Doğruldu ve nefc8 nefese: yordu. Hangsi mukabele edilmedi-

- Ayağa kalk alçak! ğini görünce devam etti: Kanape, Lüdmilla Nikolayevn-:; 
Hangsi ağır ağır doğruldu. Diz nun kızı Lelyanın yatıp kalktığı o-

ilstUne geldi. Benuaya, Rokura bak. - Bakın size bir teklü yaapynn: dada duruy.-:;rdu. Bu, lüzumundan 
kağıt kalem alınız. lfndemi benim f ı k' · .. ·· tı. Vaziyeti anlamıştı. Ayağa kalk- az a es ımış, yıpranmış; yuzu 
dikte ettireceğim şekilde yazınız. t 1 1 b 1 b' 

tı. Soğukkanlılığını tekrar kazan • yır ı mış, yay arı ozu muş ır 
Kabul mü? k 'd' D · k b 1 mrştJ. Yilzilnde gene rnutad muam- anape ı ı. emır a urga an, 

malı tebessilm olduğu halde: Komiser ayağa kalktı. Masanın yer yer, şuradan buradan baş ver-
- Partiyi kazandınız. Dedi. Doğ- öbür tarafına geçti. Onilne kağıt mişti. 

rusu fevkallde bir oyun oynadınız kalem aldı ve: Aile efradı bu kana peye büyük 
bana! - Pek aıa. Dedi. 1fadenfzi hele bir ihtiyatla otururdu. Hatta kana 

Rokum döndil: bir alalrm da sonrasını düşünürüz. penin öyle bir kısmı var.dı ki, şey. 
- Bonsuar M. Rokur. Beni lüt- tan gibi kara gözlü ve sinirli Mak-

fen arkadaşınızla tanıştırır mısı • - Sonrası yo M. Rokur. Ben Mahonu büsbütün sinirlendirme-
nız? fikrini değiştiren adamlardan değL mek için buraya oturmak kat'i su

Jim. Söylemeği mUnasib gördüklc-
Başryla Benuayı işaret ediyordu. rette yasak e.dilmişti. 

ri söyliycceklerimi ifademde bildi· 
Bu suale Benua cevab verdi: Kanapenin bu kısmındaki yay 

receğim. Daha fazlasını ummayı -
Tanışıyoruz zaten M. Hangsi. Ben lar, ağırlık altında, öyle acı, öyle 

nız. Dikte edeceğim ifade kat'idir. 
'ııh binbaşı Benuayım. elemli bir surette feryat ederlerdi .. Yllr>h Bunu da kendi arzumla yapıyorum . 
., ~A eınde haklı imişim, dedi. - Tebrik ederim. Müteveffa ki, Mak - Mohan adeta deli olur, 
~ -.:ıt" Çünkü sizi beğeniyorum. 
'\ el otomatik bir hançer- Spanopulosu taklidde p.ştlacak de- • saatlerce hiç durmadan havlardı. 

- Yok canım! 
' ~ recede muvaffak olmuşsunuz. Zavalh köpek her haDde kana 
~ısıyı nihayet yakaladık. Rokur müdahale etti: - Bundan şüphe mi ediyorsu • penin bu kısmına bir yabancının 

'~ r edemez. - Karermda numara yapma öy. nuz? Haksızsınız. Düşilnsenize: ifa- girip saklandığına zahip oluıidu ... 
>l et, tbndi beklemekten baş. le! de vermeği reddedebllirim. Kanu • Lelya sık sık bu yasağı unutur, 
~ lııimiz kalmadı. Spano- Rica ederim 'M. Rokur, laubali nun himayesine güvenerek yanım- yorgun argın konservatuvardan 
t@a~tllinı cinayet aletiyle be. olmayınız. Bana sen diye hitab et- da ancak bir avukat olduğu halde gelince, gençlere has .delişmen bir 

'11inı ettiğiniz vakit istin- menize ltizum yok. Kibar davrana- ve resmi bir dairede ifade vermek edayla kanapenin bu kısmına ken-
te klnıbi!ir nckadar gaşırn- lıın. Lütfen bana bir iskemle verir istiyebilirim. Fakat bu yollara sap- dini atardı. 

"linecektir. misiniz? Te§ekkilr ederim. Evet, mıyorum. Bunlar bana Jayrk şey - Kanape derhal inlcmeğe koyu. 
L, *** göyle masamın yanında olsun. !er değil. Tehlikeli bir oyuna gir • lur, Mak _ Mohan da kuduz gibi 
"'1ır Rokurla Benuanın arasında is • miştim, kaybettim, şimdi borcumu kanapeye saldırmağa ve havlama-
' S.. ltıtrııdandı: kemleye oturdu: ödüyorum. ğa başlardı. 

k .. ~ 0ıı buçuk. Dört dakika _ Sizden bir ricam daha olacak 
.-ııı.ı · . - Kazanan sizsiniz. Sizi beğen • Tabii, bunun neticesinde evin 

~ele•~ .ıun treni gara gıre • M. Rokur. d·-· · · t f" · · d"' .. k 'f irerisi alt üst olur, Lü~milla Niko-' te1e"lği .;ındu"'rsek olmaz mı? ıgım ıçın er unızı uşunere ı a • :ı 
...., Rokur homurdandı: 1 M k M h rı.... d ğil' demi size veriyorum. avayna, a - o anı susturma 

~ ve tabanca var e _ Gene ne istlyecek8iniz? 
"' a' - Boşuna gevezelik etmiyeJim. ğa çalışır, Lelyanın babası Grigo-

' C:.\'et s: in ~ - Sitem nıl ediyorsunuz? Hal - Söyle;>in yazıyorum. ri Naumoviç, elindeki i 1 m i 
· ız de silu.hınız var buki ricam size büyük bir zahmet 

~ - Pek ala. mecmuayı bir kenara atarak iki e. 
'~daa tahmil etmiyccekti. Bir cigara iste- liyle kulaklarını tıkar ve: 

ta..,·: 1 Yok ki. Ben sabit he- '-'ecektim. Tecıekkilr ederim. Fakat Kelimeleri birer birer tartarak 
. "1111 edi ı b · " "' - Lclya, gene mi? ferya.dını ba-

Yorum. Hangı enı benim clgaralamndan isterim. Sol dikte etti: 
e da. sardı. 

•- vranıa doğrulup ce • cebimde. c'"ara tabakam olacak. "'ban le 16 f'Bcn, aşağıda imzası bulunan, Bu hareketinden fena halde uta-o ~k camı çıkarıncaya a - Size bu zahmeti verdiğim için müto. ...._ 
,._lan ateş etmiş olur. Bu o- lf' Nlste Vlldorya sokagı S"I numarada nan Lelya: 
·vlte..ı- 1 ess mı ama... mukim, Tokyo tıb fakültesi mezun - Affet babacığım, unuttum, •unlz ayn, siz faal ro • 
:ı--ıesef ben sakat bacak· Cümlesin!, ellerindeki kelepçele- larmdan 43 ya_şmda. lfangsl, 18 a- diye yalvarırdı. 
"'al olamam. Perdenin ar. ri işaretle tamamladı: ğustos 1938 de hususi l•İltihl bulun- , Bütün bu kusurlarına rağmen 

\:Itııarak beni siz kpruya- _Ellerim serbest değil. . duğum Ertım Spanopulos isimli ~ah- bu kanapeyi değiştirmeğe ve ya-
~._tıektriği söndilrilp perde- Cigarasmdan bir nefes çektikten sı öltlürdilğtimil hl~blr tazyika rna. but bunu satıp yenisini almağa hiç 
~ ıaklanmız art.ık. sonra: ruz kalmadan itiraf ederim. te teşebbüs etmiyorlardı. Çünkü 
'"'·~· Itığı 8ÖndUrdü ve perde. - Hazırım. Dedi. Sanırım ki ba- Maktulle, uyuı>turucu maddeler bu kanapeye, hepsi de çok alışmış. 
~ ~ geçerken: na soracaklarmız var. kaçak~ıhğı lı7indc ortaktım. Bu iş- !ardı • 
'-'~ etmeyin, dedi, ben gö- Komiser sordu: lere dair herhan~ bir malümat ,·er. Bir gün, Lelya konservatuvar-
~,. Tabancasına davran • _ Paristcn geliyorsunuz. Orada meği reddediyorum. dan, her zamankinden geç döndü. 

'-tt . l'la bir kurşunda herifi ve Strazburgda ne yaptınız? Kim- _ Fakat... Fevkalade neş' eli, yanakları al 
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Kanepe 
Çeviren : ferah Fer ruh 

~ığı tuzu erisin diye karıştırırken 
anasına babasına hitaben: 

- Size, mühim bir havadisim 
var, dedi. Ben konservatuvarın bu 
seneki mezunlarından Kolya Pe
tuhinle evleniyorum. 

Havadis o kadar beklenmedik 
bir şey.di ki Lelyanın annesi hafif 
bir feryat koparmaktan kendisini 
alamadı; babası ise, yemek zaman. 
larında bile elinden düşürmediği 

mecmuasını yanlışlıkla ç.crba ta
bağı içerisine koydu. 

*** 
Bir hafta sonra Lelyanın evin-

.deki hayat eski şeklini aldı. Kolya 
Petuhin iç güveysi olarak Lelya
lara geldi .. Eski kanapenin illetini 
oraya oturma şeklini o da pek ça. 
buk öğrendi.. Mak - Mohanla ar 
ka.daş olmasını da unutmadı . 

işte ancak bu hadiseden sonra
dır ki, evde yeni bir kanape almak 
zarureti baş gösterdi. 

Bu zarureti ilk keşfeden LeL 
yanın annesi Lüdmilla Nikolayev· 
na oldu. Kadıncağız bu eski kana
penin, kendisinin Grigori Naumc· 
viçle evlediğinin ikinci günü satın 
alındığını hatırladı. Artık yeni bir 
kanape satın almak zamanı gelmiş 
demekti. 

Lüdmilla Nikolayevna yeni bir 
kanape satın alarak yeni evlilere 
hediye etmeğe karar verdi. Ve bir 
gün sabah sabah bu maksatla so. 
kağa çıktr. üstüste beş mobilye 
mağazasına girdiği halde bir tek 
kanape veyah~t bu işi görecek bir 
şezlong bulamadı .. Lüdmilla Ni
kolayevna: 

- Kuzum ısls hiç kanape satmı· 
yor musunuz? Kanape bulamıya· 

cak mıyız?. 
Dedikçe, satıcılar esrarengiz bir 

şekilde gülümsiyerek: 
- Evet, kanape de• satıyoruı, 

diyorlardı, mesela dün bizim ma
ğazada on tane kanape ve şezlong 
vardı. Bunların hepsi de bir gün 
içinde satıldı. Böyle §eyler beş .da
kika bile durmuy.c-r, fabrikadan 
gelmesiyle beraber satılması bir o. 
luyor • 

girişerek: 

- Canım, diyordu, kızımı ev· 
lendireli iki gün oluyor, bunun 
için yeni bir kanape veyahut şez
long satın almak bir zarurd hilini 
aldı anlıyor musunuz?. 

Satıcılar gülerek: 
- Anlamaz olur muyuz? Ta· 

bii anlıyoruz, diyorlardı. Fakat 
gelgelelim bir türlü kanape yetiş. 
tiremiyoruz .. Anlaşılan şimdi her 
kes kızını evlenıdiriy.cr. 

Lüdmilla Nikolayevna, mobil
ye mağazalarından ümidini kesin
ce, meyus bir halde evine dönme
ğe karar verdi.. 

Tam ana caddeye çıkmak üze. 
reyken, son mobilya mağazasının 

önünde, kırmızı suratlı, sarı bıyık· 
h, siyah ~ocuklu bir aclamla tanış
tı. Bu adam o civarın dellalıymış. 

Herkes onu tanıyor, Foma Spiri
doviç !diye ona sesleniyordu. 

Lüdmilla Nikolaycvna da, gider 
ayak .cnunla tanıştı .. Foma Spiri. 
doviç kadının derdiyle alakadar 
oldu: 

- Madam, dedi, sizin halinize 
doğrusu actdım.. Size elimden 
geldiği kadar yardım etmek iste -
:im .. Siz bana beş ruble kadar a
vans veriniz, ben size bir kanape 
bulmağa çalışırım .. Ben nasıl olsa 
daima buralardayım .. Kanapelerin 
geldiğini görür görmez, derhal 
bir tanesine talip olur ve bu para
yı pey olarak yatırırım .. Siz yalnız 
bana adresinizi bırakınız .. 

Lüdmilla Nikolayevna adresini 
yazdı ve beş ruble ile beraber a.da • 
na veıidi. 

Oradan bir kaç adım ayrıldık ,. 
tan sonra yaptığı hareketten, göı· 
terdiği lüzumsuz itimattan dolayı 
kendi kendine lanet etmeğe baş-
ladı: • 

- Hay budala kan, diye söy. 
lendi. Şimdi bu adam beı ruble
mi aldıktan başka adresimizi de 
öğrendi .. Mutlaka gelip e'limizi 
soyacak .. Ben ne haltettim de ona 
adresimizi verdim.. Herifin yü
zünde meymenet bile yoktu. 

Artık kapılarını iki defa kilidle
1ıı' t:ı~ l'i!tı.. le,rle bulugtunuz? (Devamı var) aldı. Sofra başında, çorbasına at-
' !1tılyecekbirtarafma ta- __ ....::.·--------------"""""":--~:._ ........................ _.. ............... .--..... __ :-""' ________________________________ '-'lr---;-----------------------------------........ (Liıtren sayfayı çe,·irlnlz) Lüdmilla Nikolayevna izah<ıta 

~· 
~ ~ möndilrdil. Perdeler 
\ lıtt ~ olduğu için odadn 
~~~ık vardı. Odada sa
~,~larnıdan bajka bir ses 
~.-., l'dıı. Birkaç dakika böyle 
~ '°«a.ıctan bir motör sesi 

~-~"llfça seslendi: 
~~ ıııo ltııım Rokur 1 Senin 
~ toalklet motöril ile ha • 

~-.;tnıı ~.,, . 
~~\:!!~' adetl nefeslerini tu· 
~diler: 
\' 'Yak sesleri işitildi 
~ ;:lıklarmdan ııık huzme 
\ ~ llanpi dışarda elek -
t. '- ~ · Mantosunu ve şapkr 
:'ltt ııra elektriği söndürdü 

~~' attı. Benua ve Roku -
~,,~lan odanın kapısın· 
\ı...~t açtı. Elektirlği yaktı 
~'· içinde boğuk bir sesJr ' . ~O! 
i ~~"llııde yere çlvllenm!P 
~ lınııtı. Öldilrdüğil adam 
~ lllda, gayet sakin, ona br. 

i1 \'erdiği hareket.sizliğin ''hiraz sonra kendini gö~ 
tllıı Y Çllanmıe bir vahet har. 
' erinden fırladı. Ccbinder 
? ,~ l:tkararak bağırdı: 
~ 1\ı defa mi öldilrmek la· 

~lll "akat kureun t~,·anı 
~'l ~çlp Pencere camların • 

'ltıı ltdı. Rokur atılmış. Jc 
6 

VUtup kureunun isti -
defitUrdikten sonra ar· 
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ni dafıtıyordu • 
Bu işlerini gördükten s.:nra 

hemen müziğe ve teganniye baş· 
lamışlardı . 

Üzerlerinde incecik zarif elbi-
ler vardı. 

Bambo, sofraya şöyle bir göz 
ucuyla bakarak bağırdı. 

- Aziz şairim, yemek husu
sunda pek sefih davrandığını gö· 
rüyorum .. 

Araten cevap verdi: 
- Affınızı temenni ederim, 

monsenyör, masamız bilakis hu
zurunuza çıkmıya layık olmıya

cak kadar fakirdir . 
- Doğrusu bu fakirliğe diye· 

cek yok .. 
- İşte fakir Araten her gün 

böylece yemek yer .. Hele şu ista· 
kozlardan başlıyalım. 

, Salonda yemek masası başında 
üniforma! ıuşaklar mekik do1rn

yorlardı. 
Araten uşaklardan birine: 
- Git, dedi, dışarıda salonda 

bekleyenlere bugün kimseyi ka
bul edemiyeceğimi söyle!. 

Uşak derakap dışarıya çıktı. 

Yemek büyük bir muhabbet 
içinde geçti .• 

Araten bir kaç manzume oku
du. Bambo takdirlerini bildirdi. 

Bambo yerinden kalkarak ate. 
tin yanında bir sandalyeye otur-

du. Araten de yanında yer ladı. 
Bambo: 
- Bana bir kalem, mürekkep, 

biraz da kağıt ver.. Borcumu Ö· 

deyeyim, dedi. 
Araten Baı:tıbonun istedikle· 

rini getirdi. 
Bambo yazmıya başladı: 

''Cumhurreiıinin emriyle, tnef· 
bur §&ir Piyer Darezoya, dört 
bin ekülük bir kredi açılacaktır. 
Bu emir dükün hazinedannıı· 

dır.,, 
V enedik baıkardinal 

Piakopoau,, 

Bambo bunu imzaladıktan 

sonra hayretle gözlerini açıp .• 
Kendisine bakan Aratene u· 

zattı: 

- Hakikaten dükün kasasın. 
dan bir kredi açıy:rsunuz .. 

- Öyle .. 
- Yaşa aziz arkadaşım .. öm-

rüm oldukça bu iyilikleri unuta-
mam. 

Araten bunu söylerken kıy. 
metli kağıdı göğsünün üstünde 
sıktı .. Sonra da ilave etti: 

- Geri kalan beş bin ekü ne 
olacak?. 

- Onu da bundan &<>nra ala· 
caksın .. 

- Şimdi ben bu para mukat.~
linde ne yapacağım?. 

- Şimdi söyleyeceğim .. 
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cabında ağlamak, §?rkı yerine 
ba~ırrnak, inlemek, lıa:ıkırmak, 

ı.1iyavlama'• işidiyoı um .. 
Eambo .derin bir <lilşünce için. 

de Arateni dinliy.crdu.. Niha· 
yet sordu: 

- Ya ben?. dedi. 

- Sen mi? Sen hakiki bir 
dost .. Geçelim bunu .. işte cemi
yeti beşeriye böyle .. Ben her şe
yi görür, her şeyi anlarım .. Gö
zümden hiçbir şey kaçmaz. 

- Demek insanların mühim 
bir noksan tarafları olduğunu 

düşünüyorsun?. 

- Bu muhakkak • 
-Ya sen?. 
- Ben mi? Ben yalnız :para ile 

takdir edilmek isterim .. Bir altın 
babası gördüm mü hemen hük
mederim .. Bu adam mutlaka zen
gin olabilmek için ya çalmış, ya 
öldürmüş, ya yağma etmiştir. 

Zenginlik başlıbaşına yoktur. 
Hele etrafındaki zenginlere şöy
le bir bak. Onların muhakkak 
ya katil, ya hırsız olduklarını gö
receksin .. Zira çalmadan zengin 
.olmak imkansızdır. 

- Şu halde ... 

- Ne demek istediğimi anla-
mıyorsun Bambo .. Ben elleri bı
çaklı katillerden, hırsızlardan 

bahsetmiycr.um. Bu kabil hırsız 
ve katiller ahmaklardan başka-

ları değildir. Ben hakikt katmer" 
den bahsediyorum. Asıl talCdire 
ve tebcile şayan olan katillerden .• 
Mesela, herkesi zındanlara atan 
Foskari, cür'etten cür'ete, küs
tahlıktan küstahlığa sıçrayarak 

servet kazanrruya çalışan sen, bel 
ki günün birinde başımın cellada 
teslim edilmesine sebep olacak 
bir çok tehdit .dolu manzumeler, 
hicivler karalayan ben, bahset .. 
mek istediğim güruhtanız. 

- Yetişir anladım ... 
- Ala .. O halde sözlerime de· 

vam edebilirim. İşte bu kanaatle 
gördüğüm bir zengine hırsızlık 

damgasını yapıştırmaktan çe
kinmem ve kendi kendime ne di .. 
ye servetini taksime çalışmıya. 

yım, derim .. İşte birinci Fransu• 
va, bir birinci Şarlken ğörür gör• 
mez servetlerini taksim edebilir 
.düşüncesiyle hemen kaleme sarı
lırım .. işte o zaman kaletnimden 
ihtimalki bütün dünyayı dehşete 
salacak hakikatler do1ı:ülmiye 

başalr ve onlar korkarak hakkı. 
mı ödemiye çalışırlar. Hakikat 
bizim gibi adamlar için en korku
lacak şeydir Bam!:>-:> •• 

- Teşekkür et Araten ki be" 
nim en sadık dostumsun.. Yoksa 
yüz birinci olarak seni de zından 
!ara göndermekte bir dakika bi· 
le tereddüt etmezdim. 

- Yalan söylüyorsun Bambo! 
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meğe başladılar. Mak • Mohanır 
ııiltesini k~ridora, kapının yanın· 

çıkar.dılar • 

- Merak etmeyin madam; otu
ruruz .. lşimiz ne! .. 

LUdmilli Nikolayevna ertesi 
aabah, mobilya pazarına gcldiğ' 

zaman kalbi duracak gibi cklu ... 
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Seyahat notları ·-

Bu hadiseden takriben on gür 
sonra idi. Lüdmilla Nikolayevna • 
kanape işini artrk unutmuştu bi· 
le .. Bir sabah kapı acı acı çalındı .. 
Kapıyı açtıkları zaman içeri Foma 
Spiridov girdi. Ad:mcağız nefes 
nefese: 

- Aman madam, dedi, çabuk 
gidelim.. Şirntli iki kanapc getir
diler .. Renkleri de gayet ne!iı . 

Çünkü, uzaktan bir çok insanla· 
rın bir şeyler beklemekte oldukla. 
rını gördü. ''Acaba bütün bunlar, 
kanape mi bekliyorlar?.,, diye dil· 
şündü .. Fakat oraya yaklaşınca, 
kalabalığın gazete bekleştiğin· 

farketti. Yüreği biraz ferahladı. 
Muğlada geliiş, plinlı bir köy kalkıfl 

Kadıncağızla Foma acele acele 
~ar§ıya gittiler. Filhakika mobilya 
mağazalarından birinde leylak ren 
ginde iki güzel kanape duruyor -
du. Lüdmilla Nikolayevna, kana
pelcrden kapıya yakın olanın üze 
rine oturarak: 

Kadın dükkana girip te kana· 
pesinin yerinde durduğunu ~örün· 
ce büsbütün sevindi. Foma Spiri. 
doviç, kapının ağzındaki kanape 
nin üstüne oturmuş uyukluyordu .. 
Kadını görünce ayağa kalkarak: 

- Görüyoraunuz ki madam, O· 

turuyorum, dedi. 

m·ası ve imar faaligetl görülügo~ 
Şehre getirilecek içme suyunun boruları döş6nmeğe başladı. Kaza ve nahı 
merkezlerinin imar planları ve haritaları hazırlandı. 50 örnek köyü kuruld~ 
Muğla, (Haber) - VilAycttcn 

- Ben bunu alıyorum, dedi. 

Mağaza satıcılarından 

yanyan kadına bakarak: 
birisi, 

- Rica ederim, !dedi, kanapenin 
üstüne oturmayınız! Şimdi derhal 
onu satamayız 1 Çilnkü daha fotu· 
raları ı:elmedi.. Fiyatlarını bile 
bilmiyoruz. 

- Zarar yok.. Ben faturaların 
gelmesini beklerim. 

- Fakat yeni faturalar ak§ama 
kadar gelmez;. 

- icap edene ben gece yarısı
na kadar da beklerim. 

Aradan takriben bir saat kadar 
bir müddet geçti.. Lü:!milla Ni· 
kolayevna, içinde para bulunan el 
~antasmı sıkısıkıya tutmuı bir hal 
de, elin kanapenin Qzerinde oturu. 
yordu. 

Baıka alıcılar kanapeye yalda§· 
tıkça, o sinirli &inirll: 

Neyse .. Kanapenin parasını ver
diler. Foma, ufak bir ücret mu. 
kabilinde kanapeyi eve taşımağa 

razı oldu. Gene ucuz bir fiyatla 
eski kanapeyi de pazara götürcce· 
ğine söz verdi. • 

Mak - Mohanı bany.o odasına 

kapadılar.. Eski kanapeyi sokağa 
indirdiler .. Foma onu iplerle bağ· 
ladr •. Eski kanapeyi aon defa ola. 
rak teşyi eden biricik insan Lüd
milla Nikolayevna oldu. Foma 
Spiridoviç eski kanapeyi sırtına 

vurarak: 

nynlacağım sırnda Muğlnnın valisi 

Recai GUreliyi bir defa dalın ziya., 

ret ve Muğlanın gittikçe inkbaf e. 

den veteriner işleri üzerinde izahat 

rictı etUm. Recai Güreli cıunlnrı 

söyledi: 

"Vfırıyet bölgesindeki köyle
rin ellisi örnek titihaz edllml.§ 
vo bunlar itin bu gUno kadar 

(34) Doz Ple,·no ırkı boğa cel
pedllerek köylere tevzi olunmuş 

resmi haralara bu yıl icln daha 
(H.2) boğa sipariş Yerilmiştir. 

örnek ittihaz edilen köylerin 

_ Allaha ısmarladık madam !.. yerli ırk boğaları tcmamen ene

dediği zaman "kadırun &özleri ya~- melonmlı,tir. Damızlık 34 Boğa 
la doldu • elan şimdiye kadar ( 398) baş er 

kek (441) dlşl yavrudur. 
Fakat bu sırada Lelya, merdi • 

\'en baıma fırlayarak çıngıraklı 

ve neıe'li bir sesle: 

- Anne 1 Anneciğim 1 diye ses. 
lendi.. Gel de yeni kanapeyi "ıe

refiendirelim 1 . ., Diz hepimiz: onun 
üzerine oturduk.. Sen de gel! .. 

Vilflyet merkezinde ( 2 O) hay 
''anlık iki aygır deposu inşa o -

dllmiş 1 O Arap cins ayğm ve 5 
kıbrıs cinsi merkep a)•gırı geti
rilerek faaliyete geçllmigtir. 

Köylerdeki yerli nygır • 
ların fhsn ameliyesi kısmen biti Güzel Mulladau bir görünü.ş "(kö şcde belediye 1tisi /$ktnderJ - Ka.napc satıldı, vatandaşlar, 

diyor.clu, görüyoraunuz ki Uzerin· 
de be noturuyorum., 

LUdmilUl Nikolayevna mahzun 
bir eda ite: 

- Meni kızım, dedi, ben ç.:>k ('· 
turduml .. 

rllmiş ve blr kısmının da ihısa -
sına devam ettirilmektedir. Me\' 

re şosa ve kaldırım yapılmak su konforlu bir otel binası, Mllasta merkezlerinin clektr1~ 1' •tlı ı 
~ 

retile bu yolun kış ynı geçldl te- yeni bir mektep, Ebedi Şef A - rl yaptırılmış, DodruSJJ 01' f 
Satıcılar buna fena halde içerli

yorlardı. Fakat onu zorla kolun. 
dan tutup atamıyorlardı da... Ka· 
drn ti tlükk8n kapanrncıya kadar 
kanapenin üstünde oturdu. Aksi 
gibi faturalar gelmedi,. İ§i yarma 
bırakmak zarureti hasıl oldu. 

Kadın, Foma Spiridoviçe dö· 
nerek: 

- Yarın aabah sabah buraya 
gelerek ben getinciye kadar 'knna
pcnin ilzerinde oturmanız icap e
decek.. Buraya geldiğim zam:ın 

sizi mutlaka bu kanapenin üzerin
de oturur bir halde görmeliyim .. 

R.uaca.dan -

.. _ ! • " • .. '.. ... • • • • • - • ~: 

üç silAhşörler 
Kntabu 

lhazıırDandı 
Okuyucularımız 

matbaamıza uğrayıp 
alabilirler 

cut aygırlarımız mevsiminde 
köylere gt)ndcrilcrek sıfat yap-

tırılmaktadır. Bu gUne kadar 

aygırlarımızdan alınan tayların 

adedi (130) dur. 

İlbay baytarı işler hakkında 
verdlgl izahatı müteakip yollar 
bahsına illşdl vo dedikl: 

"lkl yıl !cinde 60 Kilometre· 

mln olunmuştur. BUtUn vlldyet tatUrktin lleylceH, Bir Sıfat is- k 
1 

ıznıştıt· 
r. I I r • • mUna aşsya ~I ~nrı ıb 

yollarında muhtellf ~11thkta ~tı.s)'on\ı~ ftiğında, Fidan"k, h bl er J'.lle 1 

da 118 Betonarme ktŞprU, }\{;uğ- lra,·-uk ve '.An istasyonları On - iye ve l\111asta. r J'rojt, 
yapılmış, Mllasın Stl ' 

la. - Aydın yolunda beş daimi beş arnp aygırı Muğla ile Mar-
tnmlrcl kulübesi ..-apılmıştır., ikmnl edfJmişUr. ..ıı 

J marıls arasında Gelibolu mevki c stW 

inde 70 dekarlık bir okallptos Muğla şclıriı1in ıcııı ttl ı1 Day Görell blrparça. durdu 
bir clgara yaktıktan aonra sözU 
imara cevirerek şu malum:-.tı 

verdi..: 

flclanlığı l\luğla, Fethiye, Milas l ihale edilmiş 'fe ferşiYl\ 
k:ızalarile Ula nahiye mcrltezl- lanmıştır. (!-

nln Jmar planları yazılmış. Fot- lttıtıtıı tıJ· 
En sonraya bırn 

den ibaret Muğla - Tavas, 7' "-Mu~lada bir halkovi bina
Kilometrcden ibaret Marmaris sile bUtUn kon!onı halı elll ya
- Datça. yolları yeniden açılmış tnklı bir Şehir oteli, KöycegJz. 
l G5 Kilometreden ibaret Muğla de bir parti binası, Datça.da sa. 

hiyenln AlternnUf elektrik test- B dnı.l ıJl t 
dırlık işleridir. un ll\ 

satı tşlcmeğe başlamış, Muğla 

Eelttrlğfnln Hidro cleklrlt;e tah 
carı 

salmalarda k6ylUY0 ~c 
ıııir ~ olmamaktır. E\°"'el c 1wıı vll iı;in Projeleri, Marmaris, ·ı tt• J 

Köyceğiz, Uln, KUllUk Jl\nh~ye IUntin zirat 1kt'- ıcM 
sını temin ondan soıırıı. 

0
, ~ 

'0 l>lJ ııı-nağı, Köy konuğu' el~ 
•. . ~ırı16 

masll ya,pılar . ~ ııt 
nrı1 

·-Fethiye yolunda. YUz kllomet hllde SUmbckt adası karşısında 
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Vnridntr ·salmaYtı. ı:~ 

d 1{1'f 
etmiyon beş ktlY 0 ut• 

ÇOnkü bana ttaba w:un zaman 
ihtiyacın olaeak .• 

- Evet.. Ağır bile olııa bunu 
itiraf ederim., Fakat bugUn ne 
oldu sana kuzum .. Sana. bu söz. 
Ieri aöylcten imparatorun mektu
bu mu?~ 

- Evet, böyle bir mektup 
beklemiyordum. Hele benim gibi 
her hakikate vlkıf olan airlcr, 
böyle bir mektup beklemezler .• 
Onlar ok§anmak, 1ııltif edilmek 
isterler. tıte limit etmediğim bir 
mlik4f at.. Şarlken, kendisine 
hürmet ettiğimi yazmıştım .. Ba· 
na nasıl cevap verdiğini biliyor_ 
musun? Al. .c-ku !. 

Araten, avucun.da buruıturdu-
u mektubu Bamboya uzattı. 
Bambo okunuya başladı: 
Şair Piyer D~ya! 
Haımetpenah efendimiz impa. 

rator hazretleri, mektubwıu~ 

haclı manzumenizi aldlklannı ıi
ze yazmayı bendenize Clllt'Ottiler. 
Tarafından size teıekkilre me· 
mur edildin'- Jmparatonımuzun 

bu memnuniyet ve mahzuziyet
lerini iıbat edebilmek için ıiz 
muktedir §8.İre hünnetlerimi arz. 
cıtmck c~tmdc bulunuyorum. 

Hapnotlu impıınıtor ve kral 
e.zretlerinin o d a himıetçisi 

Ş\·cetcr 

Bambo 'kahkaha ile gülerek: 
- Fr.l<at bunda ne var?. Ben 

bun.da hürmet ifade inden başka 
bir §ey göremedim. 

- Mektubuma cevap yazma
mı oda hizmetçlıine söylemesi? 

- BilyUk adamların iltifatı 

böyle .clur. 
- Sonra bir mangır bile gön

dermesin ... 
- Hayıiyet ve itibar anc4k 

zenginlerde, hükümdarlarda bu· 
lunur. 

- Hakikaten hükümdar ilti. 
fatı .. Fakat sade iltifatla insan 
geçinemiyor. Para Ulzım .. Evet .• 

Şarl benimle alay etmenin ne 
demek olduğunu yakındı ve pek 
acı bir 11urette Hğrenecektir. Bu .. 
gün bildiğim sırrı ifşa edecek ol• 
ııım. saklanacak delik arayacak, 
hatta diri diri mezara girmeyi 
tercih edecektir . 
Bambo hemen sordu: 

- Bu aıralari:ia paraya çok 
ihtiyacın olduğunu ıöylUyordun 

değil mi?. 
- Eğer ııenden bugün bin e

küyü almamı§ otııaydım, §imdi 
halim pek reel oturdu. 

Araten bunu aöylerkcn. Bam. 
bo, Aratenin man.•ı üıtünc yer .. 
leştirdiği kasaya bakmıştr. 

Ara ten n:tırap içinde ııordu: 
- Ka~ma mı balay.çuun? Te· 

rrıin ederim ki içi bo§tur . 
Araten yalan söylUyordu. Çün 

leli Rotan BUyük ifritle mlı1ikata 

gid~rken ona bin ekü venni§ti. 
Bambo cevap veridi: 
- Eğer hakikaten boısa dol

durmamız )azımilır. 

- Bir de dükün h~.zincsinden 
alacağım dokuı: bin ekil var. 

- Fakat onu almak için bazı 
şartları yerine getirmen lhım .. 
Bunu unutuyouun. 

-. Hayır unutmadım.. Size 
Rotan Kandiyanoyu teslim et. 
mek mecburiyetindeyim btı para
yı almak jçin ... 

- Bu tart senin hiç te hoşuna 
gitmiy.or galiba .. 

- Hayır kat'iyyen değil .. Fa
kat ya Rolan burayı bir daha 
gelmezse .. Benim ldolnıı bin ekil 
ne olacak?. 

Bambo karanlık bir sesle ili-
,.e etti: 

- Müsterih ol, gelecek.. 
- Sanır mııın?. 
~Eminim,. Fakat dükün ha. 

zinesiııden bu parayı almak için 
başka bir İJ daha var. 

-Deme: .. Zaten şenin buraya 
gelişinden bana bir takım milhim 
şeyler ~öyleyeceğini seııniıtim ... 
Haydi anlat bakalım. 

Bu •ırada üniformalı bir uıak 
odadan içeriye girdi. Salonun ye· 
mek odasına açılan kapısının iki 
ıüyük kanadını tamamıyte açarak 

- Senyör Daretonun yemeği 

hazırdır e!en':iirn, dedi, 
Beraberce kalkarak yemek as· 

lonuna geçtiler. 
Mükellef bir masa .. ti.zeri gı.i. 

mü~ tabaklar içinde iıtakotlar, 

dağ keçisi kebapları, börekler, 
velhasıl Margarita ile §iyaranın 

maharetiyle meydana getirllıni 

mükemmel bir pa&ta ~ollekstye
nu ile dolup taşmıştı . 

Burgonya ve Bordo §atapları 
dolu şişeler göze sarpıyordu 

Piyer Araten salonun lntl;am 
ve ha§mctinden yemeklerin gU
zelliğinden sok mcm11un olmu~· 
tu. Dudaklarının ucuyla gUlUm. 
sedi. Bamboya masa ba§ın':ta yer 
gösterdi. 

Geniı ve müıcyyen btr ocakta 
çıtırd.ıyarak yanan .oduQlar oda
ya uyuşturucu bir har.aret yayı· 
yordu. 

Duvarlar kıymetli tablo1arla 
doluydu. 

Aratenin metrcslcril\den her 
biri, bir vazifeyle me~guldii . 

Margarita etleri kesiyordu • 
Fran§ita kırmızı şarapları .da:. 

~ıtıyor.du. Pavolina ile Anjela, 
Margaritanın kcllp tıkelm ttiği 
yemekleri tabaklara dığltıyQr~u. 
Şiyanı, yemekleri salsahyor, .mey 
valarx düzeltiyor, börekleri ta" 
haklara koyuyor, Pı;inya da ;arif 
kordelAlarla eU:ılU altın yaldızlı 

bir sepet içinde ekmek dilimleri-

JtJll~ 
vo köy konuğu ynpı llJır 

Sekiz kUyumuzc de 
60 eti~ 

ru ile fenni icıne ,;uytı G 

mlştJr. 
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londra 

saferber 
0..-tıla londranrn bilhaua 2ı meydanına bllyUk levhalar uılm11. 
~ tın Uzcrine "ispanyaya yiye cck gönderin!.,. gibi yazılarla, İa· 
lıp:anın vaziyetini ı:östcrir resi zcler yapdmııtır. Ayni af itlerde. 
'~?~l harbinde 25 bin çocuğun ISldüğU. 50 btn çocufun açlıktan 
ittir Uzere bulunduğu -1& 7aııl arla, bpanyanın vaziyetini eıss -

teairnlcr yapılmı§ur. 

~c. lıpanyol harbinde 25 bin ~ocufun ISldllfO, 50 

bin çocuğun açlıktan ölmek Uzer e bulunduğu yazılmakta 

halk tapanyadakl fcliketzcdelerc yardıma teşvik cdilmekt.edir. 
Ressamlar bunları kendi he saplarına ve masrafları kcııdilerin 

den olmak üzere mf inaruılarına hizmet maksadiyle yapmakta
dırlar. 

Londrİdaki bu afiı, Adeta umumi bir ıcferberlik halini al
mııtır. Eline fırçasını ve boya kutusunun alan hemen her re~sam 
sokağa fırl~yıp boı duvarlara böyle afi} yapmaktadır • 

Türk Hava Kurumu 
Büyük 

Piyan g-os u 
Beıinci ketide: 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Bundan ba,ka: 15 bin, 12 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) 
liralık iki adet mükafat vardır ..• 

.. 
Bu tertipten bir bilet filahik iştirak etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyangonun mesut ve pahtiyarlan 8:1'8' 
sına giımi§ olursunuz-

1 • 

,. .. • • • :': . • .,,.,,, .. ~-t:. ··~"·"t".~ '. 

1,eneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ve nexıaıJ.n. ıomatlmıa, bat ve dl' ağnlarmm en teelrll 111-
cıdır. Teneke kutularda oldupuulaa dalma terkip ve teslrlDl mo. 
halaza eder. Her oczanede tek.Uk katuau '7.5 kuru,tur. 

icabında günde 3 p 4 
kaşe allınablDDr 

• • 
inhisarlar U . . Müdürlüğünden .: ·~; .. · 

1 ...... idaremizin Pa~bahçe Müskirat fabrikası sişe yıkama atölye 
vç üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi ~namesi mucibince 
k&palı ıarf tıSUiile eksiltmeye konmuştur • 

il - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.-02 lira· 
dır. 

--~~---~~~~~~I~---~~--~~~-;--
1 Resimli Hafta'nın 

- .. - ... _, ....... , ... · .. 
III - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

15,30 da Kaba taşta levazım ve mü bayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Ke~if ve ~artnameler 28 kuru~ bedel mukabilinde İnhisarlar 
levazım ve mübayaat §Ubesinden a lmabilir. 

Zengin hediyeli müsabaka
sına iştirak ediniz 

, • Dr. Suphi Şenses • 

1 
1 drar yolları hastalıkları 

mütehassısı · 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi 
işler yapmı~ olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gUn ev· 
veline kadar Umum müdürlük in~at şubesine ibraz ederek aynca fen
ni ehliyet vesikası almaları lftzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı fenni ehliyet vesikası yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en 
geç saat 14,30 a kadar mezkQr komisyon ba~anhğına makbuz muka
bilinde vermeleri l~ımdır. (1278) 

Beyoğlu Yıldız sineması kar- ı 
şısında Lekler apartım2n. Fa

kirlere parasız. Tel. 43924 -1 
---~~ - ===-==..:....... ______________________ .... 
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ZiRAAT BANKASI 



PatlnaJıln clllnya şamptyonluğun u kaznnılıkt a n 
sonra meshur bir yılılıı olan Sonyıı. Jlrnl sporu bı
rakmı değildir. ~on bir hafta zarfında xe,yorkta-

1'1 patinaj numaraları yaımıakta. \ 'O ~ünde 250 lirn 

kaıanmaktııdır. 

Am<'rlkaıla önl\mli:ı:ılekt ya7. t!,;tnliamlanan plaj lityafetle.rf !,;Ole eğle ncelldtr. So1 tarafta gördtığil:::. 
re.<tlnıll mayolar Jıerhalılc banyo ya~anlan seyrcdcıılerinw gözlerini ~kislnClen da~ ~~da nıC<'W ede 
Yaz iı,:ln hazır'ı.ıııau ~··nl plaj kıyafetlerinden ~hl dil sa.;llaki renkh vcl~lemell koylu elbisesidir. 

İngiliz hraTiı,:cs1 1.A>nilra<lıı ~ıbn oıanayt sergisini ge7.ml.7 n• bu nr1M1A. 
Ilunnıı. pavyonunu da ziyaret etmi _ tır. Payyomla kendi ine Burmalı 

bir laz tıırnfıntlsn bu uzak memlelm ttcn getirilmiş bir demet orlddc 
'\'Crilmi:;tir. tik balasta. clUz duvara tırmanan btr tanba7. glbl ~~rlincn bu adam, 

------------------------- 1 ~nılecc bir ressamdır ,.c "genç adamm nescsl" ismindeki fllnlln dekorla-
! rını hazırlamaktadır. , 

Göz müsabakamız • • 
ıçın 

Fotoğraflarınızı bizim 
hesabımıza çektirebilirsiniz 

• • ~ • ' . "~.,. • ':"j-f.; .t.. \ ... ~ J. • tr: ,. • • . • • 

• 

Her türlü yanıklar, kan çıbanları, traş yaraları, meme. iltihap
ları ve çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, aknelcr, çcx:uk
lan n ve büyüklerin her türlü deri iltihapları. 

V!ROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

11ıcıılt 
T.ondradald bir nt nnşmıla olan lm lmzaılıı at ıla, co~:cY dl' 

1 
du·· . ~ 

1.arar görmeden kurtulmuşlardır. R ~ir.ıler atın \ ' C ııdamııı ıır. 
1.üklerini tesbit ediyor. 

fngtıtt" 
9mıcr ara..ı;ın.:.,· . i J':ı·:.ır; 1ı ··,.,,t • .• :1 .• Iamııla lic scneılrnb<'rl J\,rııl" 

ro şampiyonluğunu muhafaza eden Mbter Leslıi Klif ile ı.arc;l 
§arnplyonıuğu.na. hazırlık i!:lD yaptı klan bil' egzersizdo. 

~öyrs 
Baş, Diş ve Romatizma ağrılarına, 
Nezle, Grip ve Soğuk Algınlığın·a 
Karşı tesirini en çabuk gösteren en 

nıühinı ve kat'i ilaç 
1 1 

iNE 
•• • 

iN 
• . .... ' , -.. : . ... . 


